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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

O livro “CIÊNCIAS NATURAIS: os desafios da 

pesquisa na atualidade” têm conteúdo interdisciplinar, 

contribuindo para o aprendizado e compreensão de varias 

temáticas dentro da área em estudo. Esta obra é uma 

coletânea de pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos 

trabalhos apresentados no Congresso Internacional de Saúde 

e Meio Ambiente realizado entre os dias 28 e 29 de Novembro 

de 2020. No ano de 2020 devido a pandemia causada pelo 

COVID – 19 o evento foi realizado em sua I Edição On-line. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro CIÊNCIAS NATURAIS: os desafios da 

pesquisa na atualidade” apresenta interdisciplinaridade 

entre a as áreas da saúde concentrado em títulos com temas 

que relatam experiência profissional nas áreas afins e 

abrange as áreas Meio ambiente e sustentabilidade, Meio 

Ambiente e Agroecologia, Meio ambiente e Biodiversidade, 

Meio ambiente e Gestão de Resíduos Sólidos, Meio ambiente 

e Desenvolvimento, Meio ambiente e Planejamento e Gestão, 

Saúde e meio Ambiente, Meio Ambiente e Ciências naturais, 

Ciencias Agrarias e Agronomia, Ciências Agrárias e Ciencias 

e Tecnologia dos alimentos, Medicina Veterinária e 

Engenharia Sanitária. 

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 

 

 

 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

MEIO AMBIENTE - SUSTENTABILIDADE __________________________ 15 

CAPÍTULO 1 ________________________________________________ 16 

ANÁLISE AMBIENTAL DA ELETRICIDADE TERMOELÉTRICA X 

FOTOVOLTAICA _____________________________________________ 16 

CAPÍTULO 2 ________________________________________________ 36 

OBTENÇÃO DE FILMES ABSORVEDORES A BASE DE CROMO PELA TÉCNICA 

DE ELETRODEPOSIÇÃO _______________________________________ 36 

CAPÍTULO 3 ________________________________________________ 55 

PRINCIPAIS FATORES AMBIENTAIS ASSOCIADOS A PANDEMIA DA COVID-

19: UMA REVISÃO ___________________________________________ 55 

CAPÍTULO 4 ________________________________________________ 74 

POTENCIAL DE MATERIAL ALCALINAMENTE ATIVADO (MAA) PARA 

EMPREGO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBMETIDOS À AMBIENTES 

MARINHOS: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, TÉRMICAS E 

MICROESTRUTURAIS _________________________________________ 74 

MEIO AMBIENTE -AGROECOLOGIA _____________________________ 93 

CAPÍTULO 5 ________________________________________________ 94 

APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE BIOCONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM 

AVIÁRIO INTEGRADO AO SISTEMA HORTA MANDALA ______________ 94 



 
 

CAPÍTULO 6 _______________________________________________ 112 

EFEITO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS SOBRE BEAUVERIA BASSIANA 

(BALS) VUILLEMIN USADO NO BIOCONTROLE DA LAGARTA-ROSCA 

AGROTIS IPSILON (HUFNAGEL, 1766) (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) ___ 112 

CAPÍTULO 7 _______________________________________________ 130 

PRODUÇÃO DE BIOFERTILIZANTE COM MICROORGANISMOS COMO 

ADUBAÇÃO ALTERNATIVA NA CULTURA DA ALFACE _______________ 130 

MEIO AMBIENTE - BIODIVERSIDADE ___________________________ 150 

CAPÍTULO 8 _______________________________________________ 151 

ANATOMIA DOS ÓRGÃOS VEGETATIVOS DE PALICOUREA 

HOFFMANNSEGGIANA (WILLD. EX SCHULT.) BORHIDI (RUBIACEAE) __ 151 

CAPÍTULO 9 _______________________________________________ 172 

MORFO-ANATOMIA E HISTOQUÍMICA FOLIAR DE SIDASTRUM MICRANTHUM 

(A.ST.-HIL.) FRYXELL (MALVACEAE-MALVOIDEAE), UMA ESPÉCIE MEDICINAL

 _________________________________________________________ 172 

MEIO AMBIENTE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ________________ 190 

CAPÍTULO 10 ______________________________________________ 191 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS _______________________________ 191 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ________________________ 212 

CAPÍTULO 11 ______________________________________________ 213 



 
 

A ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO 

DE POMBAL (PB) ___________________________________________ 213 

CAPÍTULO 12 ______________________________________________ 235 

A CAATINGA E ASPECTOS QUE TRANSCEDEM O VIÉS NATURALISTA: 

PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM MARCELINO 

VIEIRA - RN _______________________________________________ 235 

CAPÍTULO 13 ______________________________________________ 253 

UMA DISCUSSÃO SOBRE A DIMENSÃO PRODUÇÃO DO APL DE ALGODÃO 

COLORIDO DA PARAÍBA _____________________________________ 253 

MEIO AMBIENTE -PLANEJAMENTO E GESTÃO ____________________ 275 

CAPÍTULO 14 ______________________________________________ 276 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES: TEORIA EM BENEFÍCIO DA 

PRÁTICA __________________________________________________ 276 

SAÚDE E MEIO AMBIENTE ___________________________________ 297 

CAPÍTULO 15 ______________________________________________ 298 

POTENCIAL DA CARBOXILESTERASE COMO BIOMARCADOR DA 

EXPOSIÇÃO A ORGANOFOSFORADOS EM ZEBRAFISH ______________ 298 

MEIO AMBIENTE – CIÊNCIAS NATURAIS ________________________ 322 

CAPÍTULO 16 ______________________________________________ 323 



 
 

CAÇA EXPLORATÓRIA DE AVES NO BRASIL: UMA ANALISE 

CIENCIOMETRICA __________________________________________ 323 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA ___________________________ 346 

CAPÍTULO 17 ______________________________________________ 347 

APLICAÇÕES E IMPACTOS SOBRE O USO DA CAMA DE FRANGO EM 

CULTURAS AGRÍCOLAS ______________________________________ 347 

CAPÍTULO 18 ______________________________________________ 366 

BIORREMEDIAÇÃO: UMA ABORDAGEM ECOLÓGICA PARA RECUPERAÇÃO 

DE ÁREAS DEGRADADAS _____________________________________ 366 

CAPÍTULO 19 ______________________________________________ 384 

CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS COM PIMENTA MALAGUETA 

(CAPSICUM FRUTESCENS) COMO ESTRATÉGIA DE MANEJO DE PRAGAS ___ 384 

CAPÍTULO 20 ______________________________________________ 404 

EFEITO DA APLICAÇÃO VIA FOLIAR DE MOLIBDÊNIO NO ACÚMULO DE 

NITROGÊNIO EM FEIJÃO-DE-PORCO ____________________________ 404 

CAPÍTULO 21 ______________________________________________ 423 

MICROBIOLIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE 

FEIJÃO?CAUPI (VIGNA UNGUICULATA L.) ___________________________ 423 

CAPÍTULO 22 ______________________________________________ 442 

PERFIL DO AGRICULTOR E USO DE AGROTÓXICOS NA BACIA DO RIO 

PIRARARA – CACOAL – RO ____________________________________ 442 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS - - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS _____ 462 



 
 

CAPÍTULO 23 ______________________________________________ 463 

AVALIAÇÃO FÍSICA DE PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN COM FARINHA DE 

ARROZ VERMELHO, ENZIMA TRANSGLUTAMINAZE MICROBIANA E 

PREBIÓTICO _______________________________________________ 463 

CAPÍTULO 24 ______________________________________________ 482 

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO FERMENTATIVO DURANTE A 

PRODUÇÃO DE KOMBUCHA __________________________________ 482 

CAPÍTUO 25 _______________________________________________ 500 

COMPARAÇÃO DE DUAS METODOLOGIAS PARA A DETERMINAÇÃO DE 

TEOR DE ÁGUA EM ALIMENTOS INFANTIS _______________________ 500 

CAPÍTULO 26 ______________________________________________ 519 

CONSUMO DE BEBIDAS QUENTES E O RISCO ENVOLVIDO COM A 

FORMAÇÃO ENDÓGENA DE N-NITROSAMINAS ___________________ 519 

CAPÍTULO 27 ______________________________________________ 540 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE UMA INFUSÃO A PARTIR DO 

REAPROVEITAMENTO DE SUBPRODUTO DE ABACAXI ADICIONADO DE 

HORTELÃ-PIMENTA _________________________________________ 540 

CAPÍTULO 28 ______________________________________________ 559 

PRODUÇÃO DE HIDROMEL CAPACITAÇÃO DE PEQUENOS APICULTORES DA 

REGIÃO DO SERIDÓ POTIGUAR ________________________________ 559 

CAPÍTULO 29 ______________________________________________ 576 

REVESTIMENTOS A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE 

SÓDIO NA PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS VEGETAIS _______________ 576 

MEDICINA VETERINÁRIA _____________________________________ 598 



 
 

CAPÍTULO 30 ______________________________________________ 599 

ACHADOS BIOQUÍMICOS E HEMATOLÓGICOS EM ESTUDO IN VITRO DA 

CREOLINA® SOBRE O VENENO BOTRÓPICO ______________________ 599 

CAPÍTULO 31 ______________________________________________ 617 

BIOMETRIA CORPORAL DE TOUROS TAURINOS E ZEBUÍNOS DE CORTE 

DOADORES DE SÊMEN. ______________________________________ 617 

CAPÍTULO 32 ______________________________________________ 636 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE LEITE DE BÚFALA CRIADAS EM 

SISTEMA EXTENSIVO ORGÂNICO ______________________________ 636 

CAPÍTULO 33 ______________________________________________ 656 

EFEITOS ADVERSOS A MEIOS DE CONTRASTE IODADOS EM CÃES _____ 656 

ENGENHARIA SANITÁRIA ____________________________________ 674 

CAPÍTULO 34 ______________________________________________ 675 

FILTRO ANAERÓBIO TIPO CYNAMON ADAPTADO PARA O TRATAMENTO 

DE EFLUENTE DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS _____________________ 675 

CAPÍTULO 35 ______________________________________________ 696 

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E SAZONALIDADE NA EFICIÊNCIA DE 

SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS (SACS) PARA TRATAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUÁRIAS _______________________________________ 696 

CAPÍTULO 36 ______________________________________________ 714 

POTENCIAL USO DAS WETLANDS CONSTRUÍDAS EM REGIÕES ÁRIDAS E 

SEMIÁRIDAS ______________________________________________ 714 

 



 
 

 

MEIO AMBIENTE - 

SUSTENTABILIDADE 



ANÁLISE AMBIENTAL DA ELETRICIDADE TERMOELÉTRICA X FOTOVOLTAICA 

 
 

CAPÍTULO 1 
 

ANÁLISE AMBIENTAL DA ELETRICIDADE 
TERMOELÉTRICA X FOTOVOLTAICA 

Herwin Saito SCHULTZ 1 

Karollyne Marques de LIMA 1  

Monica CARVALHO 2 
1 Pós-graduandos do curso de Energias Renováveis, UFPB; 2 Orientadora/Professora do 

DEER/UFPB.  
herwin.schultz@cear.ufpb.br 

 

RESUMO: Tradicionalmente os sistemas de geração de 
energia elétrica utilizam combustíveis fósseis em sua produção, 
emitindo grandes quantidades de GEE. Para reduzir estas 
emissões, deve-se buscar formas de obtenção de energia que 
sejam menos agressivos ao meio ambiente. Neste contexto, a 
utilização de fontes renováveis adquire importância na matriz 
energética. Os sistemas fotovoltaicos podem representar uma 
fonte de energia menos poluente e substituir fontes não-
renováveis. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão 
bibliográfica com a finalidade comparar, através da Avaliação 
de Ciclo de Vida, as taxas de emissão de GEE por energia 
gerada entre os sistemas fotovoltaicos e termoelétricos a gás 
natural, preferencialmente na região Nordeste do Brasil. A 
metodologia utilizada é uma revisão de literatura sobre 
trabalhos e artigos científicos consultados nas plataformas 
Google Acadêmico, Scielo e Web of Science no período de 
agosto de 2015 a agosto de 2020. Como resultado as 
termoelétricas apresentaram uma faixa de emissões de 0,306 a 
1,040 kg de CO2-eq/kWh, já os sistemas fotovoltaicos 
apresentaram faixa de emissões entre 0,019 e 0,104 kg de CO2-
eq/kWh. No Brasil, as emissões de GEE das termoelétricas a 
gás natural apresentaram uma faixa de 17,9 a 4,1 vezes 
maiores que os sistemas fotovoltaicos. A partir desta análise 
conclui-se que as termoelétricas a gás natural são, pelo menos 
algumas vezes, mais poluentes que os sistemas fotovoltaicos. 
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Palavras-chave: Avaliação de ciclo de vida. Comparativo de 

emissões. Geração de energia elétrica. CO2-eq. Emissão de 

GEE. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O aquecimento global e as mudanças climáticas são 

preocupações atuais e crescentes. Para Chen e Lei (2018) com 

o rápido desenvolvimento econômico e progresso tecnológico, 

a demanda por energia nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento aumentou. Tradicionalmente a humanidade 

direcionou suas tecnologias com foco maior na utilização de 

combustíveis fósseis para a geração de energia, o que aliado 

ao crescimento progressivo na demanda por energia culminou 

no aumento significativo na emissão de poluentes na natureza. 

Para Shahsavari e Akbari (2018) a maioria dos tipos 

atuais de produção e utilização de energia causam problemas 

ambientais e reduzem a qualidade de vida das gerações 

presentes e futuras. O aumento das  emissões de Gases de 

Efeito Estufa (GEE) preocupam e caso não sejam tomadas 

medidas para conter este crescimento, isto trará sérias 

consequências ao planeta. Segundo Anderson, Hawkins e 

Jones (2016) a concentração de CO2 na atmosfera aumenta 

ano a ano à medida são queimados combustíveis fósseis, o que 

aumenta o efeito estufa natural e aquece o planeta. 

Algumas alternativas para redução deste avanço são: 

buscar melhores formas de obtenção de energia; adotar 

métodos de geração que sejam menos agressivos ao meio 

ambiente; desenvolver tecnologias com melhores índices de 

rendimento; adotar metodologias de avaliação dos impactos 

gerados, pelos diferentes sistemas de geração, de forma 

padronizada. Conforme a ABNT NBR 14040 (2014), a 
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crescente conscientização quanto à importância da proteção 

ambiental e os possíveis impactos associados aos produtos e 

serviços tem aumentado o interesse no desenvolvimento de 

métodos para melhor compreender e lidar com estes impactos. 

Neste contexto, a utilização de fontes renováveis adquire 

uma grande importância na matriz energética. A matriz 

energética brasileira é predominantemente formada por 

energias renováveis, a geração hidrelétrica é responsável por 

66,6% da geração no país de acordo com o BEN (Balanço 

Energético Nacional - 2019), ano base 2018. A geração 

hidrelétrica está diretamente ligada aos níveis dos reservatórios 

e à incidência de chuvas em sua região. O Brasil passou por 

uma crise hídrica entre 2013 e 2015, neste período a utilização 

de termoelétricas na geração passou a ser a melhor alternativa.  

Para Lawson e Pereira (2017) os sistemas de potência 

ainda são dependentes de fontes capazes de fornecer energia 

no momento que se faz necessário. As termoelétricas têm papel 

importante neste processo de geração de energias 

despacháveis por possuírem rápida resposta à geração de 

energia.  

Mesmo após a retomada dos níveis dos reservatórios, 

uma parcela da geração termoelétrica continuou sendo utilizada 

para suprir uma demanda constante, ou seja, uma parcela de 

energia não-despachável. Isto ocorre porque o aumento de 

consumo de energia avança numa taxa maior que a expansão 

da capacidade de geração hidrelétrica pode acompanhar. 

Os sistemas de geração de energia renováveis 

geralmente possuem dentre suas características, a de gerar 

energia somente em condições específicas, como é o caso das 

energias solar, eólica, das marés, etc. A energia fotovoltaica, 

por exemplo, necessita da radiação solar para que haja 

produção, o que ocorre somente no período diurno.  
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As energias renováveis têm condições de suprir uma 

parcela não-despachável que vem sendo gerada por usinas 

termoelétricas, esta substituição pode contribuir para a redução 

da emissão dos gases poluentes presentes no processo de 

queima de combustíveis fósseis. Com a finalidade de comparar 

os níveis de emissões de GEE destes sistemas de geração de 

energia, a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) será utilizada. 

Para Carvalho et al. (2015) a ACV compreende o 

inventário de entradas e saídas relevantes, a avaliação dos 

possíveis impactos ambientais e a interpretação dos resultados. 

Preocupações crescentes em várias questões ambientais 

(danos aos ecossistemas, saúde humana, esgotamento de 

recursos, etc.) são uma das principais razões para a realização 

de um estudo de ACV.  

Os sistemas de energias renováveis também podem 

contribuir para melhor armazenamento de água no sistema de 

hidrelétricas, uma vez que no momento em que as condições 

de geração das fontes renováveis forem favoráveis, mais 

energia será injetada na rede, permitindo que se reduza a 

produção nas hidrelétricas e consequentemente reduza o 

consumo de água dos reservatórios. Este volume armazenado 

poderá ser utilizado nos momentos em que a produção de 

energia de fontes renováveis estejam baixa ou nula. 

O estado da Paraíba possui um grande potencial de 

geração de energia solar, a região do sertão paraibano possui 

uma das maiores taxas de irradiação solar do país. Este 

potencial já está sendo explorado com a recente implantação 

de diversas usinas solares na região, a qual inclusive apresenta 

boas perspectivas para futuras instalações. A rede de 

distribuição de energia no estado vem sendo ampliada, 

interligando o sertão aos grandes centros, contribuindo para 
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que a região possa tornar um grande polo de geração de 

energia solar. 

Sabe-se que os sistemas termoelétricos possuem a 

maior carga de emissão de GEE durante a sua fase de 

operação, quando há a queima de combustíveis fósseis para 

geração de energia. Já os sistemas fotovoltaicos praticamente 

não emitem GEE durante a fase de operação, e possuem 

emissões mais significativas na fase pré-operacional (extração 

de matéria-prima, produção dos painéis, etc.). A utilização da 

ACV contribui para que as estas diferentes características dos 

sistemas sejam minimizadas, resultando numa análise 

equiparada dos parâmetros. 

Segundo a ABNT NBR 14044 (2014) em um estudo 

comparativo, a equivalência dos sistemas que estão sendo 

comparados deve ser avaliada antes da interpretação dos 

resultados, devendo o escopo do estudo ser definido de tal 

maneira que os sistemas possam ser comparados e com a  

utilização da mesma unidade funcional e considerações 

metodológicas equivalentes. 

O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão 

bibliográfica com a finalidade comparar as taxas de emissão de 

GEE por energia gerada entre sistemas de geração de energia 

fotovoltaica e centrais térmicas a gás natural, através da ACV, 

principalmente para instalações localizadas no Brasil, de 

preferência na região Nordeste. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata de uma revisão de literatura sobre 

dissertações, teses e artigos científicos. Foram também 

consultadas base de dados e material informativo dos seguintes 

órgãos brasileiros: Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), 



ANÁLISE AMBIENTAL DA ELETRICIDADE TERMOELÉTRICA X FOTOVOLTAICA 

 
 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o Ministério de Minas 

e Energia (MME), referente a informações sobre dados 

energéticos do Brasil.  O período pesquisado foi de publicações 

entre agosto de 2015 e agosto de 2020. Foi realizada uma 

busca sistemática nas seguintes plataformas de pesquisas: 

Google Acadêmico, Scielo e Web of Science, com as seguintes 

das palavras-chave: LCA (Life Cycle Assessment), Brazil, CO2-

eq, electricity generation, thermoelectric e photovoltaic, bem 

como seus sinônimos na língua portuguesa, foi utilizado o 

operador booleano OR. 

Os títulos e os resumos dos trabalhos foram inicialmente 

avaliados e os que apresentaram compatibilidade com os 

objetivos deste artigo foram inclusos no estudo. As referências 

apresentadas nos artigos analisados foram também 

consultadas e quando pertinentes foram também inclusas na 

avaliação. Os resultados das emissões de GEE encontrados, 

quando necessário, foram convertidos para kg de CO2-eq/kWh, 

que será a unidade funcional adotada neste trabalho. 

 

Critérios de Inclusão 

Foram incluídos os estudos sobre sistemas de geração 

de energia elétrica que abordassem os seguintes aspectos: 

Avaliação de ciclo de vida de sistemas termoelétricos ou 

fotovoltaicos; emissões de GEE; sustentabilidade dos sistemas 

de geração; avaliação índice de potencial de aquecimento 

global dos sistemas; comparativo de emissões entre sistemas; 

e mitigação das emissões de GEE. Foram selecionados 

estudos publicados em língua inglesa ou portuguesa. 

 

Critérios de Exclusão 

Foram excluídos da revisão bibliográfica os artigos que: 

não apresentaram valores numéricos das emissões de GEE por 
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unidade de energia; ACV realizada somente para a fase de 

produção dos equipamentos (ex. ACV da placa solar); e autores 

que utilizaram valores obtidos em outro artigo (neste caso foi 

consultada a referência citada). 

 

Análise 

Primeiramente foi realizada uma seleção avaliando-se os 

títulos e resumos dos estudos que retornaram das buscas nas 

plataformas de pesquisas. Em seguida, os estudos que se 

apresentaram pertinentes ao tema foram mais detalhadamente. 

Por fim, seguindo   os   critérios de inclusão e exclusão 

estabelecidos, os artigos finais foram selecionados. 

 

Categorias de Análise 

Os sistemas de geração de energia elétrica foram 

divididos em sistemas termoelétricos a gás natural e sistemas 

solares fotovoltaicos. 

Os sistemas termoelétricos foram subdivididos em: 

- Turbina a gás: também chamados de sistemas abertos 

ou ciclo Brayton; 

- Ciclo combinado: sistema que utiliza a combinação do 

ciclo Brayton e do ciclo Rankine na geração de energia elétrica; 

- Ciclo diesel: sistema que gera energia a partir do ciclo 

Diesel; 

- Termoelétrica a gás natural: esta nomenclatura foi 

adotada para os estudos que não especificaram em sua análise 

o tipo de sistema utilizados na geração de eletricidade.  

Os sistemas fotovoltaicos foram subdivididos em: 

- Policristalino: sistema que utiliza o sílicio policristalino 

como material da placa solar fotovoltaica; 

- Monocristalino: sistema que utiliza o sílicio 

monocristalino como material da placa solar fotovoltaica; 
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- Monocristalino de alta eficiência: sistema que utiliza o 

sílicio monocristalino de alta eficiência como material da placa 

solar fotovoltaica; 

- Terlureto de Cádmio: sistema que utiliza o terlureto de 

cádmio como material da placa solar fotovoltaica; 

- Disseleneto de Índio e Cobre: sistema que utiliza o 

disseleneto de índio e cobre como material da placa solar 

fotovoltaica; 

- Filmes finos: sistema que utiliza o silício amorfo, o 

terlureto de cácmio ou o disseleneto de índio e cobre como 

material da placa solar fotovoltaica; 

- Fotovoltaicos: esta nomenclatura foi adotada para os 

estudos que não especificaram em sua análise o tipo de 

material utilizado nas placas fotovoltaicas dos sistemas de 

geração. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a realização das buscas e análise dos conteúdos, 

foram selecionados 41 estudos iniciais e após serem aplicados 

os critérios de inclusão e exclusão 12 estudos permaneceram.  

Estes 12 estudos representam 29% dos estudos iniciais 

analisados, mesmo sendo uma menor parcela do total inicial, 

foram os estudos que apresentaram taxas de emissões em kg 

de CO2-eq/kWh referentes a pelo menos um dos sistemas 

analisados. A seguir são apresentados os dados fornecidos em 

cada um dos estudos analisados. 

Caldas (2017), Pepplow et al. (2019) e Almeida, Maciel e 

Cybis (2017) realizaram simulação de dados através da ACV 

para instalações localizadas no Brasil. Caldas (2017) utilizou o 

software SimaPro®, para simular sistemas fotovoltaicos de 

microgeração distribuída instalados em telhados inclinados e 
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para usinas termoelétricas convencionais com capacidade de 

geração de 3kWp. As termoelétricas a gás natural 

apresentaram emissões de 0,555 kg de CO2-eq/kWh e 0,382 kg 

de CO2-eq/kWh para os sistemas de ciclo aberto e ciclo 

combinado, respectivamente. Os sistemas fotovoltaicos 

apresentaram emissões de 0,079 kg de CO2-eq/kWh e 0,094 kg 

de CO2-eq/kWh para as tecnologias de silício policristalino e 

monocristalino, respectivamente. 

Pepplow et al. (2019) analisaram o impacto ambiental 

das categorias de potencial de aquecimento global (GWP) e 

potencial global de mudança de temperatura (GTP) para 

consumo de eletricidade em supermercados. Foram analisados 

três cenários de consumo de energia elétrica: a)100% mix de 

energia da concessionária local; b) 60% geração fotovoltaica e 

40% mix de energia da concessionária local; e 100% 

termoelétrica a gás natural. Para os cálculos das emissões do 

mix de energia foi apresentada uma tabela com os valores de 

emissões de GEE para os diversos tipos de fontes de energia, 

com destaque para os índices de geração a gás natural com 

emissões de 0,518 kg de CO2-eq/kWh e a energia solar com 

0,085 kg de CO2-eq/kWh. O artigo concluiu que a adoção do 

cenário b resulta em redução de 100% para 85% no índice de 

GTP e de 100% para 86% no índice de GWP num horizonte de 

100 anos. 

Almeida, Maciel e Cybis (2017) avaliaram um sistema de 

geração termoelétrico de 85MW, ciclo diesel, no estado do 

Amazonas. A ACV foi utilizada para avaliar, do berço ao portão, 

o potencial de aquecimento global na geração de energia 

elétrica utilizando-se um monocombustível (somente óleo 

combustível pesado) e de um bicombustível (mistura óleo/gás 

natural com 50% cada), os valores obtidos foram de 0,69019 kg 

de CO2-eq/kWh e de 0,69011 kg de CO2-eq/kWh, 
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respectivamente. Apesar do estudo não revelar grande variação 

neste índice, pôde-se verificar que, para o processo de 

operação, a participação da fase de operação no índice de 

potencial de aquecimento global diminuiu de 85,56% com o 

monocombustível para 75,61% quando utilizado o 

bicombustível.  

Ito et al. (2016), Vithayasrichareon e Macgill (2016) e Hou 

et al. (2016) realizaram simulações em sistemas de maior 

escala, com potências acima de 380MW. Ito et al. (2016) 

avaliaram as taxas de emissão de GEE, para as localidades de 

Ouarzazate (Marrocos) e Carpentras (França). Foram adotados 

os seguintes parâmetros para a análise da ACV do berço ao 

túmulo: um sistema de 1 GW, vida útil de 30 anos, substituição 

de 10% dos inversores a cada 10 anos. Cinco tipos diferentes 

de painéis foram analisados e apresentaram as seguintes taxa 

de emissão em kg de CO2-eq/kWh para as localidades de 

Ouarzazate e Carpentras respectivamente: silício 

monocristalino de eficiência padrão (sc-Si-1) – 0,040 e 0,049; 

silício monocristalino de alta eficiência (sc-Si-2) – 0,030 e 0,037; 

silício policristalino (mc-Si) – 0,037 e 0,044; telureto de cádmio 

(CdTe) – 0,027 e 0,032; e diseleneto de índio e cobre (CIS) – 

0,039 e 0,045. 

Segundo dados fornecidos por Vithayasrichareon e 

Macgill (2016) as taxas de emissões de termoelétricas a gás 

natural de ciclo combinado e de ciclo aberto são de 0,368 e 

0,515 kg de CO2-eq/kWh, respectivamente. Foram 

consideradas plantas localizadas na Austrália, com potências 

de geração de 386 MW e 564MW e eficiência térmica de 49,5% 

e 35% para o ciclo combinado e ciclo aberto, respectivamente. 

Hou et al. (2016) avaliaram impactos ambientais da geração de 

energia fotovoltaica conectada à rede na China. Foram 

realizadas ACVs do berço ao túmulo, com vida útil de 25 anos. 
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Para os painéis de silício policristalino, os resultados foram de 

0,061 kg de CO2-eq/kWh para aplicações de grande escala e 

de 0,081 kg de CO2-eq/kWh para aplicações de geração 

distribuída. Para os painéis de silício monocristalino, os 

resultados foram de 0,065 kg de CO2-eq/kWh para aplicações 

de grande escala e de 0,087 kg de CO2-eq/kWh para aplicações 

de geração distribuída. 

Wu et al. (2017) fizeram um estudo comparativo entre 

sistema de geração solar fotovoltaica com painéis de silício 

policristalino e centrais elétricas tradicionais a carvão na China. 

Para realizar o comparativo, foi adotado o valor de emissões de 

0,037 kg de CO2-eq/kWh para o sistema fotovoltaico, este valor 

foi obtido através da média geométrica apresentadas em outros 

4 estudos realizados na mesma região. O sistema a carvão 

apresentou emissões de 0,975 kg de CO2-eq/kWh. O estudo 

demonstrou que o ganho é de 0,938 kg de CO2-eq/kWh quando 

utilizadas as usinas fotovoltaicas. 

Mac Kinnon et al. (2017) e Mardones e García (2020)  

fizeram uma revisão de literatura a partir de artigos obtidos em 

bases da dados da WEB. Mac Kinnon et al. (2017) compararam 

as emissões de GEE provenientes da geração de energia 

elétrica, com foco principal na análise das emissões geradas 

por sistemas a gás natural e as comparam com outros 

processos de geração, renováveis ou não renováveis. Os dados 

referentes aos sistemas a gás e os sistemas fotovoltaicos 

apresentados foram de 0,487 a 0,987 kg de CO2-eq/kWh para 

turbina a gás natural, de 0,306 a 0,681 kg de CO2-eq/kWh para 

sistema combinado a gás natural, de 0,019 a 0,095 kg de CO2-

eq/kWh para sistema fotovoltaico de filme fino e 0,020 a 0,104 

kg de CO2-eq/kWh para sistema fotovoltaico policristalino.  

Mardones e García (2020) apresentaram uma tabela 

contendo taxas de emissões variando entre 0,348 e 0,428 kg de 



ANÁLISE AMBIENTAL DA ELETRICIDADE TERMOELÉTRICA X FOTOVOLTAICA 

 
 

CO2-eq/kWh para sistemas termoelétricos de geração a gás 

natural de ciclo combinado, em plantas com eficiência líquida 

acima de 48,5%. 

Bolorinos et al. (2018), Constantino et al. (2018) e Moore, 

Rego e Kulay (2017) realizaram estudos a partir de instalações 

reais existentes. Bolorinos et al. (2018) utilizaram a ACV para 

avaliar os índices de emissão de GEE, qualidade do ar e 

consumo de água, em estudos aplicados a troca de energia nas 

termoelétricas de ciclo combinado a gás natural localizados na 

Califórnia-México. O índice de emissão de GEE apresentado foi 

de 0,546 kg de CO2-eq/kWh, dos quais a fase de geração de 

eletricidade contribuiu com 0,437 kg de CO2-eq/kWh, o 

equivalente a 80% do total. 

No Brasil, Constantino et al. (2018) conduziram um 

estudo, através da ACV, em 10 sistemas de geração 

fotovoltaica instalados na região Nordeste. As taxas de emissão 

apresentadas neste estudo foi de 0,058 a 0,082 kg de CO2-

eq/kWh. A instalação que obteve a menor taxa de emissão, 

trata-se de uma instalação no telhado, em uma localidade com 

irradiação anual média de 2039 kWh/m2.ano. Moore, Rego e 

Kulay (2017) adotaram em seu estudo os valores de emissões 

de gases de efeito estufa para termoelétricas a gás natural de 

1,040 kg de CO2-eq/kWh e de 0,075 kg de CO2-eq/kWh para 

geração solar. O objetivo do trabalho foi de elaborar uma 

projeção do mix de eletricidade da matriz brasileira para 2030 e 

através da ACV, simular dados para a efetivação do 

compromisso do Brasil em reduzir em 43% as emissões de 

2005 para 2030. 

A Tabela 1 apresenta um resumo dos estudos 

abordados, com os respectivos autores, processos utilizados 

para a avaliação e suas localidades. 
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Tabela 1. Resumo dos estudos abordados 

Referência Processo de Avaliação Local 

Caldas (2017) Simulação Brasil 

Almeida, Maciel e Cybis (2017) Simulação Brasil 

Pepplow et al. (2019) Simulação Brasil 

Moore, Rego e Kulay (2017) A partir de dados reais Brasil 

Bolorinos et al. (2018) A partir de dados reais 
Estados Unidos 

- México 

Ito et al. (2016) Simulação 
Marrocos e 

França 

Mac Kinnon et al. (2017) Revisão de Literatura WEB 

Constantino et al. (2018) A partir de dados reais Brasil 

Mardones e García (2020) Revisão de Literatura WEB 

Vithayasrichareon e Macgill (2016) Simulação Austrália 

Hou et al. (2016) Simulação China 

Wu et al. (2017) Simulação China 

Fonte: O autor (2020) 
 

A Tabela 2 apresenta um resumo com as ocorrências 

com os valores das emissões de GEE, por tipo de tecnologia 

utilizada, a partir dos valores fornecidos nos artigos analisados. 

Os sistemas de geração termoelétricos movidos a gás 

natural apresentaram os seguintes dados: 

- Turbina a gás: foram 3 ocorrências que variaram de 

0,487 a 0,987 kg de CO2-eq/kWh; 

- Ciclo combinado: 5 ocorrências variando de 0,306 a 

0,681 kg de CO2-eq/kWh; 

- Ciclo diesel: 1 ocorrência de 0,690 kg de CO2-eq/kWh; 
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- Termoelétrica a gás natural: 2 ocorrências que variaram 

entre 0,518 e 1,040 kg de CO2-eq/kWh. 

 

Tabela 2. Ocorrências e valores das emissões de GEE por tipo 

de tecnologia 

Tipo de Geração Emissões de GEE - kg de CO2-eq/kWh 

Termoelétrica a gás 

natural - Turbina a gás 

0,487 - 

0,9871 
0,555 0,515      

Termoelétrica a gás 

natural -  Ciclo 

Combinado 

0,306 - 

0,6811 

0,348 - 

0,4281 
0,382 0,368 0,546   

Termoelétrica a gás 

natural -  Ciclo Diesel 
0,6902          

Termoelétrica a gás 

natural3  
1,040 0,518      

Fotovoltaico - Silício 

Policristalino 
0,079 

0,061 - 

0,0811 
0,037  0,037  0,044   

Fotovoltaico - Silício 

Monocristalino 
0,094 

0,065 - 

0,0871 
0,040  0,049      

Fotovoltaico - Silício 

Monocristalino de alta 

eficiência 

0,030 0,037     

Fotovoltaico - Telureto 

de Cádmio 
0,027 0,032     

Fotovoltaico - 

Diseleneto de Índio e 

Cobre 

0,039 0,045     

Filmes finos 
0,019 - 

0,0951 
     

Fotovoltaicos4 
0,020 -

0,1041 

0,058 -

0,0821 
0,085 0,075 0,082 0,038 
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Fonte: O autor (2020) 
1 Estes valores representam uma faixa de emissões fornecidas nos artigos 

analisados. 
2 Para esta avaliação, foi utilizado como combustível uma mistura de gás 

natural/diesel com 50% cada. 
3 Valores atribuídos para os estudos que analisaram os diferentes sistemas 

termoelétricos a gás sem especificar o ciclo de geração. 
4 Valores atribuídos para os estudos que analisaram os diferentes sistemas 

fotovoltaicos sem especificar o tipo de placa fotovoltaica. 

 

Os sistemas de geração fotovoltaicos apresentaram a 

seguintes características de emissões: 

- Policristalino: 5 ocorrências que variaram de 0,037 a 

0,081 kg de CO2-eq/kWh 

- Monocristalino: 4 ocorrências que variaram entre 0,040 

e 0,094 kg de CO2-eq/kWh 

- Monocristalino de alta eficiência: 2 ocorrências que 

variaram entre 0,030 e 0,037 kg de CO2-eq/kWh 

- Terlureto de Cádmio: 2 ocorrências que variaram entre 

0,027 e 0,032 kg de CO2-eq/kWh 

- Disseleneto de Índio e Cobre: 2 ocorrências que 

variaram entre 0,039 e 0,045 kg de CO2-eq/kWh 

- Filmes finos: foi 1 ocorrência variando de 0,019 a 0,095 

kg de CO2-eq/kWh; 

- Fotovoltaicos: foram 6 ocorrências variando de 0,020 a 

0,104 kg de CO2-eq/kWh. 

A tabela 3 apresenta as referências e seus respectivos 

valores de emissão por tipo de geração, bem como o fator de 

comparação entre os sistemas de geração termoelétricos e 

fotovoltaicos para estudos realizados no Brasil. 

A taxa de comparação entre os sistemas variou de 17,9 a 4,1 

vezes, ou seja, na situação mais favorável ao sistemas 

fotovoltaicos, os sistemas termoelétricos movidos a gás foram 

17,9 vezes mais poluentes que os sistemas fotovoltaicos e na 
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situação de menos favorável os sistemas termoelétricos 

emitiram 4,1 vezes mais. Deve-se atentar para o fato de que as 

avaliações de ciclo de vida realizadas nestes artigos não 

tiveram seus parâmetros padronizados.  

 

Tabela 3. Emissões de GEE em kg de CO2/kWh por referência, 

Brasil 

Tipo de Geração  
Caldas 

(2017) 

Cons-

tantino 

et al. 

(2018) 

Pepplow 

et al. 

(2019) 

Moore, 

Rego e 

Kulay 

(2017) 

Almeida, 

Maciel e 

Cybis 

(2017) 

Termoelétrica a gás 

natural - Turbina a gás 
0,555     

 

Termoelétrica a gás 

natural -  Ciclo 

Combinado 

0,382      

 

Termoelétrica a gás 

natural -  Ciclo Diesel 
    0,6908 

Termoelétrica a gás 

natural 5 
  0,518 1,040 

 

Fotovoltaico - Silício 

Policristalino 
0,079      

 

Fotovoltaico - Silício 

Monocristalino 
0,094      

 

Fotovoltaicos6  
0,058 - 

0,082 
0,085 0,075 

 

Fator de comparação 

entre os sistemas7 
17,9 - 4,1 

Fonte: O autor (2020) 
5 Valores atribuídos para os estudos que analisaram os diferentes sistemas 

termoelétricos a gás sem especificar o ciclo de geração. 
6 Valores atribuídos para os estudos que analisaram os diferentes sistemas 

fotovoltaicos sem especificar o tipo de placa fotovoltaica. 
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7 O fator de comparação é adimensional. A situação mais favorável é calculada a 

partir da divisão do maior valor de emissões dos sistemas termoelétricos pelo menor 

valor emissões dos sistemas fotovoltaicos, a situação menos favorável é o inverso. 
8 Para a avaliação, foi utilizado como combustível uma mistura de gás natural/diesel 

com 50% cada. 

 

A possibilidade de variação na delimitação da ACV, tais 

como tempo de vida útil, fronteira do sistema, etc. e também em 

características específicas de cada instalação, tais como 

irradiação solar na localidade, potência instalada, etc. podem 

contribuir para que haja variações nos resultados obtidos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Os dados analisados neste artigo forneceram 

parâmetros para a análise das emissões de GEE geradas nos 

processos termoelétricos a gás natural e solares fotovoltaicos 

para a produção de energia elétrica. 

Os sistemas de geração termoelétricos movidos a gás 

natural apresentaram emissões entre 0,306 e 1,040 kg de CO2-

eq/kWh, sendo que os sistemas de geração de ciclo combinado 

foram os que apresentaram as menores taxas de emissão 

dentre os sistemas termoelétricos. 

Os sistemas de geração fotovoltaicos apresentaram 

emissões que variaram entre 0,019 e 0,104 kg de CO2-eq/kWh,  

sendo que os sistemas que utilizaram telureto de cádmio foram 

os que apresentaram menores taxa de emissão. 

Para as instalações no Brasil, o fator de comparação das 

emissões de GEE dos sistemas termoelétricos a gás natural 

apresentou uma faixa que varia de 17,9 a 4,1 vezes mais 

poluentes que os sistemas de geração fotovoltaicos. 

A partir dos dados analisados nesta revisão bibliográfica, 

pode-se concluir que, apesar de haver uma faixa relativamente 
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larga no comparativo entre as emissões, os sistemas de 

geração termoelétricos movidos a gás natural apresentaram-se 

mais poluentes que os processos de geração fotovoltaicos.  

Em próximos trabalhos pretende-se fazer, através da 

ACV, um estudo comparativo de emissões de GEE para 

geração de energia elétrica através de sistema termoelétrico a 

gás natural e sistema solar fotovoltaico, para plantas 

localizadas no estado da Paraíba. 
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RESUMO: O interesse na exploração das fontes alternativas e 
renováveis de energia tem aumentado, em função da 
necessidade de redução dos problemas ambientais causados 
pelas fontes convencionais de energia. A energia solar se 
destaca dentre as fontes de energia renováveis, podendo ser 
aproveitada, entre outras coisas, para o aquecimento de água 
em coletores solares. A eficiência desses coletores pode ser 
aumentada empregando filmes absorvedores seletivos, 
caracterizados por alta absorção e baixa emissão térmica. 
Nesse sentido um dos materiais mais estudados, com esta 
finalidade, tem sido o cromo negro, aliado à técnica de 
eletrodeposição, que proporciona filmes com propriedades 
adequadas para esta aplicação. Este trabalho buscou produzir 
filmes absorvedores a base de cromo pela técnica de 
eletrodeposição avaliando a influência da distância (30, 50 e 
100 mm) de deposição nas propriedades ópticas e 
microestruturais. Os filmes produzidos foram caracterizados por 
Espectroscopia no UV-Vis-NIR, Perfilometria Óptica, MEV e 
FTIR. Os resultados obtidos demonstraram que os filmes 
produzidos apresentaram absortância média em torno de 90%. 
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Pela Perfilometria foram constatados valores de Rp, Rv e Ra 
que podem ter contribuído para a construção de armadilhas 
ópticas mais eficiente na deposição à 50mm. Pelas micrografias 
dos filmes observou-se que independente dos parâmetros de 
deposição empregados, todos os filmes possuem 
microestruturas semelhantes, sendo constituídos de uma 
mistura de óxidos. 
Palavras-chave: Fontes alternativas e renováveis. Energia 
solar. Coletores Solares. Cromo negro. Eletrodeposição. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas surgiu o interesse da sociedade na 

exploração de fontes alternativas de energia conhecidas como 

energias renováveis, em decorrência da necessidade de 

mitigação dos problemas ambientais, haja vista que estas 

fontes podem suprir necessidades energéticas acompanhadas 

de um desenvolvimento sustentável (CAMPÊLO; 

ALBUQUERQUE, 2016).  

Os recursos naturais sofrem interferência humana para 

geração e uso da energia de maneira cada vez mais intensa. 

Nesse sentido, torna-se necessária a implementação de novas 

tecnologias que utilizem fontes alternativas de energia frente à 

preocupação com relação ao esgotamento destes recursos e 

aos efeitos nocivos causados ao meio ambiente pelas fontes de 

energias convencionais não renováveis (BOFF, S. O.; BOFF, V. 

A., 2017). 

Dentre as fontes de energias renováveis, pode-se 

destacar a energia solar que pode ser aproveitada para a 

iluminação, o aquecimento de ambientes e da água, bem como 

para a produção de energia elétrica, entre várias outras 

aplicações (ANCINES, 2016). Sua conversão ocorre por meio 
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de trocadores de calor, sendo os coletores solares, um dos 

principais dispositivos no tocante ao uso para aquecimento de 

água. 

Os coletores solares são usualmente usados para o 

aquecimento de água a baixas temperaturas, podendo ter suas 

eficiências aumentadas, possibilitando temperaturas de 

aquecimento mais elevadas, através do emprego de filmes 

absorvedores seletivos nos coletores (MEDEIROS, 2016). 

Os materiais empregados como filmes absorvedores 

seletivos devem apresentar propriedades específicas, tais 

como: anti-reflexão, resistência a desgaste e oxidação ou 

corrosão, absorção solar seletiva (alta absortância e baixa 

emitância). Estes materiais devem ser quimicamente e 

termicamente estáveis na faixa de temperatura de trabalho e ter 

uma boa adesão em relação ao substrato (ISRAVEL; 

SARAVANAN; VIJAYAN, 2019). 

 O cromo preto é um dos revestimentos seletivos solar 

mais comumente estudados e usados em sistemas coletores 

solares para a conversão eficiente de energia solar em energia 

térmica (GONÇALVES et al., 2019; SILVA NETO et al., 2019). 

Aliado a este fator, a técnica de eletrodeposição foi escolhida 

para este trabalho por apresentar vantagens como a 

possibilidade de deposição em grandes áreas, baixo custo, 

simplicidade de execução, taxas de deposição rápidas e 

controle eficiente sobre a espessura dos filmes (NUNES et al., 

2018; LIU et al., 2016, MEDEIROS et al., 2019a).  

Por estas razões, este trabalho tem como objetivo a 

produção de filmes absorvedores a base de cromo pela técnica 

de eletrodeposição, bem como a caraterização óptica e 

microestrutural dos filmes produzidos, afim de definir os 

parâmetros de deposição que proporcionam as melhores 
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características para a aplicação dos filmes no aproveitamento 

da térmico radiação solar, correlacionando-os com os 

resultados da caracterizações. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O desenvolvimento deste trabalho envolveu as etapas 

principais de escolha do material para a produção dos filmes 

absorvedores, preparação dos substratos, escolha da técnica e 

dos parâmetros de deposição e a caracterização dos filmes afim 

de investigar suas características ópticas, morfológicas e 

microestruturais, conforme esquematizado na Figura 1 e 

descrito detalhadamente dos tópicos seguintes. 

 

Figura 1. Etapas do processo experimental. 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Obtenção dos Filmes Absorvedores 
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Preparação dos Substratos 

Para produção das superfícies absorvedoras foram 

utilizados substratos de aço inoxidável AISI 304, com 

dimensões 2,5 cm x 2,5 cm. Inicialmente os substratos foram 

limpos com álcool isopropílico, sendo os mesmos submersos 

nessa solução por 10 minutos, no intuito de obter um filme livre 

de contaminação (Figura 2) e posteriormente secos e levados 

ao processo de eletrodeposição. 

 

Figura 2. Placa de inoxidável AISI 304 usada como substrato 

para deposição do filme. 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Processo de Eletrodeposição 

Para a obtenção dos filmes a base de cromo a partir da 

técnica de eletrodeposição foi utilizado um banho eletroquímico 

empregando trióxido de cromo, ácido hexafluorossilícico e água 

destilada, conforme metodologia de Medeiros et al. (2017b) (ver 

Tabela 1).  

 

Tabela 1. Componentes do banho eletroquímico. 

Reagente Fórmula Quantidade 

Trióxido de cromo CrO3 274 g/l 
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Ácido hexafluorossilícico H2SiF6 0,854 g/l 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Para a realização do processo de eletrodeposição 

utilizou-se de uma fonte de tensão da marca Agilent modelo 

E3631A. A densidade de corrente sofreu variações ao longo do 

processo, visto que a fonte utilizada só permite a regulação da 

tensão. Desta forma, a densidade de corrente apresentou 

valores variando de 0,41 a 0,63 A/cm2, bem como a 

temperatura, que sofre influência deste processo, variou de 24 

a 30 oC.  

Durante o ensaio, o substrato de aço foi conectado ao 

polo negativo da fonte e utilizou-se um eletrodo de Pb-Sb (95-

5%) conectado ao polo positivo da fonte, conforme Figura 3. 

 

Figura 3. Processo de eletrodeposição. 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Afim de realizar uma avaliação estatística da absortância 

dos filmes, as amostras foram preparadas em triplicata para 

cada filme, sendo calculadas as médias de absortância ao 
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longo do espectro e desvio padrão dos filmes produzidos. Na 

Figura 4 observa-se a aparência do substrato de aço inoxidável 

após a deposição. 

 

Figura 4. Aparência das amostras após a eletrodeposição. 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Parâmetros de Deposição 

As eletrodeposições foram realizadas fixando o tempo do 

processo de deposição em 10 minutos, baseado em Medeiros 

et al. (2019a), enquanto a distância entre os eletrodos foi 

variada para a determinação do conjunto de parâmetros que 

proporciona as melhores propriedades em relação a absorção 

da radiação (verificados nas caracterizações das amostras).  

As nomenclaturas e parâmetros utilizadas no presente 

trabalho estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Parâmetros de deposição e nomenclaturas das 

amostras. 

Nomenclatura Distância Tempo Tensão 

A1 30mm 

10 minutos 5V A2 50mm 

A3 10mm 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Neste estudo, a tensão foi mantida fixa baseada no 

trabalho de Medeiros et al. (2019b) que produziu filmes a base 

de cromo empregando as tensões de 5V e 6V e obteve os 

melhores resultados de absorção de radiação com 5V 

 

Caracterizações 

Para obter as curvas de absorção de radiação das 

amostras foi utilizado o equipamento Espectrômetro Shimadzu 

2600 UV 2600, com esfera de integração que amplia a faixa do 

espectro analisado. Os filmes foram analisados na faixa de 

comprimento de onda entre 220 a 1400nm, sendo possível 

caracterizar o material em relação à sua capacidade de 

absorção da radiação na região UV-Vis e parte do 

Infravermelho Próximo (NIR). 

A perfilometria óptica teve o objetivo de determinar 

parâmetros microestruturais importantes, como a rugosidade da 

superfície produzida, empregando um perfilômetro sem contato 

modelo CCI MP da Taylor Hobson. 

A Microscopia Eletrônica de Varredura foi realizada em 

um microscópio com modulo ambiental Quanta 450 da FEI, 

operando no modo Eletrosecundário. 

Por fim, foi realizada a análise de Espectroscopia 

Vibracional no Infravermelho por Transformada de Fourier, 
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através do espectrofotômetro IR-Prestibe 21, da Shimadzu, 

com acessório de Refletância Total Atenuada (ATR), na região 

entre 4000 e 600 cm-1, no modo transmitância, sendo 

determinada a vibração dos átomos das amostras quando 

submetidos à radiação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Espectroscopia no UV-Visível-NIR 

Os resultados de absortância para as três amostras no 

espectro compreendido entre 220 e 1400nm estão 

apresentados na Figura 5. A Tabela 3 contém os valores de 

absortância média e seus respectivos desvios padrão. 

 

Figura 5. Absortâncias ao logo do espectro das amostras 

eletrodepositadas. 
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Tabela 3. Absortância média de todas as amostras. 

Amostra Absortância Média (%) Desvio Padrão (%) 

A1 91,31 2,73 

A2 91,84 2,40 

A3 89,35 3,19 

 

Pode-se observar pela Figura 5 e Tabela 3 que a amostra 

A2, depositada a uma distância de 50mm, foi a que apresentou 

o melhor desempenho quanto ao aprisionamento da radiação 

incidente, além de apresentar o menor desvio padrão.  

O aumento da distância de 30mm para 50mm mantém 

as absortâncias médias em valores próximos. Todavia, ao 

dobrar a distância de 50mm para 100mm a absortância diminui, 

isto é, a deposição não foi favorecida na distância de 100mm e 

duração de 10 minutos.  

O resultado obtido para a amostra A2 foi um pouco 

superior ao encontrado em Medeiros (2017a), que depositou 

um filme a base de cromo nas mesmas condições de tempo e 

distância da amostra A2 e obteve uma absortância de 91,63% 

em substrato de cobre. 

O tempo de disposição relativamente curto empregado 

neste trabalho gerou resultados que condizem com o que é 

encontrado na literatura. Segundo Sheu et al. (2016) e Medeiros 

(2020), tempos menores de eletrodeposição produzem filmes 

com maiores absortâncias. 

 

Perfilometria Óptica 

A Perfilometria Óptica foi realizada nos filmes 

depositados à 30mm, 50mm e 100mm de distância entre os 

eletrodos afim de avaliar suas rugosidades superficiais. Através 
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da análise obteve-se os valores de Rp, Rv e Ra exibidos na 

Figura 6 as imagens em 3D da Figura 7.  

 

Figura 6. Relação entre os valores de Rp e Rv dos filmes. 

 
 

A rugosidade é fundamental na definição da capacidade 

de absorção uniforme de radiação na região do visível e 

próximo do infravermelho. Observando a rugosidade das 

amostras através da Figura 7 nota-se que a maior absortância 

média da amostra A2 tem relação com o valores de picos (Rp) 

e vales (Rv). O aumento desses valores na amostra A2, assim 

como Ra, em relação as amostras A1 e A3, pode ter contribuído 

para a construção de uma armadilha óptica mais eficiente, 

conforme abordado por Fonseca et al. (2020). Ao mesmo 

tempo, a menor diferença entre os valores de Rp e Rv (notável 

pela Figura 6) para a amostra A2 contribuiu para o aumento da 

absortância, conforme estudado por Medeiros (2020). 
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Figura 7. Perfilometria dos filmes obtidos por eletrodeposição 

durante o tempo de 10 minutos com distâncias de: (a) 30mm, 

(b) 50mm e (c) 100mm. 
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O parâmetro de rugosidade superficial (Ra) de 0,72 μm 

para a amostra A2, acima do Ra da amostra A1 (depositada a 

uma distância menor), pode ser atribuída à variação da 

densidade de corrente, embora ambas terem sido submetidas 

ao mesmo tempo de eletrodeposição e A1 ter sido produzida 

com maior proximidade entre os eletrodos. Sheu et al. (2016) 

aborda que o aumento da densidade de corrente provoca o 

aumento da rugosidade superficial. No presente trabalho a fonte 

de tensão empregada não permitiu o controle da corrente. 

No caso da amostra A3 o parâmetro Ra apresentou 

menores valores. Isto pode ter ocorrido em virtude da maior 

distância dos eletrodos, o que dificultou a ocorrência da reação 

de deposição na superfície do substrato, bem como devido à 

variação da densidade de corrente. Estes resultados também 

foram observados no trabalho de Medeiros (2020).  

 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

As Figuras 8 e 9 exibem as micrografias observadas para 

os filmes eletrodepositados por 10 minutos nas três distâncias 

de trabalho adotadas, em ampliações de 5.000x e 10.000x, 

respectivamente. 

Observa-se nas micrografias que os filmes obtidos 

apresentam morfologias semelhantes com fissuras ao longo de 

toda a superfície, conforme observado na literatura 

(GOLÇALVES et al., 2019). 
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Figura 8. Micrografias com ampliação de 5.000x dos filmes (a) 

A1, (b) A2 e (c) A3. 
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Figura 9. Micrografias com ampliação de 10.000x dos filmes (a) 

A1, (b) A2 e (c) A3. 

 
 

Conforme observado no trabalho de Medeiros (2020), as 

fissuras observadas nas micrografias são comuns em filmes 

produzidos por eletrodeposição, e a microestrutura observada 

nas Figuras 8 e 9 se assemelha ao resultado obtido na referida 

literatura para um filme de elevado nível de absortância média 

obtido em 5 minutos na distância de 50mm.  

De acordo com Sheu et al. (2016), a formação de fissuras 

tem relação com a aplicação de uma alta densidade de corrente 

no processo de eletrodeposição, que no caso deste trabalho 
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não pôde ser controlada, dada a limitação da fonte utilizada, 

que permitiu apenas o controle da tensão do processo. 

Espectroscopia Vibracional no Infravermelho Médio por 

Transformada de Fourier 

 A Figura 10 representa a espectroscopia vibracional no 

infravermelho médio em termos de transmitância das amostras.  

 

Figura 10. Espectroscopia Vibracional no Infravermelho Médio 

por Transformada de Fourier (FTIR) dos filmes em termos de 

transmitância. 

 
Analisando a Figura 10, observa-se que as bandas 

largas são um indicativo da natureza praticamente amorfa dos 

filmes absorvedores. Na primeira banda, o pico próximo à 600 

cm-1 é um indicativo da presença de Cr2O3. O pico menor que 

ocorre a cerca de 950 cm-1 deve corresponder à CrO2 (MADI et 

al., 2007; SALEHI; GHASEMI, 2015). Percebe-se que o material 
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eletrodepositado consiste de uma mistura de óxidos a base de 

cromo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Neste trabalho, foi possível a obtenção de filmes 

absorvedores com elevados níveis de absorção. O filme 

produzido a 50mm de distância no tempo de 10 minutos teve 

absortância média ao longo do espectro compatível com o 

esperado baseado na literatura, tendo alcançado 91,84% e teve 

o menor desvio padrão comparado às amostras depositadas a 

30mm e 100mm. 

A Perfilometria óptica determinou maiores valores de Rp, 

Rv e Ra para a amostra de maior absortância média (A2) em 

relação as demais, com a diferença de valores entre Rp e Rv 

sendo a mais baixa nesta amostra, indicativo da construção de 

uma armadilha óptica mais eficiente para o aprisionamento da 

radiação em A2.  

A influência da variação da densidade de corrente 

durante o processo de deposição foi observada, em especial no 

filme depositado a 50mm, que resultou em um parâmetro de 

rugosidade superficial superior ao de 30mm, evidenciando a 

importância do controle da densidade de corrente como 

parâmetro fundamental no controle da rugosidade superficial. 

As micrografias exibiram uma morfologia similar para os 

filmes produzidos durante o mesmo tempo, independente da 

distância de deposição, onde os mesmos apresentaram 

microfissuras ao longo de toda a superfície, o que é esperado 

em filmes de cromo obtidos pela técnica de eletrodeposição. 
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Na análise de FTIR foram identificadas as presenças de 

Cr2O3 e CrO2, o que confirma que o filme é composto por uma 

mistura de óxidos a base de cromo. 
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RESUMO:  O surgimento de doenças infeciosas expõe 
estruturas de relações humanas com o ambiente e o efeito 
dessa interação sobre os agravos à saúde. A emergência da 
COVID-19, patologia transmissível provocada pelo vírus SARS-
CoV-2, adquiriu proporções globais, e aponta a necessidade de 
discutir sobre o papel antrópico no controle e desencadeamento 
de doenças. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma 
revisão integrativa sobre os principais fatores influenciadores da 
atual pandemia da COVID-19 associados às questões 
ambientais e como estes são determinantes para a expansão 
da doença. Para tanto, realizou-se busca de artigos indexados 
nos últimos cinco anos às plataformas do Pubmed, Science 
Direct e Scielo, utilizando os descritores “COVID-19”, 
“Enviroment”, “Sustainability” e “Epidemiology”. Os estudos 
demonstraram que os hábitos e modos de produção 
alimentícios, bem como a elevada densidade demográfica e o 
intercâmbio comercial, cultural e econômico entre os países, 
são os principais fatores influenciadores e responsáveis pela 



PRINCIPAIS FATORES AMBIENTAIS ASSOCIADOS A PANDEMIA DA 
COVID-19: UMA REVISÃO 

 
 

origem e dispersão de epidemias. Os principais aspectos 
relacionados à pandemia da COVID-19 (insegurança alimentar 
e ambiental, expansão da população humana e globalização) 
afetam diretamente a estabilidade ambiental. Tal associação 
revela a premência de praticar modelos socioeconômicos 
sustentáveis, que reconheçam os recursos naturais, 
sociedades humanas e espécies vegetais e animais como 
interdependentes e pertencentes a uma única rede. 
 
Palavras-chave: Coronavírus. Desenvolvimento Ecológico. 
Proteção Ambiental. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Em dezembro de 2019, uma pneumonia de causa 

desconhecida foi detectada em Wuhan, província de Hubei, na 

China, e comunicada à Organização Mundial da Saúde (OMS) 

local (HUANG et al., 2020). O aumento do número de casos 

ocorreu de forma alarmante, sendo que no mês de janeiro, 

2020, Wuhan decretou quarentena, e em março do presente 

ano, cerca de 200 países já tinham registros da doença (WHO, 

2020).  

Essa doença infecciosa é causada pelo novo corona 

vírus, o SARS-CoV-2, que provoca a doença denominada 

Corona Virus Disease, 2019 (COVID-19). Esse agente viral 

pertence à família Coronaviridae, assim como os vírus MERS-

CoV e SARS-CoV que causam a Sídrome Respiratória do 

Oriente Médio (MERS, do inglês Middle Eastern Respiratory 

Syndrome) e Síndrome Severa Aguda Respiratória (SARS do 

inglês Severe Acute Respiratory Syndrome), respectivamente. 

O agente etiológico da COVID-19 compartilha 79% de 

homologia com o SARS-CoV (GRALINSKI; MENACHERY, 
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2020). Os sintomas da COVID-19 podem ser detectados entre 

dois e 14 dias após a infecção, com predominância entre o 

quinto e sexto dia. Os sintomas mais comuns são dor de 

cabeça, tosse seca e cansaço, e pode também ocorrer 

ausência de sabor ou cheiro; os sintomas mais graves são 

dificuldade para respirar, dor na região peitoral e perda de fala 

e movimento (WHO, 2020). O SARS-CoV-2 possui alta taxa de 

transmissibilidade, e a transmissão se dá de uma pessoa 

infectada para outra através da emissão de gotículas 

respiratórias ou aerossóis infectados em uma distância 

geralmente inferior a um metro (WHO, 2020).  

A COVID-19 é classificada como uma Doença 

Emergente Infecciosa, ou seja, possui tendência a se dispersar 

geograficamente ou aumentar sua incidência ao infectar novas 

espécies. A alta incidência dessas doenças a partir de 1980 

leva a uma preocupação global de saúde pública, a exemplo da 

Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida (AIDS, em 1980), 

SARS (2002-2003), pandemia da Influenza H1N1 (2009), surto 

do vírus Ebola (2013) e surto do vírus Zika (2016) (CUNNING 

et al., 2017; MORENS; FAUCI 2013), e mais recentemente a 

COVID-19 (2019). Estas doenças infecciosas compartilham 

algumas similaridades, como o fato de terem animais selvagens 

como reservatórios, ocorrerem inicialmente em regiões tropicais 

e possuírem emergência associada às mudanças ambientais 

decorrentes das atividades humanas (CUNNING et al., 2017). 

Diversos aspectos ambientais podem ter uma relação 

direta no desenvolvimento de doenças emergentes infecciosas, 

o que torna pertinente investigar estes aspectos, visando 

conhecê-los para prevenir pandemias, e consequentemente 

evitar a perda de milhares de mortes em uma dimensão global 
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(CUNNINGHAM et al., 2017; PRIYADARSINI et al., 2020). 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão 

sobre os principais fatores influenciadores da atual pandemia 

do novo coronavírus, e sua associação às questões ambientais 

e como estes são determinantes para a expansão dessa 

doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente revisão integrativa ocorreu mediante a busca 

eletrônica de artigos científicos indexados nas bases de dados 

Science Direct, National Library of Medicine (PubMed) e 

ScientificElectronic Library Online (Scielo). Utilizou-se o 

operador booleano “AND” e os descritores em inglês e 

português: “COVID-19”, “Ambiente”-“Enviroment”, 

“Sustentabilidade” - “Susteinability” e  “Epidemiologia” - 

“Epidemiology”. Os artigos publicados nos últimos cinco anos 

com conteúdo sobre a pesquisa científica de aspectos 

ambientais relativos à pandemia de COVID-19 foram 

selecionados.   

Os critérios de inclusão dos estudos primários 

delimitados para a presente revisão foram artigos científicos 

completos e comunicações (short communication) publicados 

no período de 2015 a 2020. Foram excluídas as publicações 

cujo conteúdo não abordasse aspectos ambientais 

relacionados diretamente a COVID-19 ou o tema do estudo não 

fosse relacionado a pandemias emergentes.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Covid-19: segurança alimentar e ambiental  

Embora até então não se tenha confirmação da real fonte de 

transmissão do SARS-CoV-2 aos humanos, suspeita-se que tenha 

ocorrido no mercado de peixes em Wuhan na China, sendo os 

morcegos a fonte inicial (MORALES et al., 2020).  O surto do vírus 

Ebola também esteve associado aos morcegos como provável 

hospedeiro (QURESHI, 2016). Cerca de 13% das espécies de morcegos 

são caçados na África, Ásia, nas ilhas da Oceania e, em menor 

extensão, nas regiões Central e América do Sul, por razões que 

incluem o consumo como carne destes animais selvagens 

(MILDENSTEIN, TANSHI, RACEY, 2016).  

Essa provável transmissão zoonótica abre margem para 

preponderar os riscos inerentes à incorporação de animais selvagens 

à dieta, comumente relacionada às infecções virais (GONZÁLEZ et al., 

2020). A caça e comércio desenfreados de animais selvagens, além de 

prejudicarem a biodiversidade, expõem os indivíduos a riscos 

zoonóticos em todos os estágios de preparo e consumo, que 

abrangem a caça, o abate e a sua posterior ingestão (CANTLAY, 

INGRAM, MEREDITH, 2017).  

Pandemias com origens zoonóticas constituem uma 

preocupação internacional e são compreendidas como resultado das 

relações estreitas entre saúde humana, animal e ambiental. A 

degradação dos ecossistemas, por exemplo, minimiza as aptidões 

naturais de controle dos serviços regulatórios ecossistêmicos, o que 
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facilita a transferência de doenças dos animais para os 

humanos (EVERARD et al., 2020).  

  

Suprimento alimentar                                                      

   

Diante da interrupção dos mais variados setores, a pandemia 

causada pelo novo coronavírus ameaça a segurança alimentar ao 

desestabilizar as cadeias de abastecimento, por circunstâncias que 

incluem restrições ao comércio de alimentos, declínio econômico e 

aumento da inflação dos produtos alimentícios. As nações mais 

afetadas foram aquelas em desenvolvimento e as menos 

desenvolvidas, onde há característica suscetibilidade à fome e à 

desnutrição. Nas economias em desenvolvimento de maior renda, a 

desestabilização da segurança alimentar está mais relacionada à 

restrição ao comércio de alimentos e desvalorização da moeda. Nas 

economias menos desenvolvidas, a desestabilização mantém relação 

com o acesso econômico à oferta alimentar adequada (EROKHIN; 

GAO, 2020).  

Fatores como desemprego, interrupção de medidas sociais 

como a merenda escolar intensificaram a insegurança alimentar nos 

mais vulneráveis (BAKALIS et al, 2020). Existem quatro pilares da 

segurança alimentar e a pandemia está interferindo em todos eles, os 

quais compreendem: disponibilidade, acesso, utilização e 

estabilidade. Disponibilidade implica em suprimento alimentício 

adequado, acesso, em obter os alimentos que necessita, utilização, 

em ingestão suficiente de nutrientes, estabilidade, em acesso aos 

alimentos em todos os momentos. A COVID-19 impacta 

negativamente e mais rigorosamente o acesso aos alimentos, apesar 

de também ter atuado em interrupções na disponibilidade. Também 
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se observa demanda por alimentos mais baratos, menos nutritivos e 

de preços instáveis pelo consumidor de menor poder aquisitivo 

(LABORDE et al., 2020).   

Dentre os eixos temáticos do desenvolvimento sustentável, a 

segurança alimentar insere-se como um tópico de notável 

protagonismo (WORKIE et al., 2020). A valorização de alimentos 

saudáveis, seguros e sustentáveis que concilie eficiência energética, 

hídrica e técnicas de produção favoráveis ao clima busca coexistir 

harmonicamente com a resiliência do sistema alimentar, que se 

traduz pela competência desse sistema em prover alimentos em 

quantidades pertinentes, adequados e alcançáveis  de forma 

unânime mesmo diante de irregularidades imprevistas (TENDALL et 

al., 2015; BAKALIS et al., 2020).    

  

Modo de produção   

  

A produção de carne animal para consumo agrega múltiplos 

fatores e etapas que implicam na vulnerabilidade humana à 

exposição a fatores propagadores de surtos epidêmicos e 

pandêmicos. O aumento do contato com animais de criação e 

selvagens, o impacto ao ambiente caracterizado pela mudança 

climática, o uso de recursos hídricos e a destruição da biodiversidade 

são alguns dos exemplos de como o modo de produção alimentícia 

pode contribuir para o cenário de propagação de zoonoses. A 

transmissão de doenças por animais selvagens está diretamente 

associada à carne de caça e é potencializada pela agricultura intensiva 

que acentua os efeitos das doenças em razão dos seus 

desdobramentos, tais como a proximidade genética, o transporte dos 
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animais de criação e aumento da imunodeficiência (ESPINOSA, TAGO, 

TREICH, 2020).   

A perda de biodiversidade no modo de produção pode ser 

exemplificada pelas monoculturas cultivadas para alimentar o gado. 

Essa forma de plantio reduz a diversidade genética, o que torna o 

ambiente extremamente suscetível a propagação de infecções, uma 

vez que os parasitas exploram melhor populações hospedeiras menos 

diversificadas (EKROTH, RAFALUK-MOHR, KING, 2019).   

Os desafios ambientais e de sustentabilidade são pertinentes 

no cenário mundial ao se considerar a urbanização e práticas agrícolas 

modernas que regem os modos de produção econômicas atuais.  As 

cadeias de abastecimento de alimentos complexas resultam desse 

contexto e implica em prolongados e distantes transportes de 

matérias-primas como as commodities básicas (trigo, milho, milho, 

soja e sementes oleaginosas). Essas cadeias de suprimento são 

propulsionadas pelos combustíveis fósseis 

combinadas com inovações tecnológicas (BAKALIS et al., 2020).  O 

manejo antrópico inadequado desses combustíveis tais como o 

carvão, petróleo e gás configuram a origem de problemas globais 

como mudança climática, perda de biodiversidade e poluição 

química. O acúmulo de gases como metano, óxido nitroso e gás 

carbônico na atmosfera, por exemplo, está diretamente associado 

a mudança climática (DEMENEIX, 2020). Comprovam essa dinâmica 

de poluição desencadeada pela forma de produzir e distribuir 

alimentos as previsões de queda nas emissões globais de gases do 

efeito estufa com a vivência da atual pandemia (MOFIJUR et al., 

2020). 

Outro fator que a pandemia de COVID-19 colocou em 

destaque foi a qualidade alimentícia no que diz respeito ao aumento 
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da biossegurança, que se traduz na necessidade de implementar e 

intensificar métodos de controle de qualidade, seja no preparo, nas 

medidas de conservação e no pré-consumo. Assim novas formas de 

lidar com o alimento devem ser preconizadas, como dar preferência 

à ingestão de alimentos fervidos ou enlatados processados em altas 

temperaturas em detrimento de alimentos não embalados ou 

descobertos. No tocante ao manuseio e preparo, é salutar que as 

autoridades assegurem que os indivíduos envolvidos nesse processo 

realizem testes diagnósticos obrigatórios de COVID-19 regularmente 

e de forma intermitente, além de utilizar máscaras. Outras 

recomendações incluem o cozimento em altas temperaturas de 

animais vivos e alimentos exóticos para consumo. O uso de materiais 

nanoencapsulados que possuem propriedades de liberação 

controlada representa também uma tecnologia que pode ser eficaz 

na proteção de produtos alimentícios e embalagens contra 

contaminação por SARS-CoV-2 (CEYLAN, MERAL, CETINKAYA, 2020). 

 

Covid-19: crescimento da população mundial e 

globalização  

 

A expansão mundial da COVID-19 se torna patente ao 

analisar os números de infectados e de mortes por um período 

inferior a um ano. Até outubro de 2020 foram confirmados mais 

de 42 milhões de casos e um total de 1,1 milhão de mortes 

distribuídas em todos os continente do globo (Figura 1) (WHO, 

2020).  

  



PRINCIPAIS FATORES AMBIENTAIS ASSOCIADOS A PANDEMIA DA 
COVID-19: UMA REVISÃO 

 
 

Figura 1. Distribuição atual de COVID-19 em diferentes 

países/territórios. Dados obtidos até outubro, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: WHO, 2020. 

 

Entre os países acometidos até o momento alcançaram 

cerca de 2 milhões de casos, o Brasil, Argentina, Estados 

Unidos, Índia, França e Espanha (Figura 1).  

O crescimento da população mundial cada vez mais 

ascendente, ou seja, com uma taxa de aumento de cerca de 80 

milhões de pessoas anualmente, denota a profunda expansão 

humana. Esse aumento está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento da globalização, que se relaciona 

principalmente com uma intensificação de relações comerciais 

entre diferentes países/territórios e aumento do número de 

viagens e mobilidade humana. Essa integração global eleva o 

risco de dispersão de doenças infecciosas, como a COVID-19 

(WU et al., 2016; ZIMMERMANN et al., 2020). Por exemplo, a 
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China tem se destacado nos últimos anos, sobretudo a partir de 

2001, como uma potência mundial, apresentando relação 

comercial em quase todas as regiões do globo (WU et al., 

2016). Por outro lado, convém lembrar do surto do vírus Ebola, 

doença também causada por agente viral, que ocorreu em 

alguns países da África Ocidental entre 2014 e 2016, que 

mesmo havendo casos importados para algumas regiões dos 

Estados Unidos e alguns países europeus, não se compara em 

termos globais ao impacto social e econômico desencadeados 

pela pandemia de COVID-19 (SPENGLER et al., 2016). Este 

fato pode estar relacionado ao menor nível de globalização 

nestes países africanos quando comparado à China, apesar de 

haver um considerável aumento da globalização nestas 

regiões.    

A dispersão de doenças infecciosas também poderá ser 

facilitada pelo crescimento populacional e globalização através 

do aumento de eventos de migração humana. A melhoria da 

rede de transporte e maior acessibilidade nos dias atuais 

permitem a realização de diversas viagens com diferentes 

finalidades, seja turismo internacional e regional, intercâmbios 

estudantis, encontros religiosos, políticos, científicos, sócio-

culturais e/ou econômicos, os quais sem dúvida colaboram para 

a dispersão de patógenos, incluindo o vírus causador da 

COVID-19 (CHAKRABOTY et al., 2020). A ampla disseminação 

de infecções ocasionadas por SARS-CoV-2 está relacionada a 

esses eventos de migração humana, tanto no âmbito local 

quanto global. Da mesma forma, outras doenças infecciosas 

virais como Zika, chikungunya, SARS, MERS e outras que 

através da mobilidade humana alcançaram diferentes 

continentes.  
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 Dentro desse contexto, uma das principais medidas com 

vistas à redução de casos da COVID-19 em vários países 

incluindo o Brasil, Itália, China, além de vários outras regiões foi 

o impedimento de viagens internacionais e locais por período 

indeterminado. Essa estratégia demonstrou-se altamente 

efetiva no controle do número de casos de COVID-19 em 

diferentes regiões da China, conforme constatado em diversos 

trabalhos (FANG et al., 2020; ZHAN et al., 2020; ZHANG et al., 

2020). Em um estudo envolvendo um modelo matemático 

também foi possível ratificar que a adoção de restrições ao 

deslocamento relativamente prévia em alguns países da União 

Europeia, sobretudo na Espanha e França, apresentou-se 

favorável para conter o avanço da COVID-19 (LINKA et al., 

2020).  

É importante mencionar que alguns estudos chamam a 

atenção que o controle da COVID-19 não deve se limitar às 

proibições de viagens internacionais. Segundo Parmet et al., 

(2020) a adoção de quarentenas e proibições de viagens 

internacionais são medidas antigas no enfrentamento de 

doenças infectocontagiosas, a exemplo da tuberculose. Assim, 

para um controle eficaz da COVID-19 se torna imprescindível 

investir em novas alternativas de controle (PARMET et al. 

2020). Consoante estes autores, o emprego de lavagens das 

mãos, distanciamento social, uso de máscaras são bastantes 

eficazes na redução da transmissão da COVID-19.  

Nesse sentido, a manutenção do distanciamento social 

se torna um desafio com a expansão da população humana, 

sobretudo em países como a China e o Brasil, onde 

frequentemente ocorrem migração das pessoas das zonas 

rurais para áreas urbanas. Com isso há o adensamento dessa 
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população, principalmente em regiões periféricas dos grandes 

centros urbanos, onde geralmente convivem muitas pessoas 

em pequenos espaços, ou até mesmo vivem em áreas 

florestais. Este fato contribui significativamente na 

contaminação de corpos hídricos, o que pode intensificar a 

disseminação de doenças infecciosas (SMITH; 

WESSELBAUM, 2020). Além disso, aumenta a probabilidade 

de contato entre animais e humanos, sendo capaz assim de 

acelerar a disseminação de doenças zoonóticas (GIBB et al., 

2020). Entre os animais que podem ser reservatórios de 

agentes patógenos com elevado risco de transmissão ao 

homem estão os morcegos, pássaros e roedores (GIBB et al., 

2020). Os morcegos são uns dos principais reservatórios do 

agente viral que causa a COVID-19, como já mencionado. 

Nestes mamíferos há uma relação evolutiva que torna o 

patógeno inócuo aos hospedeiros, diferentemente do que 

ocorre em humanos (PLATTO et al., 2020). A sugestão de 

SARS-CoV-2 ter sido proveniente de morcegos se baseia na 

similar sequência gênica (superior a 96,2%) de coronavírus em 

morcegos em comparação ao vírus detectado em humanos 

(ZHOU et al., 2020). Todavia, outros animais como os civetas e 

camelos podem atuar como reservatórios de MERS-COV e 

SARS-CoV-2 (ECDC, 2020).   

A expansão da população humana também impacta 

negativamente na manutenção dos serviços ecossistêmicos em 

função do desmatamento, padrão de uso da paisagem, 

urbanização acelerada e não planejada, aumento da utilização 

de combustíveis fósseis e demais recursos naturais. Esses 

fatores resultam no desequilíbrio do ecossistema e mudança 

climática, o que amplia a evolução e dispersão de patógenos 
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(BRANCALION et al., 2020; PLATTO et al., 2020). Esses 

aspectos contribuem também para a perda da biodiversidade, 

ao modificarem a composição das comunidades da vida 

selvagem, aumentando assim o contato entre humanos e 

animais selvagens e consequentemente de patógenos 

transmitidos por estes últimos (PLATTO et al., 2020). Conforme 

demonstrado em revisão realizada por Cunningham e 

colaboradores (2020), quando a biodiversidade é esgotada pela 

expansão das atividades humanas, os serviços ecossistêmicos 

são prejudicados e patógenos zoonóticos se tornam mais 

prováveis de emergir, devido à perda do efeito tampão que essa 

diversidade tem na contenção da transmissão de patógenos. 

Como exemplo, já foi constatada a relação da perda da 

biodiversidade e registros da emergência do hantavírus e da 

bactéria Borrelia burgdorferi, agente causador da doença de 

Lyme. A perda da biodiversidade per si pode alterar a dinâmica 

e aumentar o risco da transmissão de doenças zoonóticas 

(CUNNINGHAM et al. 2020). 

No que tange especificamente à globalização, isto é, 

integração mais próxima da economia global, essa tem 

facilitado a dispersão de patógenos entre diferentes países 

através do crescimento do comércio e realização de viagens. 

Esta última, como já descrito, é desencadeada mediante uma 

melhor comunicação, troca de conhecimentos culturais e 

científicos, melhora da rede de transportes, que auxiliam na 

mobilidade humana (WU et al., 2017; ZIMMERMANN et al., 

2020). Por exemplo, o avanço no transporte marítimo, facilita 

dentre outras atividades, a comercialização de espécies de 

animais e plantas, e associadas a eles, o transporte de 
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patógenos que podem se propagar para novas áreas, e 

provavelmente encontrar um novo hospedeiro suscetível.  

É factível que a dispersão da COVID-19 foi amplamente 

facilitada por voos internacionais. Logo após a detecção da 

doença em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, China, e 

até meados de fevereiro, 80 mil pessoas foram infectadas. Em 

abril de 2020, 146 países já tinham registro da doença. Logo 

mais tarde, até 15 de abril, aproximadamente dois milhões de 

pessoas tinham sido contaminadas pelo novo coronavírus em 

200 países (GOSSLING et al., 2020; WHO, 2020). Nesse 

sentido, as restrições de viagens internacionais e locais 

impostas globalmente como forma de conter o avanço da 

COVID-19 afetaram vários setores a exemplo do turismo, 

restaurantes, acomodações, sendo esta uma das mais graves 

interrupções da economia desde a Segunda Guerra Mundial 

(GOSSLING et al., 2020). 

Mas-Coma e colaboradores (2020) destacam que 

embora o número de publicações científicas nas últimas duas 

décadas seja extenso sobre a capacidade da globalização 

facilitar a dispersão de doenças infecciosas, a maioria das 

autoridades governamentais parece ignorar este fato. Por 

exemplo, assim que detectada a COVID-19 no início do mês de 

dezembro na China, as autoridades governamentais locais não 

impuseram alguma restrição às mobilidades humanas tão 

frequentes, sobretudo nesse período do ano (MAS-COMA et al., 

2020).  

A pandemia da COVID-19 foi fortemente disseminada 

pela globalização (ZIMMERMANN et al., 2020). No entanto, os 

autores destacam que países mais globalizados respondem 

melhor na forma de tratamento para esta infecção, pois são 
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mais bem equipados, alcançando assim um menor número de 

mortes em relação a países menos globalizados. Ainda de 

acordo os autores, o correto não será minimizar a globalização 

para evitar pandemias, e sim monitorar melhor as ações 

humanas durante o surto visando mobilizar ações para reduzir 

surtos epidêmicos (ZIMMERMANN et al., 2020).   

Pryadarsini et al. (2020), ao discutirem os efeitos da 

globalização na pandemia COVID-19 cita: “No caso de uma 

grave pandemia, o mundo está tão preparado quanto seu país 

mais fraco”. Eles confirmam que as viagens aéreas são 

capazes de disseminar em questão de poucas horas uma 

doença em todo o planeta, pois a segurança de um planeta é 

interdependente. Aliado a isso, alguns autores discutem para 

além do efeito da globalização na disseminação da COVID-19 

pelo planeta, relativo à ausência de respostas sanitárias, 

incluindo disponibilização de medicamentos e equipamentos, 

oriundos dos países mais desenvolvidos em direção aos menos 

favorecidos economicamente. É dentro desse contexto de 

desigualdade socioeconômica que o atual presidente da 

Organização Mundial da Saúde, o biólogo Tedros Adhanom, em 

entrevista coletiva, recomenda veementemente o 

compartilhamento de tecnologias, medicamentos, 

equipamentos e principalmente futuras vacinas a serem 

destinadas às populações de países mais pobres.  

 

CONCLUSÕES  

 

Os principais aspectos que influenciam a pandemia da 

COVID-19 são insegurança alimentar e ambiental, além do 

crescimento da população humana e globalização. Tais 
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aspectos estão intimamente associados à degradação 

ambiental, o que propiciam o surgimento de epidemias 

zoonóticas com alcance mundial. Dessa forma, torna-se 

importante dar atenção aos impactos advindo da ação 

antrópica, no sentido de prevenir o surgimento de doenças 

emergentes infeciosas. 

 A pandemia de COVID-19 serve de lição para 

reconhecermos a necessidade de reajuste dos sistemas de 

produção e interação ambiental para um modelo que seja 

reprodutível a longo prazo. Tal mudança requer a compreensão 

da saúde humana como indissociável da preservação dos 

ecossistemas e do uso consciente de seus recursos. 
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RESUMO: O concreto é amplamente usado na 

construção civil, mas tem se destacado negativamente por ser 
considerado impactante ao meio ambiente. Muitas pesquisas 
estão em desenvolvimento na busca por ligantes menos 
agressivos a natureza e que apresentem grande durabilidade 
em ambientes agressivos. A utilização de materiais obtidos pela 
ativação alcalina de aluminossilicatos conhecidos como 
Material Alcalinamente Ativado ou MAA é uma das potenciais 
alternativas. Este trabalho busca  avaliar o potencial de 
aplicação de concretos de MAA como substituto do concreto a 
base de Cimento Portland. Para tanto, foram moldados corpos 
de provas conforme NBR 5738/2015 e curadas em ambiente 
natural (MAA NAT) e em ambiente marinho (MAA MAR), sendo 
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suas propriedades mecânicas e microestruturais acessadas por 
meio de ensaios de RCS, TGA/DSC,  DRX e MEV. Os 
resultados obtidos apontam que os concretos de MAA curados 
em ambiente marinho apresentaram os melhores resultados 
com valores na ordem de 45 MPa, apresentando ainda maior 
estabilidade térmica quando comparados aos materiais curados 
em temperatura ambiente, sendo a perda de massa na ordem 
de 8%, associada a água livre contida no material. Observou-
se que mesmo submetido a condições agressivas de trabalho 
(ambiente marinho), o concreto a base de MAA apresentou uma 
estrutura adensada e uniforme, possuindo assim elevado 
potencial de aplicação como material ligante para estruturas de 
concreto em detrimento ao concreto tradicional. 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Concretos Alternativos. 

Material Alcalinamente Ativado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A construção civil é um dos campos mais importantes da 

economia, em todo o mundo, em que o concreto armado à base 

de cimento Portland é o material de natureza estrutural mais 

utilizado em grandes construções, moradias e obras em geral 

desde o século XX (GONÇALVES; PANHAM, 2020). 

Contudo, destaca-se que este material é um dos mais 

impactantes ao meio ambiente (BHUTTA et al., 2017). De 

acordo com os trabalhos de Gonçalves e Panham (2020) seus 

impactos ambientais negativos são percebidos desde a 

extração das matérias-primas necessárias, passando pela 

fabricação de seus produtos, até a destinação final dos resíduos 

gerados, provocando assim uma grande modificação na 

paisagem urbana. 
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De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria do 

Cimento (2017), o Brasil possui um parque produtor de cimento 

composto por 100 (cem)  fábricas que são controladas por 24 

(vinte e quatro) grupos industriais. No ano de 2016 foram 

produzidos 57 milhões de toneladas de cimento, tendo o país a 

capacidade de produção de até 100 milhões de toneladas ao 

ano. 

Para a indústria do cimento, conciliar o desenvolvimento 

de sua atividade com a proteção do meio ambiente e o 

comprometimento com a sociedade, tornou-se uma grande 

prioridade para o setor (SNIC, 2017). Tal preocupação se faz 

presente desde a busca constante para intensificar o uso de 

matérias-primas e combustíveis alternativos, até a redução do 

consumo energético e das emissões de CO2 (SNIC, 2017)   

De acordo com Gawwad e Abo-El-Enein (2016) a 

abordagem relativa aos problemas ambientais associados à 

fabricação do cimento Portland tem levado ao desenvolvimento 

de pesquisas cientificas com o propósito de desenvolver novas 

propostas para aglutinantes passíveis de uso em concretos e 

menos agressivos ao meio ambiente, visando substituir o 

cimento Portland nas matrizes de concreto e com menor 

emissão de gases de efeito estufa. 

De acordo com Yanguang et al. (2019), nos últimos anos, 

várias alternativas ao cimento têm sido estudadas. A 

substituição do cimento Portland por materiais obtidos de 

ativação alcalina de aluminossilicatos, conhecidos como 

Material Alcalinamente Ativado ou Geopolímeros, na família do 

aglutinante de aluminossilicato inorgânico, tem recebido 

grandes interesses por causa da resistência a altas 

temperaturas, baixa permeabilidade, forte ligação e boa 
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durabilidade, excelente resistência à corrosão química e 

respeito ao meio ambiente, entre outros fatores.  

Desde o início de suas pesquisas, o MAA foi pensado 

como um material alternativo com a possibilidade de substituir 

o cimento Portland e ser utilizado em tecnologias tradicionais 

de construção (BICHINHO, 2019). Destaca-se que o cimento 

Portland é um aglomerante baseado, principalmente, em 

reações de hidratação de óxidos de cálcio, silício e alumínio, 

com a formação de fases cristalinas distintas e de uma cadeia 

amorfa de silicato de cálcio hidratado e sua estrutura química é 

intrinsecamente diferente da dos MAA’s que apresentam a 

formação de uma fase gel de aluminosilicato (LIMA, 2019). 

Segundo Thomas e Peethampara (2017) o concreto 

ativado por álcali é produzido a partir da ativação química de 

materiais aluminosilicato com álcalis metálicos fortes. Hidróxido 

de sódio ou potássio, silicatos de sódio ou carbonato de sódio 

são utilizados como ativadores em conjunto com subprodutos 

industriais, como cinza volantes, escória de alto forno, argilas 

ativas, entre outros, em solução aquosa, produzindo assim  

materiais fortes e ligantes duráveis. 

A aplicação de concretos ativados por álcali emergiu 

apenas recentemente como potenciais substitutos para o 

concreto de cimento Portland (THOMAS; PEETHAMPARA, 

2017). 

De acordo com Santos et al. (2020) as principais 

características dos MAA’s são o seu rápido endurecimento e 

alta resistência inicial, atingindo por volta de 70% da resistência 

à compressão em 4 horas, com 28 dias a resistência a 

compressão pode atingir de 80 a 100 Mpa. Apresentam também 

características como baixa condutibilidade térmica, alta 
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estabilidade térmica, podendo resistir a temperaturas de 

1000°C a 1200°C sem perder sua função, dimensional e boa 

durabilidade quando submetido em ambientes agressivos, 

inclusive em presença de ácidos. 

Além dessas vantagens associadas as propriedades do 

MAA, pode-se destacar que esses materiais apresentam uma 

menor energia de produção e baixa emissão de CO2, sendo 

portanto amigáveis ao meio ambiente.  

De acordo com Santos et al. (2020) as investigações por 

novos materiais que substituem o cimento Portland, a exemplo 

do MAA, podem reduzir em até 4 vezes as emissões de CO2 

das industrias cimenteiras. 

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo avaliar o 

potencial de aplicação de concretos de MAA como substituto do 

concreto tradicional quando aplicados em ambiente marinho, 

realizando tal avaliação através da investigação de suas 

propriedades mecânicas e microestruturais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O mecanismo de reação da ativação alcalina está 

apresentado, de forma simplificada, na Figura 1. Estes 

processos, embora apresentado de forma linear, ocorrem 

simultaneamente e inclui uma etapa de dissolução inicial (I), em 

que a solução hidrolisa a superfície do mineral e dissolve as 

espécies Al e Si. As espécies dissolvidas (II) reagem com os 

íons silicato e polimerizam por condensação (III), formando um 

gel (IV) que é transformado na (V) estrutura final, seja por outra 

dissolução e outro processo de cristalização, ou por um 

mecanismo do estado sólido.  
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No processo de ativação alcalina, de um modo, a 

obtenção dos álcalis ativados dependerá da matéria-prima 

utilizada, da mineralogia, da morfologia, da granulometria, da 

composição química e do teor de sílica reativa das matérias-

primas, do ativador e sua concentração, bem como do 

tratamento térmico ao qual às amostras serão submetidas. 

 

Figura 1. Modelo Conceitual para Síntese de MAA.  

 

Fonte: ARNAUD (2018). 

 

Para a moldagem dos concretos à base de MAA foi 

utilizado o traço apresentado na Tabela 1, variando apenas o 

processo de cura, sendo utilizado o método tradicional (cura 

natural) e a metodologia de cura em água marinha. A 

nomenclatura adotada pode ser observada na Tabela 1. 



POTENCIAL DE MATERIAL ALCALINAMENTE ATIVADO (MAA) PARA 
EMPREGO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBMETIDOS À AMBIENTES 
MARINHOS: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, TÉRMICAS E 

MICROESTRUTURAIS 

 
 

A água marinha empregada no processo de cura 

denominado de ambiente marinho foi obtida do oceano atlântico 

no município de João Pessoa/PB.  

Tabela 1. Traços empregados para os concretos à base de 

MAA 

Concreto Cimento Ligante Brita Areia Fator A/C 

MAA NAT MK+Na2SiO3+NaOH 1 1,71 1,83 0,31 

MAA MAR MK+Na2SiO3+NaOH 1 1,71 1,83 0,31 

 

Como agregados graúdo e miúdo foi utilizado a brita e a 

areia fornecidas pela empresa Brita Forte, localizada na cidade 

de João Pessoa – PB. 

No tocante à brita, utilizaram-se dois tipos diferentes, 

conforme a sua granulometria. De acordo com a classificação 

do Ministério de Minas e Energia (MME), foram utilizadas a brita 

do tipo 1 (variando de 9,5 mm a 19,0mm) e a brita do tipo 2 

(variando de 19,0 mm a 25mm) nas devidas proporções 

estabelecidas por meio do traço. 

Foi realizado também o melhoramento do agregado 

miúdo através do peneiramento do mesmo na malha 6,35 mm 

(1/4 de polegada). Todos os agregados foram levados à estufa 

antes da etapa de moldagem dos corpos de prova. 

Para o concreto à base de MAA, foi utilizada a matéria-

prima metacaulinita (MK) de origem comercial, fornecida pela 

empresa Metacaulim do Brasil (SiO2=51,57%; Al2O3=40,50%; 

Fe2O3=2,8%; Na2O=0,08%; K2O=0,18%). 

Para a ativação alcalina foram utilizados o Silicato de 

Sódio (Na2SiO3) com módulo de Si/Na = 2,15, sendo fornecido 

pela empresa DIATOM, e o Hidróxido de Sódio (NaOH) com 

grau de pureza de 99%, fornecido pela empresa Química 
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Moderna. Esta combinação visou manter o pH da solução 

alcalina em torno de 13. 

O traço utilizado para a produção do concreto à base de 

MAA foi definido como sendo o necessário para produzir um 

concreto com resistência característica do concreto à 

compressão (Feature Compression Know – FCK) mínimo de 30 

MPa.  

Essa resistência mínima se baseia no fato de que este 

FCK é amplamente utilizado em estruturas convencionais de 

concreto armado de pequeno e médio porte,  permitindo assim 

peças estruturais mais esbeltas e consequentemente uma 

redução no peso próprio da estrutura e na redução da 

quantidade de material necessário na fabricação da estrutura 

de sustentação, a exemplo de pilares e vigas, visando uma 

maior viabilidade econômica da estrutura de concreto. 

Para auxiliar a formatação do traço e assim garantir um 

bom desempenho da resistência mecânica dos corpos de 

prova, também foi realizado um estudo da massa específica e 

da composição granulométrica dos agregados. 

Para a realização deste trabalho foram confeccionados 

06 (seis) corpos de prova, para cada condição, cilíndricos (100 

mm x 200 mm) que foram moldados conforme NBR 5738/2015. 

As amostras foram curadas em ambiente natural (MAA NAT) e 

em ambiente marinho (MAA MAR) à temperatura de 30ºC com 

idades de 7 e 56 dias.  

As propriedades mecânicas foram acessadas pelo 

ensaio de Resistência Compressão Simples (RCS) utilizando 

um equipamento de ensaios dinâmicos Servopulser, da marca 

Shimadzu, com capacidade máxima de 100kN a uma 

velocidade de 0,02 mm/s. 
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Para as análises térmicas foi utilizado um analisador 

termogravimétrico simultâneo SDT 650 da TA Instruments. Para 

o estudo térmico dos concretos obtidos foi realizado uma taxa 

de aquecimento de 10°C/min em atmosfera de argônio com 

fluxo de 100 mL/s em cadinho de platina com temperatura de 

análise de 20°C a 1000°C. 

Para a identificação das fases cristalinas constantes nos 

materiais foi utilizado um difratômetro modelo D2 Phaser da 

Bruker, operando com radiação Kα de cobre (Cu), tensão de 30 

kV, corrente de 10 mA e com faixa de varredura 2 entre 5°-70°, 

utilizando fenda de 0,6 mm e incremento de 0,02° por segundo. 

Para a quantificação das fases foi utilizado o Programa XPert 

Highscore Plus utilizando refinamento Rietveld. 

Para a realização da análise microestrutural foi utilizado 

um microscópio eletrônico de varredura modelo Leo 1430 

Superscan da Zeiss nos parâmetros de retroespalhamento e 

elétrons secundários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do ensaio de resistência à compressão 

simples são apresentados no gráfico da Figura 2. 

Pela Figura 2 pode-se observar que a resistência à 

compressão simples, dos concretos a base de MAA, aumenta 

com o incremento da idade, em que no período observado de 

56 dias houve um aumento de sua resistência em 25,04% em 

relação à resistência aos 7 dias no concreto submetido a cura 

natural. Já quando avaliado o concreto submetido a cura em 

ambiente marinho esse acréscimo foi de 37,58%. 
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Figura 2. Comparativo de resistência à compressão simples do 

MAA NAT e MAA MAR. 

 
Observa-se, ainda, que comparado a condição inicial de 

resistência proposta (25 Mpa), todos os concretos a base de 

MAA produzidos atenderam ao requisito, inclusive em poucas 

idades (7 dias). 

Em relação à análise térmica, a Figura 3 apresenta o 

comportamento dos concretos à base de MAA em ambos os 

tipos de cura, natural e marinho.  

 

  



POTENCIAL DE MATERIAL ALCALINAMENTE ATIVADO (MAA) PARA 
EMPREGO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBMETIDOS À AMBIENTES 
MARINHOS: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, TÉRMICAS E 

MICROESTRUTURAIS 

 
 

Figura 3. Análise térmica do concreto à base de MAA, em cura 

natural e marinha (a) perda de massa e (b) fluxo de calor. 
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As curvas em (a) apresenta a de perda de massa em 

ambiente natural e marinho; (b) apresenta o fluxo de calor para 
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cura em ambiente natural e marinho, referente as idades de 7 

dias e 56 dias. 

De acordo com Lima (2019), observa-se que na faixa 

próxima à 100ºC ocorre a perda de massa associada à 

evaporação da água livre e da redução das fases hidratadas. 

Na faixa de 650°C, ocorre a perda de hidroxila (OH), no MAA 

associado a caulinita residual do MK, mantendo-se 

aproximadamente estável quanto à perda de massa, indicando 

a estabilidade das transformações de fases. 

O MAA mostrou uma pequena perda de massa, fato este 

associado a um comportamento estável das fases e um menor 

teor de caulinita residual no concreto, a maior perda ocorreu na 

faixa próxima a 100°C. 

Lima (2019) afirma que nos concretos à base de 

metacaulinita são observados apenas dois eventos 

significativos, sendo o primeiro relacionado à evaporação de 

água livre até uma faixa próxima de 100°C. Já a partir de 650°C, 

pode-se aferir a perda de OH associada a caulinita residual da 

amostra de MK. Após 750°C nota-se o comportamento estável 

das curvas indicando a estabilidade das transformações de 

fases até o término do ensaio. 

Apesar de utilizar um menor fator a/c nos concretos de 

MAA em relação aos concretos convencionais de cimento 

Portland, maior perda de massa ocorreu na faixa próxima à 

100°C de temperatura, demonstrando a existência de um maior 

percentual de água livre na composição do MAA, oriundo da 

água de constituição da solução alcalina ativadora.  

Todavia, a perda total de massa do MAA, em geral é 

inferior ao do concreto convencional de cimento Portland, visto 

o MAA apresentar um comportamento mais estável das fases 



POTENCIAL DE MATERIAL ALCALINAMENTE ATIVADO (MAA) PARA 
EMPREGO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBMETIDOS À AMBIENTES 
MARINHOS: AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS, TÉRMICAS E 

MICROESTRUTURAIS 

 
 

cristalinas e um menor teor de aglomerantes não reagentes, a 

citar, a caulinita residual, comportamento este observado em 

todas as amostras (BICHINHO, 2019). 

A Figura 4 apresenta os padrões de difração dos 

concretos de MAA, submetidos a cura em ambiente natural 

(NAT) e marinha (MAR) nas idades de 7 e 56 dias e a Tabela 2 

sumariza as fases cristalinas observadas nesses materiais. 

  

Tabela 2. Legenda das fases cristalinas presentes com suas 

respectivas nomenclaturas, fórmula química e número da carta 

de referência da base cristalográfica. 

Legenda Mineral Fórmula Química Número da 

carta 

Q Quartzo SiO2 01-085-0795 

A Albita NaAlSi3O8 01-086-0099 

M Microclina KAlSi3O8 01-084-0709 

B Biotita K.78Na.22Mg1.63 

Fe.85Ti.33Al1.35Si2.84O11(OH) 

01-076-0884 

 

Destaca-se a presença de Quartzo (SiO2) em ambos os 

concretos, sendo uma parcela significativa dessa fase cristalina 

originária do agregado graúdo (brita granítica) componente dos 

concretos. 

Estão presentes, ainda, nas amostras de MAA-NAT e 

MAA-MAR as fases microclina (KAlSi3O8) e albita (NaAlSi3O8), 

sendo esses pertencentes à família dos feldspatos, e a biotita 

(K.78Na.22Mg1.63Fe.85Ti.33Al1.35Si2.84O11(OH)), pertencente à 

família dos silicatos. 
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Figura 4. Difratograma das amostras de MAA nas idades de 7e 

56 dias submetidas à cura em ambiente natural e marinha 

 
A análise quantitativa das fases constituintes dos 

concretos  de MAA é apresentada na Tabela 3, em que a fase 

do quartzo aparece em quantidade majoritária, originária 

principalmente dos agregados graúdos e miúdos constituintes 

dos concretos. 

Encontram-se presentes em percentuais em torno de 

20% as fases da albita e microclima, originários em grande 

parte dos agregados, bem como da reação do Metacaulim com 

o silicato de sódio. 
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Tabela 3. Composição das fases cristalinas dos concretos de 

MAA. 

Amostra ISCD-
027831-
Quartzo 

ISCD-
080791-
Albita 

ISCD-
201601-

Microclina 

ISCD-
034856-
Biotita 

MAA NAT 7D 44,0% 20,9% 24,2% 10,8% 

MAA NAT 56D 47,2% 23,4% 10,2% 19,2% 

MAA MAR 7D 37,0% 19,5% 18,9% 24,7% 

MAA MAR 56D 36,6% 29,4% 9,3% 24,7% 

 

A Figura 5 apresenta as micrografias das amostras de 

concreto a base de MAA (a) para condição de cura ambiente 

natural com 7 dias; (b) para o ambiente natural com 56 dias; (c) 

para o ambiente marinho com 7 dias; e (d) para o ambiente 

marinho com 56 dias. 

Pela Figura 5, observa-se a presença de alguns 

microporos na matriz de Concreto à base de MAA, além de 

microfissuras na região de interface entre os agregados e a 

matriz, condições essas inerentes ao processo de cura em 

ambiente natural. 

De acordo com Palomo (2004) considera que as 

microfissuras são o resultado de um conjunto de tensões 

internas geradas no material durante o desenvolvimento da 

microestrutura, no qual o sistema não consegue absorver 

devido a coesão do mesmo. 

Observa-se ainda, na Figura 5, que apesar amostras de 

concreto à base de MAA possuírem pequenas fissuras na 

matriz, as características micro estruturais da matriz foram 

preservadas, os agregados apresentaram boa aderência com a 

mesma. 
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Figura 5. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) do 

concreto à base de MAA, em cura natural (a) aos 7 dias e (b) 

aos 56 dias; e em cura marinha (c) aos 7 dias e (d) aos 56 dias. 

 (a) (b) 

  
 

 (c) (d) 

  
 

Os poros na matriz de MAA se mostraram também 

escassos, sendo essa uma característica importante uma vez 

que a porosidade e a distribuição dos poros são fatores 

importantes na microestrutura do material, visto que a extensão 

da penetração dos agentes agressivos é determinada pela 

permeabilidade do ligante. 
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CONCLUSÕES  

 

O concreto à base de Material Alcalinamente Ativado 

(MAA) tem grande potencial de uso nas construções civis 

atuando como substituto ao concreto tradicional à base de 

cimento Portland. Em relação a análise térmica, o MAA se 

apresentou estável, com uma perda de massa de 

aproximadamente inferiores a 10%, sendo essa perda 

associada a água livre contida no material. 

O MAA apresentou apenas dois eventos exotérmicos 

significativos, o primeiro relacionado à perda de água livre e 

redução das fases hidratadas e o segundo relativo a 

transformação da caulinita residual em metacaulinita. 

A análise microscópica eletrônica de varredura (MEV) 

demonstra que a pasta de MAA apresenta-se adensada ao 

agregado, fato este que corrobora com uma maior resistência 

mecânica no ensaio à compressão simples do MAA, inclusive 

apresentando um ganho de resistência ao longo do tempo de 

cura. Estando assim evidenciado o potencial de aplicação do 

MAA como material componente de estruturas de concreto 

submetidas à ambientes marinhos em detrimento ao concreto 

tradicional à base de cimento Portland. 
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RESUMO: A técnica de bioconstrução vem como relato de 
experiência, feito com alunos do curso de graduação em 
Tecnologia em Agroecologia do IFPA, campus Bragança/PA. O 
objetivo deste trabalho foi planejar, avaliar e executar a 
construção de um galinheiro a partir das técnicas de 
bioconstrução de modo que sejam usados racionalmente os 
materiais disponíveis na região condizentes com a situação 
financeira dos pequenos agricultores familiares, além de 
analisar os materiais utilizados, como a consistência do barro a 
partir dos testes de solo para obtenção de uma massa plástica 
e moldável para que não houvesse rompimentos, a madeira, as 
telas e pneus reutilizados para a construção do aviário e 
Integrar a produção animal e vegetal para identificar a relação 
entre elas. Foram usados elementos presente como base na 
edificação, o aviário foi demarcado em forma hexagonal para 
facilitar o posicionamento das peças com tamanhos diferentes 
e uma melhor durabilidade, foi utilizado o barro com bambu para 
construção das muretas de 42 cm da parte inferior do aviário, 
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foi feito o uso da tela para que haja luz necessária para as aves, 
na cobertura usou-se 9 dúzias de palha. A bioconstrução 
permite cuidar do presente e da futura geração com impactos 
reduzidos no meio ambiente através da reutilização, reciclagem 
e aproveitamento, visando o lado econômico, social, viável e 
sustentável na agroecologia. 
Palavras-chave: Construções alternativas; Sustentabilidade; 
Agroecologia. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A biocontrução é umas das técnicas da permacultura. 

Segundo (Altieri, 2012) a relação da permacultura com 

agroecologia e a agroflorestal e bastante forte, a agroecologia, 

assim como a permacultura são caracterizadas como ciências 

e ambas são datadas do início dos anos 70, e possuem alguns 

princípios baseados na pratica indígena e tradicional, porém a 

agroecologia é voltada para o viés da agricultura, enquanto a 

permacultura aborda a agricultura, a moradia, a distribuição dos 

excedentes, o saneamento, e todo um modo de vida. A 

permacultura se caracterizaria como um projeto de derivado da 

bricolagem, aonde bricolagem em francês: bricolagem-se 

define como” trabalho ou conjunto de trabalhos manuais ou de 

artesanato”. 

A sustentabilidade e a resiliência em variados sistemas 

agroecológicos são alcançadas por meio de consórcios, 

sistemas agroflorestais, rotações, uso de sementes nativas, 

controle biológico de pragas, aumento da matéria orgânica, 

compostagem, aumento da retenção de água e da matéria 

orgânica no solo (ALTIERE, 2012). O quanto antes devemos 

focar a atenção em estratégias para produzir alimentos, 
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reduzindo nossos impactos no meio ambiente, a fim de garantir 

uma produtividade que integre os objetivos sociais, econômicos 

e ambientais mantendo a produtividade agrícola com o mínimo 

possível de impactos ambientais (ALTIERE, 2004). Logo, torna-

se importante a aplicação de técnicas agroecológicas para 

promover maior produção de alimentos pela intensificação 

sustentável dos processos já existentes do que aumentar as 

áreas agricultáveis, além de recuperar o potencial produtivo de 

áreas agrícolas degradadas (CASARIN, 2015). 

O meio ambiente é cada vez mais afetado pelo homem, 

já que a busca por novas tecnologias e geração de lucros para 

grandes empresas está longe de acabar. A Bioconstrução é 

uma técnica construtiva que utiliza materiais de baixo impacto 

ambiental, criando sistemas alternativos de tratamento de 

resíduos e consumo de água e energia. A bioconstrução 

costuma ser confundida com a  arquitetura vernacular. A 

bioconstrução também é uma forma de arquitetura social. 

As vantagens da bioconstrução são: redução de geração 

de resíduos, redução do consumo energético, redução dos 

riscos de incêndio, troca de conhecimentos na comunidade e 

preservação do meio ambiente. Uma das primeiras etapas de 

um projeto de bioconstrução é entender quais são os materiais 

disponíveis na região e de que forma eles podem ser 

aproveitados. Deve-se levar em conta o clima, solo, localização 

do terreno, entre outros fatores como por exemplo, um projeto 

de bioconstrução realizado na região sul do Brasil deve ter 

materiais e técnicas diferentes de uma moradia construída no 

nordeste.  

O aviário faz parte do sistema mandala onde é plantado 

as hortaliças do campus. O manuseio das práticas agrícolas 
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neste setor explora de maneira eficiente os recursos hídricos e 

naturais e o sistema favorece também a preservação ecológica. 

O custo benefício do projeto Mandala objetiva a diversidade de 

produtos, com atuação em diversos mercados, já que possui 

integração com vários sistemas, desencadeando o melhor 

aproveitamento de recursos disponíveis em uma propriedade 

(ALÍPIO, 2015).  A utilização do esterco das aves na fertilização 

do solo pode proporcionar melhorias nos resultados de cultivos 

na agricultura familiar, principalmente quando há produção de 

hortaliças. Para a contrução do galinheiro, foram realizado 

testes no solo, necessários para uma melhor compreensão, 

análises de textura, plasticidade e pegajosidade que seriam 

usados posteriormente, por serem materiais recolhidos na 

própria instituição, as madeiras foram selecionadas a partir de 

seu estado físico (solidez). A fixação do esteio e das estacas 

apresentaram uma boa resistência desde a sua implantação e 

finalizando com a construção das leiras e plantio das 

hortaliças.Pelo fato de grande parte das bioconstruções serem 

elaboradas com vários materiais permeáveis (bambu, adobe, 

madeira, etc.) devem ser estudados os telhados adequados 

para cada construção.  

No presente trabalho, foram utilizadas ripas para a 

sustentação e a palha como telhado, para impedir infiltrações 

no telhado e com uma boa inclinação com beirais de 

aproximadamente 40 cm para ajudar no escoamento da água. 

Posteriormente, também foi adicionado uma manta plástica 

para reforço devido chuvas intensas. Há possibilidade de 

acrescentar outros componentes durante o amassamento, 

como areia, o cascalho, fibra vegetal, estrume de animais, etc. 

Durante a produção de massa para a mureta, foram 
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adicionadas fibras vegetais (palha seca) que serviram como 

elementos de ligação e aeração.  

As fibras podem evitar fissuras de tensões moleculares 

e também podem diminuir o tempo de secagem das camadas 

internas. Entretanto, a adição dessas fibras pode causar a 

redução de durabilidade da técnica, visto que cedo ou tarde 

essas matérias podem degenerar, produzir fungo e assim 

comprometer a estrutura interna. A produção animal está 

funcionando 100%, obtiveram resultados positivos no contexto 

da construção direcionada para avicultura, como: Contribuição 

de maneira racional e bom funcionamento dos materiais, para 

obtenção de um rendimento máximo; Oferecer um ambiente 

adequado para as aves, proporcionando água, alimentação 

externa e interna (com resto de hortaliças da mandala), 

proteção contra predadores, abrigo contra chuvas; Boa 

interação entre produção vegetal e animal, havendo assim uma 

troca harmônica entre as duas. 

Portanto o presente trabalho utilizou as disciplinas no 

curso de agroecologia para tratar sobre a bioconstrução de um 

aviário no sistema de horta mandala e mostrar que a 

agricultultura sustentável e alternativa pode ser viável para 

pequenos agricultures utilizando materiais de custo muitas das 

vezes zero. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo foi executar a construção de um galinheiro a 

partir das técnicas e princípios da bioconstrução de modo que 

fossem usados racionalmente os materiais disponíveis na 

região condizentes com a situação financeira dos pequenos 
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agricultores familiares, além de analisar e testar os materiais 

utilizados, como a consistência do barro a partir dos testes de 

solo para obtenção de uma massa plástica e moldável para que 

não houvesse rompimentos, a madeira, as telas e pneus 

reutilizados para a construção do aviário e Integrar a produção 

animal e vegetal para identificar a relação entre ambos. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A experência foi realizado no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Bragança-PA. 

Localizado no município de Bragança no Nordeste Paraense, 

apresentando as seguintes coordenadas geográficas (Latitude 

01°03’16,3’’S; Longitude 046°47’05,7’’) (Fig. 1). De acordo com 

o sistema de classificação de Kopper, a região se caracterizar 

como clima equatorial quente e úmido do tipo Amw’, sendo 

categorizado por apresentar uma estação muito chuvosa entre 

os meses de dezembro e maio e uma estação seca para os 

demais meses do ano (PEREIRA et al., 2006). 

 

Figura 1: Mapa da Área onde o trabalho foi desenvolvido 

 
 

Fonte: Autor, 2019 
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A construção foi iniciada no período de maio de 2019, 

com alunos do curso de Tecnólogo em agroecologia, Turma 

2018, com as Disciplinas de Bioconstrução, Olericultura e 

alunos da turma de Agroecología 2018, a bioconstrução teve 

início em março e com o término maio de 2019, onde se iniciou 

com a limpeza e preparo do solo, plantio das mudas de 

hortaliças no berçário, separação dos materiais que seriam 

utilizados na bioconstrução. Ela é tida como um campo do 

conhecimento de natureza multidisciplinar, cujos ensinamentos 

pretendem contribuir na construção de estilos de agricultura de 

base ecológica e na elaboração de estratégias de 

desenvolvimento rural, tendo como referência os ideais da 

sustentabilidade numa perspectiva multidimensional (FERRAZ, 

2017). 

As vivências resultaram da busca de uma metodologia 

de ensino, visando a um aprendizado mais autônomo, que 

derivasse não só em conhecimento técnico e prático de como 

executar técnicas de bioconstrução, mas também gerasse 

reflexão e, consequentemente, conscientização sobre o 

impacto que nós, como seres humanos, causamos ao planeta 

através de ações diárias, motivando, assim, uma busca por 

formas de viver atendendo aos parâmetros de sustentabilidade 

ampliados para cinco dimensões: a social, propiciando o 

crescimento qualitativo, reduzindo as desigualdades sociais e 

proporcionando um trabalho humanizado; a econômica, a partir 

do gerenciamento dos recursos disponíveis com maior 

eficiência e da garantia de um fluxo regular de investimentos 

públicos e privados; a ecológica, com a intensificação do uso 

dos recursos potenciais dos ecossistemas para garantiro 
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respeito aos sistemas de sustentação da vida e a substituição 

do consumo de combustíveis fósseis e de recursos naturais 

esgotáveis para o de recursos renováveis e ambientalmente 

inofensivos, reduzindo a geração de resíduos e a poluição; a 

espacial, a partir do equilíbrio entre cidade e campo, evitando a 

concentração populacional excessiva nas metrópoles e a 

destruição de ecossistemas frágeis; e a cultural, através do 

respeito das especificidades de cada ecossistema, de cada 

cultura e de cada localidade, segundo suas particularidades. 

Utilizou-se as aulas práticas das disciplinas envolvidas 

na bioconstrução e como mutirão no curso de agroecologia, por 

entender que as atividades realizadas buscaram uma forma que 

remete mais a uma experiência vivida do que a um aprendizado 

teórico e prático sobre bioconstrução. Por se tratar de práticas 

coletivas teórica-prática a partir das vivências dos participantes, 

nas atividades durante as aulas foram descrita com resultados 

através de fotos durante a execução do projeto do galinheiro 

com a horta mandala. 

A produção de galinhas consiste em alternativa de renda 

e segurança alimentar para a agricultora familiar, além de 

contribuírem de forma muito importante para a segurança 

alimentar e geração de renda para quem as cria e consomem. 

Essa importância está diretamente relacionada às suas ca-

racterísticas de rusticidade, não requerendo grandes estruturas 

ou cuidados para sua criação; adaptabilidade às mais variadas 

condições de meio e manejo alimentar; valor agregado devido 

à marca de sua carne saborosa, consagrada em várias receitas 

típicas e que movimentam restaurantes regionais; e tradição 

cultural no consumo, aumentando a demanda e o valor de 

mercado. A produção de carne e ovos, quando integrada a 
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horticultura e a outras produções vegetais, possibilita a 

utilização de alimentos alternativos na criação das aves, que 

podem ser fornecidos diretamente ou usados para baratear o 

preço das rações, viabilizando assim a obtenção de proteína 

animal de qualidade a partir de subprodutos. Essa criação de 

galinhas constitui uma atividade cujo mercado é promissor, uma 

vez que, a oferta desses produtos é menor do que a demanda 

e há procura pelos mesmos. A atividade requer baixo custo de 

instalações e é possível desenvolvê-la em aviários(galinheiros) 

alternativos, utilizando-se materiais reaproveitáveis e 

disponíveis na propriedade, como sobras de materiais de 

construção, madeira caída, pneus velhos, palhas de palmeiras, 

bambu etc. O aviário foi construído no meio da mandala para 

fazer parte do sistema mandala, no qual os restos de folhas das 

hortaliças fossem aproveitados pelas aves e os dejetos das 

aves fossem utilizados como adubo na horta. Fechando o ciclo 

da mandala e fazendo parte da área experimental de aulas 

didático-pedagógico do curso superior de agroecologia. 

Atualmente poucos projetos pensam em impactos 

socioambientais da construção, e um contexto em que os 

recursos naturais chegam a uma insuficiência, é emergente a 

implantação de tecnologias sustentáveis a fins de reduzir o 

impacto ao meio ambiente. A construção ecológica do aviário 

tem sua abertura a visitação visam proporcionar as pessoas o 

contato direto com a bioconstrução, expondo a sociedade os 

benefícios do sistema, a vibialidade econômica e a 

desmitificação. A construção do galinheiro deve ser arejada. O 

galinheiro foi fechado com ripas de cima a baixo e colocado 

barro na metade das paredes, de maneira a impediras correntes 

de ar, principalmente ventos frios de inverno. A face do 
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galinheiro como não foi fechado de cima a baixo com paredes, 

ficou voltada para o nascente. Os poleiros ficaram localizados 

no lado da parede do meio para baixo e a madeira utilizada teve 

um diâmetro em torno de 3 a 3,5cm, de modo que as aves 

conseguiram abarcar o poleiro com os dedos de forma firme e 

confortável. Os ninhos tiveram, também, se localizar no lado da 

parede fechada, onde existe menos luminosidade, pois as aves 

preferem locais mais escuros e isolados para seus ninhos. 

Estes foram feitos em formato de caixotes com a parte superior 

bastante inclinada, de tal forma que as aves não consigam se 

empoleirar sobre os mesmos. 

A demarcação do tamanho do aviário foi realizada de 

acordo com a quantidade de aves que seriam colocadas no 

espaço, seguindo as normas técnicas de aves por m2 (Fig. 2). 

Foi demarcada e cercado uma área por trás do galinheiro para 

pastagem das aves durante um período do dia. O piso colocado 

10cm acima do nível do chão, de barro batido, sempre forrado 

com casca dearroz, capim seco ou raspa de madeira. O 

galinheiro deve ser construído próximo da casa, fora da direção 

do vento (de modo a não levar odores para a residência), 

próximo a um ponto de água e de energia, em terreno que 

absorva água, não fique encharcado e tenha certa inclinação 

que facilite a drenagem e a limpeza (SAGRILO et al., 2007). 

Para Kwok e Grondzik (2013), a palavra sustentabilidade 

em arquitetura vai muito mais além do que o emprego de certas 

técnicas e materiais em projeto, que causem menores impactos 

ambientais. Para tanto, afirmam que ser sustentável significa 

atender as necessidades da geração atual sem prejudicar as 

gerações futuras. E dessa forma assume o termo edificação 

“ecológica” ou “verde”, para se tratar de projetos de arquitetura 
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eficientes em consumo de energia, água e demais recursos, 

além de abordar os impactos ambientais no local e fora dele. 

Tornando-se somente “sustentável” quando no projeto ocorre a 

inexistência de impactos líquidos negativos sobre o meio 

ambiente. 

 

FIGURA 2. Demarcação do aviário 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

O material para fixação do galinheiro foi retirado das 

árvores tombadas da floresta do campus. O principal conceito 

da arquitetura ecológica é simples. A edificação deve ser 

construída com materiais naturais, renováveis e não poluentes. 

Trata-se de um modelo diferente de construir e projetar as 

moradias, em que o mais importante é respeitar ao máximo a 

natureza e preservar o conforto interior da residência, 

enfatizando que a coerência ecológica não precisa estar 

vinculada a desconforto e padrões estéticos relacionado a 

rusticidade. (ARAUJO, 2004). Em relação a produção do aviário 

o modelo presente de agricultura do agronegócio exclui as 
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pequenas famílias do acesso à produção exigida pelo mercado 

agroexportador.  

 

TABELA 1. Madeira utilizado 

   

                                           Unidade                Comprimento         Profundidade 

Esteios                                    6                               2,3 m                      50 cm 

Esteio central                          1                               3,5 m                      1 m 

Caibros                                   12                             3 m                         

Fonte: Autor, 2019 

 

Para a fixação das madeiras foi usado prego (Fig. 3) e 

para a cobertura foi utilizado palhas mais novas da região 

central da palmeira do babaçu (Attalea speciosa). O barro para 

as paredes foi encontrado no prórpio solo do campus, não 

havendo necessidade de ser trazido de fora. Depois de 

constuído foi colocado as galinhas e feito as leiras para plantio 

das hortaliças. A Permacultura integra-se neste contexto, para 

que o projeto seja um catalisador na formação de cidadãos 

frequentadores e para a consolidação e manutenção de 

comunidades. Ao explorar o caráter educativo das construções 

e montar maquetes permanentes e didáticas dos sistemas 

hidráulicos, de tratamento de esgoto, captação de água de 

chuva, energia solar, minhocário, compostagem, hortas 

caseiras etc, é possível ensinar as técnicas e principalmente 

inspirar os cidadãos a imitá-las em seus imóveis, para aumentar 

sua economia, melhorar a qualidade de vida e principalmente 

para trazer as mudanças no cotidiano, porque com cada um 

fazendo a sua parte o coletivo sai vitorioso. (PINTO e NEME, 

2015). 
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FIGURA 3. Fixação das peças de madeira 

 
Fonte: Autor, 2019. 

 

O experimento está inserido na bioconstrução, de modo 

que são encontrados técnicas simples, de baixo custo e 

autoconstrução, que preferenciam o uso de materiais do próprio 

local e que possibilite um bom uso dos recursos naturais, trata-

se também de um regresso às origens, através do uso de 

técnicas e materiais tradicionais melhorados pelo grande 

conhecimento de que dispomos atualmente (Fig. 4).  
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FIGURA 4. Horta mandala com galinheiro 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

A bioconstrução está diretamente ligada à Permacultura, 

já que buscam ambientes sustentáveis e em equilíbrio com seu 

meio. De acordo com COLOMBO (2004) o futuro da construção 

civil encontra-se diretamente na bioconstrução, por ser um 

modelo que possui a capacidade de aliar as tecnologias 

presentes e técnicas do passado, gerando um modo de 

construção, que por ser executado em menor escala e materiais 
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não e/ou pouco industrializados, se torna mais orgânico por 

seguir o modelo da natureza sem causar tantos impactos. 

Segundo Ferguson &Lovell (2014), a permacultura tem 

suas principais influências conceituais na literatura britânica e 

norte-americana sobre práticas agrícolas do início dos anos 

1900, o que sugere que a palavra "permanente" tenha sido 

usada de forma análoga ao atual termo “sustentável”, utilizando 

o termo “agricultura permanente” para contrastar com 

“agricultura sedentária”. O trabalho do ecologista Howart T. 

Odum também foi uma referência, pois desenvolveu a influente 

estrutura de Sistemas de Ecologia, na qual se tem uma 

perspectiva de que os ecossistemas funcionam como redes 

através das quais a energia flui, é armazenada e transformada, 

podendo ser comparados aos circuitos eletrônicos, justificando 

a ênfase da permacultura no projeto de sistemas inteiros. 

Pode-se entender que a permacultura visa a uma cultura 

permanente (sustentável), procurando entender como os 

sistemas ecológicos funcionam suprindo as necessidades 

humanas básicas, em harmonia com a natureza de forma 

prática e cooperativa com o menor gasto de energia possível. 

A bioconstrução é definida por Brasil (2008) como a 

“construção de ambientes sustentáveis por meio do uso de 

materiais de baixo impacto ambiental, adequação da arquitetura 

ao clima e tratamento de resíduos”, e, assim como a 

bioarquitetura, constitui um dos campos do espaço construído 

abordado como um dos domínios fundamentais da Flor da 

permacultura. 

Para Minke (2006), a bioconstrução considera e analisa 

o ciclo de vida dos materiais, todos os processos pelos quais os 

materiais utilizados na construção são submetidos, sua 
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extração, manejo da matéria-prima, distâncias percorridas até 

chegar ao local de uso, durabilidade, degradação e sua 

reintegração e impactos à natureza, à saúde humana, 

possibilitando escolhas conscientes e responsáveis 

ambientalmente e preservando o futuro das próximas gerações. 

Desta forma, a bioconstrução une a ecologia, a arquitetura e o 

urbanismo, priorizando a utilização de materiais naturais (a 

terra, madeira, bambu, pedras) e da região, visando a soluções 

de construção com o mínimo impacto ambiental possível e 

maior integração com a natureza, identificando o edifício como 

um organismo vivo, com seu tempo de vida, transformações e 

necessidades. Da mesma forma que a permacultura, a 

bioconstrução se apresenta como uma alternativa mais 

consciente e sustentável para minimizar o impacto que a 

construção civil causa hoje no meio ambiente. 

Os piquetes, são correspondentes às áreas do galinheiro 

e respectivas fases de criação, inclusive com suas dimensões 

adequadas a essa lógica. Podem ser cercados até por cerca 

viva, como a formada por cactos Mandacaru, com altura e 

largura variável, mas estes seriam dispostos lado a lado, 

contíguos, sendo cobertas de tela de galinheiro na parte 

superior (Fig. 5). 

Na criação de aves é muito importante em que parte da 

alimentação seja suprida por alimentos naturais como capins a 

pasto ou picados, verduras, frutas, insetos e minhocas. As 

formas de criação mais comuns para obtenção dos produtos 

caipiras são a semi-intensiva e a extensiva, daí a importância 

da área de pastagem para fazer parte de sua alimentação. A 

avicultura alternativa tem com principal finalidade produzir 

carne e ovos de forma mais natural e menos estressante. A 



APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE BIOCONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
DE UM AVIÁRIO INTEGRADO AO SISTEMA HORTA MANDALA 

 
 

avicultura alternativa tem grande capacidade de conversão de 

grãos e outros produtos de origem vegetal em carne e ovos, 

que são de grande importância para a alimentação humana, 

contribuindo para amenizar a carência alimentar. O ciclo de 

produção é rápido, proporcionando retorno num período 

relativamente curto e contribuindo diretamente para a fixação 

do homem ao campo. 

 

FIGURA 5. Caminho para as aves até o piquete.  

 
Fonte: Autor, 2019 
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CONSIDERAÇÕES 

 

A bioconstrução é usada há século e baseia-se em 

diversos tipos de construções que visam uma série de 

tecnologias e aspectos com a viabilidade ecológica, tem a 

origem a partir dos fundamentos da permacultura, e traz a 

interação em que permite reaproveitar os materiais disponíveis 

no ecossistema e como também das práticas primordiais, dessa 

forma espera-se que o trabalho sirva de inspiração para fututras 

pesquisas e que possa ser usado para diminuir o uso de 

materiais que poderiam ser desprezados no meio ambiente. 
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RESUMO: A. ipsilon é considerada uma praga das hortaliças 
no Brasil. Portanto, é de extrema importância obter 
conhecimento sobre este inseto para ter uma maior precisão e 
efetividade no seu controle, evitando assim perdas na 
produtividade no setor agropecuário. Atualmente, o controle 
químico é amplamente utilizado, partindo-se dessa premissa é 
preciso avaliar a capacidade do fungo Beauveria bassiana 
sobre situação de estresse químico. Este estudo avaliou o efeito 
fungitóxico dos agroquímicos Fipronil, Diazinon e Malathion 
sobre B. bassiana, buscando constatar se é possível o controle 
integrado dessa praga. Os experimentos foram realizados em 
triplicata e o isolado fúngico foi mantido em placas contendo 
ágar-Sabouraud-dextrose com os agroquímicos e o grupo 
controle acrescido de antibiótico. Foi possível observar 
macroscopicamente que ocorreu uma inibição do crescimento 
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de B. bassiana nos três agroquímicos testados quando 
comparado ao crescimento vegetativo do grupo controle, porém 
não significativo para o Fipronil e Diazinon. Não ocorreu inibição 
na esporulação e viabilidade dos conídios tratados com os três 
agroquímicos. A partir desses dados, os agroquímicos sobre B. 
bassiana in vitro, não apresentaram toxicidade, sendo 
considerados compatíveis para uso no manejo integrado para o 
controle de A. ipsilon. 
Palavras-chave: Efeito fungitóxico. Controle biológico. 
Inseticida. Pesticida. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A lagarta-rosca A. ipsilon (Hufnagel, 1766) (Lepidoptera, 

Noctuidae) ataca plântulas e folhas de vários hospedeiros, 

como cana-de-açúcar, milho, abóbora, abobrinha, acelga, 

agrião, alface, algodão, alho, batata doce, tomate e trigo 

(WORDELL FILHO et al., 2016). 

Segundo Wordell Filho et al. (2016), a A. ipsilon possui o 

corpo robusto com formato de cilindro, apresenta coloração 

pardo-acinzentada e atinge em torno de 40 mm de comprimento 

no final do desenvolvimento larval. A fase pupal acontece no 

solo, tendo duração de 11 a 15 dias. As mariposas medem de 

35 a 40 mm de envergadura e possuem as asas anteriores 

pardas, com algumas partes claras e escuras, enquanto as 

asas posteriores são de coloração mais esbranquiçada, sendo 

semitransparentes e com as bordas e as nervuras 

apresentando cor acinzentada. 

A. ipsilon é uma praga cosmopolita, tendo relatos de 

ocorrência em muitos países além do Brasil, onde possui uma 
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facilidade de locomoção, devido ao adulto da praga poder voar 

até 1000 Km distância. No entanto, o que torna esta praga mais 

agravante, é que ela apresenta resistência a vários princípios 

ativos utilizados no controle de outras pragas similares, como a 

Helicoverpa zea, sendo que não há ainda inseticidas 

específicos para o seu controle, e a praga também foi detectada 

se alimentando de variedades que expressam proteínas Bt, ou 

seja, é resistente aos transgênicos (CZEPAK et al., 2013). 

Os prejuízos ocasionados por A. ipsilon são bastante 

significativos. Os danos causam falhas de germinação nas 

linhas de plantio, murcha e tombamento nas plantas mais 

jovens, já nas plantas adultas, as lagartas abrem galerias na 

base do caule e nas raízes mais superficiais. Na fase inicial, os 

danos têm uma maior importância, já que as plântulas possuem 

uma menor capacidade de recuperação.  Essa praga secciona 

as plantas próximas ao solo recém-emergidas com até 10 cm 

de altura, e acomete a base do colmo, de plantas maiores. 

Quando o ataque acontece em plantas maiores, normalmente 

ocorre o sintoma de coração morto, podendo perfilhar, porém 

reproduzindo touceiras improdutivas. Apenas uma lagarta pode 

cortar várias plântulas, causando a redução de plantas da 

lavoura e impactando o processo de produção (MOREIRA; 

ARAGÃO 2009). Além do sintoma de coração morto que 

normalmente ocorre quando os danos são elevados, Ávila 

(2015) afirma quando as lesões forem menores pode ocorrer o 

aparecimento de manchas com semelhanças de deficiências 

minerais. 

O controle da A. ipsilon pode ser realizado por controle 

cultural e preventivo, controle químico convencional ou controle 
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biológico. Cada uma dessas técnicas possui suas 

peculiaridades e podem ser aplicadas em etapas distintas do 

andamento do cultivo agrícola. Uma alternativa aos defensores 

químicos é o uso de controle biológico que pode ser aplicado 

pela proteção ou manutenção do desenvolvimento de um 

antagonista natural ou através da introdução de um competidor, 

patógeno ou predador exógeno. Porém, é de fundamental 

importância controlar a adaptação e o sucesso deste agente 

exógeno no ambiente de aplicação, para que haja o controle da 

praga alvo de maneira harmoniosa e sem impactar outras 

espécies nativas (MARQUES et al., 2016). Em comparação ao 

controle químico, o controle biológico apresenta inúmeras 

vantagens, especialmente em relação aos impactos 

ambientais, custo, manuseio, especificidade e ao 

desenvolvimento de resistência pelos organismos-praga. 

Entretanto, os bioinseticidas ainda apresentam uma baixa 

eficiência em relação ao tempo de morte do organismo alvo, 

quando comparado ao controle químico, mas, esforços têm sido 

realizados com o intuito de potencializar o emprego do controle 

biológico (FREGONESI et al., 2016). 

Entre os micro-organismos utilizados para o controle 

biológico, destacam-se os fungos filamentosos com ação 

entomopatogênica, pois estes não necessitam ser ingeridos 

para que possam efetivar o controle do organismo alvo. Eles 

desenvolvem-se de forma ativa sobre o tegumento de seu 

hospedeiro. O mecanismo de ação consiste na penetração dos 

tegumentos do inseto pelas hifas fúngicas e posterior liberação 

de toxinas dentro do corpo do inseto, reduzindo sua motilidade 

e causando sua morte (WORDELL FILHO et al., 2016). 
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Normalmente os fungos utilizados para esse tipo de 

biocontrole estão presentes no solo, sendo assim não 

apresentam malefícios para outros organismos presentes nas 

lavouras, apresentando grande grau de especificidade por 

insetos. Dentre os principais grupos/espécies de fungos 

entomopatogênicos destacamos B. bassiana (Balsamo) 

Vuillemin, o qual apresenta ação comprovada no controle 

biológico de vários insetos-praga na agropecuária (ALVES et 

al., 2008). A doença causada no inseto é denominada 

muscardine branca e em condições naturais ocorre de forma 

enzoótica sobre dípteros, himenópteros e ortópteros e 

epizoótica em coleópteros, lepidópterose hemípteros 

(WORDELL FILHO et al., 2016). 

Os fungos se destacam no biocontrole de inseto\pragas 

por dois fatores determinantes: primeiro os mesmos não 

precisam ser ingeridos pelos insetos para causarem infecção; 

segundo, os conídios e os esporos possuem grande 

capacidade de dispersão, sendo transportados por vários 

agentes ao redor da lavoura (CHÁVEZ et al., 2016). 

Mesmo com esses fatos, a utilização de 

entomopatógenos para o controle de pragas ainda é posta em 

dúvidas por alguns produtores. Os estudos de especificidade, 

eficácia e produção veem quebrando essa barreira. A 

informação se mostra totalmente necessária para que o 

produtor veja no controle biológico uma forma ambientalmente 

sustentável de manter sua produção livre de pragas, podendo 

atingir até mesmo um novo mercado consumidor.  

O processo de infecção pode se dar por quatro diferentes 

vias: por meio da cavidade bucal, através do tegumento, dos 



EFEITO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS SOBRE BEAUVERIA 
BASSIANA (BALS) VUILLEMIN USADO NO BIOCONTROLE DA 

LAGARTA-ROSCA AGROTIS IPSILON (HUFNAGEL, 1766) 
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) 

117 
 

espiráculos e de outras aberturas no tecido externo do inseto. 

A via de infecção depende da espécie fúngica utilizada, do 

inseto alvo e das condições ambientais como temperatura e 

umidade (TÍLLEZ-JURADO et al., 2009). De forma geral o 

mecanismo de ação entomopatogênica engloba seis estágios 

bem definidos, são eles: adesão, germinação, formação de 

apressórios, formação de estrutura de penetração, polarização 

e reprodução (GARCIA et al., 2008). Os três primeiros estágios 

(adesão, germinação e penetração) são de estrema importância 

para a iniciação do ciclo patogênico (CASTILLO et al., 2012). 

O processo de adesão dos conídios viáveis a cutícula do 

hospedeiro ocorre a partir da ação de glicoproteínas, enzimas 

extracelulares, forças eletrostáticas e forças hidrofóbicas. 

Alguns fungos entomopatogênicos apresentam um 

revestimento mucilaginoso em seus conídios que favorece a 

sua adesão na cutícula do inseto (GARCIA et al., 2008). O 

processo germinativo ocorre sobe condições adequadas de 

humidade e temperatura, além da disponibilidade nutricional da 

cutícula, e se inicia com o inchamento do conídio ( 

MARANHÃO; MARANHÃO, 2008; 2009). Seguinte ao 

inchamento do conídio, o tubo germinativo sofre alterações 

morfológicas, que culminam na formação do apressório. Esse 

por sua vez, se caracteriza por um inchamento localizado na 

região apical dos tubos germinativos, onde há uma elevada 

atividade metabólica, devido à produção enzimática. O 

apressório age ainda na ancoragem de conídios e exerce 

pressão para o interior do inseto. Ainda, a partir do apressório 

se forma o grampo de conexão/penetração, uma estrutura fina 

que entra em contato com a cutícula do hospedeiro e da início 
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ao processo de penetração (BEZZERA et al., 2018). Na 

penetração estão envolvidos mecanismos físicos e químicos. O 

físico trata-se de uma pressão mecânica que é exercida pelas 

estruturas responsáveis pela penetração, causando o 

rompimento de áreas membranosas ou pouco esclerotizadas. 

O mecanismo químico por sua vez, baseia-se na produção e 

posterior liberação de enzimas hidrolíticas, em sua maioria 

lipases, quinasse e proteases. Esse mix de fatores culmina em 

um processo de fragilização da cutícula, permitindo assim que 

o fungo atravesse-a e consiga então acessar a cavidade interna 

do corpo do hospedeiro ((BEZZERA et al., 2018). Já dentro da 

hemocele, a hifa passa por um processo de ramificação e se 

alarga dentro do tecido do inseto, produzindo blastósporos, que 

são estruturas multi ou unicelulares que pode perdem a parede 

celular, mas, possuem uma espécie de capa fibrilar delgada na 

membrana plasmática, que é responsável pela nutrição do 

fungo por meio do metabolismo de fontes de carbono que se 

encontram na hemolinfa do inseto. Ao metabolizar os 

nutrientes, o fungo dá início ao seu processo de 

desenvolvimento micelial, dispensando-se dentro do 

hospedeiro através da circulação (RAMÍREZ et al., 2014). 

 A agressão ao hospedeiro envolve infecção direta 

e a produção de metabolitos secundários tóxicos ao inseto. 

Esses metabolitos incluem proteínas, enzimas extracelulares e 

compostas de baixo peso molecular. Das toxinas produzidas 

por fungos entomopatogênicos destacam-se a beuvericina 

produzida por B. bassiana e as destruxinas produzidas por 

Metarhizium anisopliae (MORA et al., 2016; BEZZERA et al., 

2018). No entanto, algumas espécies fúngicas 
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entomopatogênicas não produzem metabolitos que são toxicas 

ao hospedeiro, esses causam a morte do inseto por 

consumirem os seus nutrientes (RAMIREZ et al., 2014). 

 Após a infecção, os insetos apresentam perda de 

funções motoras, convulsão, machas escuras, paralisia, 

sensibilidade e comportamentos não usuais. O inseto 

interrompe sua alimentação e tornar-se debilitado e 

visivelmente desnorteado. A posterior morte do hospedeiro 

ocorre alguns dias após a infecção, graças a uma combinação 

de fatores como: ação das toxinas, obstrução física da 

circulação, bloqueio do sistema digestivo, invasão de órgãos, 

esgotamento de nutriente, entre outros danos causados pelo 

constante crescimento fúngico (BEZZERA et al., 2018). Se as 

condições externas se mostrarem adequadas, as hifas podem 

vir a emergir do corpo mumificado do inseto, caso contrário, o 

fungo permanece dentro do cadáver, protegido pelo tegumento, 

podendo se manter vivo até que as condições externas sejam 

adequadas (RAMIREZ et al., 2014).  

A massa micelial, a partir de suas regiões 

conidiogênicas, originam novos conídios, que podem ser 

disseminados pelo vento, chuva ou por indivíduos enfermos que 

ocasionalmente entrarem em contato com organismos sadios, 

dando assim continuidade ao cilho de vida do fungo. Os insetos 

tornam-se mumificados e com coloração específica da espécie 

fúngica parasita (SCHAPOVALOFF et al., 2015).  

O controle associado ou manejo integrado de pragas, 

utilizando produtos fotossanitários seletivos em conjunto com a 

aplicação de entomopatógenos, pode contribuir para o manejo 

de uma determinada praga. A interação dos aspectos à 
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seletividade e ao controle associado deve ser bem 

estabelecida, principalmente no caso da lagarta-rosca A. ipsilon 

onde se aplica a estratégia de controle biológico com fungos 

entomopatogênicos e inseticidas, porém a utilização de 

inseticida é a mais convencional (ALMEIDA; ALVES, 1996). A 

ação de produtos fitossanitários sobre entomopatógenos pode 

variar desde a inibição do crescimento vegetativo do fungo, da 

conidiogênese, até a ocorrência de mutações genéticas, 

alterando a virulência fúngica (WORDELL FILHO et al., 2016). 

Ao se considerar a estratégia do controle associado, deve-se 

atentar para os possíveis efeitos fungitóxicos de produtos 

fitossanitários a serem utilizados. Portanto, este estudo teve 

como objetivo avaliar o efeito fungitóxico dos inseticidas 

Fipronil, Malathion e Diazinon utilizados no manejo da lagarta-

rosca A. ipsilon sobre o fungo entomopatogênico B. bassiana. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Genética 

Molecular e Biotecnologia Vegetal (L G M Biotec), Centro de 

Biotecnologia, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

Campus I, João Pessoa, Paraíba. 

 

Produtos fitossanitários: foram testadas três formulações 

comerciais de agroquímicos registrados para o controle A. 

ipsilon: Fipronil (Regent 800 WG, Rhodia Agro Ltda), Malathion 

(100 mL, DIPIL, Agroline) e Diazinon (40 PM, Agener União). 

Considerando-se a utilização de concentrações subletais dos 

agroquímicos para associação com fungos entomopatogênicos 
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no controle de A. ipsilon, as formulações foram testadas na 

concentração média recomendada. 

 

Origem do isolado fúngico: utilizou-se um isolado de B. 

bassiana (Acesso URM 2915). O isolado foi cedido pela 

Micoteca URM do Departamento de Micologia/Universidade 

Federal de Pernambuco/UFPE. 

 

Meio de cultura e manutenção da cultura fúngica: ágar-

Sabouraud-dextrose 2 % (5 g/L de peptona de carne, 20 g/L de 

glicose, 5 g/L de peptona de caseína e 15 g/L de ágar 

bacteriológico. pH 5,6 ± 0,1 a 25 °C). As amostras foram 

repicadas para tubos de ensaio contendo meio ágar-

Sabouraud-dextrose 2 %, onde as culturas foram mantidas à 

temperatura ambiente de 10 a 15 dias e, em seguida, sob 

refrigeração à 4 ºC. 

 

Avaliação do efeito dos inseticidas Fipronil, Malathion e 

Diazinon sobre o crescimento vegetativo e esporulação de 

Beauveria bassiana: a metodologia utilizada baseou-se no 

trabalho de Rashid et al. (2012). O meio de cultura ágar-

Sabouraud-dextrose 2 % foi autoclavado a 121 °C durante 20 

minutos, aproximadamente. Após esfriar por alguns minutos em 

temperatura ambiente, foi adicionado ao meio o antibiótico 

penicilina, na concentração de 0,3 g/L e 0,8 g/L do inseticida 

comercial Fipronil, 3 mL/L do Malathion e 0,25g/L de Diazinon. 

Os inseticidas foram previamente filtrados utilizando-se filtros 

de 0,22 µm de diâmetro com o intuito de remover os 

contaminantes. O frasco contendo o meio Ágar-Sabouraud-
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Dextrose, penicilina e os inseticidas foram agitados 

manualmente durante um minuto para homogeneização desses 

componentes e, depois, vertido em placas de Petri estéreis. 

Após a solidificação do meio, as placas foram mantidas em 

refrigerador à temperatura de 4 °C durante 24 horas e, 

posteriormente, se realizou a inoculação com o isolado fúngico 

com o auxílio de uma alça de platina (um ponto por placa). O 

controle negativo foi feito cultivando-se o isolado em meio Ágar-

Sabouraud-Dextrose contendo apenas penicilina, sem os 

agroquímicos. Os experimentos foram realizados em triplicata e 

as placas foram mantidas à temperatura de 25 ± 2 °C durante 

15 dias. Ao final, avaliou-se o diâmetro da colônia fúngica com 

o auxílio de uma régua milimetrada e foi feita a contagem dos 

conídios produzidos por colônia em câmara de Neubauer ao 

microscópio óptico. 

 

Classificação dos inseticidas Fipronil, Malathion e Diazinon 

quanto à toxicidade sobre Beauveria bassiana: para a 

classificação dos inseticidas quanto à toxicidade sobre B. 

bassiana in vitro foi utilizado o modelo proposto por Alves 

(1998), onde: T = valor corrigido do crescimento vegetativo e 

esporulação para classificação do produto; CV = porcentagem 

de crescimento vegetativo com relação à testemunha; ESP = 

porcentagem de esporulação com relação à testemunha. A 

partir do valor de T, o produto químico pode ser classificado 

como muito tóxico (0 a 30), tóxico (31 a 45), moderadamente 

tóxico (46 a 60) ou compatível (> 60). 
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Análises estatísticas: os dados foram analisados 

estatisticamente quanto à variância (ANOVA), seguido do teste 

de variação múltipla de Ducan, onde P < 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliação do crescimento vegetativo de Beauveria 

bassiana na presença dos agroquímicos: a análise do 

crescimento vegetativo fúngico em meio ágar-Sabouraud-

dextrose contendo Fipronil, Diazinon e Malathion foi realizado 

15 dias após o inoculo. A Figura 1 mostra a macroscopia das 

colônias e seu crescimento perante ao estresse químico ao qual 

foram submetidas. Não foram observadas alterações na 

coloração frente e verso, e bordas das colônias. 

A avaliação do crescimento das colônias in vitro 

submetidas a um estresse químico causado pela ação dos 

defensivos agrícolas, da grande credibilidade sobre o potencial 

de B. bassiana como agente de controle biológico, já que, 

simula com precisão as condições fitoquímicas das lavouras.  

A porcentagem média do crescimento vegetativo das 

colônias está descrita na Tabela 1. 

Foi possível observar macroscopicamente que ocorreu 

uma inibição do crescimento de B. bassiana nos três 

fitoquímicos testados quando comparados ao crescimento 

vegetativo do grupo controle, porém não significativo para o 

Fipronil e Diazinon. Uma redução significativa foi observada no 

Malathion (0,93 ± 0,19). 
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Figura 1: Aspecto macroscópico das colônias de Beauveria 

bassiana nos meios de cultura contendo os agroquímicos 

Fipronil, Diazinon e Malathion e o grupo controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bezerra et al. (2018) relatou uma 

redução de crescimento vegetativo de aproximadamente 80 % 

de B. bassiana na presença do Fipronil, valor que corresponde 

ao dobro do relatado por Rashid et al. (2012), que foi de 

aproximadamente 40 %, ambos estudos nas mesmas 

condições do presente estudo. 
 

(A) Controle (B) Fipronil  

(B) Diazinon  (B) Malathion 

Fonte: Autor, 2020. 



EFEITO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS SOBRE BEAUVERIA 
BASSIANA (BALS) VUILLEMIN USADO NO BIOCONTROLE DA 

LAGARTA-ROSCA AGROTIS IPSILON (HUFNAGEL, 1766) 
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) 

125 
 

Tabela 1: Efeito dos agroquímicos Fipronil, Malathion e 

Diazinon sobre o crescimento vegetativo (mm) de Beauveria 

bassiana (n=3), baseado na porcentagem média ± EP.   

 

Tratamentos        Crescimento 

vegetativo (mm)        

Redução do 

crescimento 

vegetativo (%) 

Controle  2,30 ± 0,43 a 0,00 ± 0,00 a 

Fipronil 1,30 ± 0,99 a 1,03 ± 0,10 b 

Malathion 0,93 ± 0,19 b 1,40 ± 0,78 b 

Diazinon 1,60 ± 1,40 a 0,73 ± 0,12 b 

 

Ramage et al. (1962) relatou que não houve inibição no 

crescimento radial da colônia de B. bassiana tratada com 

Malathion na concentração de 0,006 g\L (3,5 cm para o controle 

e 3,4 cm para o tratado), 42 % menor que a concentração 

utilizada no presente estudo (0,25g\L concentração média 

utilizada no campo). Essa diferença pode ser justificada pela 

diferença na concentração utilizada nos diferentes estudos.  

Em relação a esporulação e viabilidade dos conídios, os 

três tratamentos apresentaram níveis próximos ao controle, o 

que reforça a hipótese de compatibilidade do fungo B. bassiana 

com os agroquímicos testados (Tabela 2). 

Botelho et al. (2010) relata uma taxa de esporulação de 

conídios tratados com Fipronil na mesma concentração do 

presente estudo de 0,61% e uma viabilidade de 42 %, valores 

extremante inferiores aos constatados neste trabalho. Já a 

esporulação e viabilidade de conídios tratados com 



EFEITO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS SOBRE BEAUVERIA 
BASSIANA (BALS) VUILLEMIN USADO NO BIOCONTROLE DA 

LAGARTA-ROSCA AGROTIS IPSILON (HUFNAGEL, 1766) 
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) 

126 
 

Thiametoxan, inseticida semelhante ao Malathion, se 

aproximam do presente estudo em questão de viabilidade 

de conídios (97,00 %), mas ficam discrepantes na questão 

da esporulação (3,02 %).  

 

Tabela 2: Efeito dos agroquímicos Fipronil, Malathion e 

Diazinon sobre a esporulação e viabilidade dos conídios (%) de 

Beauveria bassiana. 

 

Tratamentos        Esporulação (1× 108 

conídios/mL) 

(%) 

Viabilidade (1× 108 

conídios/mL) 

(%) 

Controle 10.80 ± 0.16 a 84,31 ± 0,45 a 

Fipronil 10,79 ± 0.63 a 85,10 ± 0,99 a 

Malathion 10,30 ± 0,19 a 83,01 ± 0,94 a  

Diazinon 10,20 ± 0,27 a 81,00 ± 1,56 a 

 

  

 Alguns agroquímicos, a exemplo o Thiametoxan, que 

tem o mesmo príncipio ativo do Malathion, atuam impedindo a 

ação da enzima acetilcolinesterase nas células do sistema 

nervoso, causando hiperexcitabilidade deste sistema e 

provocando a morte do inseto (OMOTO, 2000).  

Os três tratamentos avaliados mostraram 

compatibilidade com o crescimento, esporulação e viabilidade 
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de B. bassiana (Tabela 3). Resultados compatíveis com a 

literatura para os agroquímicos Fipronil e Malathion quando 

associado com fungos filamentosos entomopatogênicos 

(BOTELHO et al., 2010; FREGONESI et al., 2016) 

 

 

Tabela 3: Classificação dos inseticidas fipronil, malathion e 

diazinon quanto à toxicidade in vitro sobre de Beauveria 

bassiana. 

 

Tratamentos        Valores de “T” Classificação* 

Fipronil 78 Compatível 

Malathion 71 Compatível 

Diazinon 77 Compatível 

*Classificação em conformidade com Rossi-Zalaf et al., 2008. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Dos três agroquímicos testados, apenas o Malathion 

apresentou inibição no crescimento da colônia. Já o Fipronil e o 

Diazinon não apresentaram diferença significativa no 

desenvolvimento da colônia quando comparados com o grupo 

controle. No que diz respeito à viabilidade e a capacidade de 

esporulação dos conídios, os três tratamentos mostraram 

viabilidades superiores a 80 %. Sendo assim, foi possível 
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classificá-los como compatíveis com B. bassiana para uso no 

manejo integrado de pragas. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi produzir um 
biofertilizante a base de Microrganismo Eficazes para o cultivo 
da alface (Lactuca sativa L), e a partir dos conhecimentos 
gerados, fornecer informações para o uso de técnicas 
alternativas agroecológicas voltadas a todos os indivíduos 
envolvidos na cadeia de produção de hortaliças sustentanvéis, 
em especial aos agricultores familiares. O trabalho foi 
desenvolvido na horta didática do Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)-Campus Bragança. O 
delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com 3 
tratamentos: T1 E.M, no qual recebeu uma quantidade de 10 ml 
para 5 L de água da solução; T2 Z (Zero-Testemunho), sendo 
irrigado apenas com água três vezes por semana e o T3 E.G 
(Esterco de Galinha) no qual utilizou-se 1 L para cada 
aplicação, com 4 repetições por bloco totalizando 12 parcelas 
experimentais. Os parâmetros avaliados foram a altura da 
planta e o número de folhas, observou-se que as mesmas 
apresentaram diferenças estatísticas significativas, entre os 
tratamentos avaliados com: (E.M), (ZERO) e (E-G), e de acordo 
com o teste t de Student o T3 E.G apresentou 5% maior de 

mailto:elieneerocha16@gmail.com
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significância em relação ao T1 E.M. Portanto, a tecnologia do 
EM é uma opção de prática sustentável a ser usada no cultivo 
de hortaliças, auxiliando no seu desenvolvimento e na 
preservação da biodiversidade. 
Palavras-chave: Lactuca sativa. Adubação alternativa. 
Organismos eficazes. Agricultura Familiar. Sustentabilidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, tanto a agricultura como a produção 

alimentar tendem a ser cada vez mais influenciadas por um 

conjunto de pressões que emanam de seu relacionamento com 

o meio ambiente. Nos países mais desenvolvidos há um 

movimento social em ascensão que ataca em três frentes: 

combate a degradação dos agroecossistemas provocada pelo 

processo modernizador do século XX; exige novas regras 

disciplinares para o sistema agroalimentar; e promove práticas 

mais adequadas à preservação dos recursos naturais e ao 

fornecimento de alimentos mais sadios.  

Os microorganismos eficazes são uma tecnologia da 

Agricultura Natural, na qual são utilizadas tecnologias 

ecológicas, com máximo proveito da natureza, das ações do 

solo, dos organismos vivos, da energia solar, dos recursos 

hídricos. As técnicas fundamentam-se no método natural de 

formação do solo. Utilizando corretamente as forças e a energia 

da natureza, é possível obter produção agrícola suficiente, sem 

fertilizantes e agrotóxicos o desenvolvimento sustentável, tal 

abordagem se justifica pela necessidade de utilização de novas 

técnicas sustentáveis na produção alimentícia, que não 

desgastem tanto o solo e meio ambiente em geral. A 

sustentabilidade emerge como um objetivo normativo, ou seja, 
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como um desejo baseado em crenças e valores, e como um 

princípio de bem coletivo. Como tal,ela emerge também como 

uma nova utopia (Scarano, 2019). 

A Agricultura Sintrópica (doravante AS) parece agregar 

vários componentes que pontualmente compõem definições 

distintas de sustentabilidade. Entretanto, ela difere 

marcadamente de outras práticas por não se utilizar de 

transgênicos, por prezar pela diversidade de produtos 

cultivados (tanto no espaço quanto ao longo do tempo), por não 

utilizar fertilizantes ou biocidas sintéticos e por tender à 

independência de insumos de qualquer natureza (já que se 

propõe a produzir o próprio adubo dentro do sistema) (PASINI, 

2017). Ela se situa, portanto, na família das agriculturas 

orgânicas e, em parte, no conjunto de sistemas 

agrosilvopastoris. Entretanto, a AS se difere de outras 

modalidades de agricultura orgânica, agroecologia ou 

agroflorestas por sua característica sucessional e por ter o 

conceito de sintropia como matriz fundamental de interpretação 

e manejo do sistema, o que dá suporte a sua capacidade 

regenerativa (SCHNEIDER et. al., 2017; PASINI, 2017). 

O interesse no emprego de microrganismos eficientes 

em práticas agrícolas, apresenta-se como uma alternativa 

significativa nos últimos anos, pois tanto na promoção de 

crescimento vegetal como no controle biológico de pragas e 

doenças de plantas entre outras aplicações, eles se constituem 

em potenciais substitutos de produtos químicos, podendo 

favorecer desta maneira a preservação do  meio ambiente, 

esses organismos constituem um conjunto de organismos que 

adicionados ao solo aumentam a diversidade microbiológica. 

Decompondo a matéria orgânica de modo equilibrado com 
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pouco de energia/tempo, mantendo a estabilidade do sistema, 

sustentando a vida e colaborando na construção do solo vivo e 

saudável, os microrganismos eficientes constituem uma 

alternativa eficaz, sustentável, segura e de baixo custo para os 

pequenos agricultores, além de aumentar a produtividade dos 

alimentos orgânicos, sendo sua utilização uma boa opção de 

manejo agroecológico, em obter uma tecnologia limpa e 

sustentável na segurança alimentar e na qualidade de vida 

(ANDRADE et al., 2011). 

Os organismos contidos no micro-organismos 

eficientes(EM) pertencem a três grupos bem conhecidos, estes 

são as bactérias acido-láticas (usadas na elaboração de 

iogurte, queijos, etc.), leveduras (usadas para pães, cervejas, 

vinhos, etc.) e bactérias fototróficas ou fotossintéticas 

(presentes nas algas verdes e em qualquer partícula de solo). 

Assim como nos processos de fermentação conhecidos, os 

micro-organismos acelera a quebra de compostos como, as 

proteínas, açúcares, gorduras e fibras, promovendo a rápida 

decomposição da matéria orgânica. É uma tecnología natural e 

sustentável que pode ser produzida pela própria familia no 

quintal de sua propriedade. Podendo utilizar na produção de 

hortaliças. 

Neste contexto destaca-se a cultura da alface (Lactuca sativa L), que 

possui grande importância na alimentação humana se destaca por ser a folhosa mais 

consumida no Brasil e a 3ª hortaliça em maior volume de 

produção, perdendo apenas para a melancia e o tomate, 

segundo a Associação Brasileira do Comércio de Sementes e 

Mudas. De acordo ainda com a entidade, a alface movimenta 

anualmente, em média, um montante de R$ 8 bilhões apenas 
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no varejo, com uma produção de mais de 1,5 milhão de 

toneladas ao ano (PEREIRA, 2017). 

No Brasil, em 2017, a alface é a hortaliça folhosa mais 

produzida, com área estimada em 86.799 hectares cultivados 

com alface crespa (62,1%), americana (25%) lisa (10,2%), 

roxa/vermelha (2,7%) (VILIVELA; LUENGO; 2017). 

A melhoria e a difusão das técnicas de manejo na 

produção de culturas hortícolas resultam em aumento da 

competitividade no mercado, onde se buscam produtos que se 

sobressaiam diante da boa qualidade daqueles já existentes. 

Técnicas alternativas de produção e produtos promotores do 

crescimento e desenvolvimento vegetal são algumas das 

soluções para a obtenção de olerícolas de alta qualidade 

(IZIDÓRIO et al., 2015). 

 Além dos nutrientes minerais, diversos produtos de base 

orgânica têm sido estudados como alternativas teoricamente 

mais baratas e de menor impacto ambiental, tanto como fonte 

de nutrientes quanto como fonte de substâncias promotoras de 

crescimento. Esses produtos, denominados de bioestimulantes, 

são produtos ou substâncias que estimulam processos naturais 

do vegetal, como absorção de nutrientes e tolerância a 

estresses abióticos (ZANDONADI, 2018). Porém para o cultivo 

deste vegetal são utilizados muitos produtos químicos para o 

controle de pragas e doenças nestes vegetais, logo os produtos 

oriundos deste tipo de prática acabam sendo contaminados, 

tornando-se prejudiciais para a saúde humana. O uso abusivo 

de insumos e de agrotóxicos, (...) é associado à agricultura 

tradicional e ao agronegócio, os quais estão relacionados ao 

modelo de produção dominante no Brasil, baseado em práticas 

insustentáveis. (VENÂNCIO, 2014). 
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Atualmente, o uso excessivo de fertilizantes, herbicidas 

e pesticidas para o aumento da produção agrícola e o impacto 

ambiental causado por essas substâncias são problemas que 

necessitam de soluções urgentes. Sendo assim, a utilização 

das microorganismos eficazes como biofertilizante na 

agricultura pode ser uma solução, sendo que para atingir essa 

finalidade são necessários mais estudos (SILVA et al., 2016). 

 

OBJETIVO 

 

O presente trabalho objetivou produzir e avaliar a 

utilização de micro-organismos eficazes no cultivo da alface 

(Lactuca sativa L) como biofertilizante alternativo, e a partir dos 

conhecimentos gerados neste trabalho, fornecer informações 

para o uso de técnicas alternativas voltadas a todos os 

indivíduos envolvidos na cadeia de produção de hortaliças, em 

especial aos agricultores familiares. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho foi desenvolvido na horta didática do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)-

Campus Bragança, este situa-se no município de Bragança 

Pará, com as coordenadas geográficas: latitude 01° 03’ 13’’S, 

longitude 46° 45’ 56’’W, altitude 19m e área de 2344,1km2.  
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Figura 1: Mapa da Área onde o trabalho foi desenvolvido 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Para o preparo do EM foi utilizado o arroz cozido sem 

utilizar qualquer tipo de tempero, logo após foi distribuído em 6 

pedaços de bambu e coberto com telas de filó e amarrado com 

barbante (Figura 2, 3 e 4). Após estes processos os meios de 

cultura foram enterrados em ambientes diferenciados, afim de 

coletar todos os tipos de microrganismos existentes no terreno, 

na profundidade de 10 a 15 cm, sendo cobertos com a matéria 

orgânica retirada no processo de escavação. Os locais 

escolhidos para a captura tiveram que ser diferenciados e 

distantes um do outro para não ocasionar interferência na 

captura, e assim possibilitar a coleta de diversos tipos de 

microrganismos existentes nestes locais. Devido isso, o 

primeiro depósito foi enterrado próximo ao laboratório de 

agroecologia, o segundo próximo ao eco espaço, o terceiro 

atrás da quadra de esportes, o quarto próximo aos tanques do 
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laboratório de piscicultura, o quinto próximo à horta didática e o 

sexto próximo a floresta. 

Figura 2. Arroz 

             

Fonte: arquivo pessoal.2018 

 

Figura 3. Preparação do arroz no bambu 

           

Fonte: arquivo pessoal.2018 
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Figura 4. Arroz no bambu  

                     

 

 

 

                                 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal.2018 

 

Após a espera de 07 a 10 dias foi descoberto o material 

para a coleta dos micro-organismos (figura 5 e 6), os mesmos 

foram selecionados de acordo com a sua coloração: colorações 

alaranjada, amarela, rosa e rosa pink esses foram os 

microrganismos eficientes capturados. 

 

Figura 5: Os microrganismos capturados após 7 dias.  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal.2018 
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Figura 6. Arroz com microorganismos 
 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal.2018 

 

Foram utilizados 05 garrafas de 2 litros, colocadas 260 ml 

garapa e completadas com água limpa(sem cloro) e 

adicionados os arroz coloridos(Figura 7). A garrafa foi fechada 

e deixada por 20 dias em um local com sombra e arejado. A 

cada 2 em 2 foi aberto a tampa das garrafas para liberar o gás. 

Em seguida quando as garrafas não produziram mais gás, 

depois de duas semanas ficou pronto para ser usado. 

 

Figura 7. Mistura da água destilada com caldo de cana e micro-

organismos coletado 

Fonte: Arquivo pessoal.2018 
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PRODUÇÃO DAS MUDAS DE ALFACE 

  

Deu início no dia 21 de novembro de 2018 a produção de 

mudas, onde utilizou-se neste experimento duas bandejas de 

isopor contendo 200 células cada uma, com substrato de 

vermiculita (figura 8) que foram submersas na água, recebendo 

adubação orgânica diluída, a cultura utilizada foi a alface 

comercial da cultivar Grand Rapids. 

 

Figura 8. Bandeja para produção de mudas 

 
Fonte: Arquivo pessoal.2018 

 

MUDAS POR SUBMERSÃO 

 

Esta técnica tende a ser uma alternativa viável e de baixo 

custo para o agricultor familiar, e não necessitando de muita 

mão-de-obra. Desta forma, o objetivo desse sistema é fazer 

com que as mudas sejam transplantadas para o campo o mais 

cedo possível. Por exemplo, ao invés das mudas ficarem num 

período de 20 a 24 dias, esta técnica diminui o tempo fazendo 

com que as mesmas estejam prontas para transplantio à campo 

de 10 a 12 dias, possibilitando ao agricultor uma produção de 

mudas num curto período de tempo. 

No berçário as mudas são submersas em água contendo 

nutrientes orgânicos, diminuindo assim a irrigação nas 

bandejas, pois a água que está no sistema é infiltrada por baixo. 

Em cada célula da sementeira foram distribuídas três sementes 
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por célula e após quatro dias quando já haviam germinado foi 

feito o desbaste, deixando uma planta por célula (figura 9). 

Para obter melhor resultado em relação a essa técnica 

deve-se atentar para os cuidados na irrigação, ou seja, na sua 

fase inicial as mudas necessitam de cuidados especiais como 

a quantidade de água disponível no sistema. 

 

Figura 9. produção de mudas submersas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal.2018 

 

TRANSPLANTIO DAS MUDAS DO BERÇÁRIO PARA O 

CAMPO 

 

As mudas foram inspecionadas diariamente, objetivando 

verificar se encontravam sadias, com potencial de 

sobrevivência e posterior desenvolvimento no campo, conforme 

recomendado por Fonseca (2000). No 18° dia após a 

germinação das mudas realizou-se o transplantio que ocorreu 

no dia 02 de dezembro de 2018 para os canteiros cobertos com 

capim picado seco e com uso de sombrite para diminuir a 
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incidência solar após o transplante das mesmas como mostra a 

(figura 10). 

 

Figura 10. A. Costrução dos blocos e B. transplantio das mudas 

 
Fonte: Arquivo pessoal.2018 

 

Condução do experimento 

 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, 

com 3 tratamentos T1- micro-organismos eficazes, T2-Z e T3-

E.G; com quatro repetições totalizando assim 12 parcelas 

experimentais, como pode-se observar na tabela 1. Foram 

feitas cinco fileiras contendo quatro plantas de alface, sendo 20 

plantas por parcela, entretanto foram analisadas somente 15 

plantas por parcela. As analises foram feitas de forma 

aleatoriamente, sendo utilizadas as mesmas plantas para as 

medidas do comprimento e número de folhas, isso se deu 
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durante todo o processo do experimento. Foram construídos 4 

blocos medindo 90 cm x 90 cm, com três parcela em cada bloco. 

 

Tabela 1. Tratamentos e dosagens utilizados na 

experimentação. 

Fonte: Arquivo pessoal.2018 

 

Foram analisadas as seguintes variáveis, número de 

folhas (NF) e comprimento da parte aérea (CPA), os quais 

foram quantificados a cada 7 dias de cultivo sempre que 

recebiam a irrigação dos tratamentos com M.E e E.G 

semanalmente, para a quantificação da medida da parte aérea 

das plantas foi utilizado régua de 30 cm (figura 11). Ressalta-se 

que não foi utilizado calagem para preparo do solo 

 

Figura 11. Medida da altura da folha. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2018. 

Tratamentos Doses 

T1 M.E (Microrganismos Eficientes) 10 ml/ 5 litros de água 

T2 Z (Zero-Testemunho) 0 

T3 E.G (Esterco de Galinha) 1 litro de esterco/ aplicação 
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O delineamento experimental foi em blocos ao acaso 

(figura 12), com 3 tratamentos e com 4 repetições totalizando 

12 parcelas experimentais. Os dados obtidos foram submetidos 

e analisados por meio do programa de variância (SISVAR) e 

posteriormente pelo teste student (T), ao nível de 5% de 

probabilidade e com análise de regressão, através do programa 

do Excel para a confecção de gráficos e tabelas.  

 

Figura 12: Experimento distribuído em blocos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2018. 

 

Ao 9º, 16º, 23º e 30º, após o transplantio realizou-se as 

análises a cada 7 dias de cultivo, a mesma acontecia na 

irrigação das mudas, onde se utilizou-se 10 ml de solução 

contendo os micro-organismos eficazes para cada 5 litros de 

água, que foram aplicados nas parcelas de tratamento ME um 

litro de esterco de galinha para parcelas identificadas de E.G. e 

a terceira e última parcela com a identificação de Z. Sendo que 

as parcelas Z recebiam água normalmente três vezes ao dia e 

as demais parcelas de ME e E.G, recebiam os respectivos 
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tratamentos a cada 7 dias de cultivo, porém nos demais dias 

eram irrigadas normalmente com água. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os parâmetros avaliados, sendo a altura da planta 

e o número de folhas. Observou-se que tanto a altura da planta 

quanto o número de folhas apresentaram diferenças 

estatísticas significativas entre os tratamentos avaliados. De 

acordo com o tratamento feito com esterco de galinha (E-G), 

Microrganismo eficiente (EM) e de controle (ZERO) o que 

apresentou melhores resultados foi o (E-G), por ser um 

substrato pronto ou quase pronto, ou seja, um adubo orgânico. 

O tratamento feito com aplicação microrganismo eficiente (EM) 

ficou intermediário devido alguns impactos e uma das possíveis 

explicações para que ocorresse a influência na diminuição de 

sua ação, foi a antecipação do período chuvoso que ao ser 

aplicado houve uma lixiviação pela ação da chuva, pois o 

microrganismo é uma solução liquida, porém não fixou no solo, 

desta forma, fazendo com que a cultura irrigada perdesse os 

nutrientes que foram adicionados durante a sua aplicação. 

Já relacionado ao número de folhas observou-se o efeito 

significativo apenas na terceira semana de experimento, o que 

possibilitou um efeito cumulativo (Tab. 2). Já nas primeira e 

segunda semana de sua aplicação não apresentou resultados 

significantes, pois o mesmo estava em fase de adaptação e 

associação com as plantas, já na terceira semana obteve efeito, 

porém este continuou até a quarta semana, onde o mesmo não 

obteve influência significativa em comparação ao E.G.  
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Tabela 2. Quantificação do número de folhas em plantas de 

alface cultivadas em solo adubado 

 Número de folhas   

Tratamentos 9 16 23 30 

Dias após o transplantio 

Controle 4,130 a 4,347 a 4,732 b 5,497 a 

Microrganismo eficiente 4,065 a 4,395 a 4,977 ab 5,797 a 

Esterco de Galinha 4,380 a 4,812 a 5,595 a 6,297 a 

CV% 12,06 

Letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste t de Student a 5% de 

significância. Valores médios de 4 repetições. 

Fonte: Autor.2018 

 

Segundo Filgueira (2008), o número de folhas é de suma 

importância, pois contribui para o aumento da renda do 

pequeno agricultor, já que as mesmas constituem a parte 

comercial. Já na visão de Diamante et al. (2013), as folhas são 

importantes para o consumidor já que os mesmos efetuam a 

compra por unidade e não por peso, observando aparência, 

volume e o número de folhas por cabeça. Na variável altura da 

planta foi possível identificar que o tratamento E.G apresentou 

melhores resultados em relação ao crescimento destes 

vegetais quando comparado ao M. E, o que provavelmente está 

associado a dosagem de EM ® aplicado durante a 

experimentação ou até mesmo ao período climático ambiente 

que vivenciava-se neste período (Figura 9). 

Figura 9: Comparação entre o comprimento da parte aérea 

(CPA) dos vegetais no tratamento M.E e E.G. 
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Valores significativos pelo Teste t. 5% 

Fonte: Autor.2018 

 

Apesar das concentrações do EM ® não terem mostrado 

significância nas variáveis respostas sobre o número de folhas 

e a altura das plantas não quer dizer que não seja viável para a 

agricultura familiar. Porém o EM ® já tem efeito significativo em 

outras culturas por ser uma solução liquida representando os 

biofertilizantes. 

Segundo Junior et al. (2018), avaliando a produção da 

alface em função de diferentes doses de biofertilizantes (1, 1,5 

e 2 litros), observaram que a massa seca das plantas mostrou 

crescimento linear em função do aumento das doses. 

Analisando a eficiência do biofertilizante de manipueira no 

desenvolvimento da alface, em doses de 0, 100, 200, 300, 400 

e 500ml por vaso. Observaram que doses crescentes de 

biofertilizantes contribuíram significativamente no aumento dos 

valores de massa fresca da raiz (Santos et al., 2010).  
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CONCLUSÕES  

 

A aplicação com os microrganismos eficientes (EM) 

mostrou-se favorável, mas devido alguns impactos e uma das 

possíveis explicações para que isso ocorresse, foi a influência 

na diminuição de sua ação, devido a antecipação do período 

chuvoso que ao ser aplicado houve uma lixiviação pela ação da 

chuva, poorque o microrganismo é uma solução liquida, porém 

não fixou no solo, desta forma, fazendo com que a cultura 

irrigada perdesse os nutrientes que foram adicionados durante 

a sua aplicação.Portanto, verificou-se que apesar da utilização 

de micro-organismos eficazes no cultivo da alface (Lactuva 

sativa L), não apresentar diferenças significativas em relação 

ao substrato de esterco de galinha, quando comparados a 

variável altura da planta e número de folhas, mostra-se uma 

alternativa viável para o pequeno agricultor, por ser uma técnica 

de baixo custo e também por contribuir para desenvolvimento 

rural sustentável.  
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RESUMO: Palicourea hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) 
Borhidi (Rubiaceae) é uma espécie arbustiva de ampla 
distribuição no Brasil, ocorrendo especialmente em áreas de 
Mata atlântica, conhecida popularmente como “erva de rato”. O 
presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo 
anatômico de folhas, caule e raízes de P. hoffmannseggiana, a 
fim de reconhecer caracteres utéis para a sua identificação e 
delimitação. Efetuaram-se seções paradérmicas (lâminas) e 
transversais (lâminas, pecíolos, caules, raízes), à mão livre, 
com lâmina cortante, coradas com safranina e/ou safrablue, 
posteriormente analisadas e fotografadas ao microscópio 
óptico. Palicourea hoffmannseggiana possui folhas 
hipoestomáticas, com estômatos paracíticos; as paredes 
celulares anticlinais são curvas na face adaxial e sinuosas na 
abaxial; o mesofilo é dorsiventral, com o parênquima paliçádico 
unisseriado e o esponjoso multisseriado; a vascularização é 
formada por um feixe central na nervura principal, contornado 
por uma bainha esclerenquimática, e três feixes no pecíolo. O 
caule é cilíndrico, possuindo o cilindro central com estrutura 
sifonostélica contínua ectoflóica, com células 
esclerenquimáticas perivasculares. Idioblastos contendo 
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cristais do tipo rafídeos ocorrem na folha e caule. A raiz em 
crescimento secundário apresenta contorno cilíndrico, formado 
por uma estrutura protostélica. P. hoffmannseggiana diferencia-
se das demais espécies do gênero pela anatomia da 
epiderme, pecíolo, além da organização do caule. 
Palavras-chave: Estômatos paracíticos. Planta tóxica. 
Rafídeos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A família Rubiaceae Jussieu é considerada uma das 

maiores das Angiospermas, com 614 gêneros, 64 tribos e 

13.465 espécies com distribuição cosmopolita, especialmente 

nas regiões tropicais. A circunscrição da família é bastante 

controversa, e, de acordo com a classificação mais recente, são 

reconhecidas duas subfamílias: Rubioideae e Cinchonoideae 

(STEVENS, 2017).  

Palicourea Aublet é um gênero pertencente a subfamília 

Rubioideae, tribo Palicoureeae, e possui 800 espécies de 

distribuição pantropical (STEVENS, 2017). No Brasil, 

Palicourea possui 134 espécies, das quais 40 são consideradas 

endêmicas (FLORA DO BRASIL 2020). 

Com base em estudos morfológicos e moleculares, 

Palicourea foi recentemente ampliado, e em sua atual 

circunscrição inclui espécies previamente incluídas em 

Psychotria subgênero Heteropsychotria Steyerm. (TAYLOR; 

HOLLOWELL, 2016; TAYLOR, 2017), sendo estes gêneros 

considerados táxons irmãos (STEVENS, 2017). 

Os representantes deste gênero, como Palicourea 

coriacea (Cham.) K. Schum, Palicourea rigida Kunt. e 

Palicourea rudgeoides, destacam-se por seus usos 
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etnomedicinais, e pelo seu potencial farmacológico 

(ALEXANDRINO et al., 2016; MORAES et al., 2017; PINHEIRO 

et al., 2017; UDEGBUNAM; HIKON, 2017), além de possuírem 

espécies tóxicas, como Palicourea marcgravii A.St.-Hil., 

responsável pela morte de bovinos (KOETHER et al., 2019). 

Quimicamente, Palicourea apresenta uma grande diversidade 

de classe de compostos, tais como alcaloides, cumarinas, 

esteroides, flavonoides, iridoides, lignanas, triterpenos (ALVES 

et al., 2017; KLEIN-JÚNIOR et al., 2017; MORAES, 2017; 

MORAES et al., 2017; PINHEIRO et al., 2018; 

KORNPOINTNER et al., 2020). 

Palicourea hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) Borhidi 

é o nome aceito da espécie recentemente sinonimizada para 

Psychotria hoffmannseggiana (Wild. ex Roem. & Schult.) Müll. 

Arg. (BORHIDI, 2011) sendo uma espécie nativa da flora 

brasileira, com ampla distribuição no país e ocorrendo em todos 

os domínios fitogeográficos (FLORA DO BRASIL 2020). 

Conhecida popularmente como “erva de rato” ou “graúda” 

(OHASHI; OLIVEIRA, 2020), é considerada uma espécie tóxica, 

responsável pela morte de bovinos, búfalos, ovinos e caprinos, 

que pode ser atribuída a presença da substância 

monofluoroacetato (MFA) (NASCIMENTO et al., 2018). 

Os trabalhos desenvolvidos com Palicourea 

hoffmannseggiana e seus sinônimos no Brasil estão, 

principalmente, sob a forma de estudos florísticos (ALVES et 

al., 2015), fitoquímicos (MENDONÇA et al., 2015) e 

toxicológicos (NASCIMENTO et al., 2018). Entretanto, 

evidencia-se a escassez de trabalhos anatômicos com espécies 

do gênero Palicourea, especialmente com caracteres do caule 

e raiz. Para P. hoffmannseggiana poucos trabalhos anatômicos 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942219308696#!
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foram realizados onde podemos destacar os de Pietrobom 

(2008), Pietrobom; Paoli; Bieras (2011), Moraes et al. (2011), e 

Marques et al. (2015), sendo inexistentes, no entanto, 

informações relacionadas a anatomia do caule e raiz.  

De acordo com Metcalfe; Chalk (1972) alguns caracteres 

são considerados diagnósticos para a família Rubiaceae, como 

a presença de epiderme adaxial com papilas, estômatos 

paracíticos, mesofilo frequentemente dorsiventral, feixes 

vasculares colaterais, lenho com placas de perfuração simples. 

A utilização de caracteres anatômicos configura-se como 

uma importante ferramenta de valor taxonômico, oferecendo 

aspectos adicionais às características morfológicas externas, 

contribuindo significativamente na resolução de problemas 

taxonômicos. Desta forma, a caracterização anatômica de 

órgãos vegetativos pode ser utilizada como parâmetro para a 

identificação e caracterização das espécies. Para a família 

Rubiaceae, os caracteres anatômicos e micromorfológicos, 

especialmente os foliares, possuem importância taxonômica na 

delimitação de subgrupos, segundo Lima et al. (2020). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como 

objetivo realizar uma caracterização anatômica de folhas, caule 

e raízes de Palicourea hoffmannseggiana, visando reconhecer 

caracteres úteis para a sua identificação e delimitação, bem 

como contribuir para o conhecimento anatômico da família 

Rubiaceae. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A coleta de Palicourea hoffmannseggiana (Figura 1) foi 

realizada no Jardim Botânico Benjamim Maranhão, uma área 

http://lattes.cnpq.br/2011492090480938
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de Mata atlântica localizada no município de João Pessoa-PB, 

sendo o material coletado utilizado para a identificação botânica 

e estudos anatômicos.  

Uma parte do material coletado (folhas, fragmentos de 

caule e raiz) foi fixado em FAA 50% (formaldeído, ácido acético 

glacial, etanol 50%) por 48 horas e posteriormente, conservado 

em álcool etílico 70% G.L, para utilização nos estudos 

morfológicos e anatômicos. A outra parte foi herborizada, 

seguindo-se a metodologia descrita por Fidalgo; Bononi (1989), 

e posteriormente o material testemunho (exsicatas) foi 

incorporado ao acervo da coleção didática do Herbário CES 

(Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de 

Campina Grande), registrado com voucher 1433. A 

identificação do táxon foi realizada com auxílio de consulta a 

especialistas. 

Para as análises anatômicas foram utilizadas amostras 

de material fresco ou fixados em FAA 50% (formaldeído, ácido 

acético glacial, etanol 50%) por 24 horas, posteriormente 

conservadas em álcool 70%.                                                                                         

Secções histológicas transversais foram realizadas nas 

regiões basal, mediana e apical das folhas adultas (lamina foliar 

e pecíolo), fragmentos caulinares (Figura 1B) e raízes 

secundárias (Figura 1C), foram realizadas à mão livre, com 

lâmina cortante e utilizando medula de pecíolo de Cecropia sp. 

(imbaúba) como suporte, seguindo-se a metodologia usual para 

a confecção de lâminas semipermanentes. Posteriormente, as 

secções foram clarificadas com hipoclorito de sódio 20%, 

neutralizadas com água acética 0,2%, lavadas em água 

destilada, coradas com mistura de safranina e azul de astra 

(safrablue). 
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Figura 1. Palicourea hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) 

Borhidi. A. Hábito; B-D. Detalhes dos órgãos vegetativos: B. 

Folha; C. Caule; D. Raiz.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

Para observação da epiderme e anexos epidérmicos, em 

vista frontal, realizaram-se secções paradérmicas (faces 

adaxial e abaxial da lâmina foliar) e transversais de folhas 

(Figura 1A) adultas obtidas do segundo ao quinto nós, nas 

regiões mediana, proximal e distal da lamina foliar e do pecíolo. 

As secções foram realizadas à mão livre, com auxílio de lâmina 

cortante, posteriormente clarificadas, seguindo-se a 

metodologia usual, e coradas com safranina. Secções 
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transversais e paradérmicas foram montadas em lâminas 

semipermanentes, com glicerina a 50%. 

A terminologia empregada para expressar a 

caracterização da parede celular da epiderme e do mesofilo 

basearam-se em Fahn (1974), e a classificação dos estômatos 

seguiu Wilkinson (1979). As estruturas foram analisadas e 

fotografadas ao microscópio óptico NOVEL BM 2100, acoplado 

a uma câmara filmadora TUCSEN Model ISH 500, com sistema 

TC de captura de imagens por meio de um microcomputador. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A epiderme da lâmina foliar de Palicourea 

hoffmannseggiana, em vista frontal, apresenta células com 

paredes anticlinais curvas na face adaxial (Figura 2A) e 

sinuosas na abaxial (Figura 2C), o que difere de outras espécies 

da tribo Palicoureeae, que possuem paredes retas, como 

Palicourea rigida (GAVILANES et al., 2016), Rudgea minor e 

Rudgea sessilis (MORAES et al., 2020). 

Lima et al. (2020), em seu trabalho sobre anatomia foliar 

de 15 espécies de Rubiaceae ocorrentes na região semiárida 

brasileira, evidenciou que a maioria das espécies apresenta 

paredes anticlinais curvas ou sinuosas, sendo o tipo sinuoso 

encontrado principalmente na face abaxial. 

Em secção transversal, a epiderme é unisseriada, com 

parede periclinal externa da face adaxial papilosa, semelhante 

com a descrição de Pietrobom (2008) e de Pietrobom; Paoli; 

Bieras (2011) para esta espécie, e na face abaxial com células 

poligonais. As células estomáticas estão inseridas ao nível das 

células epidérmicas. Epiderme papilosa é uma característica 
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reportada para espécies de Rubiaceae, tendo sido registrada 

na face adaxial de Palicourea australis (ZINI et al., 2016), e na 

face abaxial de Amaioua intermedia, Faramea multiflora e F. 

truncata (MORAES et al., 2020). As papilas são formadas por 

uma única célula com parede periclinal externa projetada, 

sendo o tipo mais simples de tricomas (METCALFE; CHALK, 

1979).  

O indumento é glabrescente, formado por tricomas 

tectores simples (Figura 2B e D), e tricomas tectores 

pluricelulares esparsos em ambas as faces da lâmina foliar. A 

ocorrência de tricomas unicelulares, unisseriados ou raramente 

peltados, é descrita por Metcalfe; Chalk (1972) para Rubiaceae, 

e já referido para diversos gêneros da família (LIMA et al., 

2020), inclusive Palicourea (ALEXANDRINO et al., 2019). 

Lima et al. (2020) ressaltam que as características da 

epiderme de espécies de Rubiaceae, como tamanho das 

células epidérmicas, contorno das paredes, presença de 

papilas e a diversidade dos anexos epidérmicos (estômatos e 

tricomas) são importantes taxonomicamente. 
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Figura 2. Palicourea hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) 

Borhidi. Folha: Epiderme em vista frontal: A-B. Face adaxial, 

com paredes curvas; B. Tricoma tector simples; C-D. Face 

abaxial, com paredes sinuosas e estômatos paracíticos; D. 

Tricomas tectores. Legendas: est = estômato; tr tec = tricoma 

tector. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A lâmina foliar é hipoestomática, com estômatos do tipo 

paracítico (Figura 2C), semelhante a outras espécies de 

Palicourea (GAVILANES et al., 2016; ZINI et al., 2016; 

ALEXANDRINO et al., 2019). Padrão semelhante ocorre em 

outros gêneros da família, tais como Cordiera, Eumachia, 

Richardia, Tocoyena e Hexasepalum (LIMA et al., 2020). A 
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presença de estômatos paracíticos é um caráter comum entre 

espécies de Rubiaceae (METCALFE; CHALK, 1972), inclusive 

do gênero Psychotria (PIETROBOM; PAOLI; BIERAS, 2011; 

CAMPBELL et al., 2018; TANG et al., 2018; OLIVEIRA et al., 

2020).  

A organização estrutural do mesofilo em Palicourea 

hoffmannseggiana se apresenta heterogêneo, do tipo 

dorsiventral, com parênquima paliçádico unisseriado, e o 

parênquima esponjoso formado por cerca de 3-4 camadas de 

células de formato variável (Figura 3A). A configuração do 

mesofilo aqui encontrada assemelha-se ao descrito por 

Metcalfe; Chalk (1972) para a família Rubiaceae, já mencionada 

para outras espécies de Palicourea (GAVILANES et al., 2016; 

ZINI et al., 2016; ALEXANDRINO et al., 2019), além de outros 

gêneros, tais como Borreria, Eumachia, Hexasepalum (LIMA et 

al., 2020), Psychotria (PIETROBOM; PAOLI; BIERAS, 2011; 

CAMPBELL et al., 2018; TANG et al., 2018; OLIVEIRA et al., 

2020) e Rudgea (MORAES et al., 2020). Entretanto, o tipo 

isobilateral também ocorre na família, já tendo sido referido para 

Hexasepalum apiculatum e Staelia galioides (LIMA et al., 2020).  

A nervura principal, em seção transversal, exibe contorno 

biconvexo, sendo mais ampla e proeminente na face abaxial, e 

apresenta projeções na face abaxial (Figura 3B). O sistema 

vascular é formado por um único feixe colateral, em forma de 

arco, contornado por uma bainha esclerenquimática (Figura 

3D). 
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Figura 3. Palicourea hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) Borhidi. 

Secção transversal da Folha: A-E. Lâmina foliar. A. Mesofilo dorsiventral; B. 

Nervura principal, com um único feixe central; C-E. Detalhes da nervura, 

evidenciando o colênquima (C), sistema vascular com bainha 

esclerenquimática (D) e idioblastos com rafídios (E); F. Vista geral do 

pecíolo, com 3 feixes vasculares. Legendas: ead = epiderme na face adaxial; 

eab = epiderme na face abaxial; col: colênquima; escl = esclerênquima; pe 

= parênquima esponjoso; pp = parênquima paliçádico; raf = rafídios. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Células esclerificadas perivasculares também ocorrem 

em Palicourea rigida (GAVILANES et al., 2016), e em espécies 

dos gêneros Psychotria (OLIVEIRA et al., 2020), Borreria, 

Cordiera, Eumachia, Hexasepalum, Mitracarpus, Richardia, 

Staelia e Tocoyena (LIMA et al., 2020). 

Nervura biconvexa, feixes vasculares colaterais em arco 

aberto e acompanhados por fibras perivasculares são 

caracteres compartilhados com Palicourea australis (ZINI et al., 

2016) e espécies de Rudgea (MORAES et al., 2020), 

pertencentes a tribo Palicoureeae. 

O pecíolo, em seção transversal, exibe contorno 

biconvexo, com projeções laterais que delimitam uma região 

que é levemente côncava (Figura 3F). O sistema vascular é 

constituído de três feixes colaterais, sendo um maior, central, 

disposto em arco aberto, e dois acessórios, voltados para a face 

adaxial (Figura 3F), semelhante a Palicourea rigida 

(GAVILANES et al., 2016).  

Embora Pietrobom; Paoli; Bieras (2011) citem a 

presença de tecido esclerênquimático envolvendo o feixe 

central do pecíolo desta espécie, no presente trabalho não foi 

observado. Pecíolo biconvexo com um feixe central em arco 

também ocorre em outras espécies da tribo Palicoureeae 

ocorrentes no Brasil, como Rudgea sessilis (MORAES et al., 

2020). O pecíolo representa uma estrutura de grande 

importância taxonômica, e sofre pouca influência do ambiente 

(METCALFE; CHALK, 1972). 

Adjacente a epiderme evidencia-se o colênquima do tipo 

angular (Figura 3C), que apresenta 3-5 estratos celulares 

contínuos em ambas as faces da epiderme, na nervura 

principal, e por 4-6 estratos contínuos no pecíolo, seguido do 
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parênquima fundamental. Este tipo de tecido de sustentação 

coincide com o já registrado para Palicourea rigida 

(GAVILANES et al., 2016), diferindo, entretanto, do observado 

em Palicourea australis, que possui colênquima lamelar (ZINI et 

al., 2016). 

Idioblastos cristalíferos contendo feixes de rafídeos e 

cristais estilóides ocorrem no mesofilo, nervura principal (Figura 

3E), e pecíolo, sendo essas estruturas também observadas em 

outras espécies da tribo Palicoureeae ocorrentes no Brasil, 

como Palicourea australis (ZINI et al., 2016), Palicourea rigida 

(GAVILANES et al., 2016), Rudgea minor e Rudgea reticulata 

(MORAES et al., 2020).  

A maioria das características anatômicas foliares 

observadas em Palicourea hoffmannseggiana no presente 

trabalho concordam com o já descrito para esta espécie por 

Pietrobom (2008) e por Moraes et al. (2011), exceto pela 

ausência de fibras esclerenquimáticas perivasculares no 

pecíolo, conforme demonstrado por Pietrobom (2008), cujo 

material foi proveniente de uma área de cerrado no estado de 

São Paulo.  

O caule, em secção transversal, exibe contorno cilíndrico 

e apresenta-se em estágio inicial de crescimento secundário, e 

possui uma periderme pouco desenvolvida.  

Na região subepidérmica, evidencia-se o colênquima do 

tipo angular (Figura 4B-C), com quatro a cinco estratos 

celulares formando um cilindro contínuo. O parênquima cortical 

é formado por quatro a cinco camadas de células 

isodiamétricas, com pequenos espaços intercelulares (Figura 

4B-C), seguida pela endoderme unisseriada. 
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O indumento é glabro, diferente do observado para 

outras espécies da família, como Diodia sarmentosa (EKPO et 

al., 2019) e em Psychotria fractistipula (OLIVEIRA et al., 2020), 

que possuem indumento pubescente, constituído de tricomas 

simples. 

Algumas espécies de Psychotria possuem uma 

organização caulinar semelhante, exceto pelo formato do caule, 

que é oval em Psychotria fractistipula (OLIVEIRA et al., 2020) e 

oblongo em Psychotria rubra (TANG et al., 2018). 

 

Figura 4. Palicourea hoffmannseggiana (Willd. ex Schult.) 

Borhidi. A-D. Caule: A. Visão geral; B-D. Detalhes, 

evidenciando região cortical (B e C) e região vascular (D); E-F. 

Raiz: E. Visão geral; F. Detalhe da região cortical. Legendas: 

col = colênquima, fl = floema, id = idioblasto, me = medula, pc = 

parênquima cortical, xil = xilema.  

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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O sistema vascular possui organização sifonostélica 

contínua ectoflóica (Figura 4A). Evidencia-se o floema externo, 

seguido pela zona cambial por toda a extensão, e o xilema 

secundário, que é constituído por elementos de vaso dispostos 

em séries radiais, separadas por fibras lignificadas (Figura 4D). 

De acordo com Metcalfe; Chalk (1972), na família Rubiaceae o 

xilema sempre está na forma de um cilindro contínuo 

atravessado por raios estreitos, e o floema raramente apresenta 

fibras. 

O parênquima medular é bem desenvolvido (Figura 4D), 

formado por células isodiamétricas e pequenos espaços 

intercelulares, algumas contendo inclusões de oxalato de cálcio 

do tipo rafídios, também observados em Psychotria fractistipula 

(OLIVEIRA et al., 2020).  

A organização vascular do caule observado no presente 

trabalho para Palicourea hoffmannseggiana, difere de outras 

espécies da tribo Palicoureeae, como Carapichea ipecacuanha, 

que possui caule do tipo eustélico (SILVA et al., 2015). 

Algumas características anatômicas do caule de 

Palicourea hoffmansegianna diferem do caule de Psychotria 

rubra (TANG et al., 2018), uma vez que esta possui células 

esclerenquimáticas na região cortical, e a organização do caule 

é do tipo anfiflóico, ou seja, com a presença de um floema 

interno. Ekpo et al. (2019) evidenciaram em Diodia sarmentosa 

uma organização caulinar semelhante, inclusive com a 

presença de cristais de oxalato de cálcio na região medular.  

Idioblastos cristalíferos de oxalato de cálcio do tipo 

rafídeos, ou como drusas (Figura 4C) estão presentes na 

epiderme e na região cortical do caule de Palicourea 

hoffmannseggiana. Campbell et al. (2018) também registrou a 
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presença de cristais prismáticos no xilema secundário do caule 

de Psychotria schlechtendaliana. 

De acordo com Metcalfe; Chalk (1972), estão presentes 

no caule de algumas espécies de Rubiaceae cristais solitários, 

ráfides, e mais raramente areia cristalina, sendo o tipo de cristal 

presente um caráter de importância diagnóstica a nível genérico 

e específico. Alguns cristais podem até formar uma bainha ao 

redor das fibras pericíclicas, como em espécies dos gêneros 

Ixora e Pavetta. Segundo Zini (2016), os cristais de oxalato de 

cálcio em Rubiaceae podem estar relacionados com a defesa 

contra herbivoria, manutenção e regulação intracelular de 

nutrientes para a planta, e como reserva. 

A raiz em crescimento secundário, em secção 

transversal, apresenta contorno circular (Figura 4E), 

semelhantemente foi descrito também em espécies de 

Psychotria, como Psychotria rubra (TANG et al., 2018). É 

observada a presença de uma periderme (Figura 4E) bem 

evidente, formada por 2-3 estratos de súber, cujas células são 

achatadas e sobrepostas, seguida pelo parênquima cortical. 

A região cortical é formada pelo parênquima cortical, que 

é constituído por cerca de quatro camadas de células (Figura 

4F). Células esclerenquimáticas e idioblastos cristalíferos estão 

ausentes na região cortical, distinto do observado na raiz de 

Psychotria rubra (TANG et al., 2018).  

O sistema vascular é do tipo anficrival, possui uma 

organização estrutural protostélica radiada, formado pelo 

periciclo, pelo floema e pelo xilema com estrutura poliarca 

(Figura 4F), constituído por elementos de vaso de paredes 

lignificadas, dispostos radialmente, e fibras.  
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Os caracteres anatômicos dos órgãos vegetativos de 

plantas, segundo Metcalfe; Chalk (1972), servem como dados 

adicionais a caracterização morfológica externa, que podem ser 

usados para resolver problemas taxonômicos, inclusive de 

espécies com potencial farmacológico, tornando evidente o 

papel da botânica no controle de qualidade de drogas vegetais. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, Palicourea hoffmannseggiana 

apresenta caracteres anatômicos dos seus órgãos vegetativos 

que podem ser usados para resolver problemas taxonômicos. 

 Alguns caracteres foliares são considerados 

diagnósticos da família Rubiaceae, especialmente de espécies 

da tribo Palicoureeae, como folhas hipoestomáticas, estômatos 

paracíticos, mesofilo dorsiventral e feixes colaterais, além de 

outros caracteres comuns a espécies do gênero Palicourea, 

como a presença de idioblastos com rafídeos e pecíolo com 

feixe na forma de arco aberto. Entretanto, outras características 

anatômicas foliares possuem valor diagnóstico para o 

reconhecimento de P. hoffmannseggiana, como a forma do 

pecíolo e a presença de esclerênquima.  

A anatomia do caule e raiz, de forma conjunta com os 

caracteres foliares, pode ser empregada como um recurso 

adicional a caracterização da espécie em estudos taxonômicos. 

Portanto, enfatiza-se a necessidade de realização de 

estudos acerca dos órgãos vegetativos da família Rubiaceae, 

inclusive com espécies do gênero Palicourea, principalmente no 

que diz respeito aos caracteres anatômicos de caule e raiz, pois 

são atualmente escassos.  
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RESUMO: Neste trabalho realizou-se a caracterização 
morfoanatômica e histoquímica das folhas de Sidastrum 
micranthum, conhecida popularmente como malva preta, e 
usada na medicinal popular para o tratamento de problemas 
respiratórios, com o objetivo de reconhecer caracteres úteis que 
forneçam subsídios para identificação do táxon e para o 
controle de qualidade de suas etnodrogas. As análises 
morfológicas das folhas foram realizadas a vista desarmada, 
com auxílio de estereomicroscópio binocular. Efetuaram-se 
secções paradérmicas (lâminas) e transversais (lâminas, 
pecíolos), à mão livre, com lâmina cortante, coradas com 
safranina e/ou safrablue, posteriormente analisadas e 
fotomicrografadas. S. micranthum possui folha simples, lâmina 
foliar oval, ápice agudo, base subcordada s truncada, margem 
crenulada a serrada, concolor, membranácea e pecíolo 
cilíndrico. Anatomicamente, caracteriza-se pela presença de 
folhas anfiestomáticas, com estômatos anisocíticos e 
anomocíticos; indumento pubescente, formado por tricomas 
tectores, glandulares e estrelados; o mesofilo é dorsiventral, 
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com o parênquima paliçádico trisseriado e o esponjoso 
multisseriado; nervura principal com contorno biconvexo a 
plano-convexo; bordo foliar arredondado a truncado; pecíolo 
circular; a vascularização é formada por um feixe central na 
nervura mediana e cinco feixes no pecíolo. S. micranthum 
diferencia-se das demais espécies da família pelo formato da 
lâmina foliar, indumento, anatomia da epiderme, mesofilo e 
bordo foliar. Os resultados obtidos são um conjunto de 
caracteres relevantes na caracterização e no controle de 
qualidade de suas etnodrogas. 
 
Palavras-chave: Esclerênquima. Malvona. Tricomas 
estrelados. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O gênero Sidastrum Baker pertence a tribo Malvae, 

Malvaceae subfamília Malvoideae (STEVENS, 2017), com 

distribuição neotropical e inclui cerca de sete espécies (WANG, 

2017). No Brasil ocorrem quatro espécies, distribuídas em 

áreas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e 

Pantanal: Sidastrum micranthum (A.St.-Hil.) Fryxell, S. 

multiflorum (Jacq.) Fryxell, S. paniculatum (L.) Fryxell e S. 

quinquenervium (Duch. ex Triana & Planch.) Baker (BOVINI, 

2020). 

Sidastrum micranthum (A.St.-Hil.) Fryxell é uma espécie 

subarbustiva nativa do Brasil, com distribuição nas regiões 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul (FLORA DO BRASIL 

2020). No Brasil, especialmente na região Nordeste, é 

conhecida popularmente como “malva preta” (OLIVEIRA; 

CANUTO; CANUTO, 2017), “malvona” (PRATES, 2017), e 
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usada na medicina popular no tratamento de bronquite, tosse, 

asma, como emolientes e contra difterias (AGRA et al., 2007, 

AGRA et al., 2008; BRAGA, 1960; GAVILANES; BRANDÃO, 

CARDOSO, 1987).  

São poucas as informações encontradas na literatura 

sobre Sidastrum micranthum, especialmente para o semiárido 

Nordestino, os quais estão sob a forma de levantamentos 

etnobotânicos (AGRA et al., 2007, 2008), estudos florísticos e 

taxonômicos (PORDEUS; SOBREIRA; MELO, 2018), 

fitoquímicos e farmacológicos (GOMES, 2011; GONÇALVES et 

al., 2013), sendo inexistentes até o presente momento estudos 

anatômicos de órgãos vegetativos com a espécie.  

A utilização de caracteres anatômicos configura-se como 

um importante auxílio na identificação e caracterização dos 

táxons, fornecendo dados adicionais às características 

morfológicas, e podem ser usados na delimitação de grupos de 

difícil circunscrição, contribuindo na resolução de problemas 

taxonômicos. De acordo com Chachad e Vaidya (2016), 

caracteres epidérmicos como estômatos, tricomas, dentre 

outros, são utilizados como uma ferramenta adicional a 

identificação e padronização de plantas medicinais. 

Apesar da ocorrência do gênero Sidastrum em oito 

estados da região Nordeste, há uma carência de tratamentos 

anatômicos e histoquímicos para o gênero nessa região, bem 

como em todo o território brasileiro. Diante do exposto, 

considerando a importância dos caracteres anatômicos para a 

identificação das espécies, o presente trabalho tem como 

objetivo realizar descrições morfoanatômicas e testes 

histoquímicos de folhas de Sidastrum micranthum, visando 
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contribuir para a taxonomia da espécie, como também subsidiar 

o controle de qualidade de suas drogas vegetais. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A coleta de Sidastrum micranthum foi realizada em uma 

área de caatinga, no Horto Florestal Olho da água da Bica, no 

município de Cuité, localizado na microrregião do Curimataú 

Paraibano, em setembro de 2019. O material coletado foi 

utilizado para a identificação botânica, estudos morfológicos, 

anatômicos e histoquímicos. As amostras destinadas ao estudo 

anatômico foram imediatamente fixadas em FAA 50% 

(formaldeído, ácido acético glacial, etanol 50%) por 48 horas e, 

posteriormente, conservado em álcool etílico 70% G.L, de 

acordo com a metodologia de Johansen (1940). A outra parte 

foi herborizada, e posteriormente as exsicatas depositadas na 

coleção do Herbário CES (Centro de Educação e Saúde), da 

UFCG, sob número de tombamento 1889. A identificação do 

táxon foi realizada pelo taxonomista, Msc. Valdeci Fontes de 

Souza.  

Foram realizados estudos morfológicos de folhas em 

material fresco, fixado em FAA 50%. As análises morfológicas 

das folhas foram realizadas a vista desarmada, com auxílio de 

estereomicroscópio binocular Zeiss. A terminologia empregada 

para expressar as formas das folhas baseou-se em Rizzini 

(1977), indumento e tricomas em Payne (1978).  

Para a caracterização anatômica, secções paradérmicas 

(faces adaxial e abaxial da lâmina foliar) e transversais de folhas 

adultas (regiões proximal, mediana e distal da lâmina foliar e do 
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pecíolo, bordo foliar), coletadas do segundo ao quinto nó, foram 

realizadas à mão livre, utilizando lâmina cortante e medula do 

pecíolo de Cecropia sp. (imbaúba) como suporte, seguindo-se 

a metodologia usual. Posteriormente, todas as secções foram 

clarificadas com hipoclorito de sódio (NaClO) a 20%, 

neutralizadas com água acética (1:500), lavadas em água 

destilada, coradas com safrablue (secções transversais) e 

safranina (secções paradérmicas), montadas entre lâmina e 

lamínula com glicerina a 50%. 

Para a realização dos testes histoquímicos foram 

utilizadas seções transversais de folhas, de amostras frescas, 

obtidas a mão livre, com auxílio de lâmina cortante, que foram 

submetidas a diferentes corantes e reagentes: Sudam III 

(JENSEN, 1962) para evidenciação de compostos de natureza 

lipídica; cloreto férrico (JOHANSEN, 1940) para compostos 

fenólicos; solução de floroglucinol ácido (SASS, 1951) para 

ligninas; azul de metileno (COSTA, 2000) para evidenciar 

mucilagens, reagente de Dragendorff (WAGNER; BLADT, 

1996) para alcaloides e reagente de lugol (BERLYN; MIKSCHE, 

1976) para grãos de amido.  

As estruturas foram analisadas e fotografadas ao 

microscópio óptico NOVEL BM 2100, acoplado a uma câmera 

filmadora TUCSEN Model ISH 500, com sistema TC de captura 

de imagens por meio de um microcomputador.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Morfologia da folha 

 

Sidastrum micranthum é um subarbusto (Figura 1A-B), 

com folhas simples (Figura 1C-D), alternas, de indumento 

pubescente, constituído de tricomas glandulares (Figura 1E), 

tricomas tectores (Figura 1F) e tricomas estrelados (Figura 1G-

H); lâmina foliar 6,5-7,2 x 2,0-2,8 cm de compr., elíptica a oval, 

ápice agudo, base cordada, margem crenada a serrilhada, 

concolor, membranácea; pecíolo cilíndrico, 0,5-3,2 cm de 

compr. 

De acordo com Firmino (2018), a espécie pode ser 

reconhecida pelas lâminas foliares cordadas na base, 

inflorescências em glomérulos e 5 carpídios. 

A morfologia foliar de Sidastrum micranthum distingue-

se de S. paniculatum (PORDEUS, 2016) por possuir a lâmina 

foliar elíptica a oval, margem foliar que varia de crenada a 

serrilhada, base cordada e pelo indumento constituído de 

tricomas estrelados multiangulados, tectores simples e tricomas 

glandulares sésseis. As demais característica são comuns a 

outras espécies do seu gênero, principalmente com Sidastrum 

paniculatum. 
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Figura 1. Sidastrum micranthum (A.St.-Hil.) Fryxell. A. Visão 

geral do subarbusto; B. Detalhe do ramo florido. C-D. Detalhe 

da folha: C. face adaxial; D. face abaxial. E-H. Tricomas 

presentes nas folhas: E. tricoma glandular (tr gl); F: tricoma 

tector pluricelular (tr tec); G. tricoma estrelado bifurcado (tr); H. 

tricoma estrelado séssil, multiradiado (tr est). 

 
Fonte: arquivo pessoal dos autores. 

 

 

Morfodiagnose microscópica 

 

 Em vista frontal, o contorno das paredes anticlinais das 

células epidérmicas de Sidastrum micranthum apresentou-se 

retas a levemente curvas na face adaxial (Figura 2A) e sinuosas 

na abaxial (Figura 2B). A lâmina foliar é anfiestomática, sendo 

este o padrão mais usual em Malvaceae de acordo com 

Metcalfe; Chalk (1950) e Watson; Dallwitz (1992). Entretanto, o 

padrão hipoestomático também ocorre em alguns gêneros, 

como em Hibiscus (AMRI; MOKHTAR; SHAHARI, 2019).  

 Em relação aos anexos epidérmicos, S. micranthum 

apresentou estômatos anisocíticos e anomocíticos, em ambas 
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as faces da lâmina foliar (Figura 2A-B). Estes tipos de 

estômatos também ocorrem nas folhas de outros gêneros de 

Malvaceae-Malvoideae, como Sida (SÁ; MAGALHÃES; 

RANDAU, 2020; NDUCHE; OFFOR, 2019), Hibiscus, Malachra, 

Malvaviscus, Thespesia, Urena (CHACHAD; VAIDYA, 2016) e 

Malvastrum (SILVA, 2018). De acordo com Watson; Dallwitz 

(1992), estômatos anomocíticos são o tipo mais comum para 

Malvaceae. 

 O Indumento é pubescente, constituído por tricomas 

glandulares sésseis, pluricelulares (Figura 1E), tricomas 

tectores simples (Figura 1F); tectores pluricelulares; tricomas 

estrelados bifurcados (Figura 1G); estrelados trifurcados e 

trcomas estrelados multiradiados, que podem ser sésseis 

(Figura 1H) ou curto estipitados. Para Metcalfe; Chalk (1950), 

os tricomas estrelados são característicos em Malvaceae, 

entretanto, tricomas simples, peltados e glandulares podem 

ocorrer na família. A tipologia dos tricomas tem importância 

taxonômica em Malvaceae, fornecendo evidências para a 

delimitação no nível interespecífico, como já ressaltado por 

Arabameri; Khodayari e Zarre (2020) para espécies de Alcea, 

que podem ser divididas em quatro grupos com base nos tipos 

de tricomas.  

 Em secção transversal, a epiderme é uniestratificada 

(Figura 2C), cujas células variam de retangulares a ovais, sendo 

maiores na superfície adaxial que na abaxial. As paredes 

periclinais externas revestidas por uma cutícula lisa e delgada, 

semelhante ao descrito para Malvastrum coromandelianum e 

Malvastrum tomentosum (SILVA, 2018). Em secção 
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transversal, as células estomáticas estão inseridas ao nível das 

células epidérmicas. 

 

Figura 2. Sidastrum micranthum (A.St.-Hil.) Fryxell. A-B: 

Epiderme em vista frontal, com estômatos em ambas as faces: 

A. Face adaxial, com paredes curvas; B. Face abaxial, com 

paredes sinuosas. C. Mesofilo dorsiventral; D. Bordo foliar, com 

contorno arredondado; E-F: Nervura mediana: E. Região 

proximal com feixes esclerenquimáticos (seta); F. Detalhe da 

região vascular, evidenciando a presença de idioblastos 

contendo drusas (seta); G. Visão geral do pecíolo; H. Detalhe 

do pecíolo, evidenciando canal secretor (seta). Legendas: dr = 

drusa; ead = epiderme na face adaxial; eab = epiderme na face 

abaxial; cs: canal secretor; escl = esclerênquima; est = 

estômato; pp = parênquima paliçádico; pe = parênquima 

esponjoso; fl = floema; xl = xilema; Tr est= tricoma estrelado.  

 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

 O mesofilo é do tipo dorsiventral, assimétrico, com três 

camadas de parênquima paliçádico, que se estende até a 
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região da nervura mediana, e o parênquima esponjoso com 4-

5 camadas de células de formato variável (Figura 2C). Este tipo 

de mesofilo também é reportado para outros gêneros da família, 

como em Abutilon (GOMAA et al., 2016; NASKAR, 2016), 

Hibiscus (IBRAHIM et al., 2018; SAID et al., 2018), Malva (SAID 

et al., 2018), Malvastrum (NASKAR, 2016; SILVA, 2018) e Sida 

(NASKAR, 2016; SAID et al., 2018; SÁ; MAGALHÃES; 

RANDAU, 2020). 

 O bordo foliar, em secção transversal, apresentou-se com 

contorno arredondado a truncado, levemente revolto para a 

face abaxial (Figura 2D), com feixes vasculares nas 

proximidades. 

 A nervura mediana, em secção transversal, exibe 

contorno que varia de plano-convexo na região proximal a 

biconvexo ao nível do terço médio (Figura 2E). A presença de 

uma nervura biconvexa também ocorre em outras espécies de 

Malvaceae-Malvoideae, como Abutilon hirtum (GOMAA et al., 

2016), Alcea rosea (IBRAHIM et al., 2018), H. esculentus, H. 

sabdariffa, Malva parviflora (SAID et al., 2018), Malvastrum 

coromandelianum, M. tomentosum (SILVA, 2018), entretanto, 

diverge do observado em Sida rhombifolia (SÁ; MAGALHÃES; 

RANDAU, 2020) e Melochia spicata (SANTOS; NETO, 2017) 

que possuem a nervura com o formato côncavo-convexo. A 

epiderme é uniestratificada, com células de paredes periclinais 

externas revestida por uma cutícula lisa, que varia de espessa 

na face adaxial a delgada na abaxial (Figura 2E). O sistema 

vascular é formado por um único feixe central, em forma de 

arco aberto, característica semelhante ao observado em 
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espécies de Hibiscus (SAID et al., 2018) e Sida (SÁ; 

MAGALHÃES; RANDAU, 2020). 

 O pecíolo, em secção transversal, exibe contorno circular 

(Figura 2G) e vascularização formada por cinco feixes dispostos 

em círculo, descontínuos (Figura 2H), característica já 

observada para outras espécies da família Malvaceae por 

Metcalfe; Chalk (1950), Silva (2018) e por Ibrahim et al. (2018). 

Entretanto, também ocorre a presença de feixes vasculares 

dispostos num sistema fechado, em forma de um anel contínuo, 

no pecíolo de Hibiscus tiliaceus (AMRI; MOKHTAR; SHAHARI, 

2019). Canal secretor foi observado no parênquima 

fundamental (Figura 2H) semelhante as espécies do gênero 

Apeiba (BARROS; SCHLIEWE; PAULA, 2017), Hibiscus, Malva 

e Sida (SAID et al., 2018).  

 O colênquima é do tipo angular, na nervura mediana 

(Figura 2E) e no pecíolo (Figura 2G). A presença deste tipo de 

colênquima é uma característica citada em obras clássicas para 

a família Malvaceae (SOLEREDER, 1908; METCALFE; 

CHALK, 1950). 

 O sistema vascular é do tipo colateral, circundado por 

feixes esclerenquimáticos dispostos em pequenos grupos, 

perivasculares, na nervura principal (Figura 2E), organização 

frequente para Malvaceae, segundo Metcalfe; Chalk (1950). 

Entretanto, esclerênquima perivascular está ausente no 

pecíolo. 

 Idioblastos cristalíferos contendo drusas de oxalato de 

cálcio estão presentes no mesofilo (Figura 2C), e próximo aos 

feixes vasculares, tanto na nervura mediana (Figura 2F), quanto 

no pecíolo (Figura 2H). Cristais do tipo drusas são o tipo 
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principal que ocorre em Malvaceae, de acordo com Watson; 

Dallwitz (1992), tendo sido já observados em regiões da folha 

de diversos gêneros de Malvaceae-Malvoideae, como 

Abelmoschus (IBRAHIM et al., 2018), Abutilon (GOMAA et al., 

2016), Hibiscus (SAID et al., 2018), Malva (SAID et al., 2018), 

Malvastrum (SILVA, 2018) e Sida (SÁ; MAGALHÃES; 

RANDAU, 2020).  

 

Testes histoquímicos 

 

  Em relação aos testes histoquímicos realizados, os 

reagentes específicos evidenciaram a presença de cutina, 

lignina, bem como demonstraram reação positiva para amido, 

compostos fenólicos, mucilagem e taninos.  

 A presença de lignina foi evidenciada pelo floroglucinol 

acidificado nos tricomas estrelados, glandulares e tectores 

(Figura 1E-H), além das células vasculares do xilema (Figura 

3D). O reativo Sudam III evidenciou a presença de substâncias 

lipofílicas nas paredes cutinizadas da epiderme (Figura 3A), 

tanto da nervura principal, quanto do pecíolo. 

 O tratamento com cloreto férrico demonstrou coloração 

enegrecida nas células da epiderme foliar, mesofilo (Figura 3C), 

região do parênquima do pecíolo (Figura 3D), indicando a 

presença de compostos fenólicos. Substâncias fenólicas são 

compostos derivados do metabolismo secundário e que podem 

atuar como antioxidantes, na resposta de defesa dos vegetais, 

como atrativos de polinizadores, compostos sinalizadores, na 

proteção contra a radiação ultravioleta, etc. (LIN et al., 2016).  
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Secções transversais da folha de Sidastrum micranthum, 

quando tratadas azul de metileno, evidenciou células 

mucilaginosas presentes na epiderme e próximos aos feixes 

vasculares do pecíolo (Figura 3E). Metcalfe; Chalk (1989) 

registram a presença de canais de mucilagem em 21 famílias, 

incluindo Malvaceae. Idioblastos contendo mucilagem também 

foram observados em outras espécies da família, como em 

Abutilon hirtum (GOMAA et al., 2016), H. esculentus, H. 

sabdariffa, Malva parviflora e Sida spinosa (SAID et al., 2018). 

A mucilagem é um polissacarídeo de origem natural que possui 

a propriedade de retenção de água (VON POSER, 2017), e que 

possui diversas aplicações na indústria farmacêutica 

(KHATHURIYA et al., 2015).  

O tratamento com lugol registrou a presença de grãos de 

amido, que se concentram na epiderme foliar, mesofilo, e na 

região perivascular da nervura mediana e do pecíolo (Figura 

3F). O reagente Dragendorff demonstrou resultado negativo 

para alcaloides. 

Resultados semelhantes ao do presente trabalho, em 

relação a presença de grãos de amido, compostos fenólicos e 

idioblastos contendo mucilagem nas folhas, foram observados 

por Sá; Magalhães e Randau (2020) na caracterização 

histoquímica de Sida rhombifolia. 
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Figura 3. Secções transversais de folhas, submetidas a 

diferentes corantes e  reagentes: A: Cutícula corada de 

vermelho pelo Sudam III, indicando a presença de substâncias 

lipofílicas; B-C: Idioblastos coradas de negro pelo cloreto 

férrico, indicando a presença de compostos fenólicos; D: 

Células vasculares coradas de vermelho pelo floroglucinol 

acidificado, evidenciando a presença de um xilema lignificado; 

E: Idioblastos coradas de azul pelo azul de metileno, indicando 

a presença de mucilagem; F: Idioblastos corados de negro pelo 

lugol, indicando a presença de grãos de amido. 

 
Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Com base nos resultados obtidos, Sidastrum 

micranthum, morfologicamente, diferencia-se de outras 

espécies do gênero principalmente pelo formato da lâmina e 
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base foliar. A espécie apresenta caracteres anatômicos que são 

considerados diagnósticos da família Malvaceae. Entretanto, a 

anatomia da nervura mediana, pecíolo e o tipo de indumento 

constituem um conjunto de caracteres diagnósticos para a sua 

caracterização e identificação. A partir da realização dos testes 

histoquímicos foi possível evidenciar a presença de lignina, 

cutina e amido, bem como observou-se a histolocalização de 

compostos fenólicos nas folhas, relevantes para a 

caracterização e no controle de qualidade de suas drogas. 
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RESUMO: A geração de resíduos resulta de toda e qualquer 
atividade humana. Uma das definições para resíduos é 
proposta pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), que define os resíduos como materiais decorrentes de 
atividades humanas, gerados como sobras de processos, ou 
que não possam ser utilizados com a finalidade para qual foram 
originalmente produzidos. Os resíduos, na grande maioria das 
vezes, são provenientes do uso impróprio de materiais, insumos 
e/ou recursos naturais ou decorrentes de processos produtivos 
inadequados ou mal gerenciados. Digno de nota, no entanto, é 
que, nem todos os resíduos gerados são nocivos ou 
prejudiciais. Muitos podem ser integrados a cadeia produtiva 
como matéria-prima de outros produtos ou serem 
transformados em subprodutos. Portanto, todos os tipos de 
resíduos produzidos necessitam de gerenciamento visando a 
redução dos possíveis impactos ambientais, incluindo prejuízos 
a flora, a fauna e a saúde humana . Desta forma, este trabalho 
apresenta as ferramentas necessárias para que o 
gerenciamento de resíduos traga os resultados esperados na 
redução daquilo que é produzido como rejeito e, na qualidade 
do que é produzido, facilitando a sua introdução na cadeia 
produtiva para o reaproveitamento e reciclagem. Para este 
trabalho a  metodologia empregada foi o estudo descritivo e 
exploratório, sendo utilizados como instrumento de pesquisa a 
observação, dados bibliográficos, consultas aos entes públicos 
e privados. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo busca avidamente por soluções para os 

problemas ambientais e as organizações não podem mais 

deixar essas exigências de lado. Cabe a sociedade, mercado 

consumidor e as diversas esferas do governo, pressionar as 

empresas e instituições para que contribuam com as soluções 

de problemas ambientais, utilizando seus recursos de modo 

sustentável, empregando em suas atividades tecnologias 

limpas, adotando a reciclagem e/ou reuso e, principalmente, 

restaurando os danos causados à natureza e a sociedade. 

Sendo assim, muitas empresas e instituições estão apostando 

na gestão ambiental pela contribuição positiva que agrega à sua  

imagem, mas também pelos efeitos danosos que um mau 

desempenho ambiental pode trazer as pessoas, ao meio 

ambiente e a própria organização (DINIZ, 2015).  

Um dos pontos primordiais da gestão ambiental é o 

gerenciamento dos aspectos ambientais produzidos pela 

empresa ou instituição, ou seja, os elementos de um produto, 

atividade ou serviço que interagem com o meio ambiente de 

alguma maneira e, podem gerar danos e/ou prejuízos (GHIATA, 

2019). Dentre os vários aspectos analisados no processo de 

gestão ambiental está a produção de resíduos e, o 

gerenciamento deste aspecto essencial, destaca-se como algo 

fundamental e necessário. A medida que processos e 

procedimentos, geradores de resíduos, são conhecidos e 

gerenciados, a produção de resíduos diminui e, aqueles que 

ainda serão gerados, terão melhores condições de serem 
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reaproveitados e/ou incluídos em outros processos e cadeias 

produtivas em decorrência de sua qualidade e características. 

O gerenciamento de resíduos inclui a classificação, a 

quantidade gerada, o tipo de armazenagem, a segregação, o 

transporte e a destinação. Além disso, o atendimento da 

legislação ambiental para cada fase, integrante deste processo, 

deve ser conhecida e atendida criteriosamente para a garantia 

da qualidade e eficiência em cada etapa que constitui o 

trabalho. 

Muitos resíduos são gerados inadvertidamente, através 

de condutas equivocadas empregadas nos processos e 

procedimentos envolvendo a geração de resíduos. O correto 

manuseio de um resíduo tem grande importância para o 

controle do risco que ele representa, pois um resíduo 

relativamente inofensivo pode se transformar num risco 

ambiental caso seja incorretamente manipulado, armazenado 

inadequadamente ou contaminado por outros resíduos (VALLE, 

2019). Muitos gestores aumentam a geração de resíduos 

classificados como perigosos, apenas por contaminarem 

resíduos comuns desnecessariamente.  

Identificar a origem dos itens gerados, suas 

caraterísticas e classificação é o que norteará a continuidade 

dos trabalhos de gerenciamento de resíduos, sendo possível, a 

partir daí, definir as melhores estratégias para a armazenagem, 

segregação, transporte e destinação dos itens. 

Se a sociedade mantiver seu atual padrão de consumo, 

os resíduos, sejam eles perigosos ou não, conforme a 

classificação vigente, continuarão a ser gerados em grandes 

quantidades e necessitarão de técnicas cada vez mais 

eficientes para a sua prevenção, redução, tratamento e 

destinação final (VALLE, 2019). 
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Objetivando demonstrar a necessidade do efetivo 

gerenciamento de resíduos em detrimento da qualidade 

ambiental das atividades das empresas, organizações e 

instituições, o trabalho detalha o fluxo de ações que compõem 

tal ferramenta organizacional, em busca da assertividade para 

a obtenção de resultados efetivos e positivos relativos ao meio 

ambiente e as pessoas. Destaca ainda, as principais 

incoerências e deslizes cometidos pelos gestores, muitas vezes 

motivados pelo desconhecimento, nessa empreitada que 

envolve os mais diversos tipos de resíduos gerados em 

atividades cotidianas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a realização do trabalho a metodologia empregada 

foi o estudo descritivo e exploratório, sendo utilizados como 

instrumentos de pesquisa a observação de casos para a 

obtenção de dados referentes as etapas que compõem o 

gerenciamento de resíduos, a composição dos resíduos 

gerados e os resultados dessa administração. O dados foram 

obtidos através da compilação das informações já mencionadas 

durante os anos de 2018 e 2019. Além disso, compõem o 

trabalho, dados bibliográficos, análise de Normas Técnicas, 

consultas a entidades do setor, empresas privadas e registros 

fotográficos que demonstram as condições precárias em locais 

de armazenagem de resíduos, contaminação de resíduos 

comuns, em contrapartida, no entanto, também aponta 

situações que exemplificam condições adequadas para o 

gerenciamento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Gerenciar algo compreende os atos de administrar, gerir, 

dirigir, comandar, controlar, dentre outros (GERENCIAR, 2008-

2020). Sendo assim, não se pode gerenciar aquilo que não se 

conhece detalhadamente. Conhecer as fontes de geração de 

resíduos de determinada atividade, bem como a composição do 

que é produzido, dará condições e elementos ao gestor 

ambiental para atuar de modo a, primeiramente, reduzir as 

quantidades geradas,  melhorar a qualidade dos itens e ampliar 

as possibilidades para a destinação adequada do que é 

produzido.  

Depois de conhecer aquilo que é gerado, é hora de 

definir a classificação dos itens. A classificação dos resíduos 

sólidos é determinada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas através da NORMA ABNT NBR 10004:2004. O 

documento esclarece, em sua introdução, que a classificação 

de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou 

atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e 

características, e a comparação destes constituintes com as 

listagens de resíduos e substâncias cujos impactos à saúde e 

ao meio ambiente são conhecidos. 

A norma apresenta a classificação dos resíduos como 

segue: 

a) Classe I – Perigosos; 

b) Classe II – Não Perigosos; 

 i.Classe IIA – não inertes; 

 ii.Classe IIB – inertes. 

Os resíduos perigosos são assim classificados  em 

virtude de suas características físicas, químicas ou 

infectocontagiosas por apresentarem riscos à saúde pública 
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e/ou ao meio ambiente, incluindo características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

potogenicidade. 

Os resíduos classificados como comuns, por sua vez, 

embora não apresentem características específicas de perigo, 

não podem ser desconsiderados, porque ainda assim, tem a 

capacidade de gerar impactos ambientais negativos caso sejam 

descartados inadequadamente no meio ambiente. Para os 

resíduos classificados como comuns, existem duas subclasses, 

que são:  

• IIA – Comuns – não inertes; 

• IIB – Comuns -  inertes.  

Ambos são resíduos comuns, no entanto, o primeiro 

deles possui características de inflamabilidade, solubilidade e 

biodegradabilidade, enquanto que, os resíduos classificados 

como inertes, não sofrem alterações quando expostos às 

intempéries do tempo, por exemplo. 

Na categoria de resíduos comuns não inertes, temos: 

restos de papel, papelão, plásticos, metais, fibras, dentre 

outros. Já os resíduos inertes são, muitas vezes, provenientes 

de obras e reformas, tais como: sobras de areia, tijolos, 

cerâmicas e similares. 

 Quanto a sua origem, os resíduos sólidos podem ser 

agrupados da seguinte maneira: 

Domiciliar – proveniente das residências e constituído, na sua 

grande maioria, por restos de alimentos e embalagens. Pode 

conter alguns produtos pós-consumo com características 

perigosas. Denomina-se também como lixo doméstico; 

Comercial – originado em estabelecimentos comerciais e de 

serviços, pode conter grandes variedades de materiais; 
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Industrial – resultante das atividades industriais, consiste 

geralmente de borras, lodos, óleos, cinzas, restos de matérias-

primas, embalagens contaminadas, entre outros. Dependendo 

do segmento pode conter materiais e substâncias perigosas; 

Hospitalar – também chamado de resíduo de serviço de saúde, 

abrange resíduos patogênicos e infectantes, materiais 

laboratoriais, materiais perfurocortantes e frações radioativas; 

Agrícola – resultante das atividades agrícolas e pecuárias, 

inclui embalagens de pesticidas e restos de colheitas; 

Público – resultado da limpeza urbana e inclui resíduos de 

varrição, podas de árvores, restos de feiras livres e animais 

mortos em vias públicas; 

Entulho – gerado em obras de construção civil, reformas e 

demolições. Constituídos de material inerte e itens recicláveis, 

mas também pode conter resíduo perigoso como embalagens 

de produtos químicos, por exemplo; 

Terminais - resíduos recolhidos em portos e aeroportos, 

terminais rodoviários e ferroviários; requer tratamento 

específico pelo risco de disseminação de moléstias e epidemias 

(VALLE, 2019). 

 

A análise gravimétrica ou gravimetria, é um método 

analítico quantitativo cujo processo envolve a separação e a  

pesagem de um elemento ou, as partes que formam um todo, 

na forma mais pura possível (QUEVEDO, 2016). Estudos 

indicam que a composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

urbanos gerados no Brasil, é predominantemente de material 

orgânico, favorecendo a compostagem dos resíduos. Ao 

considerar a similaridade dos resíduos gerados por 

estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços e os 

mais diversos tipos de instituições com os resíduos urbanos, 
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pode-se concluir que, com o aprimoramento dos trabalhos de 

gerenciamento dos resíduos gerados em tais locais, existe 

grande margem para a melhora significativa dos resultados 

envolvendo o reaproveitamento e a destinação mais adequada 

dos itens. 

 

Tabela 1. Composição gravimétrica dos resíduos urbanos no 

Brasil. 
 

Material 

 

Participação (%) 

 

Quantidade (t/dia) 
 

Metais 
 

2

,

9 

5.662 

 

Papel, Papelão e TetraPak 
 

1

3

,

1 

25.575 

 

Plástico 
 

1

3

,

5 

26.356 

 

Vidro 
 

2

,

4 

4.686 

 

Materia Orgânica 
 

5

1

,

4 

100.350 

 

Outros 
 

1

6

,

7 

32.604 

 

TOTAL 
 

10

0,

0 

 

195.233 

Fonte: Pesquisa ABRELPE 2011/2014 e Plano Nacional de Resíduos Sólidos - 

Versão pós Audiência de Consulta Pública para Conselhos Nacionais 

(fevereiro/2012). 

 

Observa-se que, mais da metade dos resíduos urbanos 

produzidos é composta por resíduos orgânicos e, cerca de 32% 

do material é passível de reciclagem e reaproveitamento. Desta 

forma, podemos entender que, de modo geral,  existe grande 

margem para a diminuição de itens sendo encaminhados ao 

aterro sanitário, dependendo para isso, de critérios bem 

definidos para a separação e segregação dos itens, de modo 

que favoreça o reaproveitamento e a reciclagem das sobras.  

Em outra abordagem sobre o assunto, a Prefeitura do 

Munícipio de São Paulo, em atendimento ao Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos, consolidou, através do Decreto Municipal nº 
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54.991 de 2 de abril de 2014, diretrizes, estratégias e metas 

relacionadas a geração de resíduos sólidos na cidade. O 

trabalho apresenta, dentre outras coisas, dados sobre os 

resíduos gerados e sua composição.  

 

Figura 1. Composição dos resíduos gerados na Cidade de São 

Paulo. 

Fonte: Pesquisa PMSP - Plano de Gestão Integrada do Município de São Paulo 

(PGIRS 2014). 

    

 Na representação acima, nota-se a contribuição de cada 

tipo de material na composição dos resíduos domiciliares 

gerados na Cidade de São Paulo, obtida pela análise 

gravimétrica dos resíduos coletados por meio de amostra 

significativa do conjunto, realizada no primeiro quadrimestre de 

2012. Do total, 51% dos resíduos domiciliares são orgânicos,  

35% são resíduos recicláveis secos, compreendendo papel, 

plástico, vidro e metal, e 17% são considerados rejeitos. 

Considerando que a maior parte dos resíduos gerados é 
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composta por matéria orgânica e resíduos secos, pode-se 

concluir que a margem para o reaproveitamento e reciclagem 

dos materiais é expressiva.  

Os dados apresentados, relativos a composição 

gravimétrica dos resíduos urbanos gerados no Brasil e na 

Cidade de São Paulo, são informações baseadas em literaturas 

e pesquisas disponíveis até o momento sobre o assunto, no 

entanto, demonstram o potencial para o reaproveitamento e a 

reciclagem que os resíduos descartados, de forma geral, 

possuem. Assim, para o início dos trabalhos envolvendo o 

gerenciamento de resíduos em organizações e instituições de 

menor porte, é importante identificar a composição gravimétrica 

do montante gerado, para que, com base nos dados obtidos, 

seja possível identificar as margens para o reaproveitamento e 

reciclagem dos resíduos. 

O objetivo primordial do gerenciamento de resíduos é a 

redução na geração de detritos e a minimização dos impactos 

ambientais que os resíduos podem provocar. Ações de 

planejamento antecipado, certamente poderão proporcionar 

resultados positivos no que diz respeito a correta classificação 

dos resíduos, correta manipulação dos rejeitos e consequente 

destinação apropriada. No entanto, para tal resultado, será 

necessário aprimorar as práticas e os procedimentos aplicados 

no fluxo de descarte dos itens, desde o ponto de origem até a 

disposição para a coleta e o transporte, através dos trabalhos 

de conscientização dos funcionários, terceiros e equipes de 

liderança, que forçosamente se multiplicarão a medida que 

interiorizarem os aspectos essenciais da correta gestão 

ambiental (MARCHI, 2018). 

A organização do espaço destinado a armazenagem dos 

itens gerados, em conformidade com as determinações da 
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legislação ambiental de cada Estado e Município que 

regulamentam este procedimento, e a constante orientação dos 

envolvidos nos procedimentos de separação e segregação dos 

itens, serão de grande proveito para o melhor aproveitamento 

dos materiais gerados. 

Outro aspecto importante, que demanda atenção 

especial, são os resultados obtidos com a reciclagem e o 

reaproveitamento de itens, que promoverão a redução de 

custos com o transporte e destinação de resíduos. Havendo 

melhora, a quantidade de resíduos destinada ao aterro será 

reduzida, consequentemente os custos envolvidos com essa 

destinação também o serão, além de significar uma grande 

contribuição para o meio ambiente (MARCHI, 2018). 

Ao observar os apontamentos referentes a geração de 

resíduos em uma conceituada instituição privada de ensino 

fundamental e médio, situada na Cidade de São Paulo, e, 

posteriormente, ao comparar os mesmos dados após a adoção 

de práticas relativas ao gerenciamento de resíduos, pode-se 

afirmar que, de fato, os resultados desta ferramenta são 

positivos e eficazes. As figuras a seguir demonstram os 

resultados alcançados concernentes a redução na quantidade 

total de resíduos gerados e melhoria na distribuição dos itens 

entre as opções de destinação utilizados. 
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Figura 2. Dados referentes a geração de resíduos em 

Instituição de Ensino em 2018.  

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Figura 3. Dados referentes ao gerenciamento de resíduos em 

Instituição de Ensino em 2019. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

GERAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS/2018 - PRÉ GERENCIAMENTO
%

Resíduos Comuns Inservíveis (restos de alimentos, 

varrição, lixo de banheiros, papel/plástico sem 

interesse para reciclagem) 88.614,000

Resíduos Comuns Inservíveis (poda, folhas, galhos, 

materiais volumosos)
76.950,000

R
E

C
IC

L
A

G
E

M

Resíduos Comuns - RECICLAGEM (papel, plástico, 

metal, vidro) e COMPOSTAGEM (orgânicos 

diversos)
81.603,290 33,02

100,00

A
T

E
R

R
O

 

S
A

N
IT

Á
R

IO

Instituição Privada de Ensino Fundamental e Médio, localizada em área nobre da Cidade de São 

Paulo/SP.

kg

247.167,290

66,98

GERAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS/2019 - PÓS GERENCIAMENTO
% 

Resíduos Comuns Inservíveis (restos de alimentos, 

varrição, lixo de banheiros, papel/plástico sem 

interesse para recialgem) 61.862,000

Resíduos Comuns Inservíveis (poda, folhas, galhos, 

materiais volumosos)
66.000,000

R
E

C
IC

L
A

G

E
M

Resíduos Comuns - RECICLAGEM (papel, plástico, 

metal, vidro) e COMPOSTAGEM (orgânicos 

diversos)
89.340,000 -12,12 41,13

% Redução 100,00

58,87

A
T

E
R

R
O

 

S
A

N
IT

Á
R

IO

Instituição Privada de Ensino Fundamental e Médio, localizada em área nobre da Cidade de São 

Paulo/SP.

217.202,000

kg



GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

203 
 

Neste caso específico, são nítidos os resultados 

positivos obtidos com o gerenciamento de resíduos aplicado. 

Melhoria na distribuição dos itens gerados entre as destinações 

utilizadas, ou seja, aterro sanitário, reciclagem e compostagem, 

e redução das quantidades anuais geradas. A reciclagem e a 

compostagem foram favorecidas, opções de destinação 

ambientalmente mais favoráveis, com aumento de 

aproximadamente 9,48% de resíduos destinados para ambas 

as opções. Quanto a geração total de resíduos, houve redução 

de cerda de 12%, certamente um ganho ambiental. 

No entanto, é possível concluir, ao examinar os dados, 

que existe margem para melhoras, principalmente em relação 

aos resíduos orgânicos, especificamente restos de alimentos, 

que, embora a compostagem desses itens tenha sido 

favorecida, ainda assim, parte desse material foi encaminhada 

ao aterro sanitário em 2019. A determinação da composição 

gravimétrica dos itens gerados e melhorias na separação e 

segregação dos itens, poderão ser de auxílio na continuidade 

dos trabalhos de gerenciamento de resíduos naquela 

Instituição. 

Dentre alguns problemas identificados no início dos 

trabalhos de gerenciamento de resíduos está a denominação 

dada ao projeto. Muitos gestores denominam os trabalhos de 

‘Coleta Seletiva’. Alguns são levados a isso em função das 

cores habitualmente adotadas para a identificação dos resíduos 

e sobras. Disponibilizam diversos coletores nas respectivas 

cores dos resíduos a serem gerados e, esperam com isso 

incentivarem e promoverem a participação de todos os 

colaboradores do empreendimento ou instituição. Mas não 

demora muito a perceberem que a empreitada não surtiu os 

efeitos desejados e os resíduos nos coletores, encontram-se 
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totalmente misturados, prejudicando o subsequente 

gerenciamento dos itens. 

Tal infortúnio ocorre porque a ‘coleta’ constitui apenas 

um dos segmentos de um sistema muito maior, denominado 

Gerenciamento de Resíduos que, conforme já abordado, deve 

incluir não apenas a coleta dos itens, mas todo os aspectos que 

envolvem a geração de resíduos. Se o programa não for tratado 

considerando todos os aspectos que o compõe, estará fadado 

ao fracasso. A representação a seguir demonstra todas as 

etapas do processo: 

 

Figura 4. Fluxo do gerenciamento de resíduos. 

Fonte: Pesquisa direta. 2019 

 Outro fator a ser considerado é a criteriosa 

armazenagem dos itens, uma vez que, deficiências neste 

aspecto podem promover a descaracterização e a consequente 

contaminação de resíduos, transformando resíduos comuns em 

perigosos e,  provocando o aumento desnecessário dos riscos 

inerentes aos resíduos perigosos. A armazenagem deve 

priorizar as características e classificação dos itens e os 
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cuidados na armazenagem devem  garantir a qualidade dos 

materiais, promovendo melhores condições para a destinação 

e reaproveitamento quando isso for possível. 

 

Figura 5. Embalagens contaminadas armazenadas com 

recicláveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 
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Figura 6. Resíduos comuns contaminados. 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

Os equipamentos utilizados para a armazenagem dos 

itens devem ser coerentes com o volume e tipo  dos resíduos 

gerados, além de, estarem devidamente identificados, 

facilitando assim o descarte dos rejeitos pelos usuários do 

sistema de gerenciamento. Tais providências, embora simples, 

podem facilitar e promover o correto descarte dos itens, 

favorecendo os trabalhos de gerenciamento de resíduos. A 

identificação também pode incluir instruções quanto aos 

diversos tipos de resíduos que poderão ser descartados em 

determinado equipamento, itens da mesma natureza e 

classificação, que compõem a mesma classe de resíduos.  
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Figura 7. Identificação dos equipamentos destinados à 

armazenagem de resíduos.  
Fonte: Pesquisa direta. 2018 

Quanto mais clara a identificação dos equipamentos e 

dos itens a serem armazenados, melhor será o resultado em 

relação a separação e segregação dos materiais, dificultando a 

descaracterização e possíveis contaminações. Informativos e 

cartazes, contendo as orientações necessárias para o correto 

descarte dos itens, poderão ser utilizados para favorecer o 

sistema de gerenciamento como um todo. 
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Figura 8. Indentificação dos resíduos armazenados.  

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

As práticas relacionadas ao gerenciamento de resíduos 

devem ser de conhecimento de todos da empresa, 

empreendimento ou instituição. O local destinado à 

armazenagem dos resíduos, os equipamentos disponíveis, os 

horários definidos para o descarte e coleta, precisam ser 

conhecidos para que todos da organização participem e 

colaborem ao descartar os resíduos de suas atividades, caso 

contrário, os esforços do gestor ambiental e sua equipe serão 

muito maiores e desgastantes, resultando, na maioria das 

vezes, em retrocessos e trabalhos ineficientes. 
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Os resultados do gerenciamento de resíduos precisam 

ser medidos e divulgados sazonalmente. Tais informativos 

precisam detalhar as quantidades de resíduos gerados e sua 

evolução, a destinação utilizada, os recursos empregados com 

o trabalho e a economia obtida com o gerenciamento de 

resíduos instituído. A medida que tais informações são 

conhecidas por todos os integrantes da organização, os 

trabalhos de gerenciamento de resíduos ganha importância e 

relevância e, isso motiva as pessoas a contribuírem, mesmo 

que minimamente, com a sustentabilidade ambiental promovida 

pelo Gerenciamento de Resíduos. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Atualmente as questões ambientais têm feito cada vez 

mais parte de nosso cotidiano, tanto no que se refere a cada 

cidadão como no aspecto coletivo. Isso tem ocorrido, em parte 

porque temos sentido com mais intensidade os efeitos do nosso 

próprio descaso ao longo de tantos anos. 

Não se pode negar que o homem avançou em muitos 

aspectos, alcançou melhorias e conforto através de suas 

descobertas e realizações. No entanto, todas as nossas 

consecuções geram impactos que precisam ser muito bem 

administrados, os resíduos são um exemplo disso. Temos que 

nos adaptar e nos organizar para minimizá-los. Podemos citar 

o gerenciamento de resíduos como uma forma de cuidado 

muito eficiente, desde que seja bem implantado e com a devida 

supervisão.  

As ações de gerenciamento dos resíduos precisam 

acompanhar os processos geradores de resíduos, uma vez 

que, a quantidade e a qualidade dos resíduos são influenciadas 
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pelo que se usa e como se usa. Assim a boa gestão de resíduos 

precisa, necessariamente, começar no planejamento do 

consumo. 

Uma vez que o gerenciamento é implantado nota-se 

melhorias importantes, como a redução do desperdício de 

matéria-prima e melhor aproveitamento dos recursos, por 

exemplo, resultando em economia para a organização. Outro 

aspecto importante é a necessidade de evitar a contaminação 

dos resíduos gerados, não permitindo que resíduos comuns se 

misturem com resíduos perigosos, priorizando assim a melhor 

qualidade dos resíduos gerados. Isso significará melhores 

condições de reaproveitamento e comercialização, para 

aqueles que tenham características que possibilitem a 

reciclagem. Tudo isso promoverá melhores resultados, tanto no 

aspecto econômico como ambiental. 

Outra ferramenta importante é a conscientização e o 

envolvimento de todos da organização nas ações ambientais 

adotadas pela empresa, que por sua vez, precisa proporcionar 

os meios para que seus colaboradores tenham conhecimento 

das políticas ambientais praticadas e possam participar delas 

direta e indiretamente. No entanto as ações precisam ser 

contínuas e constantes, caso contrário, estarão fadadas ao 

descaso e ao fracasso.  

Nosso compromisso, enquanto cidadãos ou 

organizações deverá ser o de contribuir para que as futuras 

gerações possam ter o direito de usufruir o meio ambiente 

equilibrado e sadio, praticando assim a sustentabilidade em 

nossas ações. 
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RESUMO: O saneamento básico é de extrema importância 
para os setores social, econômico e ambiental dos centros 
urbanos. Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo 
analisar o serviço de esgotamento município prestados à 
população reside na zona urbana do município de Pombal, 
estado da Paraíba, Brasil. O presente trabalho caracterizou-se 
como uma pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória. No 
sentido de alcançar o objetivo proposto, realizou-se um 
levantamento bibliográfico em plataformas de livre acesso 
sobre a temática e a coleta de dados secundários do Atlas 
Esgoto, elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e do 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 
Os dados coletados no SNIS são referentes aos serviços de 
atendimento, coleta, tratamento dos serviços de esgotamento 
sanitário na cidade supracitada. Os indicadores selecionados 
junto ao SNIS, alcançam a série histórica de seis anos (2012 
até 2017), sendo prestados pela Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (CAGEPA). Além disso, realizaram-se visitas 
técnicas in loco e registros fotográficos na representação da 
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situação atual dos respectivos serviços. A partir dos dados 
obtidos, conclui-se que os serviços de esgotamento sanitário do 
município de Pombal encontram-se em estado de déficit, 
havendo a necessidade de intervenção do poder público na 
elaboração de medidas mitigadores que viabilizem melhorias no 
setor de esgotamento, acarretando melhorias na qualidade de 
vida e preservação do meio ambiente.  
Palavras-chave: Saneamento. Urbanização. Saúde. Meio 
ambiente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico tornou-se uma preocupação 

mundial na perspectiva que um saneamento básico adequado 

tende a garantir as necessidades básicas de habitação, 

beneficiar as condições de vida humana e contribuir na 

preservação do meio ambiente.  

De acordo com Ribeiro e Rooke (2010), pode-se dizer 

que o saneamento caracteriza como o conjunto de ações 

socioeconômicas que tem por objetivo alcançar salubridade 

ambiental. Por consequência disso, tornou-se indispensável a 

criação de um sistema de esgoto e água que atendesse a 

necessidade sanitárias dos centros urbanos (BRASIL, 2020). 

Como também, a necessidade de avançar nos campos do 

saneamento e da gestão dos recursos hídricos (MURTHA; 

CASTRO; HELLER, 2015) 

No Brasil, o saneamento básico tornou-se um direito 

assegurado pela Constituição Federal e definido pela Lei nº. 

11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, 

manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais (BRASIL, 2012).  
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Dentre dos serviços de saneamento, o serviço de 

esgotamento sanitário destaca-se pela o alto índice de ausência 

nas diversas cidades do Brasil.  Os impasses do esgotamento 

nos centros urbanos, em sua maioria, estão vinculados a 

ausência de planejamento urbano, ao elevado crescimento de 

populacional, a necessidade de expansão dos serviços sem o 

devido de investimento em obras de esgotamento e a 

irregularidade do serviço nas zonas periféricas dos municípios, 

cuja situação é preocupante. 

Segundo o Instituto Trata Brasil (2018), o Brasil possuía 

um índice de 60,9% de população urbana atendida pelo serviço 

de coleta de esgoto, e um índice médio nacional de 39,1% de 

desatendidos pelo serviço de coleta, cerca de 100 milhões de 

brasileiros não dispõem do acesso a este serviço e, no ano de 

2017, o país lançou aproximadamente 5.622 piscinas olímpicas 

de esgoto não tratado na natureza (BRASIL, 2019). Os maiores 

índices de déficit nos serviços de esgotamento sanitário são 

encontrados nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 

Constatando, que na Região Nordeste somente 26,9% 

possuem residências com atendimento da rede de esgoto 

(SNIS, 2017).  

Tal cenário é alarmante, uma vez que a ausência desse 

serviço pode vincular impactos negativos a saúde pública, 

decorrente da transmissão oro-fecal ou inseto-vetor de doenças 

infecto parasitárias, e na degradação do meio natural, 

transformando insalubre espaços urbano e rural.  Além disso, 

no atual cenário de pandemia, estudos atuais levantaram a 

possibilidade do sistema de esgotamento sanitário atuarem 

como vetor dos microrganismos patogênicos, e que sua 
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precariedade pode causar a proliferação do vírus SARS-CoV-2 

(ROLLEMBERG et al., 2020). 

Diante a está problemática exposta, os serviços de 

esgotamento do município de Pombal, localizada no sertão do 

estado da Paraíba, carece de uma atenção por parte dos 

governantes e da sociedade, afim de garantir uma qualidade de 

vida satisfatória e preservação do meio ambiente, por meio de 

um sistema de esgotamento ambientalmente adequado. 

Nesse contexto, surge a presente pesquisa tendo o 

objetivo de analisar o serviço de esgotamento sanitário no 

município de Pombal, com o sentido de retratar as condições 

desse serviço na cidade supracitada.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracterização da área de estudo 

 

O estudo da pesquisa deu-se na cidade de Pombal 

(Figura 1), no estado da Paraíba, Brasil. O município está 

incluído na área geográfica de abrangência do semiárido 

brasileiro, pertencendo à mesorregião do sertão paraibano e 

microrregião de Sousa. Segundo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2019), a cidade possui uma 

população municipal de 32.801 habitantes e uma área territorial 

de 889,493 km², pode ser localizado geograficamente pelas 

coordenadas:  06° 46′ 12″ de Latitude Sul e 37° 48′ 07″ de 

Longitude Oeste.  
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Figura 1. Localização da cidade de Pombal no estado da 

Paraíba

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pelo IBGE (2015) 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

O presente trabalho caracterizou-se como uma pesquisa 

quantitativa, descritiva e exploratória. No intuito de alcançar o 

objetivo da pesquisa realizou-se um levantamento bibliográfico 

por meio de consultas em bibliotecas virtuais, livros, artigos, 

documentos científicos e relatórios técnicos no qual se extraiu 

os conceitos e características da temática. Além disso, utilizou-

se dados secundários obtidos no Atlas Esgoto, este elaborado 

pela Agência Nacional de Águas (ANA) e a Secretaria Nacional 

de Saneamento, e no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), da Secretaria Nacional de Saneamento 

(SNS) do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ademais, 

realizou-se visitas in loco e registros fotográficos na 

representação da situação atual do respectivo serviço. 

 

Os indicadores do SNIS são referentes os anos de 2012 

a 2017 (os demais anos foram excluídos por ausência de 

dados), constituindo uma série histórica de seis anos da 
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prestação dos serviços de atendimento, coleta, tratamento das 

águas residuais na zona urbana do município supracitado. As 

seleções dos indicadores (Quadro 1) deu-se a partir da sua 

relevância e representatividade da prestação dos que fossem 

de fácil compreensão e sem a necessidade de análises 

complexas podendo ser utilizados na elaboração de gráficos. 

Vale ressaltar, que os dados utilizados foram fornecidos pelos 

prestadores de serviço: Companhia de Água e Esgotos da 

Paraíba. 

 

Quadro 1. Indicadores selecionados do serviço de 

esgotamento sanitário 

Indicadores Equação Informações  Unidade 

Id01 – 

População 

urbana do 

município. 

 População 

urbana do 

município do 

ano de 

referência 

(Fonte: IBGE). 

hab 

 

Id02 – Índice 

da 

População 

urbana 

atendida por 

esgotament

o sanitário. 

 

 

ES026:Popula

ção urbana 

atendida com 

esgotamento 

sanitário 

G06B: 

População 

urbana 

residente do 

município com 

 

 

Percentu

al (%) 
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esgotamento 

sanitário 

Id04 - 

Extensão da 

rede de 

esgotos 

 

 Comprimento 

total da malha 

de coleta de 

esgoto do 

último dia do 

ano de 

referência. 

 

 

km 

 

Id05 - 

Volume de 

esgotos 

coletado 

 Volume anual 

de esgoto 

lançado na 

rede coletora. 

Em geral é 

considerado 

como sendo de 

80% a 85% do 

volume de 

água 

consumido na 

mesma 

economia. 

 

 

1.000 

m³/ano. 

 

Id06 - Índice 

de 

tratamento 

do esgoto 

 

 

ES005: 

Volume de 

esgotos 

coletado 

ES006: 

Volume de 

esgotos tratado 

 

 

 

 

 

Percentu

al (%) 
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ES013: 

Volume de 

esgotos bruto 

importado 

ES014: 

Volume de 

esgoto 

importado 

tratado nas 

instalações do 

importador 

ES015: 

Volume de 

esgoto bruto 

exportado 

tratado nas 

instalações do 

importador 
*ES004* e ES009*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano 

anterior ao mesmo. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pelo SNIS (2020) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 

Sabendo-se que a crescimento populacional dos 

municípios é importância para os serviços de saneamento, 

principalmente ao eixo de esgotamento sanitário, uma vez que 

a falta, ausência ou precariedade de infraestrutura do serviço 

pode agravar alguns problemas de cunho socioambiental 

(COSTA, 2017). Foi levantado o crescimento populacional, de 

2009 a 2018, no município de Pombal (Figura 2).  
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Observou-se que o município teve um crescimento 

populacional moderado. O maior crescimento se deu entre 2012 

a 2013, havendo um crescimento de 417 habitantes. Esse 

crescimento pode ser oriundo da implantação do Centro de 

Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA), campus da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Afirmado 

por Melo et al. (2017), no qual a cidade passou por um processo 

de urbanização de intensidade moderada decorrente da 

instalação de um campus da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG). 

 

Figura 2. Crescimento populacional na zona urbana de Pombal 

(PB). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pelo SNIS (2020) 

 

A cidade de Pombal, encontra-se num estado de 

desiquilíbrio entre o crescimento populacional e o serviço de 

esgotamento sanitário, pode ser constatada diante aos dados 

coletados no SNIS (Figura 3). Diante o dado coletado no Id02, 

entre 2012-2017, constatou-se que não vou uma expansão no 
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serviço de coleta resultando em somente 66,25% da população 

atendidas e 8.867 habitantes ausentes desse serviço. 

  

Figura 3. População atendida com esgotamento sanitario. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pelo SNIS (2020). 

 

 Essa falta de regularidade no serviço e a ausência da 

gestão sustentável de saneamento para todos no município fere 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6), visto 

que o poder público tem papel central de garantir que as metas 

do ODS 6 sejam cumpridas. Nessas circunstâncias, a 

população residente na zona urbana tende a ser afetada de 

forma diretamente e/ou indiretamente, gerando desconfortáveis 

aos habitantes e potencializando danos ao meio ambiente.  

De acordo Agência Nacional de Águas (2019), o número 

de residências sem acesso ao esgotamento sanitário pode ser 

decorrente de que as políticas públicas de saneamento das 

cidades não conseguiram acompanhar o ritmo de crescimento, 

urbanização e formação dos assentamentos precários. Além 

disso, é crescente o número de doenças interligadas a 
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escassez saneamento básico adequado, lesionando moradores 

que residem em bairros periféricos à condomínios (Brasil, 

2017).  

No ano de 2016, foi observado a presença de irregulares 

nas canalizações de esgoto (Figura 4 e 5), proporcionando a 

presença do efluente a céu aberto nas ruas do município, 

consequentemente, o esgoto ao céu aberto pode vincular 

problemas sanitários visto que este é constituído por água 

poluída, por bactérias e/ou vírus, urina e fezes humanas ou de 

animais. 

 

Figura 4. Esgoto a céu aberto na cidade de Pombal (PB) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020) 
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Figura 5. “Piscina” de esgoto no bairro Jardim Rogério em 

Pombal (PB) 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 

O município de Pombal dispõe de uma Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) (Figura 6), os efluentes gerados 

na cidade deveriam ser coletados e posteriormente tratados 

para serem enquadrados nos parâmetros de lançamento ao 

corpo receptor. Todavia, a realidade do município é adversa. 

Segundo a Controladoria Regional da União do Estado 

da Paraíba (CGU, 2017), a constatou-se na diversas séries de 

irregularidades no processo de execução e fiscalização nas 

obras do esgotamento sanitário, especialmente na ETE de 

Pombal (PB), podemos citar:  Identificação da ausência e ou 

ineficiência de manutenção do sistema e de limpeza do sistema, 

execução do muro de contenção na lagoa sem o devido 
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conhecimento e aprovação da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), ausência de projetos e fora das normas técnicas, 

ausência e ou ineficiência ao longo dos processos executivos e 

de fiscalização, por parte da empresa e prefeitura, de forma 

generalizada. Essas irregularidades, entre outras, acabaram 

comprometendo todo o funcionamento do sistema de 

esgotamento sanitário.  

 

Figura 6. Estação de Tratamento do Esgoto (ETE) na cidade 

de Pombal. 

 
Fonte: Almeida Junior, Almeida e Silva (2017) 

 

Na Figura 7 e 8, pode-se observar a falta de expansão 

da malha da rede coletora de esgoto e um aumento, cerca de 

8.047,8m³, no volume de esgoto. De acordo com o Plano 

Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2019) a coleta de 
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esgotos, não seguida de tratamento caracteriza-se como um 

atendimento precário. Logo, o serviço de esgotamento de 

Pombal encontra-se em estado de precariedade, uma vez que 

todo volume de efluente coletado não passa por um processo 

de tratamento.  

Tal situação é alarmante, dado que no Altas Esgoto, 

percebeu-se a extrema importância a execução de um 

tratamento secundário avançado no efluente coletado e da 

remoção de mais de 80% da Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO) do mesmo, para assim ser direcionado aos corpos 

hídricos do município. Logo, ausência do tratamento das águas 

residuais coletadas e falta de ativação da ETE detêm a agravar 

diversos problemas sanitários no município. 

 

Figura 7. Extensão da rede de esgoto no município de Pombal. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pelo SNIS (2020) 
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Figura 8. Gráfico do volume de esgoto coletado e tratado por 

ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com dados fornecidos pelo SNIS (2020) 

 

No município de Pombal, a ausência do funcionamento 

dos serviços de esgotamento sanitário acaba provocando o 

lançamento de esgotos domésticos no sistema de drenagem 

pluvial pela população, que são realizados através de ligações 

clandestinas no sistema de drenagem pluvial (Figura 9 e 10). 

De acordo com Crispim et. (2009) um dos fatores que 

levaram as residências, nos centros urbanos, a canalizar rede 

de esgoto direto no canal pluvial foi o crescimento da população 

urbana desordenado, resultando em canais pluviais sendo 

utilizados para o escoamento de águas residuais de origem 

doméstico, transportando cargas poluidoras ao decorrer do 

percurso do canal que corta diversos bairros da cidade. Além 

disso, o lançamento das águas cinzas acarreta a geração de 

odores desagradáveis e promove a geração de vetores 

transmissores de doenças e o aumento da concentração de 

matéria orgânica na galeria pluvial.  
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Figura 9. Lançamento de águas residuais no canal pluvial. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 

Figura 10. Ligações clandestinas de residências.  

 
Fonte: Arquivo pessoal (2020) 
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Esse lançamento ambientalmente inadequado fere a 

Resolução CONAMA Nº 430/2011 uma vez que o efluente, seja 

ele de qualquer fonte poluidora, só pode ser lançado ao céu 

aberto ou diretamente no corpo receptor sem atender as 

condições e padrões previstos na resolução. Em virtude de que 

a disposição final desse efluente não tratado no corpo receptor 

pode ocasionar um desequilíbrio ecológico alterando as 

propriedades físico-químicas da água e tornando-a imprópria 

para o consumo humano. 

Diante aos dados obtidos no Altas Esgoto, pode-se 

constatar a necessidade de atenção as concentrações de 

fosforo e nitrogênio, podendo potencializar o processo de 

eutrofização, presente nas águas residuais do município e a 

vazão de esgoto sem coleta e tratamento, no ano de 2013, 

alcançava a margem de 8,7 litros por segundo. Nesse cenário, 

o município de Pombal encontra-se em condição ambiental 

crítica e alarmante, visto que carreamento do efluente e de 

alguns resíduos, estes presentes na rede pluvial, é direcionado 

ao rio Piancó (Figura 11).  

 

  

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646
https://www.sinonimos.com.br/alarmante/
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Figura 11. Efluente sendo lançado no trecho do Rio Piancó. 

 
Fonte: Almeida Junior, Almeida e Silva (2017). 

De acordo com Almeida Junior et al. (2017), pode-se 

constatar que além dos impactos já citados, o efluente lançado 

no corpo receptor, sem o devido tratamento, promove a 

decomposição de compostos orgânicos, gerando nutrientes 

que estimulam o desenvolvimento de forma desequilibrada da 

vegetação aquática, que bloqueiam a luz solar e fazem diminuir 

o nível de oxigênio presente na água do rio Piancó.  

Desde modo, é notável a necessidade de medidas de 

prevenção dos corpos hídricos, monitoramento e tratamento 

adequado do efluente e regulamentação do lançamento de 

acordo com a atual legislação ambiental. Assim, conduziria 

melhorias na qualidade de vida da população e inviabilizava o 

lançamento de poluentes in natura. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir dos dados obtidos, pode-se conclui que, entre os 

anos de 2012 a 2017, os serviços de esgotamento sanitário do 
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município de Pombal encontram-se em estado de déficit. Em 

virtude que os serviços além de não atender toda a população 

urbana do município, potencializa possíveis impactos na saúde 

pública, acarretando problemas de ordem social, saúde e 

sanitária. Além disso, o lançamento do efluente sem tratamento 

contribui para danos ao meio ambiente, principalmente pela 

alteração/contaminação dos corpos hídricos. 

Logo, fica evidente a necessidade de intervenção dos 

órgãos governamentais de esfera municipal, estadual e federal 

no intuito da geração de políticas públicas direcionadas ao 

desenvolvimento dos serviços de esgotamento afim de 

enquadra-se na Lei Nº 14.026 (marco legal do saneamento 

básico), havendo melhorarias nas condições de infraestrutura e 

nas instalações operacionais dos serviços de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final do efluente. Além disso, espera-

se que o presente estudo sirva como base para outros estudos 

que englobem a temática e sugere a criação de 

programas/projetos de conscientização sanitária e ambiental 

dirigidas a população, afim de minimizar o lançamento de águas 

cinzas no canal pluvial do município, promovendo assim a 

preservação do meio ambiente e uma qualidade de vida 

satisfatória. 
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RESUMO: A inserção da temática Caatinga no espaço escolar 
permite o reconhecimento do ambiente e as problemáticas 
recorrentes, desenvolvimento da percepção crítica e reflexiva 
em uma escala local e global. Neste sentido, o bioma Caatinga 
se constitui um tema relevante para trabalhar em sala de aula 
as questões socioambientais no Semiárido.  Assim, o presente 
trabalho buscou avaliar a compreensão dos alunos em relação 
ao bioma Caatinga, desde o entendimento ambiental até 
questões que transcendem tal perspectiva. Os alunos 
compõem uma escola pública, no município de Marcelino Vieira 
– RN. A pesquisa foi aplicada no dia 04 de março de 2020 e foi 
realizada por meio de um questionário contendo questões 
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subjetivas. Os dados foram analisados por meio da 
categorização das respostas dos 17 alunos presentes na data 
supracitada. Os resultados obtidos indicam a necessidade de 
romper o paradigma do viés naturalista quando essa temática é 
abordada, uma vez que, a inserção de outros aspectos 
relacionados, como políticos, torna-se essencial para o 
desenvolvimento de cidadãos questionadores e atentos à 
problemática socioambiental. Ademais, os alunos 
demonstraram interesse pelo assunto e reconhecem algumas 
importâncias do bioma. Desse modo, desenvolver essas 
concepções dos discentes, por meio da interdisciplinaridade, é 
emergente e necessária para a formação da cidadania.  
Palavras-chave: Caatinga. Percepção crítica. 
Interdisciplinaridade.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O bioma Caatinga é a vegetação predominante no clima 

semiárido do Nordeste do Brasil. O nome é de origem tupi e 

significa “Mata branca”, pois, nos períodos de estiagem, as 

plantas costumam perder as folhas, como mecanismo 

adaptativo, e a paisagem adquire um aspecto claro. A região 

apresenta muitas espécies endêmicas e uma grande 

diversidade em seus mais diversos aspectos, apresentando 

arbustos espinhosos e florestas sazonalmente secas que cobre 

a maior parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e a parte 

nordeste de Minas Gerais (FERNANDES; QUEIROZ, 2018). 

Porém, dentre os biomas brasileiros, a Caatinga é, 

provavelmente, o mais desvalorizado, pois, durante muito 

tempo, o ambiente foi retratado como escasso nos âmbitos 
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faunísticos e florais e alvo de indiferença por parte do interesse 

governamental, estando constantemente sensível às ações 

antrópicas. Entretanto, alguns paradigmas foram rompidos, 

principalmente àqueles relacionados aos aspectos da carência 

paisagística e da biodiversidade, visão adquirida por quem o 

desconhece. Devido justamente a esse preconceito difundido 

por muitos anos, componentes bióticos sofrem bastante 

discriminação e são constantemente alvos de atitudes letais 

(SANTOS et al., 2016). 

Nesse sentido, a escola possui relevância na 

problematização sobre o conhecimento do bioma Caatinga. No 

contexto escolar, deve haver o compromisso e o incentivo de 

cidadãos capazes de agir e refletir a realidade, inserindo os 

sujeitos a partir da experiência cotidiana para haver o 

direcionamento em resposta às necessidades, dentro das 

particularidades culturais (GUIMARÃES, 2016).  

Exames como o Programa Internacional de Avaliação 

dos Estudantes - PISA – (2019) evidenciam as dificuldades que 

muitos alunos possuem com assuntos considerados básicos e 

essenciais, colocando o Brasil entre os priores desempenhos 

do mundo. Posto isso, a contextualização se insere como aliado 

na superação dessas problemáticas. Freire (2018) postula que 

os docentes devem adotar ferramentas pedagógicas e 

epistemológicas para reflexão das suas ações no ambiente 

sala-de-aula, buscando, por exemplo, uma aproximação entre 

o seu discurso e o discurso dos alunos, tornando o aluno 

central, formando uma educação problematizadora e rompendo 

as práticas tradicionais, promovendo um diálogo em que a 
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realidade seja percebida, possibilite uma visão de mundo e 

posterior reflexão. 

De acordo com os Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), há a necessidade de discussão sobre o domínio 

vivencial dos alunos, sendo capazes de formular questões e 

propor soluções reais, devendo haver uma abordagem 

interdisciplinar. Desse modo, desperte interesse em conhecer 

sua própria realidade (BRASIL, 2017).  

O processo de educar é um processo de construção que 

requer o engajamento coletivo do saber. Portanto os aspectos 

biológicos, geográficos, históricos, psicológicos e culturais se 

conectam, por isso que o ensino voltado para compreender o 

contexto ambiental torna-se uma tarefa árdua (DIAS, 2015). 

Nesse sentido, partindo do princípio sobre a importância 

do conhecimento da realidade em que o sujeito está inserido, 

tendo a escola como contribuinte para a formação de cidadãos 

possuidores de valores éticos e morais, devendo direcionar 

para a tomada de decisões positivas no contexto 

socioambiental, o presente trabalho objetiva avaliar as 

concepções referente ao bioma Caatinga dos alunos da Escola 

Estadual Edilton Fernandes da cidade de Marcelino Vieira – RN. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Edilton 

Fernandes, localizada na rua Maria José da Costa, bairro 

centro, no município de Marcelino Vieira-RN, o questionário foi 

aplicado no dia 04 de março de 2020. 
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A pesquisa foi classificada de acordo com seus objetivos 

de modo que pudesse ter resultados significativos. Conforme a 

natureza esta pesquisa é classificada como aplicada, uma vez 

que, possui como intuito a geração de conhecimentos e 

posterior aplicação prática para a elaboração de soluções de 

acordo com o problema específico. No que diz respeito à 

abordagem, se insere no âmbito qualitativo devido à inclusão 

dos aspectos subjetivos do sujeito, exigindo a inserção de 

interpretação de fenômenos de acordo com o mundo real 

(SILVA; MENEZES, 2005).  

Objetivamente, a pesquisa é descritiva, retratando as 

características de uma população, busca de relações entre os 

diferentes elementos, envolvendo técnicas padronizadas. Em 

relação ao procedimento realizado, é um estudo de caso, 

abordando um estudo de um ou poucos objetos, possibilitando 

abrangente a detalhado conhecimento (GIL, 2002).  

A coleta de dados realizou-se por meio de questionários 

compostos por 6 questões subjetivas. Os discentes 

participantes compõem a turma do 9º ano da referida escola, na 

qual contava com a presença de 17 alunos.  

A análise qualitativa sucedeu-se mediante a 

categorização das respostas dos discentes, separando e 

agrupando as que mais se aproximavam semanticamente.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A primeira questão presente no questionário, diz respeito 

sobre quais imagens os alunos lembram quando o bioma 

Caatinga é citado, 58,80% citaram fatores abióticos, termos 

como “seca” e “calor” e outras palavras convergentes 

semanticamente foram majoritários. Os demais se referiram aos 

elementos bióticos, citando a vegetação e/ou a presença de 

animais.  

 

Figura 01. Fatores atribuídos ao bioma Caatinga. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 2020. 

 

Os atributos extremos abordados pelos alunos, como 

“seco”, “escassez”, “muito quente” reflete as características 

climáticas da região que é predominantemente semiárida. 

Godim et al. (2017) descrevem que os índices pluviométricos 

anuais são considerados baixos nesse bioma, quando 

comparados com outras regiões, alcançando um patamar 
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inferior a 800 milímetros. Além disso, a vegetação de caatinga 

constituída por árvores baixas, troncos tortuosos e que 

apresentam espinhos e folhas que caem no período mais seco, 

incluindo o embasamento cristalino e os solos comumente 

rasos, constituem as características básicas do Semiárido.  Os 

autores ainda comunicam que a referida região caracteriza-se 

por constituir-se por temperaturas elevadas durante todo ano, 

baixas amplitudes térmicas (entre 2ºC e 3ºC), insolação intensa 

e altas taxas de evapotranspiração. Os índices altos de 

evapotranspiração superam, em geral, os valores 

pluviométricos irregulares totais, resultando, assim, em taxas 

negativas no balanço hídrico. Devido esses elementos 

presentes na maior parte do ano, os alunos associam a região 

da Caatinga diretamente à seca, um fator preponderante do 

bioma.  

Paralelamente, é perceptível a visão exclusivamente 

naturalista dos alunos. É comum vincularem os temas 

relacionados ao meio ambiente, como os biomas, unicamente 

à natureza, descartando fatores que transcendem esse tipo de 

percepção, como culturais. Rodrigues (2015) alerta que o papel 

do processo pedagógico se insere para implementar um 

direcionamento que inclua a análise crítica em relação ao 

processo de contextualização, envolvendo contextos históricos, 

sociais e culturais, buscando situar o conhecimento na 

sociedade. O autor complementa enfatizando a perspectiva 

crítica como único caminho, pois não é possível minimizar os 

impactos ambientais e garantia de qualidade de vida para 

gerações atuais e futuras, senão por meio do rompimento de 

paradigmas, inserindo uma educação que tenha como 
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prioridade a ressignificação de valores voltados para o 

cumprimento das metas constitucionais e integrar o 

aprendizado frente à uma realidade complexa.  

Assim, a necessidade de direcionar a temática ambiental 

no ensino para uma perspectiva de integração entre homem e 

o restante da natureza é um passo importante diante do 

processo de quebras dos arquétipos ortodoxos influenciado 

bastante pelo pensamento antropocêntrico que estabelece o 

homem como principal referencial. Silva e Rech (2017) afirmam 

que a ideia do homem ocupando uma posição central contribui 

para a instabilidade do ambiente: “O desgastado 

relacionamento da espécie humana com o mundo natural se 

deve em grande parte à posição do homem em relação aos 

demais elementos e espécies que compõe o meio ambiente, 

vale dizer, a concepção que a espécie humana possui do 

mundo ao seu redor” (SILVA E RECH, 2017, p. 14). 

Em relação aos animais e plantas que pertenciam à 

região que os estudantes conheciam, para os componentes da 

fauna, os grupos que compõem a herpetofauna (répteis e 

anfíbios) como cobras, lagartos e rãs corresponderam a 76,4% 

dos animais citados. Entre os representantes da flora 

destacam-se as angiospermas: xiquexique, mandacaru e cacto.   

Répteis são predominantes em regiões mais quentes por 

serem ectotérmicos, a recorrência de anfíbios também se 

destaca, logo, as informações são mais abundantes e são 

usuais para exemplificar ideias ou padrões (ARAÚJO; LUNA, 

2017). De acordo com a Sociedade Brasileira de Herpetologia 

(2018), a região Nordeste é a segunda mais rica para grupos de 

espécies e subespécies de repteis, serpentes e lagartos. 
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Costumam ser bem recorrentes em determinadas épocas do 

ano, justificando maior contato visual e conhecimento pela 

maioria dos alunos.  

De forma semelhante ocorre para as cactáceas. Essas 

plantas possuem adaptações morfológicas, anatômicas, 

fisiológicas e ecológicas para o ambiente que apresenta épocas 

de escassez de água, por isso, possuem uma alta incidência na 

Caatinga (MONTEIRO et al., 2015). Fato esse que justifica a 

predominâncias nas citações dos alunos, constituindo assim, 

um cenário simbólico que representa o Semiárido nordestino. 

Segundo Monteiro (2015), o conhecimento desse tipo de 

vegetação comumente encontrado no bioma, enfatizando sua 

importância diante do ecossistema contribui para restauração e 

recuperação de áreas degradadas.  

Percebeu-se a escassez de citação de nomes das 

espécies, podendo ser resultado da falta de informação nos 

livros didáticos. Braga (2015) em um estudo sobre o espaço 

destinado para a abordagem da fitofisionomia Caatinga nos 

nove livros didáticos de Biologia aprovados no Plano Nacional 

do Livro Didático, constata que a maioria dos livros didáticos 

investem menos nas abordagens referente à Caatinga, de 

forma superficial e por meio de uma visão apenas ecológica, 

esquecendo das outras facetas que compõem o Meio 

Ambiente.  

Albuquerque Jr. (2017) discorre que muito além das 

fronteiras geográficas, atribuímos valor simbólico em sentidos 

culturais que demarcam os territórios de forma abstrata e, 

aquilo que consideramos diferente em relação ao que estamos 

acostumados diariamente, tratamos com hostilidade. Esse 
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estabelecimento de uma distinção que desconsidera pontos 

semelhantes acaba justificando possíveis preconceitos e 

estabelecimento de uma qualidade negativa aquilo que 

consideramos divergente.  

Assim, esse paradigma tem se perpetuado inclusive no 

espaço que seria dedicado à democratização da educação. 

Costa e Ribeiro (2019) identificam a baixa produção didática 

dedicada ao estudo do bioma Caatinga. Tal fato acaba 

contribuindo para o desconhecimento da biodiversidade local e 

ausência de reconhecimento da importância para o equilíbrio do 

ecossistema, logo, muitas vezes, coopera para atos de 

degradação e permanência de uma posição indiferente em 

relação ao bioma ou de menosprezo da região quando 

comparado com outras regiões do país. Impedindo, também, a 

inserção do conhecimento na realidade do aluno, havendo, 

dessa forma, a necessidade de contextualização do ensino dos 

biomas, de modo que reconheça a relevância dos componentes 

do bioma que é exclusivamente brasileiro.  

Perguntados sobre como a temática Caatinga é 

abordada, majoritariamente, todos responderem que a 

abordagem é feita em sala de aula, por meio de aulas 

expositivas. Abaixo, destaca-se algumas respostas: 

 

Aluno 6 – “É trabalhada em sala de aula”. 

Aluno 7 – “Conhecer os animais plantas 

terrenos.” 

Aluno 10 – “É trabalhada geralmente com 

atividades e trabalhos em grupo”; 
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Aluna 15 – “De forma teórica, de acordo 

com os livros didáticos [...]”; 

Aluno 17 – “Mostrando diferenças, suas 

regiões, suas temáticas, sua região”. 

 

Costa e Batista (2017) constatam que aulas teóricas 

trabalhadas com outras metodologias, como atividades práticas 

ou viagens de campo, propiciam uma aprendizagem mais 

efetiva. Nesse sentido, aproximar o aluno da realidade 

transforma o seu perfil e comportamento entre os 

conhecimentos físico e populares, contribuindo para o processo 

de ensino-aprendizagem e desenvolvimento uma postura 

reflexiva e crítica em relação aos aspectos entre ciência e 

sociedade.  

 Ainda na mesma questão, foi perguntado em quais 

disciplinas a temática costuma ser abordada, 47,5% 

responderam somente Geografia, 17,6% somente Ciências e 

23,5% disserem que em ambas áreas. O mesmo resultado foi 

encontrado no estudo de Pordeus e Barros (2017) que 

analisaram a percepção ambiental de estudantes de uma 

escola pública no município de aparecida - PB acerca do bioma 

Caatinga, no qual as áreas que os discentes mais discutiam a 

temática eram Geografia e Ciências.  

A interdisciplinaridade é uma orientação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) por meio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), cujo objetivo é 

permitir a integração entre as diferentes áreas do 

conhecimento, para entender o problema de forma holística, 

associá-lo à realidade e propor resoluções reflexivas e críticas.  



A CAATINGA E ASPECTOS QUE TRANSCEDEM O VIÉS NATURALISTA: 
PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM 

MARCELINO VIEIRA - RN 

246 
 

A priorização da fragmentação acaba não 

acompanhando as constantes transições da sociedade, uma 

vez que, exigem uma visão global do sistema. Ademais, 

integração permite conexão com a realidade, propondo práticas 

educacionais contextualizadas, uma vez que, questões 

voltadas para o meio ambiente, por exemplo, envolve o mundo 

natural e o mundo social, ambos complexos que apresentam 

problemas de igual magnitude, exigindo, dessa forma, união do 

coletivo, e a identificação dos pontos convergentes ao longo 

das ações científicas. Para isso, a inserção de práticas e 

conhecimentos de diferentes disciplinas torna-se essencial para 

uma visualização e solução sistêmicas (GONÇALVES, 2019). 

Indagados sobre o que costumam fazer quando 

encontram animais comuns na Caatinga como lagartixas, 

cobras e sapos, 29,4% disseram que matam, 29,4% relataram 

que tem uma reação de indiferença, outros relataram que 

retiram esses animais ou se assustam. 

Animais como serpentes e aranhas são generalizadas de 

forma hostil, por isso é comum o sentimento de medo e até 

mesmo procuram eliminá-los. Quando se trata da temática de 

animais peçonhentos e venenosos, muitos estudantes 

associam essas espécies através de uma perspectiva 

exclusivamente negativa e dotada de visões destorcidas sobre 

o risco e manejo correto desses componentes faunísticos. 

Serpentes, anfíbios, aranhas e outros animais comuns da 

Caatinga são circundados por relatos relacionados à 

periculosidade e ameaça à vida dos seres humanos,  sendo 

importante o contato com atividades cientificas e educativo-

ambientais para tolerar esses animais, pois o desconhecimento 
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contribui para sensações de repúdio e interferem em aspectos 

como identificação do animal e manejo correto (AZEVEDO; 

ALMEIDA, 2018). 

Segundo Nascimento, Machado e Dantas (2015), 

embasar informações sobre a fauna e flora da Caatinga 

contribui para o desenvolvimento de ações voltadas para o 

manejo adequado da biodiversidade de modo que explicite a 

importância dos componentes bióticos e evite os estereótipos 

negativos.  

Perguntados sobre quais são os maiores problemas 

ambientais presentes na região e de quem é a responsabilidade 

para tratar esses problemas, 58,8% responderam que a 

poluição é o maior problema, em seguida a seca com 29,4% 

das respostas. Em relação a quem são os responsáveis por 

mitigar esses impactos, os agentes predominantes foram a 

própria população com 41,7%, em seguida pelas autoridades 

com 23,4. Os demais não responderam. 

O fato de reconhecerem a própria população como 

responsável por tratar os problemas torna-se um excelente fator 

para os professores incorporar a questão ambiental no 

cotidiano, como desenvolver a relação homem-natureza, 

propiciando o desenvolvimento de valores a atitudes éticos em 

um sentido individual e coletivo, tonificando a necessidade de 

atuação enquanto cidadão na busca de soluções para 

problemas ambientais locais e de escalas maiores. Nesse 

contexto, a escola é um local propício para o desenvolvimento 

de projetos com enfoque educativo e relacionado ao ambiente 

em que vivemos (GOMES, 2018).  
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Integrando o homem como parte da natureza, os 

docentes propiciam o despertar para uma visão holística em 

que os alunos se atentem como agentes integrantes e 

transformadores do ambiente, pois durante muito tempo, o ser 

humano tratou os recursos disponibilizados pelo ambiente com 

se estivessem disponíveis para exploração demasiada, 

apropriando-se de seus processos, interferindo em ciclos, 

alterando espaços e, por fim, nos deparamos com uma crise 

ambiental que coloca em risco todas as vidas do planeta. Diante 

disso, a necessidade das mais diversas áreas, como Ciências 

Naturais, de ressignificação da relação do ser humano com o 

restante da natureza contribui positivamente para uma 

consciência social. Percebendo, assim, a vida humana como 

um todo dinâmico, que possui relações com os outros 

componentes do ecossistema, inserindo, também, as condições 

culturais, sociais entre outras (BRASIL, 1997).  

A filosofia ecocentrista, que se opõe diretamente ao 

antropocentrismo, enfatiza essa relação mais harmônica entre 

o homem e o restante da natureza, considerando todos os 

elementos do ecossistema, sejam eles humanos ou não, de 

igual importância (LALANDER, 2015) 

Inquiridos sobre se consideram a Caatinga importante 

para nós e por que, todos responderam que sim. Abaixo, 

destaca-se algumas respostas: 

 

Aluna 2 – “Sim, pois é algo que representa 

o sertão.”; 
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Aluno 11 – “Sim, por cauda da diversidade 

de animais e plantas para observação e 

estudo.”; 

Aluna 15 – “Sim, a Caatinga é 

fundamental, pois abriga riquezas únicas, 

animais e plantas, além de carregar uma 

rica cultura. A Caatinga não é só calor, 

clima seco e pobreza. A Caatinga é um 

bioma diversificado e essencial em 

nossas vidas.”. 

 

É perceptível o reconhecimento que os alunos possuem 

da Caatinga direcionado para um viés naturalista, apresentando 

termos como riqueza e biodiversidade. De fato, isso deve servir 

como porta de entrada para adentrar em discussões que 

envolvem as questões macroestruturais, usufruindo da 

Educação. Além de se atentar para aspectos quem envolvam a 

conservação da natureza, mais do que isso, é necessário 

contextualização. Nesse caso, Barbosa; Pires (2017) salientam 

a importância do docente em permitir que o discente conheça, 

amplie e remodele suas definições e entendimentos por meio 

de discussões e questionamentos, debates e diálogos. 

Utilizando, também, experimentações adequadas à realidade 

do aluno. Abordando, consequentemente, questões sociais, 

políticas, econômicas, éticas entre outras que possibilitem o 

desenvolvimento da educação crítica, comprometida com 

aspectos tecnológicos, sociais, científicos e ambientais.  
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CONCLUSÕES 

 

Portanto, é perceptível que há a necessidade de envolver 

a interdisciplinaridade no processo pedagógico, de modo que, 

haja uma aproximação da realidade e os estudantes adquiram 

uma visão holística com capacidade reflexiva. Evidenciando os 

diferentes aspectos que integram as distintas áreas, permitindo 

a integração de diversos atores sociais para o trabalho coletivo 

e possibilitando a elaboração de estratégias para minimização 

das constantes degradações ambientais. Trabalhando essas 

perspectivas com estudantes contribui para a formação de 

gerações imbuídas pela capacidade crítica frente aos 

problemas enfrentados pela sociedade.  

Além disso, os professores possuem a possiblidade de 

transcender a visão naturalista comumente perpetuada, uma 

vez que, as questões macroestruturais que envolvem a 

temática, sejam eles políticas, culturais ou sociais são de 

fundamental importância para o desenvolvimento da 

capacidade crítica dos alunos. Frente a essas questões, há a 

exigência de superação da visão conservadora, muitas vezes, 

adestradora, que impõe comportamentos considerados 

positivos sem embasamento dos “porquês”, necessitando cada 

vez mais o desenvolvimento do olhar analítico para questões 

ambientais e outras vertentes envolvidas, como sociais e 

culturais.  

Ademais, é notório que os estudantes pesquisados 

possuem certo grau de conhecimento e reconhecem 

importâncias em relação ao bioma presente na região que 

mora. Tornando o primeiro passo para discussões embasadas 
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relacionadas ao tema, uma vez que se reconhece a relevância, 

permite a inclusão de temáticas sobre sensibilização, 

conservação, aspectos históricos, culturais e um leque de 

âmbitos interdisciplinares. Nesse sentido, cabe aos 

profissionais da área o desenvolvimento desses temas 

contribuindo assim para a formação de indivíduos aptos para 

atuação plena da cidadania.  
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar a 
dimensão da produção do Arranjo Produtivo e Inovativo Local 
(ASPIL) de artefatos e confecções de algodão colorido da 
Paraíba. Para tal, utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica e de 
campo, com aplicação de questionários e entrevistas para 
coleta de dados. Portanto, o estudo em questão apresenta uma 
análise de caráter qualitativa. De modo geral, a produção do 
arranjo está em congruência com o paradigma do 
desenvolvimento sustentável. Observou-se que o arranjo 
enfrenta algumas limitações decorrentes das dificuldades de 
financiamento, que atingem o processo de inovação, fiação e 
tecelagem. No âmbito da produção do algodão no campo, a 
existência da cooperação e do “roçado coletivo” tem sido 
essencial para os agricultores, uma vez que são advindos dele: 
os recursos de manutenção dos equipamentos, inclusive, em 
períodos quando não receberam pela safra. Ademais, verificou-
se o uso de algumas técnicas adotadas pelos agricultores que 
otimizam o cultivo e inibem pragas sem uso de agrotóxicos, a 
destacar: uso de defensivos agrícolas naturais, produzidos à 
base de cal virgem, maniçoba in natura, extrato de nim; 
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espaçamento entre as covas, com 0,50 metro entre as covas e 
1,30 metro de largura entre as fileiras e a mudança do plantio 
dos meses de março e abril para os meses de maio e junho.  
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Produção 
orgânica. Cooperação Econômica. Agricultores. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O estado da Paraíba, desde o início dos anos 2000, tem 

sido referência no cenário de notícias e da moda nacional e 

internacional sustentável devido ao início da produção de 

algodão naturalmente colorido e uso em confecções e artefatos.  

A possibilidade de usar o algodão naturalmente colorido 

na produção têxtil do estado foi resultado das pesquisas da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa 

Algodão, localizada na cidade de Campina Grande – PB, que 

se iniciaram em 1989. O objetivo era aumentar a resistência da 

fibra. Como efeito, em 2000, a Embrapa lança a BRS 200, 

primeira cultivar de algodão naturalmente colorido e com fibra 

fortificada.  

Com o surgimento da BR 200 e diante do arrefecimento 

do setor de confecções do estado da Paraíba (oriundo das 

competições com as produções têxteis do estado de 

Pernambuco e da China - ambas com mão de obra barata); o 

Sindicato de Vestuário – SINDIVEST de Campina Grande 

encontrou no uso do algodão colorido um diferencial 

competitivo e, assim, a possibilidade do estado retomar o seu 

antigo dinamismo econômico, que outrora era devido ao 

algodão branco. Portanto, em 2000, o SINDIVEST levou para a 

Feira Nacional da Indústria Têxtil (FENIT) peças com elementos 

de algodão naturalmente colorido (LIRBÓRIO, 2017; DO BU, 
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2018). 

Posteriormente, com o incentivo do poder público local, 

principalmente da Agência Municipal de Desenvolvimento 

Econômico – AMDE articulada com a Embrapa, foi sendo 

estruturado o arranjo produtivo local de artefatos e confecções 

de algodão colorido da Paraíba. A configuração dos principais 

integrantes do arranjo ficou mais nítida em 2011, quando surge 

o Comitê Gestor do APL de artefatos e confecções de algodão 

colorido da Paraíba. A partir do Comitê é possível observar 

articulações entre os atores do arranjo de maneira mais 

estruturada. 

Portanto, quando se discute acerca da produção de algodão 

naturalmente colorido da Paraíba, é preciso entender que não 

se está falando somente de uma cadeia produtiva, mas sim, 

de um Arranjo e Sistema Produtivo e Inovativo Local (ASPIL); 

que está alicerçado na produção e marketing sustentável.  

O conceito de ASPIL é explicado por Cavalcanti Filho 

(2013), como sendo um conjunto de atores econômicos, 

políticos e sociais, que estão situados próximos em termos 

territoriais e que se relacionam, formalmente ou informalmente, 

com o intuito de adquirir ganhos econômicos mediante 

atividades produtivas e inovativas. 

Portanto, segundo a literatura, o sistema produtivo e 

inovativo local é composto por um ou diversos arranjos 

produtivos e inovativos locais (APL’s). Logo, cada arranjo pode 

estar articulado ao ‘centro do sistema’ de distintos modos, 

como: por meio de fontes de financiamento, dos canais de 

comercialização, etc. Em outras palavras, o sistema produtivo e 

inovativo local apresenta um grau de complexidade superior ao 

do arranjo produtivo local. 
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Conforme Cavalcanti Filho (2013), para a compreensão 

da distinção entre o sistema e o arranjo, é preciso identificar as 

12 dimensões, agrupadas em três subsistemas, quais sejam: 

cultural, político e econômico. Assim sendo, o subsistema 

cultural é constituído pelas dimensões: população (identifica as 

relações sociais, as instituições presentes e a complexidade 

social); história (analisa o processo pelo qual o sistema/arranjo 

emergiu e evolui e os fatos singulares ocorridos) e território 

(analisa fronteiras internas e externas da estrutura). 

No que se refere ao subsistema política, é formado pelas 

dimensões: trabalho (que discute a quantidade e qualidade do 

trabalho); propriedade (forma das empresas – individual, 

societária, coletiva, etc.; marca e formas de remuneração); e, 

poder (analisa as hierarquias, valores sociais, ideologia, 

controle midiático, etc.). 

O subsistema econômico é constituído por seis 

dimensões, a saber: consumo (tipos de bens e serviços; padrão 

de consumo; influências culturais e midiáticas, etc); 

Investimento (público e privado; etc.); Produção (organização; 

padrão de especialização; divisão do trabalho, composição 

técnica, intensidade tecnológica); Inovação (tipos de inovação 

– produto e processo; formas de difusão, aprendizado, 

cooperação, etc); Financiamento (mercados, regulação, perfis 

de ativos/passivos, especulação, etc); Comercialização 

(distribuição, transporte, armazenamento, publicidade e 

propaganda, etc). 

Nesse sentido, a cooperação é um elemento essencial 

para a formação e consolidação de um ASPIL. Em congruência 

com Batista (2015) e Cerizza (2015), é preciso que os atores 

dos ASPIL’s possuam sentimento de pertencimento, pois 
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assim, o interesse coletivo poderá superar o individualismo, 

contribuindo para a geração de ganhos para os ASPIL’s, tais 

como: a aprendizagem, inovação de mercado, melhorias na 

infraestrutura, na negociação (maior escala e poder de 

mercado), nas relações comerciais e nos serviços 

especializados. 

Conforme o aporte teórico, existem diversas tipologias de 

arranjos: comercial, financeiro, produtivo, inovativo, etc; no que 

se refere ao ASPIL de artefatos e confecções de algodão 

naturalmente colorido da Paraíba ele surgiu e se mantem dentro 

do espaço da produção aos moldes sustentável, tanto no 

âmbito do campo, quanto no contexto da transformação das 

plumas em fios, tecidos e peças de roupas.  

Dessa maneira, o sustentáculo do ASPIL em questão 

está atrelado ao discurso de práticas inovadoras dentro da 

lógica do desenvolvimento sustentável. 

Embora, o fenômeno do desenvolvimento ganhou 

destaque no âmbito acadêmico, predominantemente, sob a 

perspectiva econômica, é apenas entre as décadas de 1950-60 

que emergem várias discussões que ampliaram a análise do 

desenvolvimento, isto é, surgiram novos paradigmas de 

desenvolvimento, como: desenvolvimento sustentável, 

desenvolvimento local e desenvolvimento local integrado e 

sustentável (ALBINO, 2015; DO BU, 2018). 

No que tange à ênfase ambiental sobre a análise do 

desenvolvimento, as primeiras discussões se iniciaram por volta 

do final da década de 1960, nos EUA, discutindo sobre a 

inviabilidade entre a preservação ambiental e o modelo de 

crescimento econômico vigente no sistema capitalista 

(LAYRARGUES, 1997). 
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Contudo, o termo desenvolvimento sustentável, aparece 

pela primeira vez no relatório “Nosso Futuro Comum”, apenas 

em 1987, divulgado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. Atualmente, 

a definição mais conhecida é a da World Commission on 

Environment and Development (WCED). Nessa linha, afirma 

que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento 

que atende às necessidades das gerações presentes sem 

comprometer as gerações futuras em atenderem às suas 

necessidades (LAYRARGUES, 1997; DO BU, 2018). 

De maneira geral, constata-se que a problemática 

ambiental ganha relevância nas políticas públicas e nas ações 

empresariais à medida que se percebe a necessidade do 

enfrentamento ao tema e que, ao se fazer isso, gera-se: 

credibilidade institucional e até a inserção de empresas em 

nichos de negócios até então não explorados. 

Nesse cenário, os debates mais recentes acerca do 

fenômeno desenvolvimento, levam em consideração diversos 

aspectos, a saber: a questão ambiental, territorial, econômica e 

cultural. Sendo assim, compreende-se o desenvolvimento de 

modo holístico, no qual, além de se analisar as variáveis 

socioeconômicas, leva-se em consideração o impacto da 

cultura e das capacidades e as potencialidades locais 

existentes no território para o processo de desenvolvimento.  

Em outros termos, após o Sindicato de vestuário 

(SINDIVEST) utilizar o algodão colorido na feira de moda em 

2000, surgiram empresas locais que focaram sua atuação na 

produção de confecções de algodão naturalmente colorido, 

vislumbrando o nicho de mercado da sustentabilidade como 

uma forma de diferenciação competitiva e reinserção comercial 
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no cenário global. 

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo é analisar 

a dimensão da produção do ASPIL de artefatos e confecções 

de algodão colorido da Paraíba. Em outras palavras, buscou-se 

analisar a dinâmica da organização; padrão de especialização; 

divisão do trabalho, composição técnica e intensidade 

tecnológica da produção de algodão colorido, mais 

especificamente, no contexto do campo.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O método adotado para a construção deste trabalho, 

segundo o critério de classificação baseado nos objetivos é do 

tipo exploratório-descritivo. Desse modo, buscou-se explorar as 

características da dimensão produção do ASPIL de artefatos e 

confecções de algodão colorido da Paraíba; e a partir disso, 

descrever a respectiva dimensão.  

No que tange aos procedimentos técnicos, utilizou-se da 

pesquisa bibliográfica e de campo. Desse modo, observou-se 

na literatura os conceitos de ASPIL e desenvolvimento; bem 

como, foi realizada uma pesquisa de campo ao decorrer do ano 

de 2018. Portanto, o presente trabalho é parte de uma pesquisa 

mais robusta, desenvolvida no âmbito da pós-graduação, 

quando, buscou-se analisar as doze dimensões do ASPIL em 

questão. 

Nesse cenário, para a coleta de dados, optou-se pelo 

método da observação direta não participante e da aplicação de 

entrevistas semiestruturadas e questionários com os atores 

políticos, econômicos, científicos e sociais do ASPIL, 

identificados na literatura e na visita à campo. 
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Portanto, após a realização da pesquisa bibliográfica, 

foram iniciadas as entrevistas com os atores que participam ou 

participavam do ASPIL em questão,  a saber:  

I)  o diretor da Agência Municipal de Desenvolvimento 

Econômico (AMDE);   

II) a presidente da Coopnatural e ex-presidente do 

SINDVEST;  

III) um dos pesquisadores pioneiros do projeto de 

fortalecimento da fibra de algodão colorido; e  

IV- o analista econômico e representante da Embrapa no 

Comitê Gestor de APL de artefatos e confecções da Paraíba.  

Posteriormente, foram aplicados dois questionários para: 

Empresa Casulo; Santa Luzia – Redes e Decoração Ltda; 

Associação das Rendeiras do Cariri Paraibano; Coopnatural; 

Embrapa Algodão; Unitêxtil Ltda; Associação dos Assentados 

Rurais “Margarida Maria Alves”; Associação da Indústria de 

Vestuário da Paraíba (AIVEST); Núcleo Estadual de Apoio aos 

Arranjos Produtivos Locais da Paraíba (NEAPLs-PB) e Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI- PB). 

Cabe destacar que os questionários foram aplicados em 

decorrência das dificuldades de acesso ou de disponibilidade 

de tempo de realizar a entrevista por parte de alguns atores.  

Nesse sentido, os atores alvo das entrevistas e 

questionários foram todos os membros do Comitê Gestor do 

Arranjo Produtivo Local - APL - de Confecções e Artefatos de 

Algodão Colorido da Paraíba, e alguns outros atores que não 

compõem o Comitê, mas que foram essenciais para o início da 

cadeia produtiva de algodão colorido na Paraíba, são eles: 

AMDE e Coopnatural.  
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O Comitê Gestor do APL de Confecções e Artefatos de 

Algodão Colorido da Paraíba, emergiu em dezembro de 2011, 

como uma estratégia de criar um espaço de diálogo e de 

articulação mais estruturado para os atores do arranjo. Ele é 

constituído por atores sociais, políticos e econômicos e é 

composto por uma Coordenação com suplentes, 

preferencialmente líderes empresariais, indicado (a) s entre os 

(as) integrantes do Comitê, por um período de 02 anos. 

No que tange à pesquisa, existiram atores de quem não 

se obteve acesso, como é percepitível observer a partir do 

Quadro 1, o qual mostra todos os membros do ASPIL de 

artefatos e confecções de algodão colorido da Paraíba. 

Para o presente texto, utilizou-se dos questionários e 

entrevistas aplicados com as empresas de confecções e 

artefatos de algodão colorido e  com os agricultores que são 

membros do Comitê Gestor do arranjo. 
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Quadro 1. Atores que integram o Aspil de artefatos e 

confecções de algodão colorido da Paraíba 
MEMBROS DO COMITÊ GESTOR DE APL 

DE ARTEFATOS E CONFECÇÕES DA 

PARAÍBA 

NÃO SÃO MEMBROS DO COMITÊ 

GESTOR DE APL DE ARTEFATOS E 

CONFECÇÕES DA PARAÍBA 

 

ATORES DO ARRANJO 

 

ATORES DO ARRANJO 

 

Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos 

Produtivos Locais da Paraíba - NEAPLs-PB 

Associação da Indústria de Vestuário da 

Paraíba – AIVEST 

Companhia de Desenvolvimento da Paraíba – 

CINEP 

Natural Cotton Color 

Santa Luzia – Redes e Decoração Ltda. 

Casulo Arte Natural 

Associação das Rendeiras do Cariri Paraibano 

Associação dos Assentados Rurais 

“Margarida Maria Alves” 

SEBRAE-PB; SENAI-PB 

SFA-PB / MAPA 

Embrapa Algodão 

CONAB-PB 

Banco BRADESCO 

Banco do Brasil 

Banco do Nordeste 

Malharia Limoeiro  

Emater -PB  

Coopnatural 

Assentamento Rural “Queimadas” 

Consumidores (Alagoas, Bahia, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e Sergipe) 

 

ATORES DO SISTEMA 

 

 

ATORES DO SISTEMA 

 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção – ABIT – SP 

Apex-Brasil -SP 

Instituto C&A -SP 

Green Nation Collection 

Empresa privada Innovativ – SP 

Première Vision (Maison d’Excepción) – 

Paris 

Empresa Privada Organic Cotton Colours 

- Espanha 

SENAI – SP 

Consumidores (AM, DF, MT, MS, MG, 

PA, RJ, SP, SC, Holanda, Itália e 

Espanha). 

Fonte: Elaboração própria. 
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Após a caracterização da metodologia e do objeto de 

estudo, o tópico que se segue trará uma discussão sobre a 

dimensão produção do ASPIL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao observer a trajetória da produção de algodão colorido 

no estado da Paraíba desde seu início (em 2000), em 

consonância com a literatura de desenvolvimento, percebe-se 

que o algodão colorido trouxe o desenvolvimento para o estado, 

à medida que criou um novo mercado e modificou estruturas 

tradicionais. Assim sendo, o algodão colorido fez surgir novas 

empresas, gerando, assim, emprego e renda; mas também, fez 

com que empresas locais que já existiam passassem a atuar no 

segmento, como é o caso da Santa Luzia – redes e decorações. 

Analisando o ASPIL de modo geral, constata-se: a busca 

constante por inovações de processos e produtos por parte das 

empresas de confecções e artefatos de algodão colorido, no 

intuito de crescimento na participação no mercado 

internacional. 

Em busca de mais aprendizados e em decorrência das 

inovações já desenvolvidas, as empresas do arranjo têm 

participado de diversas feiras nacionais e internacionais. No 

segundo caso, vale destaque para a participação do grupo 

Natural Cotton Color na Première Vision Paris a cada ano, 

desde 2015. Um evento de moda extremamente seleto e de 

referência (DO BU; RAMALHO, 2020). 

A Natural Cotton Color já levou para o supracitado 

evento, as seguintes inovações: malhas estampadas feitas 

digitalmente, com estampas inspiradas no artesanato local, 
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mais especificamente, no macramé, na renda renascença, no 

capitonê; malhas nobres e com padrões lisos e listrados; e 

renda renascença feita a partir de mamucabo (o cordão do 

punho da rede) (DO BU; RAMALHO, 2020). 

Mais recentemente, em novembro de 2019, o grupo 

Natural Cotton Color, juntamente com o Instituto SENAI de 

Tecnologia Têxtil, situado em São Paulo; desenvolveram o 

primeiro jeans brasileiro fabricado a partir de algodão colorido. 

Tal inovação foi lançada no evento: Brasil Eco Fashion Week.  

Embora a Paraíba se destaque no cenário internacional 

de moda sustentável a cada ano, com diversas inovações nas 

confecções de algodão colorido do estado da Paraíba, o ASPIL 

em análise apresenta algumas dificuldades, a saber: conseguir 

a matéria-prima (promover fios e tecidos) e promover inovações 

de processos e produtos; dificuldades de acesso ao crédito, 

devido falta de linhas específicas de financiamento, como já 

explicado por Do Bu (2018). 

O estabelecimento de parcerias com atores do seu 

sistema produtivo e inovativo local (Espanha, São Paulo e Rio 

de Janeiro), tem sido a maneira que as empresas de 

confecções do arranjo encontraram para superar ou driblar as 

dificuldades de financiamento, inovação, fiação e tecelagem. 

No que se refere à fiação e tecelagem, a grande problemática 

consiste no fato da produção ser pequena e o processo de 

fiação do algodão colorido exigir onerosos processos de 

limpeza antes de depois da fiação, para que não haja a 

contaminação entre o algodão branco e o colorido (LIRBÓRIO, 

2017; DO BU, RAMALHO, 2020). 

Desse modo, as empresas de confecções do arranjo 

precisam buscar a elaboração da fiação e tecelagem com 
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empresas locais, para só então, serem capazes de realizarem 

a produção de peças. Assim sendo, a presidente do Grupo 

Natural Cotton Color e o dono da Rede Santa Luzia – Redes e 

Decorações, realizam a compra da pluma do algodão 

naturalmente colorido do Assentamento Margarida Maria Alves. 

Posteriormente, encaminham para uma empresa fazer a fiação 

e tecelagem. Finalizada essa fase, é feita a distribuição da 

matéria-prima entre as empresas parceiras para que as 

respectivas produções sejam realizadas de modo isolado (DO 

BU, 2018; DO BU; RAMALHO, 2020). 

Atualmente, a produção de algodão colorido orgânico e 

certificado no estado da Paraíba tem sido realizada no 

Assentamento Margarida Maria Alves e no Assentamento 

Queimadas. Contudo, vale destacar que, ao passo que o cultivo 

de algodão colorido no estado da Paraíba se iniciou no ano de 

2000, foi só a partir de 2007, que se inicia o cultivo de algodão 

colorido orgânico, município de Bom Sucesso, no Sertão da 

Paraíba como uma ação da Coopnatural, que buscava 

valorização dos seus produtos e adequação aos parâmetros 

exigidos pela Europa. 

Desde o início do plantio de algodão colorido no estado 

da Paraíba, houve a migração das áreas produtivas. 

Inicialmente, as áreas escolhidas para o plantio foram Patos e 

Pombal, no Seridó do estado. Em 2006, com a aquisição das 

sementes da Embrapa por parte Governo estadual, vários 

municípios passaram a ter cultivo em mais de 20 municípios 

(LIRBÓRIO, 2017). 

Contudo, essa distribuição de sementes gerou uma 

escala de produção superior à capacidade de absorção dos 

empresários de confecções locais. Como consequência, os 
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agricultores passaram a ter problemas para vender a produção. 

Tal fato, em concomitância com a seca prolongada (que 

assolou o estado da Paraíba entre 2010-2015), culminou na 

saída de diversos agricultores da atividade. Assim sendo, a 

área cultivada de algodão colorido no estado da Paraíba se 

encontra bastante reduzida à uma produção no espaço de 80 

há, variando a cada ano, entre os lugares que já produziram 

algodão colorido desde o início do cultivo no estado, como pode 

ser observada na Tabela 1  (LIRBÓRIO, 2017). 

Entretanto, como já mencionado, nos tempos recentes, 

o algodão colorido usado como matéria-prima das empresas de 

artefatos e confecções que compõem o arranjo, tem sido 

advindo, predominantemente, do Assentamento Margarida 

Maria Alves. Isso se deve à exigência do mercado internacional 

de saber a procedência da matéria-prima e se a forma de 

produção do produto adquirido se enquadra no padrão da 

sustentabilidade. 

Portanto, o Assentamento se encaixa nesse quesito, 

uma vez que, apresenta certificações que garantem a 

comprovação do cultivo ser orgânico. O Assentamento é 

certificado pela Associação de Certificação Instituto 

Biodinâmico (IBD) e a também possui a certificação orgânica 

participativa (OPAC) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), o que, promove redução dos custos de 

produção, uma vez que o produto é avaliado pelos próprios 

agricultores, com a supervisão da Superintendência Federal da 

Agricultura no Estado da Paraíba (LIRBÓRIO, 2017; DO BU, 

2018). 
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Tabela 1.  Evolução da área plantada, por hectares (2002 – 

2014) 
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Fonte: Embrapa (2014 apud LIRBÓRIO, 2017, p. 205). 

 

No que tange ao modo de plantar, em congruência com 

os moldes de produção do desenvolvimento sustentável, 

observou-se que os únicos defensivos agrícolas utilizados pelos 

agricultores são os naturais, produzidos à base de cal virgem, 

maniçoba in natura, extrato de Nim, restos de outras culturas e 

esterco animal. Também se verificou que desde o início da 

plantação de algodão colorido no Assentamento, a Embrapa os 

acompanha, oferecendo apoio técnico no campo ou os 

convidando a participar de palestras e cursos de 

aperfeiçoamento na sua sede ou em outros locais. 

Como pode-se observar na Figura 1 e segundo 

informações dos assentados, a Embrapa os instruiu a plantar 

consorciado com outras culturas, como o milho, coentro, 

gergelim e feijão. Por exemplo, na safra de 2018, foi plantado 

algodão colorido consorciado com o milho. Assim, a cada 

quatro fileiras de algodão colorido, se intercalou com duas de 

milho, como pode ser observado na Figura 1, à direita da 

imagem (a cultura mais alta). Tal método de cultivo possibilita 
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um maior aproveitamento da terra e da produção de vários 

alimentos, tanto para a subsistência das famílias dos 

assentados, quanto para serem vendidos. 

A Figura 1 também apresenta outra técnica adotada 

pelos agricultores: o maior espaçamento entre as covas, com 

0,50 metro entre as covas e 1,30 metro de largura entre as 

fileiras, o que permite maior penetração dos raios solares na 

plantação e, consequentemente, aumento na temperatura do 

solo. Tal distanciamento promove a redução da proliferação do 

bicudo, que já atingiu o cultivo de algodão branco na Paraíba, 

na década de 1980.  

 

Figura 1.  Plantio de algodão colorido conjugado com o milho 

Fonte: Autora (2018). 

 

Outras particularidades do cultivo de algodão colorido, 

mais especificamente, em decorrência das instruções dos 

técnicos da Embrapa: agricultores também passaram a 

preparar as áreas de cultivo com a construção de curvas de 

níveis nos terrenos com declives; mudança do plantio do 
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algodão colorido dos meses de março e abril para os meses de 

maio e junho e ausência do uso do fogo para a preservação do 

solo. Conforme entrevista com o presidente do Assentamento, 

foi relatado que a alteração dos meses de plantio colaborou 

para inibir o bicudo, pois o algodoeiro começa a formação de 

'maçãs' no período seco e o bicudo não sobrevive com as 

elevadas temperaturas (DO BU, 2018).      

 Assim como no segmento das empresas de confecções 

do arranjo, também é perceptível a existência de estratégias de 

cooperação entre os agricultores, tanto na estrutura da 

plantação e na forma de plantar.  

Os agricultores do Assentamento Margarida Maria Alves 

cultivam em sistema de sequeiro. Em termos estruturais, o 

Assentamento se encontra dividido entre os “roçados” 

individuais e o roçado coletivo. No primeiro, existem as 

plantações individuais das famílias, ao passo que no roçado 

coletivo, a plantação feita nele é destinada para a “poupança” 

do Assentamento, como denominam. Recursos que são 

destinados para a manutenção e contingências que surgem no 

Assentamento, como: concertar o tratador, trocar seu pneu ou 

até pagar despesas em decorrência da safra do ano anterior só 

ser paga no ano subsequente, por exemplo, como relatou o 

presidente do Assentamento: eles só receberam pela safra de 

2017 no ano de 2018 e, assim, sucessivamente. Nas suas 

palavras: “roçado coletivo é o coração desse Assentamento, se 

acabar o roçado, acaba o Assentamento”.  

Portanto, a partir da entrevista e em congruência do 

aporte teórico apresentado, verificou-se que a noção de 

cooperação está bem arraigada nos agricultores. E não só pela 

existência do roçado oletivo, mas também, pela forma de 
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produção do assentamento. Como relatado, as segundas-feiras 

são dedicadas ao roçado coletivo e nos demais dias os 

agricultores se unem para trabalharem nos roçados individuais, 

muito embora o produto gerado neles sejam de propriedade 

individual.  

Após a fase de plantio e colheita, o algodão colorido é 

levado para o galpão do Assentamento, que é onde ocorre o 

beneficiamento e o seu armazenamento. No primeiro momento, 

o algodão colorido em caroço é pesado, ensacado e tem o seu 

produtor identificado.  

Posteriormente, cada saco é enviado para a etapa do 

beneficiamento do algodão na miniusina do Assentamento, 

composta por um desencaroçador de 50 serras, que tem 

capacidade de beneficiar a produção de cerca de 350 hectares 

e descaroçar até 360 kg/h, e por uma prensa hidráulica para o 

enfardamento da fibra, como podem ser visualizadas nas Figura 

2. A miniusina, foi desenvolvida em 2000, a partir de uma 

parceria entre a Embrapa Algodão e o Comitê de Entidades no 

Combate à Fome e pela Vida (COEP) (LIRBÓRIO, 2017). 

Após a separação dos caroços, a pluma de algodão é 

prensada e enfardada. As sacas são identificadas por código, 

peso, o ano da safra e o nome do assentado, quando é de um 

roçado individual e com o nome do Assentamento. Os 

agricultores utilizam os caroços para alimentação animal e parte 

dos caroços é usada para ser plantada no ano seguinte. 
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Figura 2.   Imagens da prensa hidráulica (à esquerda) e 

desencaroçador de 50 serras (à direita) 

 

 
Fonte: Autora (2018). 

 

Nesse cenário, a pesquisa de campo revelou que a 

implantação da miniusina tem sido de extrema importância para 

os agricultores. Apesar da venda da maior parte da plantação 

realizada na região Nordeste seja feita na forma de algodão em 

caroço; o beneficiamento feito pelos próprios agricultores do 

Assentamento Margarida Maria Alves promove a valorização da 

sua produção, uma vez que não se precisa pagar a um 

intermediário ou à uma usina de descaroçamento para agregar 

maior valor ao algodão, Isso já ocorre no próprio Assentamento. 

Conforme explica o presidente do Assentamento, em 

2016, o algodão colorido em rama3 custava aproximadamente: 

R$ 2,10. Ao passo que o quilo da pluma era de R$ 12,80. Já em 

2017, o algodão colorido em rama era de R$ 2,50; enquanto 

 
3 Como é conhecido o algodão antes do processo de descaroçamento e 
separação da pluma. 
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que o quilo da pluma foi comercializada a R$ 13,50 (DO BU, 

2018). 

Nesse contexto, destaca-se aqui a necessidade de se 

analisar a mais dinâmica de produção do algodão colorido, 

principalmente no âmbito do campo. Na pesquisa, foram 

observadas algumas dificuldades que os agricultores, como 

elos mais frágeis do arranjo, acabam enfrentando. Desse modo, 

embora exista: apoio da Embrapa, ações de cooperação e a 

existência de poupança oriunda do roçado coletivo; os 

agricultores padecem com falta de financiamento e até demora 

no recebimento. Isso se manifesta na redução do número de 

agricultores que permanecem plantando o algodão colorido.  

 

CONCLUSÕES  

 

A partir da pesquisa, observou-se que o ASPIL de 

artefatos e confecções de algodão colorido da Paraíba 

promoveu alterações estruturais no âmbito produtivo regional, à 

medida que surgiu um mercado que trabalha com o algodão 

colorido como matéria-prima para a produção de confecções e 

artefato 

os. A particularidade das empresas que atuam nesse 

mercado consiste no uso de estratégias de produção e 

marketing em congruência com os moldes do desenvolvimento 

sustentável.  

Embora as empresas do arranjo tenham ganho destaque 

no contexto de moda nacional e internacional, ficou patente que 

o arranjo enfrenta algumas limitações decorrentes de 

dificuldades de financiamento, que atingem o processo de 

inovação, fiação e tecelagem.  
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No âmbito da  produção do algodão colorido no campo, 

observou-se algumas limitações, mesmo com apoio técnico da 

Embrapa, ações de cooperação entre os agricultores e a 

existência de poupança oriunda do roçado coletivo; os 

agricultores padecem com falta de financiamento e até demora 

no recebimento. 

Mesmo assim, a existência da cooperação e do “roçado 

coletivo” tem sido essencial para os agricultores, uma vez que 

é advindo dele os recursos de manutenção dos equipamentos, 

possibilitando assim, que os agricultores arquem com as 

despesas mesmo em um contexto no qual ainda não tenham 

recebido pela safra do ano anterior.  

Ademais, verificam-se usos de algumas técnicas que 

otimizam o cultivo e inibem pragas sem uso de agrotóxicos, a 

destacar: uso de defensivos agrícolas naturais; espaçamento 

entre as covas, com 0,50 metro entre as covas e 1,30 metro de 

largura entre as fileiras e a mudança do plantio do algodão 

colorido dos meses de março e abril para os meses de maio e 

junho.  
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RESUMO: Ao passar do tempo as normas ambientais ficaram 
mais severas com as indústrias que destinam efluentes de 
forma imprudente no meio ambiente. Este trabalho avaliou o 
funcionamento de uma Estação de Tratamento Efluentes de 
uma engarrafadora de refrigerantes localizada na cidade de 
João Pessoa – PB, a mesma é composta por um pré–
tratamento, tratamentos primário, secundário e terciário, cada 
etapa possui atuações especificas no processo. O objetivo do 
estudo consistiu em mapear pontos que necessitavam de 
melhorias. A metodologia para pesquisa provê contribuições 
para o processo, no controle operacional e nos parâmetros de 
qualidade do tratamento, utilizando métodos combinados, 
observando e intervindo diretamente com o propósito de 
fornecer alternativas eficientes. Um ponto peculiar é o controle 
do oxigênio dissolvido na lagoa aerada (>1mg/L) que 
proporcionou a ativação do tratamento biológico que 
consequentemente contribuiu na redução dos parâmetros de 
ferro, alumínio, DQO e DBO. Os dados demonstraram que após 
as mudanças os resultados para o efluente tratado 
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permaneceram obedecendo a resolução do CONAMA nº 
430/2011 e os parâmetros internos. 
Palavras-chave: Biológico. Oxigenação. Efluente. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A importância do tratamento de efluentes industriais está 

diretamente ligada ao comprometimento da empresa com o 

meio ambiente, independentemente de qual for o ramo 

produtivo, por tanto é imprescindível sempre buscar melhorias 

no processo, aprimorando e padronizando técnicas que 

possibilitem uma operação tranquila e segura.  

Conforme a Norma Brasileira — NBR 9800 (1987), 

efluente líquido industrial é o despejo líquido proveniente do 

estabelecimento industrial, compreendendo emanações de 

processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas 

pluviais poluídas e esgoto doméstico. As Estações de 

Tratamento de Efluentes, comumente chamadas de ETEs são 

locais onde se situam os equipamentos necessários para que o 

efluente seja tratado e os poluentes removidos, resultando em 

um efluente clarificado e com menor teor de contaminantes 

(SILVA e KIELING, [20--]). 

A eficiência do tratamento necessita de estudos de que 

resultem em melhorias, na adequação ou na otimização do 

processo, para que isso ocorra é necessário o conhecimento 

das características associadas ao afluente (BIRON et al.,2014). 

As Estações de Tratamento de Efluente devem realizar análises 

físico-químicas e biológicas do efluente, de modo a garantir 

controle operacional dos sistemas de tratamento, contribuindo 

para minimizar a degradação dos corpos d’água (FEAM, 2015). 
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Atualmente, o tratamento biológico é o mais eficiente para a 

remoção da matéria orgânica de efluentes, pois o próprio 

efluente possui uma grande variedade de bactérias e 

protozoários necessários para compor as culturas microbiais 

mistas que processam os poluentes orgânicos. Mas o uso 

dessa técnica de tratamento requer o controle da vazão, a 

recirculação dos microrganismos decantados com o lodo e o 

fornecimento de oxigênio (FARRUGIA, 2013). 

 O objetivo do presente estudo é possibilitar melhorias em 

uma Estação de Tratamento de Efluentes, a mesma atende o 

que a resolução nº 430/2011 – CONAMA exige, porém dispõe 

potencial para melhorarias de seus resultados internos que 

chegam a ser mais minuciosos que o do próprio órgão 

fiscalizador.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

CARACTERÍSTICA DO ESTUDO 

 

A princípio foi realizado um levantamento de todas as 

informações do procedimento operacional da ETE, observando 

os possíveis pontos que necessitavam de melhorias.  

 As intervenções foram realizadas através de estudos do 

processo com o propósito de melhorar os resultados dos 

parâmetros de qualidade do efluente tratado, apesar dos 

resultados atuais estarem obedecendo a Resolução nº 

430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 
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COLETA DAS AMOSTRAS 

 

 As amostras foram coletadas através de beckers de 

plástico lavados a partir da amostra a ser coletada, abaixo 

seguem os pontos de coleta das analises: 

 

• Lagoa Aerada 

• Saída do Efluente Tratado 

  

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E O EFLUENTE 

 

Os processos industriais tradicionais emitem grandes 

quantidades de rejeitos industriais, caracterizados como perdas 

do processo, na forma de efluentes líquidos, resíduos sólidos e 

emissões gasosas; que podem causar grandes impactos 

ambientais quando descartados no meio ambiente fora dos 

padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente. A 

implantação de uma E.T.E possibilitará o tratamento dos 

efluentes gerados, adequando os despejos industriais dentro 

dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental 

(OLIVEIRA; SUSTAFA, 2015). 

A maior preocupação é decorrente da alta concentração 

de matéria orgânica, com elevada DBO (Demanda Bioquímica 

de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio) que são 

parâmetros para a quantificar o potencial poluidor dos efluentes 

industriais. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica, 

maior será o consumo de oxigênio para oxidação da matéria 

orgânica e menor será a disponibilidade de oxigênio dissolvido 

na água, o que pode causar impactos ambientais que 

comprometem a vida aquática (OLIVEIRA; SUSTAFA, 2015). 
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MATÉRIA ORGÂNICA: DBO E DQO  
 

 A matéria orgânica da água é necessária aos seres 

heterótrofos, na sua nutrição, e aos autótrofos, como fonte de 

sais nutrientes e gás carbônico. Em grandes quantidades, no 

entanto, podem causar alguns problemas, como cor, odor, 

turbidez e consumo do oxigênio dissolvido pelos organismos 

decompositores (FUNASA, 2014). 

  O consumo de oxigênio é um dos problemas mais sérios 

do aumento do teor de matéria orgânica, pois provoca 

desequilíbrios ecológicos, podendo causar a extinção dos 

organismos aeróbicos. Geralmente, são utilizados dois 

indicadores do teor de matéria orgânica em efluentes: DBO e 

DQO. Os parâmetros DBO e DQO são utilizados para indicar a 

presença de matéria orgânica em efluentes, esses referidos 

parâmetros indicam o consumo ou a demanda de oxigênio 

necessário para estabilizar a matéria orgânica. 

A diferença entre DBO e DQO está no tipo de matéria 

orgânica estabilizada. Enquanto a DBO refere-se 

exclusivamente à matéria orgânica mineralizada por atividade 

dos microrganismos, a DQO engloba, também, a estabilização 

da matéria orgânica ocorrida por processos químicos. Assim 

sendo, o valor da DQO é sempre superior ao da DBO. Além do 

mais, a relação entre os valores de DQO e DBO indica a parcela 

de matéria orgânica que pode ser estabilizada por via biológica 

(FUNASA, 2014).  

 

FONTES GERADORAS DE DESPEJOS DE 

REFRIGERANTES 
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 Abaixo na tabela 1 seguem as fontes geradores de 

resíduos decorrentes da produção de refrigerantes. 

 
Tabela 2 – Fontes geradoras de resíduos líquidos 

 

 

Lavagem 

 

 

 

 

 

Tanques de preparação dos xaropes simples e composto, 

Tubulações e filtros 

Pisos da área de estocagem de matéria prima 

Pisos do setor de preparação do xarope simples e 

composto, Pisos da área de envasamento 

Máquinas, tanques, equipamentos, tubulações do setor de 

envasamento e Garrafas 

 Caixas plásticas 

Descarga Tanques de solução de soda 

Descarte  

  

Refrigerantes resultantes da quebra de garrafas durante o 

envasamento ou fora de validade 

Fonte: BERENHAUSER, 1999. 

 

INFORMAÇÕES DO PROCESSO DE TRATAMENTO  

 

 A estação é composta por tratamentos físico, químico e 

biológico, trabalhando continuamente 24 horas/dia para atender 

a demanda de efluente que é depositado na lagoa.  
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Tabela 3 – Dados do processo do processo de funcionamento da ETE. 

Volume de 

Tratamento 
25 m3/h 

Horas / dia 24 horas por dia 

Tipo de 

tratamento 
Microbiológico e físico-químico 

Etapas do 

Tratamento 

 

Na Preliminar: caixa de areia, gradeamento, caixa 

de óleos e gorduras, calha parshall, tanque de 

equalização e tanque de neutralização. 

No primário: Lagoa aerada. 

Secundário: Floculador e Decantador. 

No Terciário: Flotador.e o sistema de reuso 

 

Etapas da ETE 

Na Preliminar: caixa de areia, gradeamento, caixa 

de óleos e gorduras, calha parshall, tanque de 

equalização e tanque de neutralização. 

No primário: Lagoa aerada. 

Secundário: Floculador e Decantador. 

No Terciário: Flotador.e o sistema de reuso 

 

Produtos 

químicos utilizam 

no tratamento. 

 

Policoreto alumínio-1018/propac800-

58% (Responsável pela formação de 

flocos da matéria orgânica) 

Superdicloro (controle microbiológico e 

oxidação de ferro) 

Polímero aniônico-zetag 4120 

(auxiliador na formação de flocos) 

Supernitro (nutriente microbiológico) 

Kurita (antiespumante) 

 

O PROCESSO 
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O processo de tratamento utilizado pela ETE da empresa 

atua com etapas de tratamento físico-químico e microbiológico, 

conforme descrito na tabela 2, porém atuando de maneira 

contínua, no fluxograma demonstrado na figura 1 podemos 

observar um esboço da sequência de cada etapa da operação. 

 

  Nos subtópicos a seguir será descrito de forma sucinta a 

função de cada etapa demonstrada na figura 1. 

 

CAIXA DE ENTRADA 

 

 Nesta etapa o efluente passa por uma grade dedicada a 

reter sólidos grosseiros (tampas, canudos, e outros materiais 

estranhos), com o objetivo de evitar o comprometimento das 

bombas e entupimentos das tubulações (LIMA, 2005).  

Figura 1- Processo do tratamento de efluente 
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CAIXAS RETENTORAS DE ÓLEOS E GORDURAS 

 

 O objetivo é reter o material heterogêneo presente no 

efluente. Constituídas por placas dispostas na altura da 

superfície do efluente, para que assim então o material flutuante 

fique armazenar nesta placa e o efluente homogêneo consiga 

escorrer por baixo das mesmas (LIMA, 2005).   

 

CALHA PARSHALL DE ENTRADA 

 

Consisti em manter constante a velocidade do fluxo de 

entrada de efluente, composta por uma régua graduada na 

lateral que possibilita a medição da vazão de efluentes 

industriais mesmas (LIMA, 2005).   

 

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO 

 

 Este tanque é utilizado para armazenamento e 

homogeneização do efluente bruto, o mesmo tem como objetivo 

equalizar temperaturas, cargas orgânicas, para que assim 

então possa possibilitar o equilíbrio da concentração do 

efluente, que será transferido para a fase seguinte do processo 

de tratamento (MELO, 2013). 

 

TANQUE DE NEUTRALIZAÇÃO 
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Nesta etapa, haverá a correção do pH, caso seja necessário, 

através de dosagem de produto ácido ou alcalino (LIMA, 

2005).   

 

LAGOA DE AERAÇÃO 

 

 Nesta etapa do processo o efluente é homogeneizado 

por equipamentos mecânicos, denominados aeradores que 

permitem a formação de oxigênio dissolvido. A lagoa é 

caracterizada como lagoa facultativa, devido a necessidade de 

oxigênio para sobrevivência dos microrganismos. Em lagoas 

aeradas (lagoas aeradas de mistura completa), os sólidos e as 

bactérias permanecem em suspensão, devendo ser removidos 

posteriormente em um processo de decantação (FEAM, 2015). 

 

FLOCULADOR E DECANTADOR 
 

 O objetivo do floculador é formar flocos densos com os 

sólidos dispostos no efluente após adição do coagulante e o 

auxiliador de floculação, dessa forma os flocos formados 

será de fácil decantação na etapa do decantador, esse que 

por sua vez tem função de retirar os sólidos decantados e 

resultar um sobrenadante clarificado. Os sólidos (lodo) 

acumulados no fundo do decantador são removidos com o 

auxílio de um raspador e deslocados através de bombas, 

aonde uma parte é deslocado para o adensador e 

posteriormente centrifugado e o remanescente fica 

retornando para lagoa (MELO, 2013). 
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FLOTADOR 

 

 Consiste em retirar a sujeita remanescente do processo 

decantação com o mesmo processo de formação de flocos, 

com adição do coagulante e o auxiliar de floculação em 

concentrações menores do que é utilizado do floculador, nessa 

etapa também é realizada a desinfecção do efluente tratado.  

 Os flotadores aplicam o princípio de separação inversa, 

utilizando a diferença de massa especifica entre o solido e o 

liquido. Esta diferença acontece em função de certas partículas 

liquidas e sólidas se prendem a uma bolha de gás para formar 

um composto “partícula-gás” cuja densidade é menor que o 

líquido na qual ela está dispersa (LIMA, 2005).   

 Através de um cilindro, uma bomba de alta pressão e 

uma válvula de expansão, esses são responsáveis pelo 

processo de formação de microbolhas (partículas de gás) 

dentro do flotador essas bolhas são responsáveis por levar os 

flocos para superfície através do processo flotação, os flocos 

são retirados através do auxílio de um raspador e armazenado 

em um tanque, que logo após de ser cheio direciona o lodo para 

o adensador e centrifugado posteriormente. 

 Ao final desse processo é obtido o efluente final e 

clarificado com condições adequadas para ser destinado ao 

corpo receptor. 

 

ADENSADO E CENTRÍFUGA  

 

 O adensador tem como objetivo armazenar o excesso de 

lodo formado no processo biológico que é sedimentado no 

decantador e sujidades remanescente que são retiradas no 
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flotador, logo após essa matéria é destinada para centrífuga 

que por sua vez retira grande parte de água obtendo um lodo 

quase seco que é armazenado em uma caçamba e coletada por 

uma empresa especializada que passa a ser responsável pelo 

tratamento e disposição final do resíduo, a água retirada no 

processo de centrifugação retorna para lagoa.  

 

DESAFIOS DO PROCESSO 

 

LAGOA 

 

 No sistema observamos alguns pontos onde poderíamos 

contribuir de forma positiva, procurando conciliar qualidade, 

custo e produção. A lagoa é o principal ponto a ser focado, isso 

por que ela é a primeira e principal etapa do tratamento. 

 Baseando-se na informação de que se trata de uma 

lagoa aerada, a oxigenação é fundamental para uma boa 

eficiência no processo, a mesma possuía 5 aeradores em pleno 

funcionamento, dos quais quatro eram de 15 CV e um de 50 

CV, observamos que os mesmos não estavam atendendo a 

demanda de oxigênio do processo biológico devido ao baixo 

índice oxigênio dissolvido, coloração desuniforme e odor 

desagradável características típicas de um estado anaeróbico. 

  

FLOCULADOR E DECANTADOR  

 

 A dosagem de coagulante era constante no floculador e 

consequentemente havia formação de flocos pesados que 

sedimentavam facilmente no decantador, esta etapa é de 

grande importância para retirada grande parte das sujidades, 
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porém a dosagem nesse ponto elevava o consumo do 

floculante que possui alumínio em sua composição o que 

ocasionava um desafio maior para atender a especificação 

interna do parâmetro alumínio. O decantador era um problema 

devido ao mesmo saturar várias vezes por conta da alta 

quantidade de lodo da lagoa e o tempo de decantação no 

decantador não atendia a demanda de sólidos que entravam no 

processo.  

 

FLOTADOR 

 

 O flotador é responsável pelo polimento final, porém o 

mesmo necessitava de uma boa remoção na etapa anterior 

(Floculador e Decantador). Nesta etapa é necessário dosar 

mais coagulante para flocular as sujidades remanescentes, 

essa dosagem é feita dentro de um misturador hidráulico 

instalado antes da entrada de efluente no flotador. 

 

ALTERAÇÕES PARA MUDANÇA DO PROCESSO  

 

 O desafio era melhorar o biológico da lagoa, reduzir o 

consumo de produtos químicos no tratamento e procurar 

melhorar os requisitos de qualidade do efluente tratado. 

 

MELHORIAS DA LAGOA  

 

 Devido à alta quantidade de lodo (inativo) na lagoa foi 

necessário adicionar 1 aerador de 25 CV com o objetivo de 

homogeneizar toda matéria, isso proporcionou uma melhora na 

disponibilidade do oxigênio dissolvido e exclusão do estado 
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anaeróbio resultando na eliminação do odor e aumento 

gradativo da quantidade de microrganismo aeróbicos, isso fez 

com que o lodo da lagoa voltasse a ter um aspecto biológico. 

 Na avaliação biológica da comunidade do lodo, buscou-

se identificar, através de análises microscópicas, os ciliados de 

vida livre, ciliados livres natantes, ciliados pedunculados, 

flagelados e rotíferos (OLIVEIRA; ARAÚJO; FERNANDES, 

2009). 

 A adição dos tanques sequestrantes foi essencial para 

um melhor controle da carga química que eram destinadas 

diretamente na lagoa, o sistema hoje conta com dois tanques 

sequestrantes (cada um com espaço de 25 mil litros), onde um 

é destinado para o armazenamento de efluentes alcalinos e o 

outro para efluentes ácidos, o descarte desse material é 

realizado de acordo com as necessidades da lagoa, ou seja, é 

realizado de forma que não aumente a DQO ou altere 

drasticamente a faixa (entre 6,5 e 7,5) de pH.  

  

MELHORIA NO DECANTADOR E FLOCULADOR 

 

 A melhoria da lagoa foi primordial para um bom resultado 

nessa etapa, pois devido à fauna microbiológica do lodo o 

decantador obteve um aumento no potencial de decantação e 

consequentemente um sobrenadante mais clarificado para 

etapa subsequente. 

 Consequentemente o floculador passou a ser apenas 

uma passagem do efluente da lagoa para o decantador, isso 

por que a dosagem do coagulante, do auxiliador de coagulação 

e o superdicloro, foram desativados nessa etapa. O coagulante 

e o auxiliador de coagulação não são mais necessários nessa 
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etapa do tratamento devido ao lodo biológico proporcionar uma 

boa formação de sólidos com ótima sedimentação, o mesmo 

também é responsável pelo processo de degradação dos 

compostos orgânicos e consequente clarificação do efluente no 

decantador, o superdicloro (dicloroisocianurato de sódio) foi 

excluído nessa etapa passando a ser utilizado apenas na etapa 

de flotação. 

  

LODO BIOLÓGICO (LODO ATIVADO) E SUA IMPORTÂNCIA 

PARA O TRATAMENTO  

 

 Sistema mecanizado e aeróbio. A remoção da matéria 

orgânica é feita pelas bactérias que crescem na lagoa aerada 

(oxigênio é fornecido por aeradores mecânicos superficiais) e 

formam uma biomassa a ser sedimentada no decantador. O 

lodo do decantador é retornado, por bombeamento para lagoa 

aumentando a eficiência do sistema. A eliminação de DBO 

alcança de 85 a 98% e a de patogênicos de 60 a 90%.  

 

FLOTADOR  

 

A ação realizada no foi a redução na concentração do 

coagulante e do auxiliador de coagulação e adição da dosagem 

do superdicloro, a dosagem do mesmo não aumentou 

significativamente o cloro residual de saída (<0,1mg/L), 

permanecendo dentro dos requisitos internos e externos. 
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RESULTADOS  

 

A tabela 3 ilustra a média dos resultados do efluente da 

lagoa, referente a um período de 3 meses após as intervenções 

do processo, a tabela 4 é uma comparação entre os resultados 

do efluente tratado antes das alterações e 3 meses após. 

 
Tabela 3 – Média mensal das análises físico-químicas diárias do tanque 

aeração, realizadas no decorrer de três meses. 

                                            Meses 

Parâmetros 1º Mês 2º Mês 3º Mês 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) > 0,3 < 1 > 0,5 < 1 > 1< 2 

Temperatura (ºC) > 31 < 33 > 31 < 33 > 31 < 33 

Materiais sedimentáveis (mg/L) 
> 900 < 

1000 

> 850 < 

1000 

> 850 < 

900 

pH > 7,5 < 8 > 7,5 < 7,9 >7,3 < 7,8 

 

O resultados da tabela 3 lagoa demonstram que a 

quantidade de sólidos na lagoa influência diretamente no teor 

de oxigênio dissolvido, a tabela demonstra que no decorrer dos 

três meses a concentração de lodo foi reduzindo (ação da 

centrifuga) e o oxigênio dissolvido foi aumentando 

gradativamente. Damasceno et al. (2012), concorda que a 

presença de sólidos em concentrações elevadas em Sistemas 

de Lodo Ativado interfere na capacidade de transferência de 

oxigênio de forma negativa. 
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Tabela 4 – Resultados antes das alterações e três meses após 

 

 

Com as alterações realizadas e resultados alcançados a 

aplicação de reagentes passou a ser no processo de flotação, 

Parâmetros Unidades 

CONAMA 

430/11-

Artigo 16 

  

Resultados  

Antes Após 

DBO mg/L - <100  <50  

DQO mg/L - >100  <100  

Fósforo, total mg/L <0,7 <0,2 < 0,2 

Nitrogênio, total mg/L - <2  < 2  

Oxigênio dissolvido mg/L - >4 >4,8 

Ph - 5 a 9 <8  <8  

Sólidos, totais 

dissolvidos 

mg/L - <1000 <1000 

Sólidos, totais 

suspensos 

mg/L - <40 <20  

Surfactantes mg/L - <0,3 <0,2 

Temperatura °C ∆T<3ºC 
  

Alumínio mg/L - <2,5 <1  

Amônia, total mg/L - <0,15 <0,15 

Cloro, residual ou 

"livre" 

mg/L - <0,1  <0,1 

Cor Verdadeira, 

após filtração 

Pt/Co - <15  <15   

Ferro Total  mg/L - <1,5 <1 

Sulfatos mg/L - <2,5 <2,5 

Coliformes Fecais NMP/100ml - <150 <50 

Materiais 

Sedimentáveis 

ml/L.1h <1 <1,5  <0,5 

Eficiência na 

remoção de DQO  

% -  <95 % >95 % 

Eficiência na 

remoção de DBO  

% >60% <95 % >95 % 
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porém em concentrações bem menores. De acordo com os 

resultados da tabela 4, pode-se observar que antes das 

modificações os resultados para o efluente tratado estavam de 

acordo com os parâmetros exigidos pela Resolução nº 

430/2011, após as modificações foram obtidos melhorias 

significativas na redução da DQO, DBO, alumínio e ferro. 

 A redução da DQO ocorreu primeiramente devido a ação 

microbiologia na lagoa e ao controle do descarte de efluentes 

que passou ser armazenado nos tanques sequestrante, 

controlando os descartes de efluentes com elevada demanda 

química, isso contribuiu com a formação do lodo biológico na 

lagoa. A DBO e DQO também obtiveram resultados 

satisfatórios graças a ação da lagoa. Foelkel (2014), relata que 

sistemas com aeração tem vantagens importantes, como por 

exemplo, maior estabilização do lodo e maiores chances de 

atingir rendimentos maiores na redução de DBO (92 a 95%) e 

de DQO (85 a 88%). 

 O alumínio do efluente tratado foi reduzindo na medida 

em que foi diminuindo a concentração do floculante, isso por 

que o mesmo contém alumínio em sua formulação, já a redução 

do ferro foi ocasionada com dosagem do oxidante Superdicloro 

(NaDCC), o mesmo além de tratar da desinfecção também 

proporciona a redução do ferro. Segundo Nascimento Filho 

(2005), o dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) é um pó ou 

granulo branco, contendo de 55 a 60 % de cloro disponível, sua 

atividade bactericida não é afetada na faixa de pH 6 a 10.  

Leão (2008), destaca que o cloro não é só um agente 

desinfetante eficaz, mas possui também ação oxidante 

comprovada. Sendo empregado no sistema de tratamento de 

água para fins como: oxidação de ferro e desinfecção.  
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 As intervenções contribuíram de forma favorável, como 

por exemplo, a lagoa evidenciou aspectos positivos nos 

primeiros dias de operação, a mesma demonstrou redução do 

forte odor, proliferação de microrganismos desejáveis, 

formação de um lodo de grande densidade e de fácil 

decantação. 

 A ação realizada na lagoa influenciou diretamente nas 

etapas subsequentes, ocasionando também um resultado 

positivo no consumo dos reagentes químicos utilizados no 

tratamento, isso é possível devido a circunstância da formação 

do lodo biológico na lagoa que é o principal responsável pela 

degradação dos compostos químicos e consequente 

clarificação do efluente no decantador, fazendo com que seja 

dispensável a aplicação de reagentes químicos no floculador. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A partir dos resultados obtidos foi possível estabelecer 

um padrão de tratamento consistente e obtenção de parâmetros 

que atendem os requisitos de qualidade de efluente tratado da 

Resolução nº 430/2011 e os rigorosos requisitos internos da 

empresa. A etapa primaria (lagoa) do tratamento com seu 

biológico ativo possibilita uma redução na utilização de 

reagentes no flotador, ou seja, o tratamento biológico é uma 

etapa primordial para as etapas subsequentes, quanto maior 

sua eficiência menor será a utilização de regentes químico. 

 Com base no que foi demonstrado no estudo, para 

conservação dos bons resultados será necessário focar em 

manutenções preventivas em pontos específicos, como por 

exemplo, aeradores da lagoa, bombas dosadoras e o flotador.   
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RESUMO: Os organofosforados (OP) são pesticidas 
frequentemente associados a casos de intoxicação e alterações 
neurológicas, além de apresentarem risco ambientais. O 
zebrafish (Danio rerio) é um animal modelo muito utilizado na 
avaliação de risco de muitos compostos. O biomarcador mais 
utilizado nas análises dos efeitos tóxicos dos OP é a 
acetilcolinesterase (AChE), contudo a carboxilesterase (CES) 
tem apresentado maior sensibilidade em muitas espécies. O 
objetivo deste trabalho foi comparar a sensibilidade da CES 
com outros biomarcadores, principalmente a AChE, após a 
exposição do zebrafish a organofosforados e avaliar a eficiência 
de substratos utilizados no ensaio enzimático da CES. Os 
relatos foram identificados em três bases de dados e triados 
observando os critérios de elegibilidade. Foram selecionados 7 
artigos, dos quais foram extraídas as informações para as 
análises comparativas. A resposta das enzimas variou em 
relação ao tipo de organofosforado, concentração e fase de vida 
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do zebrafish. A CES foi o biomarcador mais sensível, 
principalmente nas primeiras horas do desenvolvimento e nas 
menores concentrações. Contudo o uso da AChE como 
biomarcador na exposição a organofosforados não pode ser 
descartado, já que ela está associada às vias de toxicidade 
destes compostos. Para melhorar a padronização dos testes 
utilizando a CES como biomarcador é necessário estabelecer o 
substrato que tenha maior afinidade com está enzima no 
zebrafish.  
Palavras-chave: Acetilcolinesterase. Exposição a pesticidas. 
Riscos ambientais. Marcadores biológicos. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os organofosforados (OP) correspondem a uma classe 

diversa de químicos encontrados em produtos amplamente 

utilizados em todo o mundo, incluindo em inseticidas. Os OP 

estão entre os produtos químicos sintéticos mais comuns, 

apresentam persistência ambiental razoavelmente baixa e alta 

toxicidade mesmo em baixas concentrações. Estes compostos 

são frequentemente associados a casos de intoxicação humana 

e a uma variedade considerável de doenças neurológicas, 

anormalidades comportamentais, além de distúrbios 

respiratórios e metabólicos e morte (MOSTAFALOU; 

ABDOLLAHI, 2018; NAUGHTON; TERRY, 2018)  

O uso em excesso de pesticidas, aliado à extensa 

atividade agrícola, contamina o solo e os ambientes aquáticos 

por meio de fatores como pulverizações, escoamento da água 

de chuva, irrigação e geografia do campo, e consequentemente 

atinge organismos não-alvo, o que traz preocupação sobre os 

danos ambientais em todo o mundo (CARAZO-ROJAS et al., 
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2018; WU et al., 2018). Sendo assim, há uma necessidade 

urgente de avaliação de risco dos OP, monitoramento dos 

níveis de contaminação ambiental, compreensão das vias de 

toxicidade e estabelecimento das concentrações nocivas às 

espécies.  

Na avaliação de risco ecológico de pesticidas geralmente 

é calculada a razão entre a concentração ambiental prevista 

(PEC), em que são utilizadas características do próprio químico, 

e a concentração sem efeitos previstos (PNEC) que é 

estabelecida em organismos vivos (KAPSI et al., 2019). 

Portanto os organismos aquáticos são indicadores da saúde 

dos ecossistemas e de risco ambiental de diversas substâncias.  

Um dos principais animais utilizados na ecotoxicologia é 

o zebrafish (Danio rerio), também conhecido como paulistinha, 

que é uma ferramenta para a avaliação dos efeitos e modo de 

ação de xenobióticos por meio de testes como avaliação de 

desenvolvimento, comportamento ou alterações de 

biomarcadores (VELKI et al., 2019). Esse animal modelo torna-

se atrativo por diversas características, como seu pequeno 

tamanho, facilidade de manejo e menores custos de 

manutenção em comparação a outros modelos convencionais 

(como por exemplo, roedores) (BAMBINO; CHU, 2017). 

Os OP possuem como alvo principal a enzima 

acetilcolinesterase (AChE), atuando na fosforilação desta 

enzima, que é responsável pela degradação de acetilcolina nas 

terminações nervosas (CASIDA, 2017). Entretanto o uso da 

AChE como biomarcador para o biomonitoramento ambiental 

dos OP pode ser limitado. Em Odontesthes bonariensis a 

resposta da AChE à exposição do clorpirifós ocorreu em 

concentrações próximas às letais, e espera-se que o 
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biomarcador forneça sinais de alerta precoce, antes de efeitos 

adversos, que no caso dos OP são muitas vezes irreversíveis 

(LÓPEZ ACA; GONZALEZ; CARRIQUIRIBORDE, 2018).  

Dentre os biomarcadores enzimáticos, as 

carboxilesterases (CES) têm apresentado alta sensibilidade à 

exposição aos OP (SOTO-MANCERA; ARELLANO; 

ALBENDÍN, 2020). As CES  possuem a função de catalisar 

moléculas contendo ésteres e amida, tendo importante papel 

nos processos fisiológicos, patológicos ou  na hidrólise de 

xenobióticos (LAN et al., 2020). A capacidade da CES de 

desintoxicação fez com que elas fossem consideradas como 

esponjas, que sequestram estequiometricamente os OP, 

impedindo-os de atingirem seus alvos, tendo um importante 

papel na proteção e resistência a inseticidas (HOPKINS et al., 

2017). Estas características fazem da CES um biomarcador 

com alta sensibilidade aos OPs.  

Para avaliação de risco em amostras ambientais são 

necessários biomarcadores com baixo custo, que possuam 

sensibilidade a diferentes classes de químicos com modos de 

ação diferentes, que possam ser relacionados com efeitos em 

fases de vida posteriores (KÜSTER, E.; ALTERBURGER, 

2006), forneçam alerta precoce aos efeitos dos xenobióticos 

(VELKI et al., 2017), e também é necessário que as análises 

sejam padronizadas, para facilitar comparações (SCHMITT et 

al., 2019).  

O objetivo deste trabalho foi identificar artigos que 

utilizassem a CES como biomarcador no zebrafish após a 

exposição a organofosforados para comparar a resposta da 

CES com outras enzimas, principalmente a AChE, em relação 

ao tipo de organofosforado, concentração e fase de vida do 
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zebrafish. Além disso avaliar a eficiência de diferentes 

substratos utilizados no mensuramento da atividade da CES.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Identificação e seleção dos estudos 

As bases de dados Pubmed, Scopus e Web of Science 

foram utilizadas para a pesquisa sistemática em setembro e 

outubro de 2020, com o objetivo de identificar artigos em que a 

carboxilesterase foi utilizada como biomarcador da exposição a 

organofosforados usando o zebrafish como animal modelo. Foi 

utilizada a seguinte combinação de termos descritores em 

inglês: “zebrafish” AND “carboxylesterase” AND 

“organophosphate”. Inicialmente foi feita a triagem pelo título, 

em seguida pelo resumo e por fim pela leitura do artigo 

completo, excluindo as publicações que não se encaixavam nos 

critérios de elegibilidade.  

Os estudos incluídos nesta revisão atenderam aos 

seguintes critérios de elegibilidade: (1) artigo de pesquisa, (2) 

exposição de zebrafish a pesticidas organofosforados em 

ambiente de laboratório, (3) ensaio da atividade enzimática da 

carboxilesterase por espectrofotometria, (4) utilização de outros 

biomarcadores enzimáticos e (5) artigos em inglês.  

Buscando selecionar artigos que tivessem qualidade e 

maior alcance na comunidade científica, na síntese qualitativa 

foram incluídos os artigos publicados em revistas com fator de 

impacto acima de 2.0. 
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Extração de dados  

Para melhor compreensão da relação efeito e 

biomarcadores, primeiramente os artigos selecionados foram 

lidos e as informações sobre os efeitos adversos induzidos 

pelos organofosforados no zebrafish foram sintetizados. Os 

dados sobre as metodologias da exposição aos 

organofosforados e as respostas dos biomarcadores foram 

extraídos para preenchimento de três tabelas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Identificação e seleção dos estudos  

O processo de identificação e seleção dos artigos está 

apresentado em forma de fluxograma na figura 1. Nesta revisão 

sistemática a busca nas bases de dados gerou um total de 41 

relatos, sendo 33 no PubMed, 4 no Scopus e 4 no Web of 

Science. Durante a triagem, 12 relatos foram incluídos após a 

etapa de leitura dos títulos e resumos e 8 após a remoção de 

duplicatas. Na etapa de inclusão por critérios de elegibilidade, 

1 artigo foi excluído por não se enquadrar no critério de “Ensaio 

da atividade enzimática da carboxilesterase por 

espectrofotometria”. Dentre os 7 artigos remanescentes, todos 

atingiram o fator de impacto estipulado na síntese qualitativa (FI 

de 2.070 a 7.500), e foram selecionados para a leitura do artigo 

na íntegra. Os dados extraídos dos artigos lidos estão 

apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3.   
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Figura 1. Fluxograma da busca e seleção dos artigos 

 

 

Síntese dos artigos incluídos  

 

Schmitt et al (2019) expuseram embriões de zebrafish 

aos organofosfatos diazinon, diclorvos, malation e metil paration 

para comparar as respostas neurocomportamentais, 

moleculares e bioquímicas. As concentrações testadas foram 

0,01, 0,1, 10 e 100 μg/L para análise comportamental, e 0,1 e 

100 μg/L para as análises bioquímicas e genéticas. A resposta 

da atividade da CES foi observada em todos os 

organofosforados testados, e apenas não foi alterada 

significativamente nos tratamentos com malation (0,1μg/L) e 

diclorvos (0,1μg/L). A atividade da AChE foi inibida apenas na 



POTENCIAL DA CARBOXILESTERASE COMO BIOMARCADOR DA 
EXPOSIÇÃO A ORGANOFOSFORADOS EM ZEBRAFISH 

305 
 

exposição ao diazinon (0,1μg/L). Malation (100μg/L) e diazinon 

(100μg/L) induziram a diminuição da distância percorrida e 

velocidade do nado. A regulação positiva da expressão de ache 

ocorreu na exposição ao diazinon (0,1μg/L), malation (0,1μg/L) 

e diclorvos (0,1μg/L), embora nos dois últimos não tenha sido 

observada alteração na atividade enzimática significativa. O 

gene LINGO-1B regula a diferenciação de oligodendrócitos e 

mielinização, sua regulação negativa foi induzida pelo metil 

paration (0,1μg/L) e malation (100μg/L), sendo neste último 

também observadas alterações comportamentais. O a 

expressão do gene GRIN-1B, que codifica uma subunidade do 

receptor N-metil-d-aspartato (NMDA), foi induzida pela 

exposição ao diazinon (100μg/L), na qual foram observadas 

alterações comportamentais, diclorvos (100μg/L) e metil 

paration (0,1μg/L). A análise da expressão do C-fos mede 

atividade neuronal geral de neurônios responsivos, e a 

regulação negativa foi observada no tratamento com metil 

paration (0,1μg/L).  

Küster e Altenburger (2006) compararam a resposta da 

carboxilesterase e acetilcolinestarase à exposição ao metil 

paraoxon, além da observação dos efeitos visíveis em embriões 

de zebrafish. As concentrações variaram de 0,12 a 80,92µmol, 

o que corresponde a 30µg/L a 20 mg/L. As enzimas AChE e 

CES apresentaram inibição semelhante. As alterações 

morfológicas observadas foram ausência de descolamento da 

cauda e subdesenvolvimento de olhos, vesículas óticas e 

somitos, e ocorreram em concentrações muito maiores do que 

as alterações enzimáticas.   

Kuster (2005) avaliou a atividade da CES e das 

colinesterases em relação às fases de desenvolvimento de 
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embriões de zebrafish, e à exposição ao metil paraoxon. Na 

caracterização das colinesterases, a AChE foi a enzima 

dominante em relação à MChE, ProChE e butirilcolinesterase 

(BuSChE). A CES e as colinesterases apresentaram diferenças 

na atividade em relação à fase do desenvolvimento. O metil 

paraoxon induziu a inibição de todas as enzimas na 

concentração 0,4µM de forma semelhante.  

A resposta das enzimas CES, SOD, CAT, GST, Cyp450 

e caspases 3 e 9 e da expressão gênica em embriões expostos 

ao triazofós por 96h nas concentrações 0,002; 0,008 e 

0,032 mg/L foi analisada por Wu et al (2018). A atividade da 

CES e CAT diminuiu significativamente de forma concentração 

dependente. A resposta das caspases foi medida para avaliar 

se houve apoptose pela via das caspases. Houve o aumento da 

atividade da caspase 3 (concentração media e alta), e caspase 

9 (concentração alta) em relação ao controle. A atividade da 

Cyp450 aumentou na concentração média. Para GST e SOD 

não houve alterações significativas. As expressões dos genes 

relacionados ao sistema imunológico nato também foram 

alteradas: CXCL-2-CIC, IL-1β em e  IL-8 foram regulados 

negativamente em todas as concentrações, e CC-chem na 

concentração média e na maior. Também foram avaliadas as 

expressões de genes relacionados ao eixo hipotálamo-hipófise-

tireóide, e houve uma regulação positiva do gene TRβ nas 

concentrações media e alta, e negativa dos Dio 1 e 2 nas 

concentrações baixa e média.  Para os genes relacionados ao 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, a expressão de Erα, vtg1 e 

ERβ2 em todas as concentrações foi significativamente 

diminuída, ERβ1 diminuiu significativamente nas concentrações 

média e alta, o que pode levar ao comprometimento do 
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desenvolvimento dos embriões por causa da desregulação dos 

hormônios sexuais. Nas concentrações baixa e alta a regulação 

positiva do Cu/Zn-sod, indicando que o estresse oxidativo pode 

ter sido induzido, apesar da diminuição da atividade da CAT. O 

aumento da expressão de genes relacionados à apoptose, o 

p53 (media), bax (menor),  cas 3 e cas 9 (em todas), ucp-2 

(todas) e bcl-2 (alta) foi observado. O estresse oxidativo pode 

ter induzido a apoptose com a ativação de genes, como o p53.  

Velki et al (2017) avaliou os efeitos de diferentes cenários 

de exposição do zebrafish ao diazinon, variando o tempo de 

exposição, concentração e fase do desenvolvimento. Quatro 

cenários foram aplicados: “exposição precoce” – 2 a 50 hpf, 

“exposição prolongada” – 2 a 98 hpf, “exposição tardia” – 50 a 

98 hpf, e embriões expostos de 2 a 50 hpf foram transferidos 

para água limpa na “exposição de recuperação” – 0 a 98 hpf. 

Em todos os cenários, as concentrações de diazinon foram 

0,066; 0,033; 1,65; 3,3 e 6,6 µM para a avaliação da atividade 

enzimática. Para a para a avaliação da expressão gênica nas 

exposições precoce e prolongada as concentrações foram 

0,066. 1,65 e 6,6 µM. As enzimas biomarcadoras foram AChE, 

CES, EROD, GST, CAT e GPx. A atividade da CES foi inibida 

significativamente em todos os cenários e todas as 

concentrações, e da AChE apenas nas duas maiores 

concentrações da exposição prolongadas, e na maior da 

exposição tardia. A indução na atividade da EROD ocorreu em 

uma concentração da exposição prolongada (0,33 µM). Não 

foram detectadas mudanças significativas na atividade das 

outras enzimas. Na exposição de recuperação, mudanças 

significativas foram observadas apenas na CES a 50hpf, 

semelhantemente à exposição precoce, e uma recuperação 
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parcial foi observada na concentração mais baixa. O diazinon 

induziu o aumento da expressão de ces2 na exposição precoce 

(0,066 µM) e prolongada (6,6 µM), enquanto a atividade da 

enzima foi inibida. A expressão de cat reduziu significantemente 

na menor concentração da exposição prolongada, na qual 

também houve aumento das expressões de ache (0,066 µM), 

gpx1a (0,066 e 6,6 µM), e gstp1 (6,6 µM).  Enquanto as enzimas 

CAT e GPx não foram alteradas, a expressão de cat e gpx1a 

foram reguladas positivamente, indicando que houve estresse 

oxidativo.  

Mais uma vez avaliando os efeitos do diazinon, Velki et 

al (2019) agora trabalhou com com a exposição de larvas 

(96hpf) a concentrações mais altas, de 1 a 10 mg/L, por apenas 

1 hora para a avaliação da atividade enzimática. Os marcadores 

utilizados foram enzimas de biotransformação EROD e GST, 

antioxidantes SOD, GPx e CAT, além da AChE e CES. Todas 

as concentrações inibiram significativamente a atividade da 

CES, enquanto a inibição da AChE ocorreu nas duas maiores 

concentrações testadas. As demais enzimas não foram 

alteradas significativamente. Também foram utilizadas sondas 

flourescentes para avaliar o estresse oxidativo. As larvas 

expostas ao diazinon apresentaram fluorescência de GSH 

crescente na exposição a 5 e 10 mg/L, e não foi detectado ROS 

(espécies reativas de oxigênio) fluorescente. A incubação com 

rodamina B para avaliação da atividade MXR (resistência 

multixenobiótica) mostrou acumulação no saco vitelínico nas 

duas concentrações testadas (1 e 2 mg/L). As avaliações da 

expressão gênica  foram feitas nas concentrações 0,005 e 0,05 

mg/L, bem abaixo das utilizadas para os marcadores 

bioquímicos, e os embriões (72hpf) foram expostos por 48 
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horas. Os genes cyp1a1 e cyp3c4 foram regulados 

negativamente nas concentrações mais baixas.  

Jeon et al (2016) avaliou as alterações nas atividades 

enzimáticas da AChE, CES e GST em dois estágios de vida, 

embrião e adulto, expostos ao clorpirifós por 96h, e 

modificações morfológicas e de expressão gênica nos 

embriões. Proteínas de baixo peso molecular e fosfolipídeos 

foram analisados com MALDI-TOF MS.  Nos embriões as 

atividades da AChE e CES foram inibidas em todas as 

concentrações, e a atividade da GST diminuiu na menor 

concentração e aumentou na maior. Nos adultos a AChE 

aumentou na menor concentração, e foi fortemente inibida na 

maior, a GST foi inibida na menor concentração, e a CES foi 

inibida em todas as concentrações. Dez peixes adultos foram 

utilizados para avaliar o perfil de proteínas e lipídeos com 

MALDI-TOF, e foi demonstrado que o clorpirifós afetou a 

expressão de pequenas proteínas e alterou os padrões de 

fosfolipídeos. Os genes regulados positivamente nos embriões 

foram HSP70, VTG, CYP3AA e MDR1. A regulação negativa 

ocorreu para ache, sult1st6 e cat. Os genes GPx, Prdx1, FASN, 

ABCC4, SOD, ACACB e NR1 i2 não foram alterados, sugerindo 

que CHL não afetou as vias metabólicas como aquelas 

envolvidas em ácidos graxos biossíntese e não aumentou o 

estresse oxidativo. A malformação dos embriões aumentou de 

maneira concentração dependente em quantidade e grau de 

curvatura da coluna e encurtamento da cauda.  

 

Tabela 1. Respostas das enzimas CES e AChE, alteração na 
expressão gênica e efeitos individuais observados nos 
diferentes tratamentos com organofosforados.  

Autor 
OP/concentra
ção 

CES 
ACh
E 

Alterações na expressão 
gênica   

Efeitos no 
organismo 
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SCHMITT et al., 
2019 

DIAZ 0,1μg/L ↑ ↓ ↑ mRNA AChE  

DIAZ 100μg/L ↓  ↓ mRNA GRIN-1B  
↓ distância 
percorrida e 
velocidade do nado 

MALA 0,1μg/L   ↑mRNA AChE  

MALA 100μg/L ↓  ↑ mRNA LINGO-1B 
↓ distância 
percorrida e 
velocidade do nado 

DICL 0,1μg/L   ↑mRNA AChE  

DICL  100μg/L ↑  ↓ mRNA GRIN-1B  

PARA 0,1μg/L ↑  
↓ mRNA C-Fos, LINGO-1B e  
GRIN-1B 

 

PARA 100μg/L     

KÜSTER; 
ALTERBURGE
R, 2006 

PAOX ≥0,12µM ↓ ↓ NA  

PAOX ≥0,08 mM ↓ ↓ NA 
Alterações 
morfológicas  

KÜSTER, 
Eberhard, 2005 

PAOX 0,4 µm ↓ ↓ NA NA 

WU et al., 2018 

TRIA 0,002 mg/L ↓ NA 

↓ Mrna Mn-sod, gpx, cas3, cas 
9, CXCL-CIC, IL-1β, Il-8, Dio 1 
e Dio 2, ↑ mRNA bax, ucp-2 e 
Cu/Zn-sod.  

NA 

TRIA 0,008 mg/L ↓ NA 

↓ mRNA Mn-sod, gpx, cas 3, 
cas 9,  CXCL-CIC, CC-chem, 
IL-1β, IL-8, Dio1, Dio2 e tsh, ↑ 
mRNA ucp-2, p53 e TRβ.  

NA 

TRIA 0,032 mg/L ↓ NA 

↓ mRNA gpx, cas 3, cas 9, 
CXCL-CIC, CC-chem, IL-1β e 
IL-8,  ↑ mRNA Cu/Zn-sod, bcl-
2, ucp-2 e TRβ. 

NA 

VELKI et al., 
2017 

Precoce DIAZ 
0.066 µM 

↓  ↑mRNA ces2 NA 

Precoce DIAZ 
0.33 µM 

↓  NA NA 

Precoce DIAZ 
1.65 µM 

↓   NA 

Precoce DIAZ 3.3 
µM 

↓  NA NA 

Precoce DIAZ 6.6 
µM 

↓   NA 

Prolongada DIAZ 
0.066 µM 

↓  ↑mRNA ache, cat, gpx1a  NA 

Prolongada DIAZ 
0.33 µM 

↓  NA NA 

Prolongada DIAZ 
1.65 µM 

↓   NA 

Prolongada DIAZ 
3.3 µM 

↓ ↓ NA NA 

Prolongada DIAZ 
6.6 µM 

↓ ↓ ↑mRNA ces2, gstp1, gpx1a NA 

Tardia DIAZ 0.066 
µM 

↓  NA NA 

Tardia DIAZ 0.33 
µM 

↓  NA NA 

Tardia DIAZ 1.65 
µM 

↓  NA NA 

Tardia DIAZ 3.3 
µM 

↓  NA NA 

Tardia DIAZ 6.6 
µM 

↓ ↓ NA NA 

VELKI et al., 
2019 

DIAZ 1 mg/L ↓  NA NA 

DIAZ 2 mg/L ↓  NA NA 

DIAZ 5 mg/L ↓ ↓ NA NA 

DIAZ 10 mg/L ↓ ↓ NA NA 
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JEON et al., 
2016 

Embrião CLOR 
200 μg/L 

↓ ↓ NA 
Curvatura da coluna 
e cauda encurtada 

Embrião CLOR 
400 μg/L 

↓ ↓ 
↑ mRNA VTG, cyp1a, cyp3a e 
MDR1  

Curvatura da coluna 
e cauda encurtada 

Embrião CLOR 
800 μg/L 

↓ ↓ 
↑ mRNA HSP70, VTG, CYP3A, 
MDR1 

Curvatura da coluna 
e cauda encurtada 

Adulto CLOR 600 
μg/L 

↓ ↑ NA NA 

Adulto CLOR 
1000 μg/L 

↓ ↓ NA NA 

NA: não avaliado; DIAZ: diazinon; MALA: malation; DICL: diclorvos; PARA: 

metil paration; PAOX: paraoxon; TRIA: triazofós; CLOR: clorpirifós.  

 

Sensibilidade dos biomarcadores enzimáticos 

 

A resposta das enzimas no organismo pode variar por 

muitos fatores, como tipo e concentração dos produtos 

químicos (WU et al., 2018). Nos dados obtidos nesta revisão a 

resposta dependeu do tipo de organofosforado, concentração, 

fase de vida do zebrafish e, no caso da CES, o substrato 

utilizado no ensaio enzimático.  

 

Tabela 2. Relação entre o tipo de organofosforado, fase de 
vida, concentrações e sensibilidade dos biomarcadores 
testados.  

Autor OP 
Fase de 
vida 
exposta 

Tempo de 
exposição 

Biomarcadores 
testados 

Biomarcadores 
alterados 

SCHMITT et al., 
2019b 

Diazinon Embrião 5 dias AChE e CES AChE e CES 

Malation Embrião 5 dias AChE e CES CES 

Diclorvos Embrião 5 dias AChE e CES CES 

Metil paration Embrião 5 dias AChE e CES CES 

KÜSTER; 
ALTERBURGER, 
2006 

Metil paraoxon Embrião 48h 
AChE, MChE, 
ProCHE e CES 
 

AChE, MChE, 
ProCHE e CES 
 

KÜSTER, 
EBERHARD, 
2005 

Metil paraoxon 
 

Embrião 
48h 
 

AChE, MChE, 
ProCHE e CES 
 

AChE, MChE, 
ProCHE e CES 
 

WU et al., 2018 
Triazofós 
 

Embrião 96h 
SOD, GST, CES, 
CYP450, CAT,e 
Caspase 3 e 9 

CES, CYP450, 
CAT, Caspase 
3 e 9 

VELKI et al., 
2017) 

Diazinon 
 

Embrião 
48 h (2 a 
50 hpf) 

AChE, CES, 
EROD, GST, 
CAT e GPx 

CES e GST 
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Diazinon 
 

Embrião 
96h (2 a 
98 hpf) 

AChE, CES, 
EROD, GST, 
CAT e GPx 

EROD, AChE e 
CES 

Diazinon 
 

Embrião 
48h (50 a 
98 hpf) 

AChE, CES, 
EROD, GST, 
CAT e GPx 

AChE e CES 

(VELKI et al., 
2019) 

Diazinon 
 

Larva  1h 
AChE, CES, 
EROD, GST e 
CAT  

AChE e CES 

(JEON et al., 
2016) 

Clorpirifós Embrião 96h 
AChE, CES e 
GST 

AChE, CES e 
GST 

Clorpirifós Adulto 96h 
AChE, CES e 
GST 

AChE, CES e 
GST 

AChE: acetilcolinesterase; CES: carboxilesterase, MChE: 
metilcolinesterase; ProChE: propionilcolinesterase; SOD: superóxido 
dismutase; GST: glutationa-S-transferase; CYP450 citocromo P450;  CAT: 
catalase; GPx: glutationa peroxidase 
 

Sensibilidade da CES e AChE em relação ao organofosforado  

De acordo com os dados das tabelas 1 e 2, a atividade 

da carboxilesterase foi alterada em maior grupo de tratamentos 

do que qualquer outro biomarcador utilizado. A atividade da 

AChE entretanto não foi alterada por todos tipos de OP, e em 

menor número de concentrações.  

Apesar dos organofosforados induzirem a 

neurotoxicidade e inibir a acetilcolinesterase, diversos estudos 

mostram que eles possuem diferentes mecanismos de 

toxicidade, quem nem sempre envolvem a acetilcolinesterase. 

No estudo que comparou os efeitos do diazinon, malation, 

diclorvos e metil paration (SCHMITT et al., 2019), a atividade da 

AChE foi inibida significativamente apenas na exposição ao 

diazinon, e na concentração 0,1 µg/L. Nenhuma alteração na 

atividade em relação ao controle foi observada na concentração 

100 µg/L do diazinon nem nas exposições aos demais OP. No 

mesmo trabalho, a CES teve sua atividade inibida ou 

aumentada em todos os OP testados. Dos quatro OP testados 

diazinon é o único composto parental ativo, os demais precisam 

ser ativados pelo citocromo p450.  
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Os pesticidas são metabolizados no fígado pelo 

citocromo p450, gerando os metabólitos oxon, que têm grande 

afinidade com a AChE, porém diferenças na velocidade do 

metabolismo dos xenobióticos, mecanismo de  bioativação e 

sensibilidade da AChE cerebral é diferente entre as espécies e 

fases do desenvolvimento, o que pode tornar a resposta da 

AChE menos sensível à exposição dos OP (SCHMITT et al., 

2019). Enquanto o metil paration não alterou a atividade da 

AChE, apenas da CES (SCHMITT et al., 2019), o metil 

paraoxon, o seu metabólito ativo, causou inibição das 

colinesterases e da CES em todas as concentrações testadas 

(KÜSTER, E.; ALTERBURGER, 2006; KÜSTER, Eberhard, 

2005). Os embriões de zebrafish podem não metabolizar o metil 

paration por causa da provável falta da subfamílía CYP1A1 do 

citocromo p450 em embriões recém eclodidos, e/ou porque o 

metil paration pode ficar armazenado no saco vitelínico dos 

embriões, que pode funcionar como reservatório tóxico para 

substâncias lipofílicas (KÜSTER, Eberhard, 2005).   

Em um outro relato (RICHENDRFER; CRETON, 2015), 

embriões de zebrafish foram expostos a diferentes 

concentrações de malation e clorpirifós para avaliar os efeitos 

sobre o comportamento, neurodesenvolvimento e atividade da 

AChE, e, semelhantemente aos resultados de Schmitt et al 

(2019), o malation não alterou a atividade da AChE em 

nenhuma concentração testada (0,001; 0,01; 0,1 e 1 µM), 

apesar das alterações comportamentais e no tamanho do 

cérebro, e o clorpirifós  inibiu a atividade da AChE apenas na 

maior concentração testada (0,1 µM). O malation no entanto 

tem ação neurotóxica em outros organismos, inclusive em 

peixes. Mudanças comportamentais incluindo alterações no 
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nado, perda de equilíbrio, maior velocidade da abertura dos 

opérculos, hiperatividade e convulsões, e diminuição da 

atividade da AChE são efeitos já observados em outras 

espécies de peixes (DEKA, 2016). Portanto a ausência de 

inibição da AChE nos embriões de zebrafish provavelmente foi 

mais relacionada com as concentrações utilizadas, que não 

foram suficientes para alterar a atividade da enzima, ou por 

diferenças no metabolismo do zebrafish em relação a outras 

espécies, do que com as vias de toxicidade deste OP.  

 

Sensibilidade da CES e AChE em relação à concentração 

Na exposição dos embriões de zebrafish ao diclorvos 

(SCHMITT et al., 2019) a atividade da AChE não foi alterada, 

porém em um outro estudo que expôs embriões do zebrafish ao 

mesmo OP (STENGEL; WAHBY; BRAUNBECK, 2018) houve 

inibição da atividade da AChE de forma concentração 

dependente. A diferença entre as duas exposições foram as 

concentrações utilizadas. Enquanto Schmitt et al (2019) 

utilizaram menores concentrações (0,1 e 100 µg/L), as 

concentrações utilizadas por Stengel et al (2018) foram 0,75; 

1,5 e 3 mg/L.  

Podemos observar na tabela 1 que a atividade da AChE 

foi mais inibida nas concentrações mais altas do que foi 

necessário para inibir a CES nas exposições ao diazinon. Com 

o metil paraoxon (KÜSTER, E.; ALTERBURGER, 2006), as 

atividades da CES e da AChE seguiram a relação dose-

resposta, mas, apesar de não significativamente diferente, nas 

concentrações mais baixas a CES teve maior inibição, 

enquanto a inibição da AChE foi maior concentração mais alta.  
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Provavelmente a maior sensibilidade da CES em baixas 

concentrações ocorre devido à sua função de desintoxicação, 

protegendo a AChE da ação dos OP (JEON et al., 2016). No 

peixe dourada (Sparus aurata) a CES está localizada 

principalmente no fígado, assim como ocorre em outras 

espécies (SOTO-MANCERA; ARELLANO; ALBENDÍN, 2020), 

e como os OP são primeiramente metabolizados no fígado pelo 

citocromo P450 por um processo que pode ser lento (SCHMITT 

et al., 2019), as CES podem começar o processo de 

desintoxicação no fígado, fazendo com que concentrações 

muito baixas de alguns OP não inibir significantemente a AChE, 

entretanto causando outras alterações bioquímicas e de 

comportamento.  

 

Sensibilidade da CES e AChE em relação à fase do 

desenvolvimento  

Diferentes estágios de desenvolvimento do zebrafish 

possuem diferentes sensibilidade e respostas aos 

organofosforados por diversos fatores. Velki et al (2017) 

expuseram os embriões de zebrafish ao diazinon em diferentes 

cenários. Na exposição precoce, de 2 a 50 hpf, a AChE não 

apresentou resposta significativa, enquanto a atividade da CES 

foi inibida em todas as concentrações. No estágio posterior, 

com 96hpf a inibição da atividade da AChE foi significativa em 

relação ao controle. Esta diferença entre os estágios foi 

relacionada com a proteção do córion nas primeiras horas de 

vida, já que a eclosão ocorre a partir das 48hpf. Além disso, 

como já citado anteriormente, o saco vitelínico dos embriões 

pode armazenar compostos tóxicos lipofílicos, e até o 
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esgotamento do saco estes compostos podem provocar 

menores efeitos tóxicos (KÜSTER, E.; ALTERBURGER, 2006).  

Além das barreiras físicas protetoras, a atividade da 

AChE aumenta em relação ao comprimento do corpo, sendo 

pouca ou nenhuma até a fase 6 somito (12hpf), enquanto a CES 

já tem atividade 40x maior. A atividade das duas enzimas só se 

igualou no estágio Prim 15 (36 hpf) (KÜSTER, Eberhard, 2005). 

A ausência de inibição da AChE na exposição ao diazinon nas 

primeiras fases do desenvolvimento parece estar mais 

relacionada com a ausência de atividade da enzima do que a 

proteção do córion, o que pode ser reforçado pelo fato da CES 

ter sido inibida no mesmo tratamento, indicando que houve 

contato com o pesticida.  

Jeon et al (2016) expuseram embriões e adultos ao 

clorpirifós, e a concentração letal LC10 após 96h de exposição 

foi 383.93 e 709.43 μg/L respectivamente, indicando que a fase 

embrionária foi mais sensível do que a fase adulta. A maior 

sensibilidade das fases iniciais também foi observada a nível 

molecular, em que embriões expostos ao clopírifós tiveram uma 

inibição constante da atividade da AChE, enquanto nos adultos 

a menor concentração causou um aumento da atividade, 

seguido de inibição na concentração mais alta. A CES foi 

significantemente inibida em todas as concentrações nos 

embriões e nos adultos.   

A maior susceptibilidade do embrião do zebrafish em 

relação à fase  adulta faz com que o Teste de Toxicidade 

Embrionária de Peixe (FET) esteja de acordo  com o princípio 

dos 3R, em inglês refinement, reduction e replacement, que 

significa refinamento, redução e substituição, porque substitui o 

uso de animais juvenis/adultos por embriões, o que é 
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importante porque os estágios iniciais de desenvolvimento do 

sistema nervoso são menos capazes de perceber a dor (DANG; 

VEN, VAN DER; KIENHUIS, 2017). A importância da CES ser 

mais sensível nas primeiras horas do desenvolvimento é 

permitir que esta fase seja utilizada nos testes de toxicidade, 

trazendo menor ou nenhum sofrimento ao animal que está 

sendo utilizado como modelo.  

 

Sensibilidade da carboxilesterase em relação ao tipo de 

substrato 

A CES pode se apresentar na forma de diferentes 

isozimas, portanto o substrato utilizado no ensaio enzimático 

varia conforme a espécie e tecido utilizado. A caracterização da 

CES em Sparus aurata utilizando os substratos p-nitrofenil 

acetato (pNPA ou 4-NPA), acetato de α-naftila (α-NA ou 1-NA) 

e p-nitrofenil valerato (4-NVP) identificou que a maior 

velocidade máxima e eficiência catalítica foram obtidas com o 

4-NVP, apesar de provavelmente serem hidrolisados pela 

mesma isozima (SOTO-MANCERA; ARELLANO; ALBENDÍN, 

2020).  

Em nenhum dos artigos selecionados nesta revisão 

houve comparação entre a eficiência de substratos no ensaio 

enzimático da CES. A tabela 3 mostra os substratos utilizados 

por cada artigo, e o biomarcador mais sensível, se comentado 

pelos autores. A CES é apontada pela maioria dos autores 

como o biomarcador mais sensível à exposição a OP. Quando 

o substrato pNPA foi utilizado, a CES foi considerada o 

biomarcador enzimático mais sensível, com o PSA, a 

sensibilidade da CES e das colinesterases foi semelhante. Wu 

et al (2017) utilizou o α-NA como substrato, e a CES e a CAT 
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foram os biomarcadores mais sensíveis, porém ele não avaliou 

a atividade da AChE. Jeon et al (2016) que também utilizou o 

α-NA mostrou as alterações nos biomarcadores, porém não 

indicou o mais sensível, apesar de nos peixes adultos a inibição 

da CES ter sido inibida em todas as concentrações, e a 

atividade da AChE ter aumentado e na concentração seguinte 

inibida.  

O uso do PSA como substrato é criticado porque ela 

também é utilizada na determinação da atividade da 

paraoxonase / arilesterase (PON) em mamíferos, portanto não 

seria possível diferenciar as atividades de hidrólise da PON e 

inibição da CES, podendo os efeitos de inibição detectados 

terem sido reduzidos (KÜSTER, E.; ALTERBURGER, 2006).  

É necessário estabelecer qual substrato tem melhor 

eficiência na avaliação da atividade da CES, para padronizar os 

estudos sobre a toxicidade de organofosforados e permitir 

melhor comparação entre os resultados.  

 

Tabela 3. Substratos utilizados na avaliação da atividade da 
CES e os biomarcadores enzimáticos mais sensíveis 
informados pelos autores.  

Autor 
Substrato 
utilizado 

Biomarcador enzimático mais sensível 

(SCHMITT et al., 2019) pNPA CES 

(KÜSTER, E.; ALTERBURGER, 
2006) 

PSA Sensibilidades semelhantes 

(KÜSTER, Eberhard, 2005) PSA Sensibilidades semelhantes 

(WU et al., 2018) α-NA CES  e CAT 

(VELKI et al., 2017) pNPA CES 

(VELKI et al., 2019) pNPA CES 

(JEON et al., 2016) α-NA NI 

 

CONCLUSÃO 

Esta revisão confirmou a maior sensibilidade da 

carboxilesterase como biomarcador enzimática na exposição 
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a organofosforados em zebrafish em relação às demais 

enzimas, inclusive a AChE, que é alvo da ação dos 

organofosforados, principalmente em baixas concentrações e 

nas primeiras horas de vida (anterior a 48hpf). Entretanto 

nenhum dos artigos analisou quais dos substratos têm melhor 

eficiência para a CES do zebrafish, sendo necessário mais 

dados sobre a caracterização enzimática para padronizar o 

uso desta enzima como biomarcador.  

Apesar da maior sensibilidade da CES como 

biomarcador, o uso desta enzima somente não é indicado, 

porque a AChE pode fazer parte da via de toxicidade dos OP, 

assim como outros biomarcadores que podem estar 

associados aos efeitos dos OP.  
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RESUMO: A caça de aves é um hábito comum no Brasil, que 
se tornou um meio cultural e vem crescendo economicamente 
em nível nacional e internacional, isto dá-se por sermos um país 
com uma grande potência em aves. E com isso a caça 
desenfreada, tanto de aves quanto de outros animais, vem 
preocupando ambientalistas brasileiros por colocar várias 
espécies na linha de extinção. Para tanto, leis foram 
regulamentadas para tentar diminuir estes casos, entretanto a 
legislação é falha e deixa brechas complicando alguns casos. 
Os índices cienciometricos são ideais para acompanhar a 
evolução ou o declínio de publicações científicas, podendo-se 
utilizá-la como uma forma de conhecer melhor a relevância de 
pesquisas, de maneira qualitativa e/ou quantitativa. Usando da 
pesquisa quantitativa, este artigo tem como objetivo mostrar a 
relevância das publicações científicas no âmbito caça de aves, 
mostrando o índice de tais publicações e com isso buscar 
conscientizar e estimular mais pesquisadores para mais 
dedicação no que se refere ao tema. Foi-se feita uma pesquisa 
de artigos dos últimos cinco anos nas bases de dados dos 
periódicos da Capes, Springer Link Scientometrics e Scielo e na 
Revista Brasileira de Ornitologia, por serem bases de dados 
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com uma amplitude grande de publicações científicas e a 
revista por se tratar de pesquisas ornitológicas. Chegando a 
uma observação de um leve aumento em publicações sobre a 
caça exploratória.  
Palavras chaves: Caça. Cienciometria. Aves. 
 

INTRODUÇÃO 

 A caça no Brasil 

   A caça é um dos principais fatores para o desequilíbrio 

ecológico, causando diversos impactos no ecossistema, que vai 

desde a desfaunação até a extinção de espécies (VILELA; 

LAMIM-GUEDES, 2017; RIPPLE et al, 2016). No Brasil, seja a 

caça esportiva ou de subsistência, há muito tempo essa prática 

é passada entre gerações e se tornou um fator cultural (VILELA; 

LAMIM-GUEDES, 2017) e socioeconômico (LIMA, 2015) entre 

as diferentes regiões brasileiras. Diversas espécies são 

caçadas, principalmente as espécies animais. Entre essa 

categoria de espécies caçados, as aves ganham destaque no 

Brasil, isso se dá justamente por nosso país ser considerado a 

terceira maior potência do mundo em avifauna (BARROS et al, 

2017; SILVA et al, 2015) abrigando cerca de 1.800 espécies 

ornitológicas (BARROS et al, 2017).  

   Por nosso país possuir pássaros que exercem beleza 

exuberante, sons agradáveis aos ouvidos humanos (BARROS 

et al, 2017; SANTOS, 2019) e pela apreciação do sabor de sua 

carne, tornam-se grandes atrativos para as pessoas de todos 

os lugares do mundo. Sendo principalmente alvos para os 

caçadores locais, estes que, se dedicam a capturá-las para 

diversas atividades possíveis, como a alimentação (BARBOSA; 

AGUIAR, 2015; LIMA, 2015). E muitas vezes as pessoas caçam 

ignorando os danos causados à natureza (VILELA; LAMIM-

GUEDES, 2017) e ao próprio animal retirado de seu ambiente. 
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Em outras ocasiões, caçam apenas pensando nos benefícios 

próprios (SANTOS, 2019). 

   As aves caçadas são livremente comercializadas em nosso 

país. Em feiras livres por exemplo, é bem comum encontrarmos 

vendas de aves (SILVA et al, 2015). Este tipo comércio é feito, 

na maioria das vezes ilegalmente, e contribui bastante para a 

retirada de espécimes de seus habitats naturais, gerando vários 

problemas e desequilíbrios ambientais. Com a falta de 

policiamento, a pirataria desses animais se torna ampla e forte 

(SILVA et al, 2015; SANTOS, 2019). Sendo este mais um dos 

fatores responsáveis ao declínio populacional de aves, pois é 

no comércio ilegal, que se é comum encontrar diversos tipos 

pássaros, inclusive os ameaçados de extinção.  

   Além de feiras livres, a biopirataria também está presente na 

internet (SANTOS, 2019). A presença de salas e leilões virtuais 

facilita ainda mais a biopirataria, trazendo como consequência 

além do tráfico nacional, o internacional (SANTOS, 2019). De 

acordo com Santos (2019), no mercado negro as aves são as 

espécies animais mais procuradas e a consequência disto é o 

destaque nas listas de animais ameaçados de extinção. Ambas 

as atividades (caça e biopirataria) estão interligadas e são muito 

intensas em nosso país, movimentando bilhões de dólares no 

mundo (BARROS et al, 2017). Por ser uma atividade mais 

lucrativa, muitas pessoas saem do tráfico de drogas e passam 

a traficar animais (SANTOS, 2019).  

   Entretanto, embora esse assunto seja de conhecimento 

social, sendo abordados na área de educação ambiental, na 

mídia não ganha tanto destaque como o tráfico de alucinógenos 

e o tráfico de armas (SANTOS, 2019). 

   É importante destacar que em território brasileiro, a caça 

profissional e o comércio são proibidos por lei (VILELA; LAMIM-

GUEDES, 2017). Mas bem antes da legislação proibir essa 
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prática, a caça era algo que acontecia com uma maior 

liberdade, sendo que algumas regiões se destacavam pelo 

comércio de pássaros (LIMA, 2018). Somente em meados de 

1967, a lei de Número 5.197 foi aprovada com o intuito da 

proteção a fauna.  

   Embora haja brechas na legislação, Vilela e Lamim-Guedes 

(2017), apresentam-nos que esta lei muito contribuiu para 

prevenir que a caça continue de forma desenfreada e 

exploratória. Os referidos autores afirmam também que a 

legislação tenta assegurar a variedade não só em aves, mas da 

fauna em geral, visando principalmente animais silvestres.  

Cienciometria, um conceito. 

   Como surgiu o termo Cienciometria ainda não se sabe ao 

certo, pois existem muitas contradições entre os autores. 

Enquanto uns apontam a Europa, com a antiga União Soviética 

como formuladora primordial, outros afirmam que um inglês, 

tendo formações em física e em história da ciência, chamado 

Derek Price seja o pai da cienciometria (PARRA; COUTINHO; 

PASSANO, 2019). Quanto ao seu conceito, a cienciometria foi 

reformulada várias vezes, ao passar dos anos, de acordo com 

que a necessidade científica exigia. De início, se entendia por 

cienciometria, ou ciência da ciência ou ainda cientometria, 

como apenas uma maneira de medir a quantidade de periódicos 

publicados (SPINAK, 1996).  

     A cienciometria pode ser vista como uma esfera de estudo 

métrico tal qual a Bibliometria, informetria e Webometria; 

Macias-Chapula (1998), encara a o conceito de cienciometria 

como sendo uma parte da sociologia cientifica que se sobrepõe 

a bibliometria por quantificar os estudos e publicações 

cientificas. Vallejera e seus colaboradores (2017) nos mostram 

que a cienciometria pode ser definida também como uma 

importante ferramenta para o desenvolvimento da ciência, 
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utilizando-se de atribuições de pesquisas sobre a política 

científica onde se tem a diligência de contribuir para o 

desenvolvimento da ciência em uma determinada nação.  

   Assim, a cienciometria pode ser utilizada também para fins 

governamentais, em que se busca mostrar ao governo quais 

linhas de pesquisas são as mais importantes para o país e que 

se deva ter maiores investimentos (SPINAK, 1998).  

   Ou seja, entre outros interesses, a Cienciometria tem uma 

relação com o crescimento econômico (SPINAK,1998) sendo 

importante para um país. Percebendo isto, cada vez mais 

governos despertaram para a importância dessa ciência 

(MACIAS-CHAPULA, 1998), dando prioridade a investimentos 

na ciência e tecnologia nas políticas cientificas (VALLEJERA et 

al, 2017). No Brasil, a cienciometria cresceu significativamente, 

mas é uma área ainda pouco explorada (RAZERA, 2016). Isso 

se dá porque o avanço da ciência no Brasil foi (e é) um pouco 

retardatário em relação a países europeus (PARRA; 

COUTINHO; PASSANO, 2019). 

    Em geral, quando se é referido à ciência, os indicadores 

cienciometricos, assim como os indicadores bibliométricos, são 

imprescindíveis (MACIAS-CHAPULA, 1998), Spinak (1998), 

aponta que a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

trabalharam juntas afim de desenvolver metodologias para 

formular indicadores cienciometricos, tal pesquisa resultou na 

formulação de três manuais: Manual de Frascati, o Manual de 

Oslo e Manual de Canberra. Tais manuais oferecem 

procedimentos para medir as atividades de investigação e 

desenvolvimento experimental (SPINAK, 1998). 

   Spinak (1998) cita ainda que os indicadores cienciometricos 

podem se dividir em dois grandes grupos: Indicadores de 
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publicação e os indicadores de citação. O primeiro grupo mede 

a quantidade e o impacto das publicações, quanto ao segundo 

mede o impacto e as relações entre as publicações cientificas. 

Esses índices podem ser medidos de forma relativamente 

simples ou seguindo alguns critérios (SPINAK, 1998). 

   Ainda de acordo com Spinak (1998) estudos cienciometricos 

podem também ser realizados em diversos níveis, estes que 

podem ser medidos desde por autores ou até países. 

Mostrando assim o crescimento e o impacto de diversas áreas 

do conhecimento (SPINAK,1998) 

    É valido ressaltar que quando se fala em cienciometria, não 

se trata apenas de quantificar os estudos científicos. Ou seja, 

não se pode simplesmente estabelecer uma escala de medida 

para a ciência sem que ela responda com as expectativas 

impostas pelo meio em que se desenvolve (SPINAK, 1996). 

Sendo assim, o entendimento do conceito de cientiometria vai 

além de quantificar as publicações cientificas, uma vez que se 

pode utilizar a cienciometria como uma forma de conhecer 

melhor a relevância de pesquisas, observando-se o grande 

valor de tais temas na ciência. Além disso, a cienciometria tem 

um bom aporte para um limite de publicações, destacando bem 

a área a ser pesquisada (RAZERA, 2016).  

   Com a perda da diversidade que se está acontecendo nos 

últimos anos (RIPPLE et al, 2016) e a caça de aves, sendo um 

problema em nosso país, tendo seus estudos escassos 

(BARBOSA; AGUIAR, 2015; LIMA, 2015) se faz importante 

quantificar as publicações cientificas nessa temática de 

exploração ornitológica do Brasil, e com isso incentivar outros 

pesquisadores a investigarem quais os problemas de tão 

poucas publicações sobre caça, em nosso país. 

   Objetivou-se, principalmente nesta pesquisa demonstrar de 

modo quantitativo as publicações realizadas voltadas para a 
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temática: "caça de aves no Brasil", e dar notação à relevância 

de tais artigos para a conservação de espécimes ornitológicas. 

E através de publicações científicas analisadas mostrar a 

realidade em que a pesquisa no âmbito avifauna brasileira se 

encontra nos últimos anos, não descartando os demais 

indivíduos que fazem parte da fauna. 

 

MATERIAIS E METODOS 

 

   Tendo em vista a preocupação emergente sobre a extinção e 

desfaunação ocorrentes e o alto índice de publicações 

cientificas anuais, objetivou-se levantar dados para verificar a 

quantidade de publicações sobre a caça de aves em nosso 

país. Considerando isto, esta pesquisa tem caráter quantitativo. 

haja vista que este método se utiliza da busca baseada 

predominantemente em dados estatísticos gerando medidas 

precisas e confiáveis. Assim, permitem uma análise estatística 

futura usando pesquisas anteriores e conhecimentos teóricos 

mais precisos possível para melhor contribuir com os estudos 

acerca dessa temática. 

   De início se foi feito uma coleta de dados, realizando uma 

busca na Revista Brasileira de Ornitologia (RBO) e nos 

periódicos: Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Springer 

Link Scientometrics e Periódicos Capes. Tais periódicos tem 

uma amplitude grande de publicações científicas e se 

mostraram essenciais para tal pesquisa por integrarem várias 

outras plataformas de publicações. E como a pesquisa se 

baseia no campo da ornitologia, a revista também se faz 

importante.  

   Para realizar as buscas nestas bases de dados, foi-se 

utilizado as combinações das palavras: "Caça" AND “Aves”, 

"Captura" AND “Aves”, “Tráfico” AND “Aves” e “Avifauna”. 
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Dessa forma se foi gerado uma busca mais refinada e com os 

artigos mais relevantes para o presente trabalho. Para a busca 

nas bases de dados também foi utilizado o filtro “ano de 

publicação”, onde se foi buscado artigos dos últimos cinco anos, 

sendo os documentos analisados a partir de janeiro de 2015 até 

julho de 2020. 

   Após inserir cada combinação de palavras-chaves em cada 

plataforma e revista, e tendo uma geração de dados, foi se feita 

uma análise das publicações geradas a fim de buscar os 

documentos que traziam o tema ornitológico. Feito isto, 

encontrou-se as publicações sobre caça, tráfico, e comercio de 

aves, as quais foram separadas para se quantificar. Obtendo o 

número de publicações com o tema procurado, foi-se feito uma 

correlação de Spearman, no qual foi-se dividido o número dos 

arquivos encontrados pelos resultados gerais e multiplicado por 

cem, gerando uma porcentagem, com o intuito de deixar os 

resultados ficarem mais claros. Além de quantificar os 

trabalhos, também se foi feita uma quantificação dos autores, 

que trabalharam nesta temática nesses últimos cinco anos, 

para assim mostrar se mais de um autor ou grupo de autores se 

destacaram com publicações na temática abordada neste 

trabalho.  

   Após a obtenção da quantidade destes documentos, uma 

triagem se fez necessária para retirar publicações encontradas 

em ambas as bases de dados e/ou com o uso dos diferentes 

descritores.  Para que assim, tanto na quantificação como na 

qualificação não tenham repetições e ter uma obtenção de 

dados de maneira mais exata possível. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

   Entre os artigos científicos gerados, foram observados um 

resultado total de 1.909 publicações científicas encontradas nas 

bases de dados. Pode-se observar com estas implicações, o 

alto índice de periódicos publicados nos últimos cinco anos, 

entretanto nesse trabalho se é apresentado que dessa listagem 

pouquíssimos artigos que fazem menção à caça de aves no 

Brasil. Com uma representatividade de apenas, 

aproximadamente, vinte e duas das publicações analisadas  

(1,15%) fazem alusão à caça de aves em nosso território 

brasileiro, como mostra o quadro um. 

   O quadro um, além de nos mostra o número de documentos 

que tratam do assunto caça, mostra também a quantidade de 

documentos gerados tanto nas plataformas e revista quanto de 

acordo com as combinações das palavras-chave. Estas 

informações foram inseridas no quadro a fim de facilitar o 

entendimento das porcentagens que também o são 

apresentadas. 

 

Quadro 1. Quadro de resultados totais 

 CAPE

S 

SCIEL

O 

RB

O 

SPRING

ER 

DOCUMENT

OS 

GERADOS 

CAÇA 02 02 0 0 136 

CAPTURA 04 01 0 0 441 

TRÁFICO 05 01 0 0 126 

AVIFAUNA 02 0 0 05 1.206 

TOTAL 13 04 0 05 - 



CAÇA EXPLORATÓRIA DE AVES NO BRASIL: UMA ANALISE CIENCIOMETRICA 

332 
 

DOCUMENT

OS 

GERADOS 

881 254 13 761 1.909 

PERCENTU

AL (%) 

1,47 1,57 0 0,65 1,15 

Fonte: Dados autorais, 2020. 

      Levando em consideração, a avifauna brasileira, é inegável 

que o Brasil tem uma ampla variedade de espécies de aves, 

ficando no encalço somente de dois países: Peru e Colômbia 

(SILVA et al, 2015). E embora essa variedade seja grande e 

que o Brasil fique em primeiro lugar no ranking de publicações 

cientificas da América Latina (SANTOS; ARAUJO, 2016), Silva 

e colaboradores (2015), afirmam que o estudo avifaunístico 

ainda é escasso nesse país. Esta afirmação é discordada de 

acordo com os resultados apresentados no quadro um da 

presente pesquisa. O quadro aqui apresentado mostra que há 

uma grande magnitude de pesquisas em diferentes áreas 

ornitológicas no Brasil. 

   No quadro um, observa-se que os periódicos da Capes 

abrangeram mais resultados, tanto no gerados pela plataforma 

(oitocentos e oitenta e um), quanto na triagem para os trabalhos 

quantificados na presente pesquisa (treze), chegando a uma 

porcentagem de 1,47%. A base de dados Springer Link também 

gerou muitos resultados (setecentos e sessenta e um), 

entretanto, da triagem feita quantificou apenas cinco trabalhos, 

representando um percentual de 0,65% de artigos utilizados 

para esta pesquisa. Já a plataforma Scielo não gerou tantos 

artigos quanto as outras bases de dados já mencionadas, 

sendo um total geral de duzentos e cinquenta e quatro 

documentos publicados e divulgado pela plataforma. 

Considerando a apresentação de números de resultados 
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baixos, a porcentagem do Scielo se torna maior que as outras 

bases de dados 1,57%. A Revista Brasileira de Ornitologia, em 

seu acesso livre não apresentou resultados para quantificar 

nesta pesquisa. 

   Esses resultados foram obtidos a partir de quatro tipos de 

buscas feitas em tres plataformas e em uma revista. Para a 

primeira busca, foi utilizada a palavra-chave “Caça” combinado 

com AND “Aves”, e como resultado foram-se gerados vinte e 

oito artigos na base de dados periódicos da CAPES, oitenta e 

dois no Scielo, vinte e seis no Springer e a RBO não gerou 

nenhum tipo de docuumento. Da analise desses resultados, 

somente foram encontrados quatro publicações, representando 

2,94% dos resultados para essa combinação e apenas 0,20% 

da soma dos resultados gerados em todas as bases de dados. 

   Na segunda busca, foi utilizando o descritor “Captura” 

combinado com AND “Aves”, encontrou-se quatrocentos e 

quarenta e um itens ao todo, trezentos e oito encontrados na 

Capes e trinta e cinco no Scielo, a Revista Brasileira de 

ornitologia novamente não gerou resultados e o Springer 

apresentou noventa e oito. Sendo que deste total, apenas cinco 

publicações aludiram a temática buscada, com uma 

representação de 0,26%. da totalidade. Estes artigos 

selecionados, resultaram apenas das bases de dados Scielo e 

periódicos da Capes. 

   Quando a busca foi realizada com a palavra-chave “Avifauna” 

à amplitude de publicações científicas foi maior, chegando a um 

absoluto de mil duzentos e seis implicações, das quais a 

plataforma Springer saiu na frente em questão de índices 

gerados. Porém, o grande número nos resultados desta 

palavra-chave não influenciou para um maior índice de 

publicações referente ao proposto nesta pesquisa. Assim foram 

encontrados somente sete insinuações, na base de dados 
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Scielo e na base de dados Springer Link Scientometrics 

equivalentes à 0,36% de itens referidos à caça de aves no 

Brasil.  

   A última busca foi realizada com o descritor “tráfico” 

combinado com AND “Aves”, e a amplitude não foi tão alta, 

sendo um total de cento e vinte e seis resultados gerados nas 

plataformas e o resultado obtido foram cinco artigos no 

periódico da Capes e um no Scielo, e tanto a Revista brasileira 

de ornitologia quanto o Springer não obtiveram nenhum 

resultado. Assim, este descritor resultou em uma porcentagem 

de 0,31% dos resultados gerais, sendo esta considerada baixa 

em relação as outras já apresentadas. Já a porcentagem 

apresentada dos resultados da referida palavra-chave foi de 

4,76%, porém a mesma não se pode ser considerada alta pois, 

como já dito antes, o índice de resultados com este descritor 

não foi tão alto. 

  Assim, as porcentagens gerais de publicações foram as 

seguintes: para a base de dados dos periódicos da Capes 

1,47%, seguido da Scielo com 1,57%, a Springer apresentou o 

menor percentual entre as bases de dados, sendo este 0,65% 

e a Revista Brasileira de Ornitologia não apresentou resultado 

algum. 

   Para as palavras chaves, independente de plataformas, os 

percentuais apresentam elevações de porcentagens 

consideráveis, chegando a quase 5%. Sendo caça com 2,94%, 

captura com 1,13%, avifauna com 0,58% e tráfico com 4,76%. 

   A base de dados dos periódicos da Capes apresento maior 

índice de resultados para a palavra-chave “Tráfico” AND “aves”. 

Na base de dados Scielo a combinação dos descritores que 

apresentou maior índice foi “caça” AND “aves” e na Springer 

Link Scientometrics a palavra-chave que gerou resultados foi 

“avifauna” 
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   Posto isto, a plataforma que apresentou mais resultados foi a 

Capes e a palavra chave que mais contribuiu para esta 

pesquisa foi “Tráfico”, Este descritor apresentou a maioria de 

seus resultados na plataforma dos periodicos da Capes. Outro 

descritor que contribuiu muito para esse trabalho foi “Avifauna”, 

tendo sua maioria de documentos na plataforma Springer Link.    

   Para melhor visualização desses dados, apresentamos no 

Gráfico um, a comparação entre a quantidade de publicações 

sobre caça de aves, em meio as plataformas já mencionadas 

anteriormente e as referidas combinações de palavras-chaves.  

 

Gráfico 1: Artigos analisados pela plataforma e palavra-

chave 

 
Fonte: Dados autorais, 2020. 

   Este gráfico apresenta dois eixos, onde em um podemos ver 

a nomenclatura das plataformas e no outro, a quantidade de 

artigos encontrados. Os artigos estão representados nas 
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colunas separados de acordo com as palavras-chaves 

utilizadas (ver gráfico um).Como já delineado antes, a 

representatividade de artigos referidos à palavra-chave “caça” 

AND “aves” foram quatro: dois na plataforma Scielo, nos anos 

de 2019 e 2020 e dois no Periódicos da Capes, nos anos 2015 

e 2019.  

   Vale ressaltar que, destes quatros artigos analisados 

referidos à caça de aves, apenas os encontrados no Scielo tem 

exclusividade para a caça ornitológica, quanto aos dois dos 

periódicos da Capes fazem menção à outras espécies 

faunísticas. Como já mencionado antes, a Revista Brasileira de 

Ornitologia e a Plataforma Springer Link Scientometrics não 

levantaram dados para a quantificação dos resultados.   Ao 

utilizar a combinação de descritores “Captura” AND “aves”, 

novamente o Scielo e a Capes mostraram resultados, sendo 

quatro da plataforma Capes (nos anos de 2017-2019) e um na 

plataforma Scielo, no ano de 2017. E novamente a Springer 

Link Scientometrics e a Revista Brasileira de Ornitologia não 

apresentaram dados que contribuíssem para a presente 

pesquisa. Percebemos que com o estabelecimento das palavra-

chave “tráfico” AND “aves”, só se foi encontrado artigos 

referentes ao tema nas plataformas Scielo e nos periódicos da 

Capes, onde nessa última há um número de resultados maior 

com esse descritor em relação a outra plataforma, sendo cinco 

para a CAPES e um para o Scielo. E mais uma vez, tanto a 

Springer Link quanto a revista Brasileira de Ornitologia não 

apresentaram resultados para a pesquisa. Com o descritor 

“Avifauna” foi-se gerado muitos resultados divulgados, porém, 

quanto á temática abordada, a plataforma Springer Link se 

destacou com os resultados (cinco documentações), sendo 

seguida dos periódicos da Capes com duas divulgações. Aqui, 

a plataforma Scielo não apresentou material sobre a caça 
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ornitológica, assim como a Revista Brasileira de Ornitologia 

também não apresentou resultados. 

      Os dados mostrados até no momento nesse trabalho 

corroboram com a afirmação de Barbosa e Aguiar (2015), 

quando dizem que as publicações sobre caça são incomuns, no 

evento relatado no presente trabalho percebemos que é raro 

divulgações sobre a caça de aves. Isso se dá já que o índice de 

resultados mostrados é pouquíssimo e raras são as obras 

apresentados aqui. Essa escassez em publicações tem como 

consequências mais carência de trabalhos futuros. Uma vez 

que, vem a desestimular a comunidade científico-acadêmica 

em tratar tais temas, tendo em vista que quase não se consegue 

alcançar dados para realizá-la (SANTOS; ARAUJO, 2016).  

   Outro quesito que pode causar a baixa intensidade em 

publicações sobre a caça das aves, assim como ocorre nos 

estudos de tráficos animais, que como já dito, também tem 

baixos índices de publicações (BARBOSA; AGUIAR, 2015) 

(LIMA, 2015), são as atenções dos pesquisadores para outros 

grupos animais.  O grupo mamalia é um dos mais pesquisados 

e se torna mais atrativo para pesquisadores do que os outros 

grupos taxonômicos (SANTOS; ARAUJO, 2016).   

   Entretanto, para mostrar que se há baixos índices nas 

publicações de caça de aves, além das palavras-chave e das 

plataformas de busca, existe um outro eixo muito importante 

dentro da cienciometria para quantificar essas publicações, 

sendo o mais importante: O ano de publicação. Com esses 

dados pode-se saber se está havendo declínio ou elevação da 

quantidade de publicações no âmbito referido, em outras 

palavras pode-se estimar a dispersão da literatura (GARRIDO; 

RODRIGUES, 2015). Nesta pesquisa, notou-se que embora 

haja um número pequeno de publicações sobre caça de aves, 

no ano de 2020 houve uma quantidade significativa de 
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publicações, em relação a anos anteriores, sobre a caça de 

aves em território brasileiro (Ver gráfico dois). 

   O gráfico dois trata-se de informar sobre a quantidade das 

publicações anuais de documentos com o tema caça de aves, 

independente das plataformas utilizadas, utilizando para a 

busca quatro diferentes descritores. Neste gráfico, nota-se que 

houve um aumento significativo de resultados com a palavra-

chave “avifauna”, independente de plataforma. Esta que, 

inicialmente tinha um total de zero publicações entre os anos de 

2015, 2016 e 2017 saltando para um total de quatro publicações 

em 2020. É perceptível ainda que este salto ocorreu de forma 

gradativa, com uma oscilação de publicações, entre 2018 e 

2019, antes de aumentar o número de resultados. 

   As palavras “Captura” AND “Aves”, não obteve tanto sucesso 

como “avifauna”, manteve-se em zero publicações entre 2015 

e 2016, teve seu pico em 2017 com três artigos, caiu para zero 

publicações em 2018 e em 2019 estacionou com a quantidade 

de um artigo, sendo o mesmo resultado para o ano de 2020. 

Somando o número de publicações dos descritores “Captura” 

AND “Aves” e “avifauna”, o ano com maior publicação foi 2020 

e a palavra-chave que gerou um maior número de publicações 

para análise foi “Avifauna”. 

   A combinação dos descritores “caça” AND “aves”, apresentou 

uma publicação em 2015, e entre os anos 2016-2018 não 

apresentou publicações. Os resultados somente tornaram a 

aparecer no ano de 2019 com dois artigos, e apenas uma 

publicação no ano 2020. Já o descritor “Tráfico” AND “aves”, 

apresentou resultados para todos os anos com exceção de 

2019. Entre 2015 e 2018, a palavra-chave mostrou que havia 

pelo menos uma publicação referente a caça e tráfico de aves 

em nosso país, e subiu para dois em 2020. 
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Gráfico 2 Publicações anuais sobre caça de aves 

 
Fonte: Dados autorais, 2020. 

   Entre os descritores “Caça” e “Tráfico’, o ano que representou 

mais publicações foi 2020, com um total de três publicações, e 

o descritor que apresentou mais resultados foi “tráfico”, entre 

esses dois. Comparando todos os dados do gráfico dois, se 

percebe que, como já mencionado antes, 2020 foi o ano que 

teve maior número de publicações sobre a temática central 

abordada no presente trabalho. Esse ano apresentou pelo 

menos uma publicação sobre a caça na área ornitológica. Mas 

antes disso, os anos de 2017 e 2019 também apresentavam 

números relevantes de publicações sobre caça de aves. 

Contudo, o gráfico dois expos um aumento significativo de 

publicações nos últimos cinco anos.  

   Entre os descritores, o que apresentou maior amplitude de 

publicações na análise dos últimos cinco anos foi “avifauna”, 

com oito publicações, sendo seguida por “Tráfico” AND “aves” 

com seis documentos. Salienta-se que no gráfico dois, os 

índices e os anos de publicações se dão independente de 
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plataforma. De forma geral, no gráfico dois se é apresentado 

que nos últimos cinco anos, o tema caça de aves teve 

crescimento significativo, saltando de uma média de uma 

publicação anual entre 2015-2019 para uma média de seis em 

2020. Contudo, mesmo que esse estudo mostra que esteja 

havendo um crescimento significativo. os estudos sobre caça 

ainda sejam infrequentes como afirmam Barbosa e Aguiar 

(2015) e Lima (2015), sobretudo o de caça as aves.  

   É ressaltado aqui ainda que, nos gráficos um e dois e no 

Quadro um, apresentados no presente artigo foi apontada 

apenas uma cópia dos artigos que foram divulgados em duas 

ou mais bases de dados e/ou que resultaram no uso das 

diferentes palavras-chaves. Visto que, havendo duplicações de 

documentos, não foi necessário fazer a quantificação e 

qualificação dos mesmos mais que uma vez e deixando os 

dados quatitativos com maior precisão.  

   Contudo, de todas publicações analisadas entre os diferentes 

descritores e plataformas utilizadas, em torno de seis 

documentos foram encontradas em bases de dados diferentes 

e no uso de palavras-chaves distintas. Os trabalhos que se 

repetiram foram: Bezerra (2019), de Oliveira et al (2020), de 

Oliveira Grieser et al (2019), de Oliveira, Lopes e Alves (2018), 

Ruas et al (2017), Soares et al (2018), Teixeira (2017). 

   Além da triagem feita, foi considerado um outro objeto 

utilizado pela cienciometria, que é a quantificação de autores 

(GARRIDO; RODRIGUES, 2015), posto que mostra o número 

de cientistas que publicaram na área pesquisada. Assim, pode 

relacioná-los com a quantidade de artigos para uma melhor 

quantificação. Dos vinte e dois estudos aqui abordados, foram 

listados dezenove autores, mostrando que existem autores que 

publicaram mais de um trabalho sobre caça de aves. Embora 

não muitos, nos últimos cinco anos foram visualizados três 
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grupos de autores que fizeram mais de uma publicação sobre a 

caça de aves, sendo eles: Bezerra nos anos de 2017 e 2020; de 

Oliveira et al. nos anos de 2018 e 2020 e Soares com duas 

publicações, ambas no mesmo ano, 2018.  

 

CONCLUSÃO 

 

   Diante do exposto, foi demonstrado de forma quantitativa e as 

publicações cientificas efetuadas na área de caça de aves dos 

últimos cinco anos, considerando quatro diferentes 

combinações de palavras-chave já supracitadas em diferentes 

bases de dados. Com estes dados, observamos que a 

importância de artigos sobre a caça ornitológica ainda é ínfima 

em nosso país, tanto que ao se comparar o número de 

publicações geradas com o número de publicações sobre o 

tema raramente se encontra divulgações sobre a caça. Destes 

últimos cinco anos, a maioria dos artigos que foram gerados 

como resultados das bases de dados tratava-se muito de 

manejo e monitoramento, e pouquíssimos sobre os efeitos da 

caça nas aves e em outros animais. 

   Entrevemos que os resultados não aderiram com o objetivo 

de demonstrar o declínio das emissões cientificas publicadas 

nos últimos anos. Todavia, embora encontrado leve aumento 

de publicações sobre o tema abordado em 2020, o número 

ainda é baixo se considerar o resultado mostrado nas 

plataformas de buscas aqui utilizadas. Tendo um total de 

aproximadamente 1,15% de todos os artigos analisados é uma 

evidência clara de que o meio científico é pobre em relação ao 

tópico abordado.  

   Sendo assim, pode-se concluir que, embora tenha uma 

grande importância ecológica e de conservação, e por nosso 

país possuir uma riqueza enorme no campo ornitológico, os 
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índices científicos sobre caça dessa classe animal ainda é 

muito escasso. Chamando a atenção do meio acadêmico e 

científico para trabalhar mais essa temática que esta interligada 

com a conservação e preservação das espécies. Por outro lado, 

é preciso relembrar que existem arquivos que não foram 

publicados (onde o contexto financeiro é um dos influenciadores 

para a não divulgação de trabalhos) e que o uso de outras 

palavras-chave pode apresentar índices diferentes.  

   É importante considerar também que, o Brasil tem 

potencialidade para estudos da biodiversidade, incluindo a 

caça, mas para isso seria necessário mais interesse por parte 

dos entusiastas em etno-zoologia, e seria preciso também que 

o governo brasileiro vise mais investimentos econômicos tanto 

na ciência como na educação. 
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RESUMO: A cama de aves tem sido cada vez mais usada como 
fertilizante em sistemas de produção, pois é uma alternativa 
economicamente adequada aos fertilizantes químicos e 
proporciona a reciclagem de matéria orgânica e nutrientes. 
Portanto, dado o exposto, objetivou-se abordar a composição e 
uso da cama de frango no setor da agricultura. O estudo foi 
realizado a partir das ferramentas de pesquisa do buscador 
Google.com e da base de dados do Scielo, com uso das 
seguintes associações de palavras chaves: “cama de pollo” 
“fertilizante” AND agricultura”; “desechos avícolas” “fertilizante” 
AND agricultura”; “chicken bed” fertilizing” AND “agricultural”; 
“poultry waste”; fertilizing” AND “agricultural”; “cama de frango” 
“adubação e agricultura”; “dejetos avícolas”, “adubação e 
agricultura” com uso do filtro de publicações disponibilizadas 
entre 2015 e 2020 nos idiomas espanhol, inglês e português no 
qual foram consideradas as publicações mais relevantes 
hierarquizadas pelas plataformas da pesquisa. A aplicação da 
cama de frango apresenta efeitos positivos no crescimento e 
desenvolvimento de diferentes culturas agrícolas atuais. 
Enriquece o solo com nutrientes essenciais, aumenta o 
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rendimento e a qualidade das colheitas como também reduz 
custos relacionados a compra de fertilizantes químicos 
tradicionais. O uso da cama de frango na compostagem 
constitui uma alternativa ecologicamente correta e promissora 
para o manejo e reciclagem de materiais fosfatados e 
nitrogenados para serem amplamente utilizados como aditivo 
orgânico na agricultura. 
 
Palavras-chave: Adubação orgânica. Resíduo de aviário. 
Agricultura. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A avicultura brasileira vem apresentando recordes ao 

longo de décadas, em 2017, por exemplo, mantivemos a 

segunda posição no ranking mundial de produtores com um 

total de 4,320 milhões de toneladas, sendo 66,9%  destinados 

ao consumo interno e 33,1% à exportação (ABPA, 2018). 

 E devido a crescente demanda por proteína de aves e 

produtos derivados em todo o mundo, uma grande quantidade 

de subprodutos (mistura de esterco, resíduos de cama e comida 

e penas) do setor avícola é gerada (JESWANI et al., 2019). 

Nos últimos anos, a geração de carne de frango brasileira 

cresceu 112%. Essa performance configurou o Brasil como o 

maior exportador e o terceiro maior fornecedor mundial. A 

esquematização produtiva de frangos de corte é retratada por 

milhares de fabricantes, variadas empresas favorecedoras e 

exportadoras. Seu ordenamento, competência gerencial, 

revolução de tecnológicas incorporadas e o manuseio de um 

sistema habilitado de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)5 

foram as explicações desse sucesso(ABPA, 2018). 
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 A cama de frango é todo o material distribuído no chão 

dos galpões para servir de cama para o frango, sendo as suas 

principais funções de receber e absorver a umidade dos 

excrementos, assim como as penas e descamação da pele do 

frango, proporcionar isolamento térmico e oferecer uma 

superfície macia para as aves (VIRTUOSO et al., 2015). 

A efetividade do fertilizante da cama de aves submete-se 

a aptidão de mineralização de seus nutrientes que se deparam 

na forma orgânica. A capacidade poluente deste resíduo, por 

outro lado, depende, dentre outros elementos, da rapidez da 

nitrificação dos compostos nitrogenados. Com base nesse 

ponto, a determinação de doses de cama de aves para suprir 

adequadamente a demanda de N das culturas passa, 

impreterivelmente, pelo conhecimento dos teores de N e da 

capacidade de mineralização de seus compostos orgânicos      

(ROGERI et al., 2015). 

 A escolha do material a ser utilizado como cama de 

aviário é importante, visto que as aves passarão todo o seu ciclo 

de vida em contato direto com o mesmo (GARCÊS et al., 2017) 

no qual são utilizados diferentes materiais, tais como: 

maravalha, casca de amendoim, arroz, café, capim seco, 

espigas de milho picadas, etc (SHEPHERD et al., 2017; 

GRIMES et al., 2019). 

A quantidade de cama de frango gerada por ave ao longo 

do ciclo de produção varia entre 1,5 e 5,7 / kg de cama / ave, 

porém em alguns países a mesma cama é frequentemente 

usada para mais de um ciclo de produção ou utilizada como 

fertilizante e condicionador de solo para desenvolver práticas 

agrícolas (DALÓLIO et al., 2017). 
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O uso de fontes orgânicas para fertilização do solo tem 

sido impulsionado pela necessidade de destinação dos 

resíduos produzidos pela atividade animal e pelo aumento da 

demanda do mercado consumidor por sistemas ecológicos 

tendo um aumento crescente para adubação em solos 

(ROGERI et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016). 

Indica-se a  necessidade do avanço de estudos futuros 

para estimar  a emissão dos poluentes atmosféricos nocivos 

que tem o pontencial a vir de ser gerados no tempo de seu 

aproveitamento energético (DALÓLIO et al., 2017). 

O aproveitamento de resíduos da produção animal, como 

a cama de frango, tem recebido grande visibilidade por serem 

compostos ricos em nutrientes, produzidos em grandes 

volumes e, para os produtores, o destino mais comum. e 

economicamente viável para utilizá-lo para fertilização de áreas 

agrícolas e pastagens (MIERZWA-HERSZTEK et al., 2016 ). 

Assim, adubação do solo a partir da cama de frango 

consiste em um opção potencial  de utilizar um recurso natural 

de baixo custo e rico em compostos nitrogenados, que é um dos 

nutrientes mais exigidos na fase vegetativa das plantas 

(FRANÇA et al., 2017).  

 A prática do reaproveitamento da cama de frango é uma 

estratégia para a redução de custos além diminuir os impactos 

ambientais gerados pelos subprodutos do setor, todavia, torna-

se necessário entender a melhor forma de aplicação e uso na 

produção de alimentos. 

 Portanto, dado o exposto, objetivou-se abordar a 

composição e uso da cama de frango no setor da agricultura. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

  O estudo foi realizado a partir das ferramentas de 

pesquisa do buscador Google.com e da base de dados do 

Scielo, com uso das seguintes associações de palavras chaves: 

“cama de pollo” “fertilizante” AND agricultura”; “desechos 

avícolas” “fertilizante” AND agricultura”; “chicken bed” fertilizing” 

AND “agricultural”; “poultry waste”; fertilizing” AND “agricultural”; 

“cama de frango” “adubação e agricultura”; “dejetos avícolas”, 

“adubação e agricultura” com uso do filtro de publicações 

disponibilizadas entre 2015 e 2020 nos idiomas espanhol, 

inglês e português no qual foram consideradas as publicações 

mais relevantes hierarquizadas pelas plataformas da pesquisa. 

Foram selecionadas 15 publicações. 

 

Figura 1. Análise esquemática de verificação exata 

fundamentado nas bases de dados. 

 

 
FONTE: Autoria própria 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  O uso de fontes orgânicas para fertilização do solo tem 

sido impulsionado a destinação dos resíduos produzidos pela 

atividade animal e pelo aumento da demanda do mercado 

consumidor para atuar em sistemas ecológicos. De forma que 

o aproveitamento de resíduos da produção animal, como a 

cama de frango, tem recebido grande visibilidade por serem 

compostos ricos em nutrientes (OLIVEIRA et al., 2016). 

Com a progressão dos negócios agronômicos, se apresentou 

maiores necessidades de infraestutura. Como consequência, 

novas tecnologias vêm sendo consumidas na agricultura tendo 

em vista maiores produtividades, limitação do custo de 

produção e uso sustentável de recursos. De entre essas 

tecnologias, compõe-se o uso de fertilizantes organominerais 

(OLIVEIRA et al., 2016). 

  A cama de frango representa a principal sobra sólida do 

nível primário em diferentes indústrias avícolas (VAZ et al., 

2017), e vem sendo aplicada como alternativa economicamente 

adequada a susbstituição ou complementação dos fertilizantes 

químicos (Figura 2). Principalmente, o uso de esterco de aves 

compostado que permite a reciclagem de matéria orgânica e 

nutrientes e também agrega valor a esse resíduo (CACERES et 

al., 2015). 
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Figura 2. Fluxograma do tratamento da cama de frango para 

biodigestão anaeróbia e compostagem. Fonte: Aires et al., 

(2009) adaptado. 

 

   Enriquecer solos com a aplicação de esterco animal é 

considerado uma prática agrícola que visa aumentar os 

estoques de carbono do solo (BEGUM et al., 2017) e as camas 

de aves tem sido cada vez mais utilizada para melhorar esses 

estoques (Figura 3) (YANG et al., 2019).  

Figura 3. Dinâmica de uso da cama de frango na agricultura.  
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  De forma que a cama de frango é aplicada com intuito de 

fornecer nutrientes minerais para as plantas, como também 

para melhorar a matéria orgânica e a qualidade do solo (YANG 

et al., 2019), podendo ser explorada diferentes sistemas de 

produção de alimentos, desde a horticultura até culturas que 

visão a produção de grãos(Quadro 1). 

 
Quadro 1. Aplicação da cama de frango em diferentes culturas de 

importância agrícola para alimentação humana. 

Cultura País Trabalho 

Alface 

(Lactuca sativa L.) 

Argentina PATERLINI et al., 2019 

PIZARRO et al., 2019 

Cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum) 

Brasil GUIMARÃES et al., 

2016 

Milho 

(Zea mays L.) 

Tunísia ASSES et al., 2019 

Milho 

(Zea mays L.) 

Estados Unidos  

YANG et al., 2019 

Pimenta 

(Capsicum sp.) 

Brasil MARTINS et al., 2019 

Pimenta 

(Capsicum sp.) 

Indonésia INONU et al., 2020 

Rúcula 

(Eruca sativa Mill.) 

Brasil PELÁ et al., 2017 

Trigo 

(Triticale sp) 

Argentina BATTISTA et al., 2016 

Trigo de primavera 

(Triticale sp) 

Rússia ZAMYATIN et al., 2020 

Fonte: Autoria própria 

 Dessa forma, caracteres importantes das plantas como 

número de folhas por planta, altura  e  desempenho produtivo 

das plantas, são otimizados com uso da cama de frango, 

todavia, deve-se revisar a dose a ser aplicada conforme as 
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necessidades de nutrientes e disponibilidade dos mesmo 

nutriente no solo (PATERLINI et al., 2019).  

 O crescimento exponencial no número de folhas da 

alface por planta, aumentou de 16 a 22 folhas após um período 

de 15 dias de transplante com uso de YY grama de cama de 

frango (PATERLINI et al., 2019).  

 O uso de cama de frango crua (sem composto) na dose 

de 4,0 kg m−2 no cultivo de alface não é aconselhável, pois o 

valor obtido para concentração de nitrito em alfaces durante o 

ano de 2016, superou os 3.000 mg kg −1, valor máximo 

admissível em alface cultivada ao ar livre conforme a 

Comunidade Econômica Européia (PIZARRO et al., 2019). 

Através de uma comparação feita com um trabalho 

desenvolvido em torno da produção de cana de açúcar adubada 

com cama de frango, no qual o houve a utilização de 

delineamento experimental em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos (0, 3, 6, 9 e 12t/ha de cama de frango) e quatro 

repetições. Aos quatro meses pós-plantio não apresentaram 

distinções  entre as categorias do adubo usado acerca da altura 

das plantas, diâmetro do colmo, largura da folha e comprimento 

da folha, mas o número de plantas/m linear e número de 

folhas/planta atingiram valores máximos utilizando 8,7 e 5,3 t/ha 

de cama de frango, na devida ordem. A partir daí, notou-se que 

a adubação com cama de frango beneficia no que diz respeito 

as características químicas do solo, além de elevar a produção 

da cana-de-açúcar, exercendo pouca influência na sua 

composição química aos 12 meses após o plantio, sendo que 

12t/ha (maior nível utilizado) proporciona potencializar a 

performance da cultura. Tendo em vista a dimensão de se ter 

entendimento à  proporções de matéria seca para execução de 
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manejos, no cálculo da reposição de nutrientes, exigida pelas 

culturas ou até mesmo composição de substâncias utilizadas 

nas culturas agrícolas (GUIMARÃES et al., 2016). 

 O mercado atual demanda de variedades de hortaliças 

com qualidade, padrões de mercado aceitáveis, ou seja, é de 

suma significância adquirir mudas sadias e vigorosas. A 

influência da cama de frango em pimentas, também apresentou 

efeitos significativos para as variáveis altura da planta, diâmetro 

do colo, folhas completamente formadas, massa fresca da parte 

aérea, massa seca da parte aérea, massa seca total e etc, 

demonstrando que é uma estratégia para adquirir mudas de 

melhor qualidade(MARTINS, 2019). 

 Em uma pesquisa  sobre o tema, Impacto de tratamentos 

de cama aviária reutilizada na viabilidade e infectividade de 

micro-organismos,dá ênfase em cuidados necessários ao uso 

da cama de frango, pois demonstra a obtenção de táticas 

válidas na inativação e controle de microorganismos 

inadequados no espaço entre os lotes, para conservar a saúde 

avícola e a qualidade do alimento gerado. O atormentamento 

com os requisitos sanitários na avicultura envolve a saúde dos 

frangos e do consumidor. A formação do produto está mercê 

dos contratempos sanitários e deve estar preparada para 

abranger medidas regulares de contenção e controle. Com 

planejamentos destinados a obterem informações sobre 

protocolos de contaminação experimental da cama aviária com 

a utilização de alguns vírus, concluíram que tratamento de 

fermentação plana eliminou o VDIB e reduziu enterobactérias 

totais na cama aviária reutilizada. No entanto, não foi 

comprovado efeito sobre S.Heidelberg. O VDNC não 

permaneceu na cama aviária, separado da abordagem 
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adicionada. A execução da fermentação plana para o trabalho 

da cama aviária reutilizada entre lotes deve ser acrescentada 

por outro método de controle na presença de S. Heidelberg. 

Indicou-se que a contaminação experimental da cama aviária 

pelos vírus aviários foi mais eficaz com o uso de seeder birds, 

quando comparada à aspersão direta na cama. O exame de 

aves sentinelas mostrou-se uma técnica agradável para 

supervisionar a eficiência dos exames do adubo sobre os micro-

organismos estudados(RECH, 2017). 

 Para a produção de pimentas é recomendado o uso de 

cerca de 20% de cama de frango curtida principalmente para o 

cultivo de pimenteiras dedo-de-moça e de cheiro no qual foi 

capaz de ofertar um bom desenvolvimento de mudas destas 

pimentas contribuindo com a produtividade (MARTINS, 2019). 

A dosagem de cama de frango também afeta a área foliar 

total, teores de clorofila total, massa seca da raiz e massa seca 

da parte aérea entre cultivares de pimentas(INONU et al., 

2020).  

 Em um outro estudo realizado sobre a produtividade do 

milho safrinha com a aplicação de cama de frango na dose de 

10 T ha-1 proporcionou incremento no peso de mil grão de 

plantas de milho safrinha, ou seja, a aplicação de adubo cama 

de frango agrega valores positivos nos parâmetros 

agronômicos (BORGES, 2019). 

A aplicação de cama de frango como adubo de cultivos 

agrícolas, apresenta uma alternativa sustentável, pois abrange 

grande proposta na região avaliada. Pesquisas sobre o 

estímulo desse estrato na cultura do milho safrinha, são 

relevantes para demarcar como o contato deste com as 
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cultivares aqui cultivadas interferirá na produtividade e nos 

aspectos característicos do milho (BORGES, 2019). 

No trabalho voltado para a análise da Cama de Frango e 

resíduo moveleiro: Alternativa energética para a zona de Mata 

Mineira, foram verificadas que em decorrência dos aspectos de 

estruturação da cama de frango e do resíduo moveleiro e do 

interesse de se gerar uma saída sustentável, estas  são 

biomassas com possibilidades energéticas regionais para 

projetar energia descentralizada (DALÓLIO, F.S.; et al., 2017). 

E devido ao elevado volume de resíduos fornecidos como 

consequência da avicultura de corte e por serem  dispostos, em 

boa parte,  como  passivos ambientais,  deve-se oferecer justo 

acerca da energia  potencial  inserido  em  sua  constituição  é  

indispensável (DALÓLIO, F.S.; et al., 2017). 

 Em culturas anuais, a cama de frango em quantidades 

entre 5 e 10 t / ha produz um aumento significativo de fósforo 

disponível que dura vários anos, já o efeito para reposição do 

nitrogênio adicionado é variável e dura por um tempo, apesar 

de que aumente a produção em comparação com solos não 

fertilizados (BATTISTA et al., 2016). 

 Guimarães et al., (2016) demonstraram que a adubação 

utilizando cama de frango propicia melhoria nas características 

químicas do solo, mas exerce pouca influência na composição 

química aos 12 meses após o plantio de cana-de-açúcar, onde 

12t/ha permite maximizar o desempenho da cultura.  

 Com relação ao trigo a dose de 400 kg / ha, e 2,18 t / ha, 

34,6% foi superior à opção sem fertilizantes, contribuiu para a 

redução da susceptibilidade à podridão radicular do trigo de 

primavera, a menor propagação e desenvolvimento de podridão 
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radicular na variante com 400 kg / ha - 44,7% e 24,1%, que para 

os sem fertilizantes é 28,8% e 41,4% (ZAMYATIN et al., 2020). 

 Em outra pesquisa realizada por Pelá et al., (2017), 

Efetuou-se uma averiguação da adubação com cama de frango 

e esterco bovino de curral na produtividade, atendendo as 

porcentagens de N total e nítrico na parte aérea da cultura da 

rúcula. Englobando o delineamento experimental, que consistiu 

em blocos casualizados, em esquema fatorial 2x5, com quatro 

repetições. Foram testados dois adubos orgânicos (cama de 

frango e esterco bovino), e cinco doses (0, 10, 20, 30 e 40 t ha-

1). O experimento foi introduzido em circunstâncias de campo, 

em um Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico. Por intermédio 

do programa, foi possível constatar que a produtividade da 

rúcula aumentou até 40 t ha-1, como também aumentou a 

produção da massa fresca. 

 A adição tardia da cama de frango é uma estratégia 

eficaz para aumentar a disponibilidade de nitrogênio e reduz as 

perdas deste em até 33%, mas  adicionado precocemente 

resulta em uma melhor conservação de calor e umidade, tendo 

efeitos positivos na decomposição (BRYNDUM et al., 2017). 

Porém, as altas doses aplicadas pelos horticultores, que 

em alguns casos, é de 60 t ha-1 a cada dois anos, pode causar 

desequilíbrios nutricionais, como bem como problemas de 

salinidade na cultura e no solo, onde a aplicação repetida de 

cama de frango, em áreas pequenas, é preocupante, pois leva 

a potenciais problemas ambientais e agronômicos, incluindo 

degradação da qualidade de águas superficiais e subterrâneas 

(PATERLINI et al., 2019). O que revela a importância de 

desenvolver e pesquisar trabalhos que já tenham usado a cama 

de frango na adubação. 
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 Mesmo assim, a compostagem com resíduos aviários 

tem resultados em insumos agrícolas com qualidade 

agronômica suficiente, pois é possui teor de matéria orgânica 

relativamente alto, pH alcalino e um alto teor de nutrientes como 

também melhorou o crescimento do comprimento do caule, 

folha, biomassa fresca e seca de plantas de milho (ASSES et 

al., 2019). 

Dessa forma, a produtividade utilizando a cama de frango 

na adubação pode ser explorada na agricultura com a finalidade 

de melhorar as características das plantas visadas para elevar 

a produção, assim como melhorar a qualidade física do solo de 

modo a proporcionar menores gastos com a produção conforme 

reportado por Paterlini et al., (2019), Pizarro et al., (2019), 

Martins et al., (2019) e Yang et al., (2019). 

 A absorção de nutrientes também deve ser considerada 

especialmente ao cultivar plantas de uso na alimentação 

humana, afim de encontrar a dose ideal de adubação visando 

uma maior produtividade e absorção de nutrientes pela planta 

(CÁCERES et al., 2015). 

E pesquisas sobre a influência e níveis crescentes de 

cama de frango no momento do plantio nos atributos químicos 

do solo e no desenvolvimento da planta poderá contribuir para 

um sistema de produção mais sustentável, tanto para o produtor 

como para a indústria para uso na alimentação humana e 

animal (GUIMARÃES et al., 2016). 

 A produtividade das cultivares podem ser 

consideravelmente alavancadas por compostos orgânicos 

presentes na cama de frango, pois ao ser adicionado em solos 

superficiais apresentaram nutrientes orgânicos-C e fósforo e 

capaz de reduzir a porosidade do solo, aumentar a capacidade 
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de retenção de água e pH, otimizando assim a absorção de 

nutrientes por plantas (INONU et al., 2020).  

Assim, o aumento da produtividade podem ser 

alcançados, principalmente com adubação rica em de 

nitrogênio, como a cama de frango, que consiste ainda em uma 

alternativa de menor custo na produção (PIZARRO et al., 2019). 

Por consequência, os trabalhos de encontro a utilização 

da cama de frango na produção de cana-de-açúcar e o modo 

como intercede nas propriedades químicas do solo poderá 

agregar para uma metodologia de produção mais sustentável, 

tanto para o produtor de cana para a indústria quanto para 

utilização na alimentação animal. Em conjunto com grande 

proporção de cama de frango produzido e os altos custos da 

adubação mineral, transcorreu avaliaçãoa a respeito do 

desenvolvimento, a qualidade da cana-de-açúcar e os atributos 

químicos do solo em resposta à introdução de níveis crescentes 

de cama de frango no momento do plantio(GUIMARÃES et al., 

2016). 

A cama de frango representa uma alternativa potencial 

para melhorar a qualidade do solo como também para aumentar 

a produtividade de culturas agrícolas, tornando-se necessário a 

implementanção de políticas sobre a aplicação de resíduos 

aviários para garantir a utilização abrangente destes 

compostos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A aplicação da cama de frango apresenta efeitos 

positivos no crescimento e desenvolvimento de diferentes 

culturas agrícolas atuais. Enriquece o solo com nutrientes 
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essenciais, aumenta o rendimento e a qualidade das colheitas 

como também reduz custos relacionados a compra de 

fertilizantes químicos tradicionais. 

 Além disso, o uso da cama de frango na compostagem 

constitui uma alternativa ecologicamente correta e promissora 

para o manejo e reciclagem de materiais fosfatados e 

nitrogenados para serem amplamente utilizado como aditivo 

orgânico na agricultura, tornando-se importante orientar as 

políticas sobre gestão de resíduos aviários para aplicações em 

culturas agrícolas. 
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RESUMO: : O solo é de inestimável importância para a vida, 
um recurso natural vital e limitado. O seu constante uso para 
fins agrícolas vem cada vez mais desconstituindo suas 
partículas, causando a perca de nutrientes e o degradando, 
condições preocupantes. Por esse motivo novas técnicas estão 
sendo adotadas para preservar e recuperar o meio ambiente, 
evitando o excesso de degradação causada pelo homem.O 
presente estudo buscou discutir os processos estratégicos de 
biorremediação de solos agricultáveis com base em uma 
revisão literária sobre o assunto. Os microrganismos 
encontrados na natureza, incluindo a própria o próprio solo, 
podem ser utilizados em diferentes técnicas de biorremediação. 
Onde o reino fungi possui diferentes espécies disponíveis e 
potenciais de uso. Já existem diferentes metodologias 
disponíveis para tratar cada tipo de contaminante, e os fatores 
químicos e físicos, como a variação do pH e temperatura, 
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devem ser considerados para selecionar a melhor abordagem. 
Desta forma, a biorremediação constitui algo vantajoso, quando 
comparado com outras téncnicas para tornar o solo novamente 
fértil. Todavia, requer a estimulação progressivamente de 
estudos e adoção dessa prática para que seja aplicada em larga 
escala na recupe1ração de áreas contaminadas. 
 
Palavras-chave:Biorremediação. Solos. Descontaminação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil em sua extensão continental possui solos 

estruturados com grande diversidade de características 

químicas, físicas e morfológicas estruturados categorizados em 

13 classes de solos contidas no Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (SICS), derivados a partir da diversidade 

de pedoambientes e de fatores de formação do solo 

(EMBRAPA, 2016). 

A ampla peculiaridade observada nos pedoambientes 

também representa uma condição importante para a avaliação 

dos potenciais e limitações de cada solo, condicionando a sua 

sustentabilidade em função dos usos e das práticas de manejo 

aplicadas (EMBRAPA, 2016). 

O solo é constituído por matéria viva, partes sólidas, 

líquidas e gasosas, materiais minerais e orgânicos que ocupam 

a maior parte do manto superficial das extensões continentais 

do planeta. É formado por alteração da rocha-mãe, ocasionada 

pela interação de processos de natureza física, química e 

biológica que levam a degradação da rocha (SANTOS e 

BATISTA, 2015). Esse importante recurso ambiental tem como 

funções oferecer proteção e manter o ciclo das águas 
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subterrâneas; conservação de nutrientes; possibilitar a 

prospecção dos micro-organismos e ainda, ser condição 

necessária para a produção de alimentos (CETESB, 2015). 

É continuamente impactado por diversos fatores que 

influenciam gradativamente no crescimento das plantas, 

alterando diretamente a produtividade da cultura e a fertilidade 

do solo. Os estresses tanto abióticos como bióticos contribuem 

com 50 e 30%, respectivamente, para as perdas na 

produtividade agrícola em todo mundo (CHODAK et al., 2015). 

Segundo Viera (2018) Os poluentes do solo podem ser 

diversos, assim como seus resultados. Esses produtos, muitas 

vezes lançados sem nenhum controle, são capazes de 

contaminar organismos, serem incorporados à cadeia alimentar 

e, consequentemente, gerar desequilíbrios ambientais e 

desenvolvimento de doenças na população.Normalmente a 

poluição do solo se dá pela ação do homem, mas processos 

naturais também podem causar o mesmo efeito. A urbanização, 

aterros sanitários, agricultura, pecuária e mineração são 

exemplos de práticas humanas que agridem o solo. Maremotos, 

terremotos e as atividades vulcânicas, são exemplos de fontes 

de poluição natural. 

De acordo SUZUKI (2019) o solo tem as seguintes 

funções: controlar os ciclos biogeoquímicos dos elementos e da 

energia nos compartimentos do ambiente; suportar plantas, 

animais e homem; atuar como portador dos aquíferos 

subterrâneos e depósitos minerais; Atuar como recurso básico 

para produção de alimentos, fibras e biomassa de qualquer 

natureza; atuar como depósito genético, na medida em que 

mantém a biodiversidade.  
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É vigente a importância e uso do solo, um dos principais 

reservatórios de carbono do planeta, com base nisso entra as 

preocupações de como prolongar ou recuperar a fertilidade 

desses solos. Neste contexto, podemos fazer uso da 

biorremediação, método natural que consiste em utilizar 

microrganismos para recuperar áreas ambientais que foram 

contaminadas. 

Na busca pela recuperação de solos poluídos, muitas 

técnicas vêm sendo utilizadas, visando sempre o meio mais 

econômico e viável à sustentabilidade. O presente estudo 

buscou discutir os processos estratégicos de biorremediação de 

solos agricultáveis com base em uma revisão literária sobre o 

assunto.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado a partir das ferramentas de pesquisa do 

buscador Google.com e da base de dados do Scielo, com uso 

das seguintes associações de palavras chaves: 

“biorremediação” “solos”; “degradação” “solos agrícolas”; 

“fungos”; com uso do filtro de publicações disponibilizadas entre 

2015 e 2020 nos idiomas espanhol, inglês e português no qual 

foram consideradas as publicações mais relevantes 

hierarquizadas pelas plataformas da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A biorremediação é uma alternativa promissora na 

descontaminação dos ambientes aquáticos e terrestres. Sua 

grande aplicabilidade é devida a existência de milhares de 
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microrganismos com capacidade de degradação. Sendo assim, 

é uma tecnologia desenvolvida visando explorar agentes 

biológicos para a degradação e transformação de poluentes 

orgânicos em baixas concentrações (COUTINHO et al., 2015). 

O processo consiste na atividade biológica por meio de 

enzimas ou plantas com a habilidade de modificar ou degradar 

compostos poluentes, utilizando estas moléculas como fonte de 

nutrientes ou por co-metabolismo, transformando-os em 

substâncias inertes. Desse modo, digerem substâncias 

orgânicas no solo ou na água subterrânea, transformando-as 

geralmente em dióxido de carbono e água, logo alguns fatores 

como temperatura, volume de nutrientes e oxigênio, existência 

de receptores de elétrons, devem estar em equilíbrio 

favorecendo sua efetividade (HIROYUKI, 2017). 

Técnica essa de grande relevância para o meio ambiente 

que atualmente encontra-se em estado deplorável, por conta de 

ações inconsequentes principalmente da ação humana, 

afetando bruscamente os ecossistemas 
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Figura 1. Processo de biorremediação. 

 
As tecnologias de biorremediação podem ser 

classificadas sob condições “in-situ” e “ex-situ”. A 

biorremediação “in situ” se dá quando a degradação do material 

contaminado ocorre no próprio local onde ele está inserido. 

Enquanto que a biorremediação “ex-situ” é fundamentada na 

remoção do material contaminado para que o tratamento seja 

realizado em local externo ao de sua origem (CHECHINEL, 

2019). 

As metodologias “ex- situ” são, em sua maioria, mais 

eficientes do que os processos “in situ”, por conta do maior 

controle das condições ambientais. No entanto, a execução 

deste método nem sempre é possível, por exemplo, em áreas 

extensas de solo a retirada do material é inviável tanto do ponto 

de vista econômico quanto da preservação do solo (CARDOSO, 

2016). 
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Figura 2. Técnicas utilizadas na biorremediação. 

 
Fonte: Bianca Chaves Martins, 2019. 

 

Dentre as técnicas mais utilizadas, pode-se citar a 

bioestimulação, a bioaumentação e a atenuação natural. A 

bioestimulação é uma técnica que induz ao crescimento dos 

microrganismos presentes no meio contaminado através da 

suplementação da fonte nutricional, através do fornecimento de 

nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio), oxigênio, substâncias 

para a correção do pH e aceptores de elétrons adicionados a 

fim de auxiliar a degradação do contaminante (HERRERO e 

STUCKEY, 2015). 

Esta tecnologia pode ser utilizada para diversos fins: na 

remoção de toxinas de poços subterrâneos, na 

descontaminação do solo, em derrame químico como diesel e 
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gasolina, locais de lixo tóxicos, derrames de petróleo, 

degradação de herbicidas, decomposição de substâncias 

orgânicas e inorgânicas, entre outros. Sendo assim, importante 

o conhecimento dos princípios e das técnicas da 

biorremediação. Isso possibilita uma utilização e seleção 

correta de acordo com as condições específicas de cada local 

e de cada contaminante presente. Técnica que tem grande 

importância ambiental, econômica e social. Para que o 

processo de biorremediação ocorra de forma eficiente, os 

microrganismos devem estar presentes em grandes 

quantidades com habilidade de degradação do composto 

(COUTINHO, 2015) 

Já a fitorremediação é uma técnica que utiliza espécies 

vegetais tolerantes a metais pesados visando à remoção destes 

poluentes do solo. Vários estudos utilizam espécies vegetais 

tolerantes, em conjunto com bactérias capazes de sintetizar 

hormônios promotores de crescimento, auxinas, em especial o 

ácido indol acético (AIA); bactérias capazes de absorver metais, 

graças à produção de substâncias poliméricas extracelulares 

(EPS) ou bactérias capazes de solubilizar fosfato (MINARI, 

2016). 

Pode-se citar também a biorremediação do chumbo, 

resíduo tóxico que pode ocasionar danos graves tanto para o 

equilíbrio ecológico, quanto para a saúde humana. Em 

ambientes aquáticos principalmente, a poluição e 

contaminação ambiental, provocando distúrbios na maioria das 

vezes de difícil recuperação e controle. 

No interior dos organismos, os metais pesados podem 

causar danos irreversíveisàs células, pois se ligam a proteínas 

respiratórias e produzem oxigênios reativos;afetando a taxa 
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crescimento e densidade celular ou ainda induzindo a apoptose. 

No entanto, alguns organismos se adaptam a presença desses 

elementos, através demecanismos, codificados por genes 

localizados no cromossomo ou em seus plasmídeostais como: 

bombas de efluxo, acúmulo, complexação do metal dentro da 

célula eredução do contaminante a uma forma menos tóxica, 

tornando-se resistentes àtoxicidade exercida por esse 

elemento. Nesse contexto,bactérias tolerantes a metais 

pesados apresentam interessantes aplicaçõesbiotecnológicas, 

no que tange a remoção e/ou redução de poluentes e 

contaminantes doambiente através da biorremediação. 

(ALENCAR, 2020) 

Alencar (2020) ainda complementa que entre os 

microrganismos potencialmente importantes para o 

desenvolvimento dessa atividade, destaca-se a 

Chromobacterium. C. violaceum é classificada como uma 

betaproteobactéria, Gram-negativa, saprófita, aeróbia 

facultativa, comumente encontrada no solo e águas de regiões 

tropicais e subtropicais. Inúmeros trabalhos destacam a 

C.violaceum como um microrganismo constituído de diversas 

aplicações industriais, farmacêuticas e ecológicas e várias 

pesquisas relatam a presença de genes envolvidos na 

resistência a metais, sobretudo, arsênio, ferro, cádmio, zinco, 

manganês, alumínio, mercúrio e ouro. 

Os microrganismos necessitam de macronutrientes, 

sendo os mais importantes: carbono (C), o nitrogênio (N) e o 

fósforo (P), sendo o carbono a principal fonte nutricional para a 

célula microbiana. O nitrogênio é utilizado na formação de 

aminoácidos e enzimas, sendo absorvido em forma de amônia 

e nitrato por microrganismos decompositores, e como 
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nitrogênio atmosférico pelos fixadores deste elemento. O 

fósforo é necessário à sintetização de ATP e DNA, e se 

apresenta na natureza na forma de fosfatos orgânicos e 

inorgânicos (SIQUEIRA et al., 1994; SPINELLI, 2005). Os 

micronutrientes, principalmente os metais como Fe, Ni, Co, Mo 

e Zn são necessários para as atividades enzimáticas, e 

requeridos emmenores concentrações. (KRELING, 2017) 

Comparada com outras técnicas a biorremediação tem 

destaque por potencializar processos que já ocorrem 

naturalmente. É necessário selecionar os microrganismos de 

acordo com a contaminação comprovada do local a ser feita a 

recuperação. Pois a escolha da melhor técnica depende das 

características dos próprios poluentes e das condições 

ambientais da área contaminada.  

Conforme Aquino, “áreas contaminadas com compostos 

orgânicos são as que apresentam melhores resultados, porque 

o próprio contaminante serve de fonte de alimento para os 

microrganismos, e pode ser completamente degradado a gás 

carbônico, água e sais minerais. Os compostos mais difíceis de 

se degradar são os orgânicos clorados [como muitos pesticidas] 

por serem altamente tóxicos, e os compostos inorgânicos, como 

os metais pesados. A mistura de substâncias também pode 

inibir a biodegradação de alguns contaminantes da amostra”. 

Segundo Hiroyuki (2017), a boa taxa de absorção, 

sistema radicular profundo (geralmente fasciculado), 

crescimento radicular acelerado, facilidade na colheita ou 

extração completa da planta e principalmente consiga 

sobreviver ao meio insalubre, são as características essenciais 

na adequação da espécie ao solo contaminado.  
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Os fungos são organismos vivos encontrados em 

diferentes ambientes, apresentando características peculiares 

que os tornaram exclusivos de um único reino, o Reino Fungi. 

Os fungos apresentam mais de 100.00 espécies, embora, que 

a cada ano, 4.000 espécies novas sejam descritas (SANTOS, 

2015). Dessa forma, a funcionalidade dos fungos encontra-se 

na conexão entre os ecossistemas, sendo decompositores 

primários da matéria orgânica e responsáveis pela reciclagem 

de nutrientes (Quadro 1).  

Por serem biodegradadores naturais, os fungos nutrem-

se de macromoléculas insolúveis, que primeiramente recebem 

enzimas capazes de reduzi-las, absorvendo esses nutrientes 

pela membrana plasmática (OLIVEIRA et al., 2018). A espécie 

Phanerochaete chrysosporium, é referência nos estudos de 

biodegradação de poluentes orgânicos, apresenta a 

capacidade de biosorção (acomoda poluentes orgânicos) e de 

biodegradação como um biorreator que os degrada, tendo fácil 

crescimento e adaptável a diferentes condições ambientais 

(Ding, 2018). Nesse contexto, para que sua eficiência seja 

garantida, essa espécie de fungo necessita que sua fase de 

crescimento primário seja concluída, para posteriormente ser 

capaz de degradar a lignina (LEISOLA, 2018). 

Como organismos promissores na degradação de uma 

grande variedade de compostos, os fungos vêm trazendo 

resultados positivos em pesquisas que visam à recuperação de 

áreas degradadas por meio do processo da biorremediação. 
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Quadro 1. Fungos utilizados como biorremediadores de 

ambientes. 

Microorganismo 
Elementos e 

Grupos Químicos 
Referência 

Pisolithus tinctorius Zn, Cu e S (Faria et. al., 2017) 

Pseudomonas Anéis aromáticos  
Achromobacter  (Martins, 2019) 

Arthrobacter   
Penicillium   

Aspergillus Fusarium   
Phanerochaete.   
Staphylococcus Cd  

Bacillus   
Pseudomonas   

Citrobacter   
Klebsiella   

Rhodococcus.   
Escherichia Cu  

Pseudomonas   
Thiobacillus. S  

Aspergillus sp. Fosfonatos (Demichelli, 2019) 

Cladosporium sp.   
Geotrichum sp   
Fusarium sp.   

Trichoderma sp.   
Penicillium sp.   
Rhizoctonia sp.   

Líquem Cladonia Verticillaris Na (Silva et.al., 2015) 

Líquem Cladonia Verticillaris Mg  
 

Nas áreas onde as práticas agrícolas são intensas, os 

metais pesados são adicionados devido a utilização de 
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fertilizantes comerciais, lodo de esgoto e pesticidas. O Cd, por 

exemplo, é encontrado naturalmente nos solos pelo desgaste 

da rocha de origem sendo as rochas sedimentares as que 

apresentam a maior concentração deste metal. É constituinte 

dos fertilizantes fosfatados, que são fontes de contaminação 

para solos agrícolas. O Cr é encontrado nos solos com outros 

elementos na forma de óxidos de ferro e de chumbo. Já a 

quantidade de Ni tem aumentado muito nos solos devido 

atividades antrópicas como descarte incorreto de resíduos, 

aplicação de fertilizantes, pesticidas agrícolas e lodo de esgoto 

(MINARI, 2016). 

Por exemplo, a Amazônia é um dos maiores e principais 

biomas do planeta, mas que ao longo da ascensão do garimpo, 

para a extração do ouro, vem sofrendo com o aumento 

considerável dos níveis de mercúrio (Hg) em seus mananciais. 

Ao longo dos anos, varias formas de descontaminação já foram 

sugeridas, como formas químicas e por meios de filtração, mas 

em pesquisa, algumas, se mostraram insustentáveis 

ecologicamente ou dependentes de uma posterior remediação. 

(PINTO, 2016) 

Neste contexto, uma maneira de evoluir no processo da 

degradação biológica de poluentes, é isolar novos organismos 

potencialmente capazes de realizar esta ação. Organismos 

presentes em locais contaminados são mais indicados para 

biorremediação, pois já estão adaptados ao meio com a 

presença dos poluentes. O local contaminado opera como um 

meio de cultivo seletivo, permitindo o desenvolvimento apenas 

dos organismos resistentes, os quais, podem utilizar os 

poluentes como fonte de nutrientes para o seu crescimento e 

desenvolvimento.(CHECHINEL, 2019). 
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Os hidrocarbonetos são introduzidos no ambiente em 

grandes quantidades devido às atividades relacionadas à 

extração, refino, transporte e utilização do petróleo e de seus 

derivados, tornando-os uma fonte decontaminação do solo e 

água, devido a sua solubilidade em água. Quando o 

combustível atinge o solo, seus componentes separam-se em 

três fases: dissolvida, líquida e gasosa. Uma pequena fração 

dos componentes da mistura se dissolve na água do lençol 

freático, uma segunda porção é retida nos espaços porosos do 

solo na sua forma líquida pura como saturação residual e outra 

parte dos contaminantes passíveis de evaporação dão origem 

à contaminação atmosférica. (SOUSA, 2015) 

Os rios urbanos recebem uma grande carga de 

nutrientes oriundos de resíduos líquidos domésticos não 

tratados. No Brasil, principalmente no nordeste, é comum ver 

águas cinzas (águas de lavagem) correndo a céu aberto, 

destinadas a galerias pluviais que as direcionam para os corpos 

hídricos. Isso aumenta muito a eutrofização aquática 

revertendo-se em aumento de produção primária, tornando os 

rios com águas turvas (material particulado e fitoplâncton) e 

cheios de macrófitas flutuantes, o que contribui para a 

degradação da qualidade de água. Em um de seus projetos 

Marinho et. al (2020) utilizaram o biotratamento que consistiu 

da inserção de módulos flutuantes, com cortinas de plástico, 

que serviram de substrato para a instalação do biofilme, e do 

controle de macrófitas, que foram confinadas em áreas 

flutuantes.  

Análises químicas, físicas e biológicas demonstraram 

grandes alterações na qualidade de água, com a diminuição de 

todos os nutrientes (compostos nitrogenados e fosfatados), 
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diminuindo 10³ as concentrações de amônia, fósforo total e 

ortofosfato, 10²  as concentrações de nitrato e nitrito, aumento 

nas concentrações de oxigênio, aumento no número de 

espécies de macrófitas que chegou a 8 após 5 meses de 

biotratamento (não sendo a maioria flutuante) e de peixes que 

passou a ter mais 9 espécies no mesmo período, 

principalmente na área do baixo Rio do Cabelo. Assim,conclui-

se que o biotratamento com biofilme e macrófitas foi exitoso, e 

conseguiu em curto espaço de tempo e a baixo custo restaurar 

o Rio do Cabelo. 

Essa preocupação com a recuperação de ambientes 

degradados é muito além de apenas escolher o 

processo/técnica adequado, mas compreender que a natureza 

por si só, se auto reorganiza, alimenta, reutiliza e decompõe 

seus próprios rejeitos. O problema é que o homem foi quem 

produziu e proliferou a maioria dos compostos químicos 

poluentes/recalcitrantes e que agora se vê lutando contra algo 

que ele desenvolveu sem medir os efeitos. (VIERA, 2018) 

  De acordo com Faria et. Al (2017), a biorremediação 

microbiana vem evoluindo para se tornar uma tecnologia de 

larga escala e representa a principal tecnologia para a 

recuperação de solos contaminados. Ele essalta que a 

biorremediação microbiana é uma tecnologia de baixo custo, 

possibilita solução permanente de descontaminação, 

fundamentada em processos naturais, com aplicabilidade a 

vários contaminantes, tipos de solo e com aceitação pública. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os microrganismos encontrados na natureza, podem ser 

utilizados em diferentes técnicas de biorremediação. Onde o 

reino fungi possui diferentes espécies disponíveis e potenciais 

de uso. 

Já existem diferentes metodologias disponíveis para 

tratar cada tipo de contaminante, e os fatores químicos e físicos, 

como a variação do pH e temperatura, devem ser considerados 

para selecionar a melhor abordagem. 

Desta forma, a biorremediação constitui algo vantajoso, 

quando comparado com outras téncnicas para tornar o solo 

novamente fértil. Todavia, requer a estimulação 

progressivamente de estudos e adoção dessa prática para que 

seja aplicada em larga escala na recuperação de áreas 

contaminadas. 
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RESUMO O cultivo de pimentas comerciais na região Norte 
vem crescendo nos últimos anos influenciada pelo consumo e 
sua versatilidade na culinária e pelas suas características 
medicinais. Entre os entraves à sua produção está o ataque de 
insetos-praga, os quais causam danos à planta e aos frutos. 
Neste trabalho foi estudada uma estratégica para o manejo de 
pragas da pimenta, através da associação de plantas 
provedoras de múltiplos serviços ecossistêmicos, com ênfase 
ao controle biológico conservativo de pragas. O experimento foi 
conduzido no Instituto Federal do Pará, Campus Rural de 
Marabá(PA). Utilizou-se o delineamento experimental de blocos 
casualizados, com quatro tratamentos e cinco repetições. Cada 
parcela continha trinta plantas. As amostragens dos artrópodes 
foram realizadas semanalmente na parcela útil de cada 
tratamento, através de contagem direta (análise visual) e 
batidas das plantas na bandeja branca. Foram calculadas as 
médias de indivíduos de cada grupo funcional ao longo das 
semanas de amostragem. Para avaliar o efeito dos tratamentos 
sobre a produtividade da pimenta, foi calculado o número de 
frutos por planta e o número de frutos brocados. Houve 
diferença significativa de polinizadores nos tratamentos 
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consorciados. Foi observado que a presença de consórcios 
pode contribuir, positivamente, ao estabelecimento de inimigos 
naturais, inclusive, reduzindo os impactos associados à 
aplicação de inseticidas químicos no manejo de artrópodes-
praga. 
Palavras-chave: Artrópodes; Ocimum basilicum; Coriandrum 
sativum; Controle alternativo; Agricultura sustentável. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A pimenta malagueta (Capsicum frutescens) pertence à 

família Solanaceae. Capsicum é o gênero botânico, que 

abrange as pimentas e os pimentões, hortícolas originários da 

América Central e do Sul. As pimentas (Capsicum spp.) 

destaca-se como cultura de notável importância mundial, em 

virtude, principalmente, de sua versatilidade culinária, industrial, 

ornamental e também por suas propriedades medicinais. No 

Brasil, a exploração de pimentas desse gênero ainda é 

incipiente e poucos são os trabalhos de melhoramento 

genético.  Dados da Food and Agrituculture Organization(2017), 

posicionam as exportações das pimentas Capsicum entre as 

especiarias mais comercializadas no mundo. 

O Brasil é considerado o segundo maior produtor e 

centro da diversidade do gênero Capsicum. São cultivadas 

principalmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, 

Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia contemplando uma área 

estimada de 5 mil hectares, totalizando uma produção de 

aproximadamente 75 mil toneladas (REIFSCHNEIDER et al., 

2015). Em âmbito mundial a pimenta Capsicum spp,é um dos 

vegetais mais produzidos no mundo, chegando a cerca de 31 

milhõesde toneladas de pimenta fresca, os maiores produtores 
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são China México e Turquia (SANTOS et al., 2014). Já no 

mercado nacional Santos (2016) explana que as pimentas do 

gênero Capsicumconstituem boa parte do mercado de 

hortaliças frescas no Brasil. 

A produção de pimentas se adequa a agricultura familiar 

e a pequenas agroindústrias, com isso o cultivo de pimentas 

agrega um grande valor socioeconômico (GUIMARÃES et al., 

2014), pois gera renda para pequenos produtores rurais e suas 

famílias. Utilizada mundialmente, as pimentas se tornaram um 

símbolo da culinária e, entre os diferentes gêneros, as pimentas 

Capsicumsão o segundo tempero mais popular (CALIXTO et 

al., 2016). As espécies de Capsicum são valorizadas por sua 

importância econômica e seu alto valor nutricional devido à 

presença de capsaicinoides, compostos fenólicos, carotenoides 

(provitamina A) e vitaminas (C e E). Além dos benefícios 

nutricionais das pimentas e seu uso como aditivos alimentar, 

seu teor de capsaicina têm um papel significativo e são usadas 

para diferentes fins terapêuticos, assim como a presença de 

compostos bioativos com propriedades funcionais e 

tecnológicas que despertam o interesse industrial (ZHANG et 

al., 2016).  

Dentre as pimentas do gênero Capsicum, merece 

destaque a pimenta malagueta(Capsicum frutescens), também 

conhecida como malaguetinha e malaguetão, consumida em 

praticamente todo Brasil. Seus frutos são alongados, podendo 

variar em tamanho (1,5-3,5 cm de comprimento por 0,3-0,5 cm 

de largura) e quando maduros apresentam coloração vermelha. 

São pouco aromáticos, com pungência que varia de média a 

alta e são utilizados como condimento, molhos, pastas e 

conservas (REIFSCHNEIDER et al., 2015).  
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O cultivo de pimenta no país se destaca por sua grande 

importância em função das suas características de 

rentabilidade, principalmente quando se agrega valor ao 

produto (processamento), assim como por sua importância 

social. As pimentas requeremgrande quantidade de mão-de-

obra, especialmente durante a colheita, que ocorre quando 

estas se encontram com tamanho máximo de frutos e formato 

típico de cada espécie e coloração determinada pelo mercado 

(Henz 2018). O alto nível de compostos bioativos, bem como os 

benefícios de saúde, torna o gênero Capsicum um ingrediente 

funcional desejável em alimentos, nutracêuticose farmacêuticos 

(STRATAKOS et al., 2016). Entre os entraves à produção da 

pimenta está o ataque de artrópodes-praga, os quais causam 

danos à planta e aos frutos, podendo comprometer a produção 

(VENZON  et al., 2011).  

As principais pragas da cultura são, o ácaro branco 

Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: Tarsonemidae), os 

pulgões Aphis gossypii Glover e Myzus persicae Shulzer 

(Hemiptera: Aphididae), a mosca-branca Bemisia tabaci 

Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) e os tripes Frankliniella 

schultzei Trybom e Thrips palmi Karny (Thysanoptera: 

Thripidae), pelos danos diretos e pela transmissão de viroses, 

e os broqueadores de frutos como a broca-do-fruto-da-pimenta 

Symmetrischema dulce Povolný (Lepidoptera: Gelechiidae). A 

broca-do-fruto-da-pimenta (S. dulce) é uma das pragas mais 

importantes da pimenta, os danos são causados pelas larvas 

que perfuram os frutos e se alimentam da polpa e das sementes 

e, ao sair dos frutos, abrem um orifício que favorece a 

deterioração por parte de fungos, bactérias e larvas de mosca 

das frutas ( VENZON et al., 2011). 
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 Segundo PEREZ (2012), assim como outras pragas da 

família Gelechiidae, a broca-dos-frutos da pimenta apresenta 

características como a penetração em tecidos internos das 

plantas e a pupação no solo, o que dificultam seu controle 

através de práticas convencionais do manejo integrado de 

pragas. Além disso, durante os dois primeiros ínstares no 

interior dos frutos, as larvas de S. dulce causam danos pouco 

visíveis ao coletor. Este fato pode aumentar os danos causados 

por estas larvas, pois ainda podem danificar os frutos 

embalados ou estocados acarretando em perdas econômicas 

para indústrias e comerciantes. 

Atualmente, com aumento da demanda dos 

consumidores por produtos produzidos de forma orgânica ou 

produzidos de forma sustentável, e também pelas 

consequências que o uso de maneira errada e não respeitando 

a carência, e por aplicação desses produtos podem trazer ao 

ambiente, buscou-se o emprego de métodos alternativos de 

controle mais seguros e não nocivos ao meio ambiente. O 

controle de pragas em sistemas orgânicos de produção é uma 

das principais dificuldades enfrentadas pelos produtores. A 

maioria das práticas atualmente utilizadas para essa finalidade 

em sistemas orgânicos não tem sua eficiência comprovada, o 

que tem levado o produtor a agir por tentativa e erro. As plantas 

aromáticas possuem um papel fundamental na saúde dos 

consumidores, fato associado a presença de compostos 

bioativos. Em função disso, tais ervas vêm ganhando 

popularidade e, no campo científico, tem se dado um aumento 

na investigação de seus compostos bioativos e de suas 

atividades biológicas (LARIBI et al., 2015). O consórcio de 

plantas se apresenta como um dos métodos mais adequados à 
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prática da olericultura, em moldes agroecológicos, com 

inúmeras vantagens no aspecto ambiental, produtivo e 

econômico.  

O ponto chave da diversificação vegetal está na correta 

escolha das espécies de plantas que irão dividir o ambiente com 

a cultura de interesse. Sendo assim, deve haver um redesenho 

do ambiente, para que sejam maximizados os recursos 

oferecidos. O manjericão (Ocimum basilicum) atrai inimigos 

naturais, tanto durante a fase vegetativa quanto a floração e 

suas flores podem ser usadas por predadores como fonte de 

alimento alternativo e por polinizadores (PEREIRA et al., 2015; 

BATISTA et al., 2017). Os principais compostos responsáveis 

por tais benefícios são chamados de fitoquímicos, sendo estes 

um grande grupo de constituintes que incluem os compostos 

fenólicos, carotenoides, esteróis, glucosinolatos, entre outros 

(EMBUSCADO, 2015).  

O coentro (Coriandrum sativum ) é uma planta aromática, 

condimentar e medicinal pertencente à família Apiaceae, 

originária do Mediterrâneo. Os voláteis do coentro, ainda em 

estágio vegetativo, foram atrativos para os adultos de C. 

sanguinea e aumentaram a atratividade por tomateiros 

infestados com pulgões. Isso ocorre porque o coentro, mesmo 

antes de florir, pode ser utilizado como sítiode oviposição por 

esse predador. As larvas que eclodem no coentro são capazes 

de encontrar tomateiros infestados com pulgões nas 

proximidades e contribuir para o controle biológico. Quando 

florido, o pólen e o néctar do coentro favorecem a sobrevivência 

dos adultos mesmo na ausência de sua presa principal (Togni 

et al., 2016). 
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Plantas introduzidas podem também prover recursos 

(e.g. pólen e néctar) e condições (e.g.abrigo, microclima e 

locais de oviposição) que favoreçam a atração e manutenção 

de inimigos naturais na lavoura. Dessa forma, uma comunidade 

mais diversa de inimigos naturais pode atuar simultaneamente 

sobre diferentes espécies de insetos fitófagos mantendo-os em 

níveis populacionais aceitáveis para o(a) agricultor(a) (Venzon 

et al., 2015). O objetivo desse trabalho foi identificar o potencial 

de plantas condimentares e aromáticas consorciado ao cultivo 

da pimenta malagueta para a provisão do controle biológico 

conservativo de pragas.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 
 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal do 

Pará, Campus Rural de Marabá, localizada em Marabá (PA) 

(5°34´39”de Latitude Sul e 49º5´63” de Longitude Oeste, e 22 m 

de altitude). A área destinada à realização do experimento tem 

um histórico de utilização com o cultivo de hortaliças. As 

características químicas do solo utilizado para o cultivo, obtidas 

através da realização de análise de fertilidade nas camadas de 

0-20 cm, revelou pH (água) = 5,2; P = 1,42 mg.dm-3 e K = 39,76 

mg.dm-3; Ca2+ = 1,09 cmolc.dm-3; Mg2+= 0,16 cmolc.dm-3e 

Al3+ = 0,70 cmolc.dm-3; (H+Al) = 4,04 cmolc.dm-3; SB = 1,35 

cmolc.dm-3e CTC = 2,05 cmolc.dm-3; V = 25,08% e MO = 2,41 

g.kg-1.  O experimento foi realizado no período de junho de 

2017, quando se iniciou a produção de mudas, a abril de 2018 

com o término das colheitas. Utilizou-se o delineamento 

experimental de blocos casualizados, com quatro tratamentos e 

cinco repetições: T1 - cultivo consorciado pimenta e coentro; T2 
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- cultivo consorciado pimenta e manjericão; T3 - cultivo 

consorciado pimenta, coentro e manjericão e T4 - cultivo 

solteiro de pimenta. As parcelas mediram 5/4 metros, com uma 

área de 20m². Espaçamento da pimenteira foi de 1/1m, 

transplantadas em covas de 30/30 cm. Cada parcela continha 

30 plantas de pimentas. A distância entre as parcelas foi de 3m. 

Nos tratamentos consorciados, tanto o coentro como o 

manjericão tiveram espaçamento de 0,50m dispostos nas 

mesmas linhas da pimenta, de forma longitudinal ao 

comprimento do canteiro com distância de 0,5m com o coentro 

e 0,5m com o manjericão. As mudas de manjericão com 15 a 

20 cm de altura após 30 dias da semeadura também foram 

transplantadas. Devido ao curto ciclo do coentro (70 dias), foram 

feitos três plantios consecutivos.  

A amostragem dos artrópodes foi iniciada seis semanas 

após o transplante das mudas de pimenta para o campo e se 

estendeu por 32 semanas nas 60 plantas amostradas. Os 

artrópodes foram amostradas através de contagem direta 

(análise visual) e batidas nas plantas em bandeja branca 

(Figura 1).  
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Figura 1. Batida da planta na bandeja branca. Amostragem de 

artrópodes.  

 
Fonte: Autor 

Foram coletados todos os artrópodes presentes nas três 

plantas de cada parcela e foram realizadas três batidas da parte 

aérea das plantas na bandeja para a remoção dos artrópodes. 

Os artrópodes coletados foram colocados em álcool a 70% e 

levados ao laboratório de biologia para triagem e identificação. 

Para analisar o efeito do consórcio de plantas com a pimenteira 

na abundância de insetos fitófagos, foram calculadas as médias 

de predadores e polinizadores por planta ao longo das semanas 

de amostragem. A abundância média de cada grupo funcional 

foi comparada entre os tratamentos a partir de uma Análise de 

Variância (ANOVA). Quando a ANOVA identificou alguma 

diferença entre as médias das abundâncias entre os 

tratamentos, foi aplicado um teste de Tukey a posteriori. Para 

avaliar o efeito dos tratamentos sobre a produtividade da 
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pimenta, foi primeiramente calculado o número de frutos por 

planta em cada semana de avaliação. Os dados foram 

comparados entre os tratamentos utilizando uma ANOVA, da 

mesma forma que descrito anteriormente para as análises com 

os insetos. Todas as análises foram realizadas no Software R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi verificada a ocorrência constante de fitófagos da 

familíia Chrysomelidae, diversas espécies de percevejos 

(Hemiptera) e da broca-dos-frutos (S. dulce). A presença de 

ácaro ocorreu dois meses após o transplante das pimenteiras, 

mas foi controlado com aplicação de enxofre molhável. Outros 

fitófagos foram observados, mas em número e frequência muito 

baixos. Para Chrysomelidae, apesar de a ANOVA ter indicado 

haver diferenças significativas entre os tratamentos (F = 3,40; 

G.L. = 3; P = 0,202), o teste de Tukey não detectou tais 

diferenças (Tabela 1), indicando que as diferenças detectadas 

poderiam ser devido a algum artefato estatístico da ANOVA. 

Quanto a abundância dos percevejos fitófagos, não foram 

verificadas diferenças entre os tratamentos (F = 0,888; G.L. = 

3; P = 0,45). 
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Tabela 1. Média de abundância de insetos fitófagos por planta 

por semana registrados nos tratamentos monocultivo e 

consorciado de pimenta. Marabá, PA, 2017. 

Insetos P P + C P + M P + C + M 

Chrysomelidae 0,71±0,36a 0,46±0,42a 0,64±0,35a 0,46±0,32a 

Percevejos 2,42±0,60a 2,43±0,53a 2,29±0,61a 2,55±0,62b 

Frutos 

brocados 
1,84±0,36b 1,08±0,43a 1,05±0,14a 0,9±0,36a 

P = Pimenta, C = Coentro, M = Manjericão 

* Médias seguidas pela mesma letra, em cada linha, não diferiram 

significativamente pelo teste de Tukey (P > 0,05). 

Fonte: Autor.2017 

 

O número de frutos brocados longo das semanas foi 

diferente entre os tratamentos e o controle (F = 20,78; G.L. = 3; 

P < 0,0001). Foram encontrados mais frutos brocados no 

monocultivo de pimenta do que nos plantios consorciados. Não 

foi verificada diferença no número de frutos com broca entre os 

plantios consorciados com a pimenta (figura 2). 

 

  



CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS COM PIMENTA MALAGUETA 
(Capsicum frutescens) COMO ESTRATÉGIA DE MANEJO DE PRAGAS 

395 
 

Figura 2. Número de pimentas atacadas pela broca da pimenta 

(Symmetrischema dulce Plvoný, Lepidoptera: Gelechiidae) em 

função dos diferentes tratamentos (pimenta solteira, pimenta + 

coentro, pimenta + manjericão, pimenta + manjericão + 

coentro). Histogramas com letras diferentes diferem entre si 

pelo teste de Tukey a α = 0,05). Marabá, PA, 2017. 

Fonte: Autor.2017 

Entre os inimigos naturais, destacaram-se os insetos 

predadores das famílias Reduviidae, Syrphidae, Cantharidae, 

Vespidae e as aranhas. Não houve diferença significativa na 

abundância desses predadores nos diferentes consórcios 

avaliados (Tabela 2): Syrphidae (F = 0,018; G.L. = 3.; P = 

0,997), Reduviidae (F = 0,848; G.L. = 3; P = 0,47), 

Cantharidae (F = 0,807; G.L. = 3, P = 0,493), Vespidae (F= 

1,344;G.L. = 3; P = 0,263) e Aranae (F = 1,099; G.L. = 3; P = 

0,353). 
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Tabela 2. Média de abundância de inimigos naturais por planta 

por semana nos cultivos solteiro e consorciado de pimenta. 

Marabá, PA, 2017. 

Inimigos 

naturais 

P P + C P + M P + C + M 

Reduviidae 0,83±0,31 0,83±042 0,71±0,27 0,75±0,41ns 

Cantharidae 0,33±0,21 0,28±0,21 0,26±0,17 0,31±0,20ns 

Syrphidae 0,53±0,23 0,56±0,40 0,58±0,55 0,51±0,31ns 

Araneae 13,40±6,73 13,20±5,54 13,00±6.40 17,8±3,70ns 

Vespidae 0,77±0,43 0,95±0,42 0,92±0,41 0,97±0,49ns 

P = Pimenta, C = Coentro, M = Manjericão 
ns Não significativo pelo teste F (P > 0,05). 

Fonte: Autor 

O consórcio de manjericão e coentro com o cultivo da 

pimenta favoreceu a abundância de polinizadores, havendo 

diferença significativa na abundância total de abelhas entre os 

tratamentos (F = 10,93; G.L. = 3; P < 0,0001). Os polinizadores 

foram mais abundantes nos cultivos consorciados do que no 

monocultivo. Porém, os polinizadores foram igualmente 

abundantes em todos os cultivos consorciados (figura 3). 
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Figura 3. Abundância de abelhas função dos diferentes 

tratamentos (pimenta solteira, pimenta + coentro, pimenta + 

manjericão, pimenta + manjericão + coentro). Barras seguidas 

das mesmas letras não diferiram significativamente pelo teste 

de Tukey (P > 0,05). Marabá, PA, 2017. 

 

 

Fonte: Autor.2017 

Os consórcios pimenta e manjericão, pimenta e 

coentro, não houve interferência na produtividade (F = 0,41;G.L. 

= 3; P = 0,75). Os volumes médios de produtividade nos 

tratamentos foram: Cultivo solteiro de pimenta de 

2.684.0±64,62 litros, cultivo consorciado de pimenta + coentro 

de 2.690.0±57,36 litros, pimenta + manjericão de 2736.0±29,77 

litros e pimenta + coentro e manjericão de 2782.0±95,78 litros 

(figura 4). 
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Figura 4. Produtividade da pimenteira em função dos 

diferentes tratamentos (pimenta solteira, pimenta + coentro, 

pimenta + manjericão, pimenta + manjericão + coentro). 

Barras seguidas de n.s não diferiram significativamente pelo teste de F (P > 

0,05). Marabá, PA, 2017. 

Fonte: Autor 

 

O manjericão e coentro, juntos ou separados, 

consorciados com a cultura da pimenta, atraíram diversos 

grupos de insetos fitófagos, predadores e polinizadores. Podem 

também atrair parasitoides e predadores generalistas capazes 

de controlar as populações de herbívoros, prover recursos 

alimentares a esses organismos benéficos e fornecer abrigo, 

local de oviposição e presas alternativas (TOGNI et al., 2016). 

Para a maioria, não foi verificado efeito da associação das 

plantas na abundância desses insetos. Entretanto, a incidência 

da broca do fruto da pimenta foi maior quando a pimenta não 

foi consorciada. A cultura da pimenta consorciada com 

manjericão e coentro influenciou positivamente o manejo da 

broca da pimenta reduzindo o ataque nos frutos. Assim, em um 
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consórcio com espécies aromáticas como o manjericão e 

coentro, os compostos aromáticos podem interferir também no 

nicho ecológico da espécie associada. Em pesquisas recentes, 

verificou-se que entre os predadores que são atraídos pelo 

manjericão, está Ceraeochrysa cubana(Neuroptera: 

Chrysopidae), conhecido popularmente como bicho-lixeiro. 

Fêmeas de C. cubanasão atraídas para plantas de manjericão 

mesmo na ausência de flores. sugerindo uma possível 

atratividade devido aosCOV’s (Batista et al., 2017). 

Adicionalmente, as flores de manjericão auxiliam na 

manutenção das populações de crisopídeos, uma vez que 

aumentam a sobrevivência de larvas e adultos desse predador 

generalista, mesmo na ausência de presas nos cultivos (Batista 

et al., 2017).  

Dentre os Chrysomelidae encontrados nos cultivos 

solteiros e consorciados, destacaram-se Diabrotica sp. e 

Charidotis sp., predadores Reduviidae, Cantharidae, 

Syrphidae, Vespidae e Aranea, foram igualmente abundantes 

em todos os tratamentos avaliados. Uma provável explicação 

deve-se ao fato das plantas de manjericão e coentro, por serem 

aromáticas, exalarem a longa distâncias odores de seus 

constituintes químicos como timol, estragol, metil-chavicol, 

linalol, cânfora, taninos, citronelol, geraniol, limonemo, entre 

outros e suas flores constituirem fonte de néctar. 

Possivelmente, esses predadores contribuíram também para 

ausência de afídeos no cultivo.  

Entre os inimigos naturais, os que foram observados em 

maior frequência nas pimenteiras foram as aranhas, 

contribuindo para o manejo do cultivo da pimenta por predarem 

diferentes tipos de insetos como as vaquinhas, burrinhos, 
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mariposas, percevejos-praga, cigarrinhas, pulgões e moscas-

brancas. Outras pesquisas realizada na cultura de pimenta-

malagueta, verificou-se que cada espécie de planta espontânea 

tem associação com diferentes guildas de aranhas, tais como: 

aranhas caçadoras de solo ou de folhas; construtoras de teias 

orbiculares ou tridimensionais; saltadoras; e de tocaia (Amaral 

et al., 2016).  

Os polinizadores foram mais abundantes nos cultivos 

consorciados do que na monocultura. Um das espécies mais 

abundantes foi Apis mellifera, devido a constante floração do 

manjericão. Todos esses processos biológicos e sua 

persistência dependem da manutenção da biodiversidade nas 

lavouras visando a funcionalidade dos serviços associados. 

Uma das estratégias que tem se mostrado promissora para 

essa finalidade é o incremento da diversidade da vegetação 

para a regulação populacional de insetos-praga (Venzon et al., 

2015).  Seu longo período de floração, que dura de três a quatro 

meses, pode beneficiar a cultura consorciada, também pela 

atração de outros insetos benéficos como polinizadores, uma 

vez que suas flores são consideradas fonte de néctar com alta 

produção de açúcar (PEREIRA et al., 2015).  

Segundo PEREIRA (2013), o consórcio do manjericão ao 

cultivo de pimentão foi responsável pela abundância total de 

abelhas visitantes e uma das espécies mais abundantes foi a A. 

mellifera.  Portanto, o cultivo consorciado com a pimenta 

malagueta traz benefícios não só para os polinizadores, mas 

também para produção de sementes e frutos e o manejo 

agroecológico da cultura. Para o fator produtividade, foi 

observado que o consórcio não afetou a produtividade entre os 

tratamentos. Embora o manjericão tenha um crescimento 
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maior, não houve sombreamento nas pimenteiras. Portanto, 

plantas de manjericão e coentro podem ser utilizadas 

consorciadas com o cultivo da pimenta, como controle de 

pragas, diminuindo a incidência e beneficiando diretamente os 

agricultores, por poderem usar o manjericão e coentro, para uso 

próprio ou comercialização. 

O consórcio de manjericão e coentro com o cultivo da 

pimenta favoreceu a abundância de polinizadores, havendo 

diferença significativa na abundância total de abelhas entre os 

tratamentos (F = 10,93; G.L. = 3; P < 0,0001). Os polinizadores 

foram mais abundantes nos cultivos consorciados do que no 

monocultivo. O manjericão e coentro, juntos ou separados, 

consorciados com a cultura da pimenta, atraíram diversos 

grupos de insetos fitófagos, predadores e polinizadores. 

 

CONCLUSÕES  

Os resultados do estudo mostraram que a maior quantidade 

de frutos brocados foi encontrada no monocultivo da pimenta 

malagueta. A maior produção de pimenta foram nos cultivos 

consorciado. Houve diferença positiva de polinizadores nos 

tratamentos consorciados. Além disso, foi observado que a 

presença de consórcios de manjericão e coentro com o cultivo 

de pimenta pode contribuir, positivamente, ao estabelecimento 

de inimigos naturais, reduzindo a incidência de pragas.  
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RESUMO: O nitrogênio é um elemento requerido em grande 
quantidade nos sistemas produtivos, contudo o seu uso, a partir 
de fontes sintéticas, pode ocasionar problemas ambientais. 
Como alternativa tem-se a adubação verde com leguminosas 
para reduzir ou substituir o uso de nitrogenado sintético. Porém, 
a taxa de fixação biológica de nitrogênio (FBN) pode variar de 
uma condição edafoclimática para outra. Entre os fatores que 
provocam essa variação está a disponibilidade de molibdênio. 
Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes 
doses de molibdênio no desenvolvimento do feijão-de-porco. O 
experimento foi realizado na Embrapa Agrobiologia, 
Seropédica, RJ. O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 4 repetições, em 
arranjo fatorial 4 x 2 + 1. O primeiro fator corresponde a quatro 
níveis de molibdênio (8; 16; 32 e 64 g ha-1) e o segundo fator a 
presença e ausência de inoculante e um tratamento adicional 
(sem inoculante e sem molibdênio). Os resultados 
demonstraram que As doses de 8 e 16 g ha-1 de molibdênio 
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proporcionaram um incremento no número de nódulos nas 
raízes. O fornecimento de molibdênio via fertilização do 
substrato é suficiente para se atingir a máxima produção de 
biomassa do feijão-de-porco. A aplicação de uma dose extra de 
molibdênio, fornecida por via foliar, não resulta em melhoria das 
características agronômicas do feijão-de-porco. 
Palavras-chave: Adubação verde. Adubação molíbdica. 
Canavalia ensiformis. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A sociedade demanda estratégias produtivas que 

incorporem práticas que aumentem a eficiência dos insumos 

(ROCHA et al. 2019) e a conservação e manutenção da 

qualidade de vida no solo, para o alcance de padrões 

desejáveis de renda sem comprometimento dos recursos 

naturais (MATA, 2012). 

Entre os insumos  com maior demanda na agricultura, 

destaca-se o nitrogênio (N) (ROCHA et al. 2019). O N é um 

nutriente requerido em grande quantidade pelas plantas 

(BREDEMEIER & MUNDSTOCK, 2000) com papel 

determinante na produtividade, estando presente em proteínas, 

ácidos nucleicos, aminoácidos, amidas, nucleotídeos, 

coenzimas, hexoaminas, entre outros (BARKER & BRYSON, 

2006; GONZÁLES, 2008; TAIZ & ZEIGER, 2009). Esse 

nutriente participa dos processos mais importantes que ocorrem 

na planta, tais como respiração, fotossíntese, crescimento e 

atividade das raízes, diferenciação celular e genética (BARKER 

& BRYSON, 2006). 

 O nitrogênio compõe aproximadamente 80% do ar 

atmosférico, contudo os animais e as plantas não são capazes 

de metabolizá-lo na forma gasosa e retirá-lo diretamente do ar 
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(FICAGNA & GAI, 2012).  Sendo assim, sua assimilação direta 

pela maioria dos seres vivos é limitada, requerendo sua 

transformação para uma forma que possibilite sua assimilação 

pelos vegetais (GONZÁLES, 2008). A transformação do 

nitrogênio presente no ar atmosférico em formas assimiláveis 

para plantas é realizada pelas bactérias fixadoras de nitrogênio, 

e esse processo é chamado de Fixação Biológica de Nitrogênio 

- FBN (TULESKI, 2010). As bactérias utilizam parte dos 

fotoassimilados da planta hospedeira como energia para o 

processo de FBN. Porém, a planta beneficia-se do nitrogênio 

fixado pela bactéria.  

 Antes de ser assimilado, o nitrogênio é removido do ar e 

transformado em amônia solúvel em água, que é absorvido 

diretamente pela planta, quando ocorre o processo de FBN. 

Nesse processo, o nitrogênio fixado, pode, ainda, ser reduzido 

a nitrito, forma em que a planta também consegue absorver 

(REZENDE et al., 2003). 

 Sabendo-se da importância do nitrogênio para a 

produtividade das plantas em sistemas orgânicos de produção, 

tem-se buscado muitas estratégias para garantir a 

sustentabilidade da produção agrícola com destaque para 

adubação verde (PAÇÓ, 2016; CHIEZA et al., 2017; 

CORDEIRO et al., 2018).  

Outra estratégia utilizada é a adubação orgânica. Assim, 

diversos estudos tem sido realizados no sentido de ofertar 

insumos de qualidade, principalmente no que diz respeito ao 

aproveitamento racional de resíduos agropecuários e biomassa 

vegetal.  Nesse sentido, OLIVEIRA et al. (2015) propõem 

diferentes formulações de compostos tipo “bokashi” como 

fertilizantes orgânicos no cultivo de hortaliças. ROCHA et al. 
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(2019) avaliam a perda de nitregênio em esteco bovino, torta de 

mamona e biomassa de leguminosa.  

A cobertura morta também é uma estratégia para 

fornecimento de nutriente e para conservação do solo. Esta 

técnica disponibiliza nutrientes após a mineralização e aumenta 

a eficiência de uso da água (CARVALHO et al., 2018). Além 

disso, o uso do biocarvão (produzido a partir de leguminosas 

arbóreas) também tem sido proposto com uma estratégia para 

aumentar a eficiência da adubação (CASTRO, et al., 2018).  

  O cuidado especial com o nitrogênio em sistema 

orgânico de produção se deve ao fato deste elemente ser 

proibido quando derivado de fonte sintética. Além disso, o 

nitrogênio é um elemento muito dinâmico no sistema solo-

planta-atmosfera. 

Quando o nitrogênio é aplicado em forma de adubo, as 

plantas absorvem uma parte, todavia a fração de nitrogênio que 

as plantas não absorvem, pode se perder (TAIZ & ZEIGER, 

2009). Existem várias causas de perda de nitrogênio, as 

principais são a lixiviação, erosão e volatilização (ARAÚJO  et 

al, 2009; ARAÚJO et al., 2011). Na lixiviação, o nitrato é 

carreado para as camadas mais profundas do solo, de modo 

que as plantas não conseguem absorve-lo, e nesse processo 

de perda, pode ocorrer contaminação do lençol freático com a 

lixiviação de nitrato. Já a erosão do solo, carrega, pela ação das 

enxurradas e dos ventos, camadas de terra que contêm 

nutrientes, como o nitrogênio. E a volatilização acontece 

quando micro-organismos do solo transformam os nitratos em 

gás amônia, que se perde para a atmosfera, e pode ocorrer 

também o aumento do efeito estufa com a emissão de óxido 

nitroso. 
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 Conhecendo-se os impactos negativos que os adubos 

nitrogenados podem ocasionar ao meio ambiente, tem-se 

buscado alternativas mais sustentáveis para suprir a 

necessidade de nitrogênio das plantas. Uma alternativa é a 

adubação verde, que consiste no plantio de uma espécie 

vegetal que, depois de crescida - normalmente na época da 

floração - é cortada e a massa verde deixada sobre a superfície 

ou incorporada ao solo, com o objetivo de manter ou aumentar 

o conteúdo de matéria orgânica do mesmo, essa técnica 

possibilita melhorias nas condições físicas, químicas e 

biológicas do solo, beneficiando o crescimento e rendimento 

das culturas de interesse econômico (SOUZA & PIRES, 2002; 

PENTEADO, 2010).  

  De acordo com Silva et al. (2011), a incorporação de 

plantas condicionadoras de solo, como se caracterizam as 

espécies utilizadas como adubos verdes, permite uma ciclagem 

mais rápida de nutrientes, o que favorece a cultura em 

sequência, principalmente pela disponibilização de elementos 

como o nitrogênio e cátions trocáveis. 

 Dentre as espécies utilizadas como adubo verde, as 

leguminosas são as mais utilizadas, pois apresenta, na grande 

maioria, um sistema radicular pivotante e bem desenvolvido 

com capacidade de realizar a FBN, caso esteja em simbiose 

com bactérias do gênero Rhizobium (DOURADO et al., 2001). 

Essas características possibilitam as leguminosas extraírem 

elementos menos solúveis e a mobilizarem nutrientes das 

camadas mais profundas do solo, tornando-os disponíveis às 

culturas econômicas após sua decomposição.   

 Sabendo-se da capacidade das leguminosas para fixar o 

nitrogênio atmosférico, pode-se inocular as sementes com 
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estirpes selecionadas de bactérias fixadoras de nitrogênio, que 

em algumas culturas poderá aumentar a quantidade de 

nitrogênio fixada pela planta. Contudo, as leguminosas usadas 

na adubação verde tem apresentado um taxa de fixação inferior 

a 80%. Nesse sentido, é importante estudar estratégias para 

potencializar a FBN nessas leguminosas.  

As leguminosas para adubação verde, assim como a 

soja e o feijão, apresentam as mesmas estruturas responsáveis 

pela incorporação do N, o efeito provocado pela aplicação do 

Mo poderá potencializar a FBN, o acúmulo de N e 

consequentemente gerar maiores ganhos de matéria seca, 

proporcionando interferência positiva na nutrição das culturas 

em sucessão, assim como no funcionamento do metabolismo 

do N destas (BRANDELERO, 2016). 

Sendo assim, uma alternativa para o aumento da FBN é 

a nutrição com micronutrientes, como o molibdênio, que é um 

nutriente requerido em pequenas quantidades pelas plantas, 

mas extremamente importante, principalmente em plantas que 

estabelecem simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio, 

pois tem função metabólica relacionada ao metabolismo do 

nitrogênio na planta. Através das enzimas nitrato redutase, que 

reduz o nitrato a nitrito, e a nitrogenase, que converte o gás 

nitrogênio a amônia, sendo esses processos as primeiras 

etapas da incorporação do nitrogênio às proteínas 

(MALAVOLTA et al., 1991; TAIZ & ZEIGER, 2009).  

Este trabalho teve como hipótese que a aplicação de 

uma dose extra de molibdênio, fornecida por via foliar, resulta 

em melhoria das características agronômicas do feijão-de-

porco. Diante disso, teve como objetivo avaliar o efeito de 
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diferentes doses de molibdênio aplicadas via foliar sobre o 

desenvolvimento do feijão-de-porco. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O experimento foi conduzido entre 17/05/2013 e 

07/08/2013 em casa de vegetação não estéril com circulação 

de ar, localizada na Embrapa Agrobiologia, Seropédica, RJ. A 

espécie cultivada foi o feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) 

em vasos com capacidade para 10 litros, os quais continham 10 

kg de substrato (mistura de areia lavada, solo e vermiculita na 

proporção de 1:1:1 v/v/v).   

 Na homogeneização do substrato foram incorporados 

alguns nutrientes, tais como superfosfato simples (37,87 g vaso-

1), sulfato de potássio (3,45 g vaso-1), calcário dolomítico (0,90 

g vaso-1) e sulfato de magnésio (3,80 g vaso-1).   

 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado, com 6 tratamentos e 4 repetições, em arranjo 

fatorial 4 x 2 + 1. Onde o primeiro fator corresponde a quatro 

níveis de molibdênio (8; 16; 32 e 64 g ha-1) e o segundo fator a 

presença e ausência de inoculante. O tratamento adicional 

corresponde a feijão-de-porco sem inoculante e sem 

molibdênio.   

 O feijão-de-porco foi semeado no dia 17/05/2013. Em 

cada vaso foram colocadas seis sementes. Transcorridos 

dezessete dias após a semeadura (DAS) foi feito o desbaste, 

deixando apenas quatro plantas por vaso.   

  Todos os tratamentos receberam a mesma adubação no 

substrato, inclusive de molibdênio que é um nutriente que está 

presente nos adubos utilizados. A adubação do experimento 
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consistiu na adição de macronutrientes (P, K, Ca, Mg e S) e 

micronutrientes na forma de FTE BR 12 (1g vaso-1) e (1 ml kg-

1) de substrato da solução de micronutrientes descrita por 

Franco e Döbereiner (1967).   

 As doses avaliadas de molibdênio foram aplicadas via 

foliar aos 28 dias após a emergência (DAE), a fonte utilizada foi 

o molibdato de amônia (54,3 % de Mo).  

 O potássio (K) foi aplicado parcelado, sendo 66,7 % da 

dose na pré-semeadura e o restante aos 38 dias após a mesma. 

Já a solução de micronutrientes descrita por Franco e 

Döbereiner (1967) foi aplicada aos 21 dias após a semeadura 

(DAS).   

  Os tratos culturais consistiram no controle das plantas 

espontâneas, realizado manualmente, quando necessário; 

irrigação, realizada diariamente; tutoramento das plantas, 

realizado aos 63 (DAS) para que as mesmas ficassem eretas, 

e; aplicação do inseticida Decis para o controle do pulgão.   

  As plantas foram coletadas aos 82 (DAS). Na coleta as 

plantas foram cortadas rente ao solo e separadas de acordo 

com os tratamentos, logo depois foi realizado a pesagem da 

massa fresca da parte aérea em balança semi-analítica com 

precisão de duas casas decimais. Os nódulos foram separados 

das raízes e do solo e contados manualmente.  

  As raízes e os nódulos (previamente lavados) foram 

encaminhados junto com a parte aérea, à estufa a 65°C, com 

circulação de ar forçada, até peso constante, para mensuração 

da massa seca (MS).  

  A parte aérea e as folhas foram moídas juntas em 

moinho tipo Willey, equipado com peneira de 2mm. Em seguida, 
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o material seguiu para a determinação do teor de nitrogênio (N) 

pelo método de Kjeldahl (ALVES et al., 1994). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados demonstraram que o feijão-de-porco 

obtém sua máxima produção de biomassa aérea sem a 

necessidade da aplicação de uma dose extra de molibdênio, via 

foliar. Isso pode ser observado pela ausência de resposta 

positiva em função do aumento das doses desse micronutriente 

(Figura 1). Este resultado corrobora com Bernardes et al., 

(2019). 

 

Figura 1. Biomassa da parte aérea de feijão-de-porco 

(Canavalia ensiformis) em função de diferentes doses de 

molibdênio aplicadas via foliar ) (g ha-1). 

Fonte: Autores (2020) 
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Observa-se que com a aplicação foliar de molibdênio, 

houve uma tendência de decréscimo na massa seca da parte 

aérea, da raiz e dos nódulos (Figuras 1, 2 e 3). Esse resultado 

pode ser explicado por Ishizuka (1982), pois esse autor relata 

que a ausência de respostas à adubação molíbdica pode estar 

relacionada com níveis apropriados de disponibilidade de 

molibdênio no solo ou com concentrações satisfatórias desse 

micronutriente na semente, de modo que essas reservas – solo 

e semente – podem suprir às necessidades das plantas.  

 

Figura 2. Massa seca da raiz de feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis) em função de diferentes doses de molibdênio 

aplicadas via foliar ) (g ha-1). 

 
Fonte: Autores (2020) 
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Figura 3. Massa seca dos nódulos de feijão-de-porco 

(Canavalia ensiformis) em função de diferentes doses de 

molibdênio aplicadas via foliar ) (g ha-1).  

 
Fonte: Autores (2020) 

 

Lima Filho et al. (2013) estudando o efeito do molibdênio 

aplicado via foliar na cultura do feijão caupi, relatam que as 

doses utilizadas de molibdênio não expressaram resultados 

significantes sobre a massa seca da raiz. Guareschi & Peri 

(2009) estudando o efeito do molibdênio na cultura do feijão e 

soja relatam resultados semelhantes, pois o molibdênio 

também não influenciou na massa seca da raiz.  

Alves (2005) estudando o efeito da aplicação de 

diferentes doses de molibdênio no feijão caupi no sulco de 

plantio em dois níveis de pH do solo, relata que o tratamento 

testemunha (sem aplicação Mo) obteve as maiores quantidades 

de massa seca da raiz quando o pH estava em 6,5. 

Os resultados obtidos neste estudo corroboram com 

aqueles obtidos por Brandelero (2016), onde o Mo não contribiu 

para umentar a produção de biomassa. No presente 
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experimento foi realizado a aplicação de calcário dolomítico, 

essa aplicação pode ter aproximado o pH do substrato a 6,5, e 

assim corroborando com os resultados encontrados por Alves 

(2005). 

Matoso (2012) estudando a nodulação e crescimento do 

feijoeiro em resposta à aplicação foliar de molibdênio e 

inoculante rizobiano, relata que a presença de molibdênio não 

influenciou na nodulação. 

Marcondes e Caires (2005), avaliando o molibdênio e 

cobalto na semente para cultivo da soja, expõem que as doses 

avaliadas de molibdênio não influenciaram na massa seca dos 

nódulos. Possivelmente, segundo o autor, nesse estudo as 

necessidades das plantas tenham sido supridas pelas reservas 

do solo.  

Os resultados obtidos para biomassa seca da parte 

aérea, da raiz e dos nódulos demonstram que o teor de 

molibdênio fornecido no substrato e nas sementes resultou no 

consumo de luxo, e as doses extras, aplicadas via foliar, 

atingiram o ponto de toxidez. Assim, pode se inferir que, para 

substratos corrigidos adequadamente, a aplicação de 

molibdênio via foliar é dispensada. 

Com relação ao número de nódulos, a aplicação de 

molibdênio, nas doses de 8 e  16 g ha-1, proporcionou um 

incremento na nodulação (Figura 4). Esse resultado é explicado 

pelo surgimento de nódulos menores nesses dois tratamentos. 

Contudo, como é possível observar na Figura 5, esse 

incremento do número de nódulos não resultou em maior 

acúmulo de nitrogênio na parte aérea. 
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Figura 4. Número de nódulos de feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis) em função de diferentes doses de molibdênio 

aplicadas via foliar ) (g ha-1). 

 
Fonte: Autores (2020) 
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Figura 5. Teor de nitrogênio feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis) em função de diferentes doses de molibdênio 

aplicadas via foliar ) (g ha-1). 

 
 Fonte: Autores (2020) 

 

Matoso (2012) destaca que a eficiência da fixação 

biológica de nitrogênio depende mais da massa nodular 

(tamanho do nódulo) do que do número de nódulos. Alto 

número de nódulos só é desejável em termos de melhoria da 

FBN quando se destacam por seu tamanho e massa, pois a 

manutenção dos nódulos depende dos fotoassimilados da 

planta, e quando os nódulos são pequenos podem funcionar 

como drenos sem o incremento adequado de nitrogênio 

(MATOSO, 2012). 

 Hansen et al. (1993) notaram que um mutante 

supernodulante de feijoeiro apresentou número de nódulos seis 

vezes maior e massa nodular duas vezes maior que os outros 

tratamentos, entretanto, a FBN foi praticamente igual, 
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evidenciando que a elevada nodulação não está relacionada 

com maior fixação biológica de nitrogênio. 

 Sendo assim, somente o número de nódulos não é um 

indicativo de fixação biológica de nitrogênio. Nesse estudo, os 

tratamentos com maiores números de nódulos podem ter tido 

menor massa, e assim não influenciaram na quantidade de N 

fixada.  

 Com relação ao teor de nitrogênio na planta, nesse 

estudo não foi observada diferenças estatísticas entre todas as 

doses de molibdênio aplicadas via foliar. Acredita-se que as 

fontes de molibdênio no substrato tenham suprido a carência 

das plantas, de modo que as aplicações foliares não 

expressaram efeitos sobre o teor de nitrogênio nas plantas. 

Contudo, cabe destacar que o fornecimento do molibdênio pode 

melhorar a qualidade fisiológica das sementes (DALMOLIN, 

2015). Assim, o uso de deste micronutriente é interessante 

quando se deseja produdizir sementes de leguminosas. 

 Segundo Malavolta et al. (1997), o molibdênio é o único 

micronutriente que dependendo da quantidade presente na 

semente e a espécie, possibilita o crescimento normal da 

planta. Então, o uso de sementes produzidas em solos ricos em 

molibdênio, talvez, possa garantir níveis apropriados do 

micronutriente para a cultura em plantio posterior. 

 O substrato utilizado nesse experimento foi uma mistura 

de areia lavada, solo e vermiculita na proporção de 1:1:1 v/v/v. 

A areia lavada e a vermiculita não apresentam quantidades 

relevantes de nutrientes, já o solo é um substrato que, 

naturalmente, carrega pequenas quantidades. De acordo com 

Malavolta, et al. (1997), a calagem, de maneira geral, aumenta 

a disponibilidade de molibdênio. Assim, a aplicação de calcário 
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dolomítico pode ter disponibilizado para as plantas pequenas 

quantidades de molibdênio existente no solo. 

 Em todo o experimento, foi utilizada uma adubação cuja 

composição tem presente o molibdato de sódio dihidratado na 

proporção de 0,5 g por 1000 ml de solução. Além desta, foi 

utilizado o fertilizante FTE BR 12 (1g vaso-1), o qual possui 0,1% 

de molibdênio. Sendo assim, os tratamentos receberam fontes 

de molibdênio além da adubação molíbdica foliar. Essas fontes 

foram pequenas, mas como o molibdênio é um dos 

micronutrientes requeridos em menores quantidades pelas 

plantas (MARSCHNER, 1995), essas fontes isoladas, ou 

somando-se uma a outra pode ter suprido a carência desse 

nutriente, de modo que as aplicações foliares foram excessivas 

para as plantas. 

 

CONCLUSÕES  

 

As doses de 8 e 16 g ha-1 de molibdênio proporcionaram 

um incremento no número de nódulos nas raízes; 

O fornecimento de molibdênio via fertilização do 

substrato é suficiente para se atingir a máxima produção de 

biomassa do feijão-de-porco; 

A aplicação de uma dose extra de molibdênio, fornecida 

por via foliar, não resulta em melhoria das características 

agronômicas do feijão-de-porco. 

Os resultados obtidos neste estudo evidenciam que o 

fator que limita a máxima fixação biológica de nitrogênio pelo 

feijão de porco pode está associado a outras variáveis que 

ainda carecem de estudos. Dessa forma, é importante a 

realização de estudos que, além do enriquecimento com o 
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molibdênio, também, incluam estirpes de bactérias fixadoras de 

nitrogênio. Além disso, é importante considerar a possiblidade 

de melhoramento genético de espécies adubos verdes visando 

aumentar a fixação biológica de nitrogênio. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALVES, B. J. R.; SANTOS, J. C. F. dos; URQUIAGA, S.; BODDEY, R. M. 
Métodos de determinação do nitrogênio em solo e planta. In: 
HUNGRIA, M.; ARAÚJO, R. S. (Ed.). Manual de métodos empregados em 
estudos de microbiologia agrícola. Brasília: Embrapa-SPI, 1994. p. 449-
469. 
ALVES, J. M. Efeito da aplicação de molibdênio em caupi (Vigna 
unguiculata (L.) Walp.) em condições de campo. Dissertação 
(Mestrado em Fitotecnia – Produção Vegetal) - Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ. 2005. 
ARAUJO, E. S.; GUERRA, J. G. M. ; ESPINDOLA, J. A. A.; URQUIAGA, S; 
BODDEY, R. M. ; MARTELLETO, L. A. P ; ALVES, B. J. R. Recuperação 
no sistema solo-planta de nitrogênio derivado da adubação verde aplicada 
à cultura do repolho. Pesq. Agropec. Bras, v. 46, p. 729-735, 2011. 
ARAÚJO, E.S.; MARSOLA, T.; MIYAZAWA, M.; SOARES, L.H.B.; 
URQUIAGA, S.; BODDEY, R.M.; ALVES, B.J.R. Calibração de câmara 
semiaberta estática para quantificação de amônia volatilizada do solo. 
Pesq. Agropec. Bras., 44:769-776, 2009. 
BARKER, A. V.; BRYSON. G. M. Handbook of Plant Nutrition. Boca 
Raton: CRC Press, 2006. 
BERNARDES, J. V. S.; ORIOLI JÚNIOR, V.; ARAUJO, J. P.; APLICAÇÃO 
FOLIAR DE MOLIBDÊNIO NÃO INFLUENCIA A PRODUTIVIDADE DE 
SOJA EM SOLO COM ACIDEZ CORRIGIDA. Revista Inova Ciência & 
Tecnologia, Uberaba, p. 12-17, v. 5, n. 2, jul/dez., 2019. 
BRANDELERO, F. D. Aplicação Foliar de Molibdênio em Adubos Verdes e 
o Desempenho do Feijoeiro em Sucessão. Dissertação (Mestrado em 
Agronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco-
PR. 2005. 56p. 
BREDEMEIER, C.; MUNDSTOCK, C. M. Regulação da absorção e 
assimilação do nitrogênio nas plantas. Cienc. Rural [online], Vol.30, n.2, 
pp.365-372. 2000. 
CARVALHO, D. F. ; GOMES, D. P. ; OLIVEIRA NETO, D. H. ; GUERRA, J. 
G. M.; ROUWS, J. R. C. ; OLIVEIRA, F. L. . Carrot yield and water-use 



CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS COM PIMENTA MALAGUETA 
(Capsicum frutescens) COMO ESTRATÉGIA DE MANEJO DE PRAGAS 

421 
 

efficiency under different mulching, organic fertilization and irrigation levels. 
Rev. Bras. de Eng. Agríc. e Amb., v. 22, p. 445-450, 2018. 
CASTRO, A.; BATISTA, N. S.; LATAWIEC, A.; RODRIGUES, A.; 
STRASSBURG, B.; SILVA, D.; ARAUJO, E.; DE MORAES, L.; GUERRA, 
J.; GALVÃO, G.; ALVES-PINTO, H.; MENDES, M.; DOS SANTOS, J.; 
RANGEL, M.; FIGUEREDO, M.; CORNELISSEN, G.; HALE, S. The Effects 
of Gliricidia-Derived Biochar on Sequential Maize and Bean Farming. 
Sustainability, v. 10, p. 578, 2018. 
CHIEZA, E. D.; GUERRA, J. G. M.; ARAÚJO, E. S.; ESPÍNDOLA, J. A.; 
FERNANDES, R. C. Produção e aspectos econômicos de milho 
consorciado com Crotalária juncea L. em diferentes intervalos de 
semeadura, sob manejo orgânico. Ceres, v. 64, p. 189-196, 2017. 
CORDEIRO, A. A. S. ; RODRIGUES, M. B. ; GONÇALVES JÚNIOR, M. ; 
ESPINDOLA, J. A. A. ; ARAUJO, E. S. ; Guerra,J.G.M. . Organic cabbage 
growt using green manure in pre-cultivation and organic top dressing 
fertilization. Horticultura Brasileira, v. 36, p. 349-354, 2018. 
DALMOLIN, A. K. Aplicação Foliar de Molibdênio e Cobalto na Cultura da 
Soja: Rendimento e Qualidade de Sementes. Dissertação (Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes) - Universidade 
Federal de Pelotas, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Pelotas, 2015. 
FICAGNA, De L.; GAI, V. Adubação nitrogenada e inoculante de gramínea 
em tifton 85. Cultivando o Saber - Cascavel, Vol.5, n.2, pp.113-119, 2012. 
GONZÁLES, H. H. S. Caracterização de bactérias fixadoras de 
nitrogênio endofíticas isoladas de Saccharum sp. (cana-de-açúcar) 
cultivadas sob adubação orgânica ou fertilizante nitrogenado ou sem 
adubação. Tese (Doutorado em Biotecnologia) Universidade São Paulo, 
São Paulo, 2008. 
GUARESCHI, R. F.; PERIN, A. Efeito do molibdênio nas culturas da 
soja e do feijão via adubação foliar. Global Science and Technology, 
Vol.02, n.3, pp.08-15, 2009. 
HANSEN, A. P.; YONEYAMA, T.; KOUCHI, H.; MARTIN, P. Respiration 
and nitrogen fixation of hydroponically cultured Phaseolus vulgaris L. 
CV. OAC Rico and a supernodulating mutant. Plant, Berlin, Vol.189, n.4, 
pp.538-545, 1993. 
ISHIZUKA, J. Characterization of molybdenum absorption and 
translocation in soybean plants. Soil Sci. Plant Nutr., 28:63-78, 1982.   
LIMA FILHO, F. A. S.; SILVA, B. A.; LIMA, F. F.; FURTADO, M. B. 
Aplicação foliar de molibdênio e cobalto e inoculação no 
desenvolvimento do sistema radicular e nodulação do feijão caupi. IN: 
CONGRESSO NACIONAL DE FEIJÃO – CAUPI, Resumos expandidos. 
Universidade Federal do Maranhão, Boa Vista, Chapadinha, 2013. 



CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS COM PIMENTA MALAGUETA 
(Capsicum frutescens) COMO ESTRATÉGIA DE MANEJO DE PRAGAS 

422 
 

MALAVOLTA, E.; BOARETTO, A. E.; PAULINO, V. T. Micronutrientes na 
agricultura. Piracicaba: Potafos-CNPq, 1991. 
MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; Oliveira, S.A. de. Avaliação do estado 
nutricional das plantas. Princípios e aplicações. Piracicaba: Potafos, 
1997. p.97-98. 
MARCONDES, J.A.P; CAIRES, E.F. Aplicação de molibdênio e cobalto 
na semente para cultivo da soja. Bragantia, Campinas, v.64, n.4, p.687- 
694, 2005. 
MARSCHNER, H. Mineral Nutrition of higher Plants. 2nd. edition, 
Academic Press, San Diego, London. 1995. 
MATOSO, S. C. G. ; KUSDRA, J. F. Nodulação e crescimento do 
feijoeiro em resposta à aplicação de molibdênio e inoculante 
rizobiano. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental (Online) 
v. 18, p. 567-573, 2014. 
OLIVEIRA, E. A. G. Formulações tipo “bokashi” como fertilizantes 
orgânicos no cultivo de hortaliças. 79p. Tese (Doutorado em Fitotecnia) – 
UFRRJ, Seropédica. 2015. 
PAÇÓ, P.A. Arranjos espaciais de mistura de adubos verdes antecedendo 
o cultivo orgânico do feijoeiro. 56p Dissertação (Mestrado em Agricultura 
Orgânica). UFRRJ,  Seropédica, 2016. 
PENTEADO, S. R. Adubação verde e Produção de Biomassa – 
Melhoria e Recuperação dos Solos. Campinas – SP: Livros Via 
Orgânica, 2007. 
REZENDE, M. O. O.; AMBROZINI, B.; MESSIAS, R. A.; ROSA, R. S. 
Importância da compreensão dos ciclos biogeoquímicos para o 
desenvolvimento sustentável. São Carlos, SP: Universidade de São 
Paulo. 2003. 
ROCHA, A. A.; ARAÚJO, E. S.; SANTOS, S. S.; GOULART, J. M.; 
ESPINDOLA, J. A. A.; GUERRA, J. G. M.; ALVES, B. J. R.; ROUWS, J. R. 
C. Ammonia Volatilization from Soil-Applied Organic Fertilizers. Revista 
Brasileira De Ciência Do Solo (ONLINE), v. 43, p. 1-10, 2019. 
SOUZA, C.M.; PIRES, F.R. Adubação verde e rotação de culturas. 
Viçosa: UFV, 2002. 72p. (cadernos didáticos, 96). 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
819p. 
TULESKI, T. R. Identificação de genes de Herbaspirillum sp. 
envolvidos na Interação Planta-bactéria. Monografia (Bacharel em 
Biologia) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010. 



MICROBIOLIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE 
FEIJÃO?CAUPI (Vigna unguiculata L.) 

423 
 

CAPÍTULO 21 
 

MICROBIOLIZAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE 
FEIJÃO?CAUPI (Vigna unguiculata L.) 

 

Lucianne Martins LOBATO 1 

                                                      Giselly Martins LOBATO1 

Cyntia Airagna Fortes DOS SANTOS1 
Jardel Oliveira SANTOS 2 

1Discente do curso de Agronomia, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade 
Federal do Maranhão; lucylobatto@gmail.com  

2Orientador/Docente do curso de Biologia, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, 
Universidade Federal do Maranhão; jardel.os@ufma.br  

 
RESUMO: As simbioses ou associações entre microrganismos 
e leguminosas são consideradas práticas de grande relevância 
para agricultura, uma vez que ganhos expressivos na 
produtividade das leguminosas podem ocorrer. Assim, 
objetivou-se investigar informações relacionadas a 
microbiolização no desenvolvimento da cultura do feijão−caupi 
(Vigna unguiculata L.). O estudo foi realizado a partir das 
ferramentas de pesquisa do buscador Google.com e da base 
de dados do Scielo, com uso das palavras chaves: “Vigna 
unguiculata” e “Microbiolização”; “Vigna unguiculata” e “solo” e 
“Crescimento vegetal” “Bactéria” e “Fungo”. A microbiolização 
oferece benefícios paras as plantas de feijão-caupi, desde a 
adaptação a diferentes condições climáticas, até a oferta de 
determinados elementos químicos que são de difícil absorção 
para a planta como o nitrogênio em solos. Constata-se que esta 
técnica é eficiente no controle de fitopatógenos em plantas por 
meio do estímulo da resistência da mesma e contribui para a 
sustentabilidade porque com o uso da microbiolização ocorre a 
redução do uso de fertilizantes e a valorização do meio 
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ambiente. De modo geral, a microbiolização aumenta o 
rendimento da cultura garantindo sua  economia e longevidade 
do uso de área cultivadas com o feijão-caupi e pode melhorar a 
qualidade nutricional, principalmente em termos de conteúdo 
protéico e mineral, de uma cultura consumida em todo o mundo 
como o feijão.  
 
Palavras-chave: Crescimento vegetal. Vigna unguiculata. 
Microrganismos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O feijão−caupi (Vigna unguiculata L.) é uma das 

leguminosas importante  no cenário mundial agrícola, e o Brasil 

tem se tornado um dos maiores produtores dessa leguminosa 

a nível mundial com uma área plantada de 1.311,9 hectares,  

obtendo um aumento de 12,1% em comparação a  2018/2019, 

com cerca de 701,1 mil toneladas produzidas(CONAB, 2020). 

É cultivada principalmente por pequenos produtores com 

o intuito de gerar uma renda extra, sendo uma importante fonte 

nutricional e econômica principalmente para aquelas pessoas 

que possuem uma renda baixa para compor a sua dieta 

nutricional (DE SOUZA, 2017). 

É uma leguminosa que pode torna-se uma das culturas 

mais relevantes e cultivadas para o consumo humano e animal 

devido à sua grande variabilidade genética, tolerância a 

condições climáticas desfavoráveis como seca e salinidade, 

elevado potencial para produto e um excelente valor nutricional 

(MARINHO  et al., 2017; DE SOUSA et al., 2019). 

No entanto, o baixo nível tecnológico empregado no 

cultivo acaba impactando na produção do feijão-caupi 
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(OLIVEIRA et al., 2015), e adoção de mecanismos para 

aprimorar a baixa fertilidade dos solos são estratégias 

importantes (CONAB, 2017). 

 As simbioses entre bactérias e leguminosas (Bacterias 

formadoras de nódulos – BFN),  associações entre leguminosas  

e fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) são consideradas 

práticas de grande relevância para agricultura, visto que o 

sistemas biológicos citados permitem ganhos expressivos na 

produtividade das leguminosas associadas aos fungos ou 

bactérias (CRUZ, 2017). 

 Levando em consideração a importância das estratégias 

para o desenvolvimento e produtividade de plantas, 

principalmente para o crescimento econômico, social e 

ambiental do país, objetivou-se investigar informações 

relacionadas a microbiolização no desenvolvimento da cultura 

do feijão−caupi (Vigna unguiculata L.). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

   O estudo foi realizado a partir das ferramentas de 

pesquisa do buscador Google.com e da base de dados do 

Scielo, com uso das palavras chaves: “Vigna unguiculata” e 

“Microbiolização”; “Vigna unguiculata” e “solo” e “Crescimento 

vegetal” “Bactéria” e “Fungo”. 

 Os critérios de inclusão foram artigos publicados entre 2015 

a 2020 no idioma português que tratava sobre o efeito da 

microbiolização no desenvolvimento do feijão‐caupi. Foram 

encontrados 30 publicações nas bases de dados utilizadas no 

qual foram selecionados 14 artigos por meio da leitura dos 

resumos para a elaboração do presente estudo (Figura 1). 
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Palavras−chave:                                                    Período: 2015-2020 

“Vigna unguiculata” e “Microbiolização”                   Idioma: Português 

“Vigna unguiculata” e “Solo” 

“Crescimento vegetal”; “Bactéria” e “Fungo” 

 

 

 

Figura 1. Representação gráfica da investigação científica a 

partir das bases de dados. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A microbiolização consiste na inoculação de 

microrganismos (bactérias ou fungos) em alguma estrutura da 

planta (raiz, sementes, folhas e etc) cuja os resultados 

interfiram na  produtividade da planta e ou na composição do 

solo.  

 

Figura 2: Processo de microbiolização em sementes de 

feijão−caupi. 

 

 
 

 O uso de microrganismos na cultura do feijão-caupi, tem 

possibilitado o biocontrole de patógenos. Schurt et al., (2017), 

demonstraram que a bactéria B. subtilis apresenta um grande 

potencial no controle da mela do feijão-caupi, onde houve um 



MICROBIOLIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE 
FEIJÃO?CAUPI (Vigna unguiculata L.) 

427 
 

retardo no surgimento da doença e uma diminuição na desfolha, 

ou seja, é um microrganismo promissor no controle biológico de 

mela. 

  Por meio do processo de microbiolização a produtividade 

do feijão-caupi pode ser elevada em até 50% em algumas 

áreas. Entretanto, alguns estudos esses resultados nem 

sempre são concordantes (BANDEIRA et al., 2017). 

 As áreas de cultivo do cultivo do feijão−caupi podem 

apresentar diferentes problemas de natureza residual, como por 

exemplo, grande quantidade de produtos químicos 

administrado durante o cultivo que compromente a qualidade 

física, química e microbiológica do solo, tornando  

imprescindível alternativas para a reduzir a utilização de 

fertilizantes químicos (BANDEIRA et al., 2017). 

 No qual o uso de produtos realizado de forma contínua na 

agricultura provoca uma série de prejuízos ao homem e ao 

ambiente. Com isso a utilização de opções viáveis ao meio e 

que sejam ecológicos são necessários como as interações 

biológicas como as simbioses entre as plantas fixadoras de 

nitrogênio. Em que as bactérias elas aprisionam o nitrogênio 

presente na atmosfera e o deixa de forma assimilável para as 

plantas, recebendo em troca os carboidratos (FREIRE et al., 

2016) 

 Dentre as técnicas exploradas  para o aumento da 

produtividade do feijão−caupi destaca−se a microbiolização 

que contribuiu no aumento do percentual de germinação, índice 

de velocidade e comprimento da parte  aérea (tabela 1).  

 As bactérias e fungos são capazes de promover o 

crescimento vegetal (CHAGAS, 2017), influenciando 

diretamente no desenvolvimento do feijão caupi. De acordo com  
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Bandeira et al. (2017),  os benefícios das bactérias para o 

ambiente são: aumento da matéria orgânica do solo, que, 

contribui par a elevação das cargas (ctc do solo) e agregação 

de partículas. 

 O gênero Bacillus compreende bactéria gram-positivas, 

aeróbios obrigatórios ou facultativo, se adaptam em ambientes 

com fontes de carbono, além disto formam estruturas de 

sobrevivência o endósporo em períodos de extresse ambiental 

(MADIGAN et al., 2016). São organismos encontrados em 

distintos nichos ecológicos, pois são onipresentes no meio 

(DURÉ, 2018). 

Este gênero apresenta bactérias com capacidade de ação 

na germinação e emergência de plântulas, além disso auxilia na 

fixação de nitrogênio, acrescenta na geração de húmus, 

constituindo hormônios para o crescimento vegetal 

(CERQUEIRA, et al., 2015). 

 Já a inoculação com bactérias diazotróficas, ocorre 

elevação da matéria seca, aumento na fixação de nitrogênio, 

porque  impede os processos de lixiviação para lençóis freáticos 

e mananciais e também um aumento da produtividade dos 

grãos de feijão−caupi (BANDEIRA, et al., 2017). 

 O aumento da matéria seca da raiz causada pelos 

microrganismos está relacionado ao bem estar da planta, e 

também aquelas que apresentem o microrganismo em suas 

raízes, apresentando uma melhor eficácia de sobrevivência e 

de absorção de nutrientes em situações adversas (CHAGAS, 

2017) 

 O nitrogênio é liberado para o solo e a planta através da sua 

fixação biológica de nitrogênio, de descargas elétricas, da 

adição de fertilizantes nitrogenados e através também da 
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mineralização da matéria orgânica. O nitrogênio pode ser 

removido da planta através dos seguintes processos de 

lixiviação, volatização de amônia e disnitrificação ( CORREIA, 

2017). 

 A inoculação com bactérias fixadoras é uma das 

alternativas utilizadas para a manutenção da sustentabilidade 

na agricultura, uma vez que é um método de baixo custo 

econômico, não provocando impactos negativos, sendo usado 

em sistemas de produção agroecológicos (CORREIA, 2017). 

 Além da função de fixar o nitrogênio do ar nas raízes, estas 

bactérias podem proporcionar também um crescimento das 

plantas por outras características principalmente a solubilização 

inorgânica de fosfatos, produção de exopolissacarídeos e 

síntese de fitohormônios (SILVA, et al., 2016). 

 Desta forma, existem bactérias que também são capazes 

de tornar solúvel o fósforo presente no solo e disponibilizá-lo 

para a planta, podendo ser explorado no Brasil, pois a maioria 

dos solos são muito pobres em nitrogênio e fósforo e os 

fertilizantes custam até mais de 50% da implantação de uma 

lavoura (EMBRAPA, 2016). 

 As estipes utilizadas na inoculação das bactérias 

diazotróficas provocaram um aumento quanto a sua matéria 

seca da raiz, estes inoculantes são produtos de alta qualidade 

que podem ser aplicados na agricultura para se ter uma melhor 

leguminosa, em que não causa danos a saúde humana e ao 

ambiente, aumentando consequentemente a renda do produtor 

(CORREIA, 2017).  

 No processo de inoculação com bactérias diazotróficas no 

crescimento das plântulas do feijão-caupi observou uma 

diferença significativa quanto a massa seca da parte aérea, 
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eficiência relativa, número de folhas e a altura da planta 

(SOUZA, 2017). 

 Quanto a eficiência relativa ela mensura o nível de 

colaboração quantos aos microrganimos inoculados com a 

adubação nitrogenada, dessa maneira os organimos presentes 

estimulam o desenvolvimento da planta. Vegetais que se 

desenvolvem mais rapidamente estão menos sujeitos a sofrer 

extresses ambientais se tornando mais resistente (SOUZA, 

2017). 

 O Glomus intraradices acarretou em um aumento na massa 

seca da parte aérea (MSPA) e na quantidade de nutrientes 

presentes no solo que foram o zinco (zn), cobre (cu) e o ferro 

(fe) na planta (DA SILVA, 2019) 
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Quadro 1. Parâmetros avaliados durante e após o processo de 

microbiolização via sementes no desenvolvimento de plantas 

do feijão−caupi (Vigna unguiculata L.). 

 

Microrganismo 
Germin

ação 

Índice de 

velocidade 

Comprimento de 

parte aérea 
Referência 

Bacillus sp. 99,5 % 8,2 6,8 
(Santos, 

2017) 

Bacillus subtilis 98,5% 7,0 6,6  

Trichoderma sp. 100% 8,6 6,4  

Bacillus sp. BMH 98% − − (Sá, 2019) 

B. subtilis LCB 30 100% − −  

B. subtilis LCB 45 99,5% − −  

Bacillus sp. INV 81% − −  

Trichoderma sp. 99% − −  

Trichoderma 91,63% 34,39 − 
(Rocha, 

2017) 

Bacillus subtilis 86,18% 32,05 −  

Pochonia sp. 87,81% 31,77 −  

Streptomices sp. 87,81 28,43 −  

Estirpe de rizóbio 74,29% 2,73 − 
(Souza, 

2017) 

Bactérias 

diazotroficas 
100% 3,60 − 

(Correia, 

2017) 

Stryphnodendron 

adstrings 
79,13 − − 

(Gonçalves, 

2018) 

 

 A microbiolização de sementes com Trichoderma spp. é 

também eficiente no controle de fungos, como por exemplo, 

Penicillium spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Trichotecium 

spp. e Chaetomium spp. podendo ser um potencial bioprotetor 

no controle de fitopatógenos em plantas (JUNGES et al., 2016). 

Os fungos do gênero Trichoderma sp. são capazes de 

promover o desenvolvimento das sementes de feijão−caupi e 
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proteção às sementes através da incorporação dos esporos do 

fungo conforme mostrado nos estudos realizados (ROCHA, 

2017; SANTOS, 2017; SÁ, 2019). 

 Assim, os Trichoderma spp. são fungos simbiontes 

endofíticos geralmente utilizados no tratamento de sementes 

com a finalidade de promover o crescimento e produtividade 

das plantas através da solubilização de micronutrientes 

insolúveis no solo no qual há uma maior absorção e 

translocação de minerais pouco disponíveis (JUNGES et al., 

2016). Esse gênero também relaciona-se ao processo de 

colonização de raízes e favorecem a ampliação, crescimento e 

a melhoria das raízes, promovendo absorção e utilização de 

nutrientes, havendo ampliação aos estresses hídricos ábioticos, 

e como efeito sua produtividade (CHAGAS et al., 2016). 

 Rocha et al., (2019) relataram sob condições de estresse 

hidrico, acréscimo nos teores de N e P em plantas de feijão-

caupi decorrentes da associação entre as bactérias e os fungos 

micorrízicos arbusculares refletindo sobre o ganho de massa 

seca da parte aérea.  

 A inoculação de bactérias e fungos nas plantas de feijão-

caupi constituem uma alternativa viável para obtenção de 

características morfológica e fisiológica superiores, porque 

estes microrganismos são capazes de aumentar as 

possibilidades de sobrevivência às adversidades de campo 

desta planta  (PEREIRA, 2017).  

 O uso dos gêneros Trichoderma e Bacillus promovem 

aumentos expressivos no índice de velocidade de emergência, 

e na germinação das sementes de feijão−caupi( Cv. sempre 

verde), no entanto, a microbiolização testadas na cultivar 
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vinagre não induziu positivamente nos mesmos efeitos 

(ROCHA et al., 2017). 

 O índice de velocidade foi superior quando inoculado com 

Streptomyces sp. isso ocorre devido a produção de hormônios 

que são fundamentais para o crescimento da planta. O rizóbio 

foi o isolado que predominou na cultivar sempre verde isso 

decorreu a sua capacidade simbiótica (ROCHA et al., 2017). 

 Em todos os experimentos constatou que houve um 

aumento na biomassa do sistema radicular da planta e esse 

aumento está ligado a sanidade da planta que são propiciadas 

por estes organimos, em que plantas que apresentem estes 

microrganismos em suas raízes ou em sua rizosfera tendem a 

possuir uma vantagem em relação a plantas que não possuem 

este gênero Trichoderma e Bacillus, já que conseguem viver em 

ambientes em condições adversas tendo desta forma uma 

vantagem produtiva (CHAGAS et al., 2017).  

   A presença de doenças fúngicas teve uma maior  

ocorrência nos tratamentos que não houve inoculação de 

microrganismos representando cerca de 40,75%, as menores 

incidência desta doença foram verificadas quando as sementes  

inoculadas com os Bacillus subtilis (LCB 30) e Bacillus subtilis 

(LCB 45) sendo 6,75% e 11% (SÁ, 2019). 

 De acordo com SÁ (2019) a inoculação do microrganismo 

Bacillus subtilis (LCB 30) proporcionou um aumento em relação 

a matéria seca da parte aérea da planta, em torno de 2,88 g 

planta-1  . 

 Thrichoderma sp. e Bacillus subtilis nos primeiros 20 dias 

demonstrou uma ascensão em relação a matéria seca da parte 

aérea (MSPA) sendo superiores (p<0,05), aos 40 dias todos os 
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tratamentos apresentaram uma quantidade superior em relação 

a sua inoculação (p<0,05) (CHAGAS, 2017). 

 A utilização do Trichoderma sp., Bacillus subtilis (LCB 30) 

nas sementes da Vigna unguiculata estimulou o aumento na 

matéria seca da raiz (MSR) compreendido em 0,52 e 0,42 g 

planta-1 (SÁ, 2019). Apresentando um melhor resultado quanto 

a sua taxa de crescimento e emergência, além de possuir um 

maior controle quanto aos fitopatógenos (CHAGAS, 2017) 

 A composição química do substrato influenciou em relação 

ao índice de velocidade constatando a ausência de diferença 

significativa com a  inoculação com Bacillus sp (BMH), Bacillus 

subtilis (LCB 30) e Trichoderma sp., sendo nenecessário novas 

pesquisas para verificar a influência nas plântulas do feijão-

caupi (SANTOS, 2017). 

 De forma concreta, é possível perceber que a 

microbiolização com uso das bactérias Bradyrhizobium elkanni  

e Bacillus  aumentou a massa seca da parte aérea do 

feijão−caupi, e possibilitam acréscimos da massa seca na raiz, 

conforme demonstrado por Bandeira et al.,  (2017) e Chagas et 

al., (2017). 

 O gênero Bacillus é o mais investigado na agricultura por 

oferecer aumento e potencializar sua atuação no controle 

biológico, apresentando mecanismos que tornem a planta 

resistente a diversos estresses ambientais, estiagem, a 

carência nutricional do solo e metais pesados (CLEMENTE et 

al., 2016). 

 Este microrganismos além de que propiciar um aumento 

expressivo em suas raízes e na parte aérea como resultado um 

acréscimo em sua massa seca, atingiu um nível de 30% com 

relação ao seu controle (CHAGAS, 2017).  
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Quadro 2. Efeito da microbiolização sobre o crescimento 

vegetativo e sistema radicular do  feijão-caupi (Vigna 

unguiculata L.). 
Tratamento Parte da 

planta/local 

MSPA 

(g) 

MSR 

(g) 

Referência 

Bacillus Semente 2,45 1,95 (Chagas, 

2017 

Bradyrhizobium 

elkanni 

Semente 11,3 1,1 (Bandeira, 

2017) 

Glomus clarum Semente 1,61 0,81 (Cruz, 2017) 

Scutellospora 

heterograma 

Semente 2,70 1,08 − 

Bacillus sp. 

BMH 

Semente 1,35 0,20 (Sá, 2019) 

B. subitilis LCB 

30 

Semente 2,88 0,42 − 

B. subtilis LCB 

45 

Semente 1,76 0,29 − 

Bacillus sp. INV Semente 1,43 0,40 − 

Trichoderma 

sp. 

Semente 1,69 0,52 − 

A.longula  Solo 1,63 − (Da Silva, 

2019) 

C. etunicatum Solo 1,57 − − 

G. albida Solo 1,12 − − 

Bactérias 

diazotróficas 

Semente 2,16 0,56 (Correia, 

2017) 

Xanthomonas 

axonopodis pv. 

Phaseoli 

Folhas 4,07 − (Correia, 

2018) 

MSPA – Massa seca da parte áerea; MSR – Massa seca da raiz. 

  

 O feijão-caupi respondeu bem quanto a inoculação de 

fosfatos e aos fungos micorrízicos arbusculares.  Os fungos 

Glomus clarum e Stcutellospora heterograma proporcionaram 

incremento para crescimento e o desenvolvimento da Vigna 

unguiculata, em que a espécie Glomus clarum provocou 
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aumento no número de grãos e também excelentes resultados 

quanto ao seu número de vagens podendo ser recomendada 

como fonte de inóculo para o feijão-caupi (CRUZ, 2017).  

 O fungo Stcutellospora heterograma em relação as 

variáveis de matéria fresca da parte aérea e matéria seca  

provocaram aumento em torno  50 % e 48% respectivamente,  

no seu incremento sendo mais eficiente com a sua inoculação 

(CRUZ, 2017). 

 A relação mutualística entre rizóbios e os vegetais 

provocam o surgimento de nódulos, no qual eles diminuem a 

amônia que esta disponível para a planta, onde ela desprende 

os  aminoácidos e o gás carbônico. Esses organismos são de 

relevancia ecológica e econômica e são viáveis para serem 

aplicados na agricultura (CORREIA, 2017).  

 Os dados obtidos mostram que a inoculação no feijão-caupi 

podem subsidiar no rendimento da respectiva cultura, obtendo 

uma maior produção e consequentemente uma maior renda, 

reduzindo desta forma a quantidade de adubos fosfatados no 

solo (CRUZ, 2017). 

 A prática da microbiolização favorece a sustentabilidade 

dos agroecossitemas, visto que não provocam impactos ao 

ambiente pela adição de adubação química tradicional, 

podendo alavancar a produtividade da cultura do feijão-caupi 

(BANDEIRA et al., 2017). 

  Espera−se que haja mais estudos possibilitando ainda mais 

a redução dos custos envolvidos na produção de uma 

determinada cultura e que seja levado para o campo plantas 

mais saudáveis e resistentes, obtendo assim um maior lucro 

para o produtor 
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 O controle biológico de doenças utilizando microrganismos 

benéficos, também é uma alternativa considerada menos 

danosas ao meio ambiente porque ocorre através indução de 

resistência na planta contra patógenos e assim contribuindo na 

sobrevivência e produtividade de plantas com eficiência 

(CORREIA, 2018). 

 Assim, a promoção de crescimento de plantas do feijão-

caupi por associação aos microrganismos pode ser empregada 

como tecnologias ecológicas, porque proporciona a redução da 

fertilização química, sem perda de produção, tornando - se um 

modelo de larga escala para produção de feijão - caupi. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A microbiolização oferece benefícios paras as plantas de 

feijão-caupi, desde a adaptação a diferentes condições 

climáticas, até a oferta de determinados elementos químicos 

que são de difícil absorção para a planta como o nitrogênio em 

solos. 

Os gêneros que apresentam maior influência no 

desenvolvimento da Vigna unguiculata foi Bacillus subtilis (LCB 

30) que propiciou um aumento da matéria seca da da parte 

aérea e da raiz e o Trichoderma sp, Bacillus subtilis (LCB 45) 

que provocaram na sua semente um maior desenvolvimento, 

demonstrando a sua capacidade em promover o crescimento 

da planta inoculada, sendo bastante eficiente. 

As bactéria diazotróficas propiciariam um melhor 

desenvolvimento inicial da planta e sua germinação. Portanto 

constata-se que esta técnica é eficiente no controle de 

fitopatógenos em plantas por meio do estimulo da resistência 
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da mesma e contribui para a sustentabilidade porque com o uso 

da microbiolização ocorre a redução do uso de fertilizantes e a 

valorização do meio ambiente.  

De modo geral, a microbiolização aumenta o rendimento 

da cultura garantindo sua  economia e longevidade do uso de 

área cultivadas com o feijão-caupi e pode melhorar a qualidade 

nutricional, principalmente em termos de conteúdo protéico e 

mineral, de uma cultura consumida em todo o mundo como o 

feijão. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BANDEIRA, A.S.; CASTRO FILHO, M.N.; AMARAL, M.C.A.; MENEZES, 
A.J.; OLIVEIRA, C.C.; MORAIS, O.M. Avaliação da produtividade de 
feijão−caupi com e sem inoculação. In: CONGRESSO 
LATINO−AMERICANO DE AGROECOLOGIA, 6., 2017, Brasília. 
Anais...Distrito Federal: Associação Brasileira de Agroecologia, 2017.p. 
1−6. 
BERTELLA, M.; DALZOTO, L.; DE PAULA, S.; TRENTIN, D.; MILANESI, 
P.M. Microbiolização e peliculização: efeitos sobre a qualidade fisiológica e 
sanitária de sementes de soja e trigo. In: JORNADA DE INICIAÇÃO 
CIENTIFICA E TECNOLÓGICA, 6., 2016, Chapecó. Anais...Santa Catarina: 
Universidade Federal da Fronteira Sul, 2017.p.1−5. 
CERQUEIRA, W. F.; MORAIS, J. S.; MIRANDA, J. S.; MELLO, I. K. S.; 
SANTOS, A. F. J. Influência de bactérias do gênero Bacillus sobre o 
crescimento do feijão comum (Phaseolus vulgaris L.). Enciclopédia 
Biosfera, Centro científico conhecer, v.11, n.20. p.82. 2015. 
CHAGAS, L.F.B.; MARTINS, A.L.L.; FILHO, M.R.C.; MILLER, L.O.; 
OLIVEIRA, J.C.; JUNIOR, A.F.C. Bacillus subtlis e Trichoderma sp. no 
incremento da biomassa em plantas de soja, feijão−caupi, milho e arroz. 
Agri−Environmental Sciences, v. 3, n.2, p. 10−18, 2017. 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). 
Acompanhamento da safra brasileira de grãos. Brasília, 2017. 1 p.  
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIEMNTO (CONAB). 
Acompanhamento da safra brasileira grão. Brasília, 2020. 1−66 p. 
CORREIA, A.J. Eficiência simbiótica de bactérias diazotróficas isoladas 
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RESUMO: Os agrotóxicos são utilizados em larga escala 
principalmente na zona rural para combater as pragas e 
doenças que diminuem a produção agrícola. Eles causam 
problemas na saúde tanto dos agricultores quanto ao 
consumidor final. Neste trabalho foi descrito o perfil do produtor 
rural, a utilização de agrotóxico e sua ramificação pelo meio 
ambiente Foi realizado um questionário amplo com produtores 
da bacia do Rio Pirarara no município de Cacoal – RO pela 
Sedam de Rolim de Moura, Unesc, Facimed e Unir, foram 
selecionadas perguntas que envolviam o uso de agrotóxico e 
origem da água, uma vez que água está relacionada ao 
recebimento do agrotóxico nos lençóis freáticos quando mal 
utilizado. A partir da análise dos questionários foi possível 
chegar a resultados sobre o nível de educação dos produtores, 
moradia, tipo de infraestrutura, origem da água, principais usos 
da água, tipos de tratamento da mesma, produção vegetal, 
manejo das culturas, cultivos que aparecem pragas ou 
doenças, as pragas, animais, produtos mais utilizados, produtos 
que causaram intoxicação e descarte de embalagens. Com este 
estudo pode-se concluir que embora os agrotóxicos tenham 
suas classes de toxicidade não é um problema em si, é o 
manejo inadequado dos mesmos que causam resultados 
negativos ao homem e ao ambiente.  
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PALAVRAS-CHAVE: Agrotóxicos. Alimentos contaminados. 
Cacoal. Defensivos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que no Brasil os agrotóxicos são utilizados em 

larga escala, indiscriminadamente, na zona rural, na maior parte 

da produção agrícola e pecuária, trazendo grandes prejuízos 

não apenas à saúde humana (agricultores e consumidores), 

mas também a saúde animal (peixes, gado e aves domésticos 

ou não) e, ao meio ambiente, contaminando a terra, rios, lençóis 

freáticos, entre outros, tornando-se assim, impróprio para o 

consumo. Ou seja, o Estado está falhando na sua obrigação de 

respeitar, proteger, promover, informar, monitorar, fiscalizar e 

avaliar a realização do DHAA (BRASIL, 2006).  

O Brasil é campeão no uso de agrotóxicos, e estudos 

mostram que regiões onde se utilizam muito desta prática, a 

incidência de câncer tem aumentado em comparação com 

locais onde o uso é menos frequente e utilizam práticas 

agroecológicas(INCA, 2016).  

Com esse quadro, torna-se inviável praticar e garantir a 

segurança alimentar e nutricional e respeitar o DHAA (Direito 

Humano a Alimentação Adequada) (CONSEA, 2013).  

O Estado tem obrigações e responsabilidades com todas as 

pessoas não importando o sexo, a cor, religião e quando essa 

obrigação não é cumprida, significa que houve uma violação da 

dignidade humana.  

Não é apenas quando pessoas, grupos ou comunidades não 

tem acesso ao alimento adequado que seus direitos são 

violados. Quando consomem alimentos de má qualidade 

nutricional ou alimentos contaminados com agrotóxicos, o 
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DHAA é violado e o respeito a pessoa humana também é 

igualmente atingido, assim como  meio ambiente(CONSEA, 

2013).  

A Constituição também é desrespeitada quando a 

população ingere alimentos com resíduos tóxicos, acarretando 

como consequência o aparecimento de diversas doenças como 

mal formação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos, 

mentais e cânceres. Assim, cria-se um paradoxo, de um lado as 

práticas alimentares promotoras de saúde, e de outro lado, a 

agricultura tradicional, que promove a doença e o lucro 

fácil(CONSEA, 2013).  

Trocar o modelo brasileiro de agricultura convencional por 

agricultura orgânica não é fácil e nem rápido, haja vista, o 

interesse financeiro enorme que tem ao redor da questão. 

Tal prática é cultural, vai de geração para geração, talvez 

porque consideram que seja a melhor forma de produzir sem 

grandes custos, por ignorância, por considerar os produtos 

orgânicos difíceis de manejar e vender, devido ao preço, que 

consideram caro.  

Além do câncer de cérebro, de mama, de testículos, de pele 

(não melanoma), de rim, de próstata, de bexiga, de pulmão, de 

fígado, Leucemia e outras patologias relacionadas com o uso 

de agrotóxicos(FARIAS, 2012). E o trabalho da Vigilância 

Sanitária é precário, devido a falta de servidores.  

Devido a baixa escolaridade muitos produtores 

rurais(DATASEBRAE, 2017) estes não leem os rótulos dos 

produtos, não respeitam a carência dos mesmos por não saber 

desta informação, não utilizam EPI por acharem desconfortável 

e quando utilizam, não é da maneira correta, ou seja, o manejo 

é deficiente e não seguem a orientação fitossanitária do técnico 
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de extensão rural e por isso vem os resultados negativos para 

a saúde deles próprios(como será visto nos resultados deste 

trabalho), os consumidores de seus produtos e a comunidade 

geral.  

Não é apenas nos produtos hortifrutigranjeiros que se 

encontram resíduos de agrotóxicos. Alimentos 

ultraprocessados (lasanhas, biscoitos, pães, pizzas) e demais 

produtos que contenham trigo, soja e milho também 

apresentam contaminação(INCA, 2016). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA, 

através do PARA – Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos em Alimentos, realiza diversos experimentos em 

frutas, legumes, verduras e grãos para analisar o nível de 

contaminação por agrotóxicos dos alimentos que são 

consumidos pela população brasileira, e leva a informação 

através da mídia e de cartilhas, para o consumidor final, 

alertando sobre o perigo a que todos estão expostos.  

A Vigilância sanitária atua também mostrando que a 

responsabilidade sobre ações para se usar defensivos 

químicos, deve ser compartilhada por toda a sociedade e 

sugere que os comerciantes adquiram produtos com 

certificação, que sejam cultivados sem agrotóxico ou com o uso 

racional dos mesmos, e que exijam de seus fornecedores que 

utilizem produtos autorizados pelos órgãos oficiais. 

Assim o objetivo desde trabalho é descrever o perfil do 

produtor rural que utiliza agrotóxico em sua propriedade e quais 

as consequências que isso trás ao consumidor final e ao meio 

ambiente com foco na segurança alimentar. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O levantamento de dados foi feito através de estagiários de 

três Instituições de Ensino Superior, que fizeram a pesquisa in 

loco com famílias de 214 lotes, sob a supervisão da Secretaria 

de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia – 

SEDAM-RO, atendendo uma solicitação do Ministério Público 

Federal - MPF, com o objetivo de verificar as condições em que 

se encontrava o Rio Pirarara, que sofreu processo de 

assoreamento e desmatamento de suas matas ciliares. Foram 

levantados vários dados, entre eles o uso de agrotóxicos e 

quais eram mais aplicados. Usou-se questionário próprio da 

Sedam para chegar as respostas.  

Através dos dados levantados, a SEDAM-RO, está em 

processo de produção do Diagnóstico Sócio Ambiental da 

Microbacia do Rio Pirarara, no Município de Cacoal-RO. Os 

dados foram cedidos para utilização neste trabalho, desde que 

fosse citada a origem deles. No início do ano/16 foram 

levantados os dados e foram processados de junho a 

agosto/16, com planilhas e figuras do Excel, o Documento 

Técnico da SEDAM nesta data ainda esta em fase de 

elaboração. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As pessoas são alfabetizadas, o nível de moraria é 

considerado alto, pelos padrões da SEDAM, as casas são de 

alvenaria de vedação. Praticamente todos tem algum tipo de 

benfeitoria nas propriedades. A origem da água utilizada é poço 

e minas, localizados nas próprias propriedades. O principal uso 
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da água é doméstico e criação de gado. No consumo próprio, a 

maior parte dos usuários usa filtros ou nenhum tratamento.  

Na produção vegetal se sobressai a irrigação de café, e o 

maior número de entrevistados alega que não faz correção do 

solo nem com adubo químico e nem orgânico.  

As pragas que mais aparecem são a cigarrinha e a lagarta. 

Os animais que podem ser mais afetados são os suínos e as 

aves, pois são em maior número.  

Quando questionados quanto à utilização de agrotóxicos, 

27% responderam que não fazem utilização de nenhum tipo, os 

que fazem usam mais Glifosato e Tucson são 15% e já sofreram 

intoxicação. 

 

DA EDUCAÇÃO 

 

Do total de 910 pessoas contidas em 214 lotes rurais nessa 

área de estudo dessa rede hidrográfica, 192 estudam e 86 são 

analfabetas com idade acima de 7 anos, uma média de 4,25% 

de acordo com Figura 1. O que mostra que os produtores tem 

conhecimento sobre o manejo adequado do produto e sobre os 

possíveis danos, sobre a observação do prazo de carência nos 

rótulos listados, mas escolhem o lucro ou simplesmente 

ignoram a orientação contida no rótulo 
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Figura 1 – Número total de pessoas que estudam e analfabetas 

nos lotes 

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

Segundo Soares(2005) foram identificados que 9,8% dos 

aplicadores de agrotóxicos tinham o 2º grau já foram 

intoxicados, 20% quando tinham escolaridade inferior ao de 2º 

grau, ou seja, de acordo com o autor as chances de intoxicação 

por aplicação de agrotóxico esta diretamente relacionada ao 

nível de escolaridade  

 

DA MORADIA 

 

Em quantidade de residências 110 eram moradias de 

alvenaria de vedação (51,40%), 38 residências de madeira 

(17,76%), 62 casas com padrão misto (28,97%), ou seja, 

alvenaria e madeira, não informaram 4 (1,87%) de acordo com 

a Figura 2. O que denota que as pessoas têm um nível de médio 

a alto de poder aquisitivo, o que pode ser característica de 

acesso a informação. 

 

  

910

192
86

TOTAL ESTUDAM ANALFABETOS

TOTAL

ESTUDAM

ANALFABETOS



PERFIL DO AGRICULTOR E USO DE AGROTÓXICOS NA BACIA DO RIO 
PIRARARA – CACOAL – RO 

449 
 

Figura 2 - Moradia 

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

DA INFRAESTRUTURA 

 

Desses moradores 33,18% possuem terreirão que pode 

ser local de secagem de café; 59,81% tulhas; 16,26% possuem 

galpões; 30,37% horta; 47,20% pomar; 61,68% curral e 57,48% 

represas de acordo com a Figura 3.O que mostra que eles tem 

condições de fazer benfeitorias na propriedade e que seu 

padrão de vida é de médio a alto, conforme seu padrão de 

moradia. Tendo acesso ao credito rural eles podem comprar 

agrotóxicos e vários outros insumos. 
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Figura 3 - Infraestrutura.   

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

DA ORIGEM DA ÁGUA 

 

A maior parte da água consumida nas propriedades vem 

de poço comum 44%, seguido de mina 19% e nascente 15% 

(Figura 4).  Com a utilização da própria água do lote deve-se ter 

uma preocupação a mais com a água tanto para irrigação 

quanto para consumo, uma vez que se os agrotóxicos 

chegarem a precipitar para o lençol freático pode contaminar 

um grande volume de água que será consumido não so por 

pessoas daquele local, mas de toda redondeza afetando a 

produção agrícola e saúde da comunidade.  
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Figura 4 – Origem da água  

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

DOS PRINCIPAIS USOS DA ÁGUA NA PROPRIEDADE 

 

Uso domestico e com criação de gado foram os 

principais usos da água com 34% e 21% respectivamente, 

seguidos de 16% outros usos, 12% irrigação de  hortas, 8% 

irrigação de café, e 8% ´piscicultura de acordo com a Figura 5.   

Se a água está contaminada vai atingir vários alimentos, 

os peixes, a carne bovina, as hortaliças, o café e ate o próprio 

consumo.  
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Figura 5 – Principais usos da água na propriedade 

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

DOS TIPOS DE TRATAMENTOS 

 

Questionados sobre os tipos de tratamentos que dão a 

água para consumo, 49% responderam que usam filtro, 34% 

nenhum tipo de tratamento, 13% usam cloro e outros fervura ou 

não informaram 4% de acordo com a Figura 6.Dos tratamentos 

utilizados nenhum é adequado para precaução de 

contaminação por agrotóxico, pois não servem como barreira 

contra a calda. 
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Figura 6 – Tipos de Tratamentos 

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

DA PRODUÇÃO VEGETAL 

 

Produção de café foi a cultura mais pronunciada sendo 

responsável por 48% da produção vegetal pesquisada, 

seguindo de 22% de reflorestamento, mandioca e milho com 

7% cada, e demais culturas de acordo com a Figura 7.  

É de conhecimento que culturas agrícolas e essências 

florestais estão suscetíveis a pragas e doenças então os 

produtores que utilizam de produtos fitossanitários para 

minimizar as perdas com essas pragas e doenças podem 

ultrapassar a quantidade mínima permitida por lei de uso e não 

respeitar o prazo de carência para utilização e comercio dos 

alimentos.  
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Figura 7 – Produção vegetal.   

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

DO MANEJO DAS CULTURAS 

 

Quando se fala em manejo das culturas presentes nas 

propriedades a não utilização de correção do solo, nem 

adubação química ou orgânica são os com valores maiores 

(Figura 8).Com a utilização de adubações as culturas plantadas 

ficam mais fortes e assim menos suscetíveis a pragas e 

doenças,  

reduzindo assim o manejo com agrotóxicos uma vez que as 

espécies estarão fortes.  
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Figura 8 – Manejo de Culturas 

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

 

DOS CULTIVOS QUE APARECEM PRAGAS OU DOENÇAS 

 

Pastagem e café foram os produtos com porcentagem 

maior com 56% e 14% respectivamente, seguidos de 12% 

frutíferas, 11% hortaliças e 7% lavoura branca (Figura 9).  

A contaminação por deriva nas aplicações de 

agrotóxicos é um grande problemas da agricultura, pois as 

gotas pulverizadas muito pequenas podem ser levadas com o 

vento(CUNHA, 2008), assim atingindo não só a pastagem que 

será alimento para os animais, mas também as outras culturas 

da propriedade.  

 

  

19

157

3841

137

36
50

126

38

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

FAZ CORREÇÃO DO
SOLO

ADUBAÇÃO
QUIMICA

ADUBAÇÃO
ORGÂNICA



PERFIL DO AGRICULTOR E USO DE AGROTÓXICOS NA BACIA DO RIO 
PIRARARA – CACOAL – RO 

456 
 

Figura 9 - Dos cultivos que aparecem pragas ou doenças. 

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

 DAS PRAGAS 

 

As pragas que mais apareceram nas respostas foram 

28% cigarrinha, 22% lagarta, 11% cochonilha , 6% pulgão, 5% 

formigas entre outros(Figura 10). 

Com o alto índice de aparecimento das pragas, as 

lavouras são atingidas e elas podem ser perdidas em sua 

totalidade ou em parte, então o produtor prefere perder a saúde 

a perder a lavoura, utilizando agrotóxicos em quantidade 

excessiva não respeitando os prazos como dito anteriormente. 
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Figura 10– Pragas 

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

DOS ANIMAIS 

 

O animal mais produzido foram aves com 88%, seguido 

de suínos 9%, e caprinos, ovinos e outros com 1% e cavalos e 

mulas com 0,74%.  

Galinhas e patos são os animais mais produzidos nos 

lotes, esses se alimentam da comida fornecida pelos donos que 

são produzidas ali mesmo, muitas vezes com resíduos de 

agroquímicos, o que resulta numa contaminação dupla pois 

esse animais estando contaminados e as pessoas ingerindo 

quando o alimento vegetal quanto a carne das aves ou outros 

produtos de origem animal, exemplos leite e derivados. 
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DOS PRODUTOS MAIS UTILIZADOS 

 

Informaram não utilizar nenhum agrotóxico foram 27% 

das respostas, não informaram 21%, Tucson 10%, 8% 

Gramocil, 5% Glifosato e 14% outros (Figura 13).  

Em experiências a campo foi constatado que a maior 

parte dos produtores negam o uso de defensivos, então pode 

ser que neste estudo aconteça o mesmo fenômeno.  

 

Figura 11 – Produtos mais utilizados 

 
Fonte: SEDAM-RO, 2016. 

 

DOS PRODUTOS QUE CAUSARAM INTOXICAÇÃO 

 

Em quantidade 15 relataram que já sofreram algum tipo 

de intoxicação, mas não se lembram qual produto foi o 

causador, 3 disseram que foi Gramocil e outros relataram que 

Domini, Folidol, Garlon, Glifosato, Roundup e Tordon já foram 

responsáveis por intoxicação. 
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Dos 5.570 casos de intoxicação, 1.748 foram causados 

por uso de agrotóxicos em 2003 em Cacoal, ou seja 

31,4%(SILVA, 2006) o que esta superior as ocorrências nos 

lotes deste estudo que foram 11,22%. 

 

DESCARTE DE EMBALAGENS 

 

Sobre o descarte de embalagens de agrotóxicos: 83% 

devolvem para órgão responsável ou polo do mesmo, 13% não 

informaram, 2% reciclam podendo ser em forma de baldes, ou 

outros tipos de recipientes inadequado, já que as embalagens 

de veneno devem ser devolvidas, 1% guarda e 1% descarta.  

 

CONCLUSÃO 

 

O uso indiscriminado e intensivo de agrotóxicos não 

causa danos apenas a saúde do homem, o efeito sobre o meio 

ambiente também é enorme.  Há a contaminação do solo, do 

ar, da água da chuva, das nascentes e dos aquíferos.  

Na pulverização aérea, a nuvem tóxica ultrapassa a 

propriedade foco e atinge outras áreas não previstas, cidades, 

outras plantações vizinhas, rios, e o veneno fica no ar e 

contamina a chuva também. Como vemos, atinge a zona rural 

e também a urbana. 

 Percebe-se, durante o processo investigatório, que, 

embora os agrotóxicos sejam de uma toxicidade elevada, é o 

manejo inadequado, a falta de utilização de EPI, o mal uso das 

embalagens, a falta de leitura dos rótulos e a teimosia em não 

seguir as orientações do profissional da área é que trazem 
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resultados negativos para a saúde do homem, dos animais e 

comprometendo  todo o meio ambiente. 

Há a necessidade real de mais ações educativas, 

esclarecedoras, e demonstrações de métodos de utilização 

adequada dos defensivos e também dos EPIs. É necessário 

que se promova urgente, politicas publicas para conter o uso 

abusivo e irresponsável de agrotóxicos e também ações onde 

se promova a soberania alimentar das populações brasileiras. 

Sugere-se que sejam realizadas análises do solo e da 

água para averiguar os níveis de contaminação por defensivos 

agrícolas.   
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RESUMO: A doença celíaca é uma patologia autoimune 
caracterizada pela intolerância ao glúten e prolaminas e seu 
tratamento consiste na restrição de alimentos com glúten da 
dieta, o que pode ser excludente e de difícil adaptação. Dessa 
forma, surge a necessidade de elaborar de produtos 
tradicionais isentos de glúten para atender esse público, que 
possuam características nutricionais e sensoriais apreciadas. 
Assim, o presente estudo objetivou-se a avaliar os parâmetros 
físicos de diferentes formulações de pães de forma com farinha 
de arroz vermelho, enzima transglutaminaze microbiana e 
prebiótico. Para tal, foram elaborados sete ensaios variando a 
enzima transglutaminaze microbiana e o tempo de 
fermentação, no qual foram avaliados quanto o volume 
específico dos pães, perda de peso ao assar, salto de forno e 
formato. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey. 
Nesse estudo não foram observadas diferenças significativas 
entre as alturas das massas antes do forno. As amostras 
submetidas ao tempo de 80 minutos de fermentação 
apresentaram valores superiores aos demais em todos os 
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parâmetros avaliados. O formato dos pães não apresentou 
diferenças estatísticas entre si. Diante do exposto, infere-se que 
a adição de transglutaminaze microbiana, especialmente na 
concentração de 1,0% e tempo de fermentação de 80 minutos, 
na elaboração de pães sem glúten pode ser uma excelente 
alternativa para diversificar o consumo de produtos de 
panificação. 
Palavras-chave: Doença celíaca. Alimentos funcionais. 

Farinhas alternativas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O pão é um dos produtos mais importantes do planeta e 

é considerado um dos alimentos indispensáveis na alimentação 

humana há mais de quartoze mil anos (ARRANZ-OTAEGUI et 

al., 2018). 

No Brasil, o setor de panificação tem grande importância 

na economia nacional, pois é responsável por 2% do Produto 

Interno Bruto (PIB), aparecendo entre os seis maiores 

segmentos industriais do país. O setor ainda apresenta 

ascensão comercial, com crescimento de 2,7% no ano de 2015 

e um faturamento médio de R$ 84,7 bilhões. Ademais, a 

indústria de panificação possui papel contundente nos índices 

de empregabilidade com a geração de aproximadamente 818 

mil empregos diretos e 1,8 milhão de forma indireta (ABIP, 

2015). 

A doença celíaca é considerada uma patologia com 

etiologia multifatorial, apesar da predisposição genética ter 

grande influência no seu desenvolvimento, fatores ambientais e 

imunológicos também são fatores a serem considerados. A 

doença celíaca é caracterizada por uma intolerância ao glúten 
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e prolaminas que normalmente é encontrado em cereais como 

trigo, cevada e centeio. A doença se manifesta no intestino 

delgado por meio de reações imunomediadas desencadeadas 

por uma frequente sensibilização do sistema imunológico contra 

os peptídeos do glúten nos indivíduos acometidos pela 

patologia (HUSBY et al., 2012). 

No ano de 2003 foi publicada no Brasil a Lei n° 10.674 

que regulamenta a rotulagem de produtos sobre a presença do 

glúten, passando a ser obrigatório a informação de “contém 

glúten” ou “não contém glúten” nos rótulos, embalagens e 

materiais de divulgação de produtos alimentícios 

industrializados. As informações supramencionadas devem 

aparecer em destaque, nítida e de fácil leitura (BRASIL, 2003). 

Pacientes celíacos necessitam de uma alimentação 

diferenciada com restrição total ao glúten, mas que mantenha-

se adequada em quantidade e qualidade atendendo ao Direito 

Humano à Alimentação Adequada para garantia de Segurança 

Alimentar e Nutricional (PIRES; QUADROS; GADELHA, 2018). 

O consumo de alimentos sem glúten transcende sua 

finalidade de atender as necessidades de pacientes acometidos 

por doença celíaca e vem ganhando adeptos pelos possíveis 

benefícios à saúde, entretanto ainda há inúmeras dificuldades 

para consolidação desse hábito como pouca diversidade de 

produtos sem glúten e altos valores sobre esses alimentos. 

Ademais, não existem evidências científicas que demonstrem 

que a ausência de glúten da dieta promova efeitos benéficos à 

saúde de individuos saudáveis, porém ressalta-se que a opção 

em seguir uma dieta sem glúten pode resultar em carências 

nutricionais, sobretudo inadequações de macronutrientes e 
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micronutrientes (KHOURY; BALFOUR-DUCHARME; JOYE, 

2018). 

A carência de micronutrientes é frequentemente relatada 

em dietas sem glúten, sobretudo o cálcio, ferro, magnésio e 

zinco, isso pode estar relacionado com o fato das máterias-

primas isentas de glúten mais populares serem deficientes 

nesses minerais (RYBICKA, 2018). 

Diante da necessidade de elaboração de novos produtos 

com alta qualidade nutricional para atender uma demanda 

populacional, objetivou-se avaliar diferentes formulações de 

pães de forma sem glúten com farinha de arroz vermelho, 

enzima transglutaminase microbiana e prebiótico quanto suas 

características físicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Tipo de pesquisa, local de execução e obtenção dos 

ingredientes 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de cunho 

experimental quantitativa desenvolvida em laboratório. As 

análises do estudo foram realizadas nos Laboratórios de 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Campina 

Grande campus sede. 

Todos os ingredientes foram adquiridos no comércio 

local do município de Campina Grande – Paraíba, com exceção 

da farinha de arroz vermelho que foi obtida a partir do 

processamento da máteria-prima em laboratório.  

No processo de aquisição foram estabelecidos alguns 

critérios de qualidade, como a data de validade, condições de 
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armazenamento e embalgem dos produtos para minimizar os 

riscos de contaminação e/ou desperdícios. 

 

Formulação dos pães 

 

As formulações foram desenvolvidas em conformidade 

com a área de panificação, cujo a soma das farinhas é 

equivalente a 100% e os demais ingredientes foram calculados 

com base na quantidade de farinha, como pode ser observado 

na Tabela 1. 

Foi produzido um pão sem farinha de trigo com 

características similares às do pão de forma tradicional, através 

de diferentes combinações na formulação da base amilácea 

constituída de 50% de farinha de arroz vermelho e 50% de 

polvilho doce. A adição de outros ingredientes, como leite em 

pó, ovos, óleo de canola, vinagre de maçã e melhorador de 

farinha, foram adicionados à massa com a finalidade de 

melhorar as propriedades nutricionais e sensoriais do produto, 

dessa forma obtendo um pão de alta qualidade e com 

características similares aos pães tradicionais já 

comercializados. 

A enzima transglutaminase microbiana utilizada neste 

experimento foi a Activa STG-M® (mistura de MTGase e amido, 

fornecida pela empresa Ajinomoto do Brasil (São Paulo – SP). 
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Tabela 1: Formulação do pão de forma isento de glúten com 

farinha de arroz vermelho, enzima transglutaminase microbiana 

e prebiótico (inulina) 

  Ingredientes (%) Quantidade 

F
a
ri
n
h

a
s
 

Farinha de arroz vermelho 50 
 

200 g 

Polvilho doce 50 200 g 

Total farinhas 100 400 g 

%
 b

a
s
e
 d

e
 f
a
ri

n
h

a
s
 

Água 45 180 mL 

Açúcar 5,8 23 g 

Fermento biológico seco 
(Saccaharomyces cerevisae) 3g 

 
 

12 g 

Vinagre de maça 3,8 15 mL 

Melhorador de farinha* 1,15 4,6 g 

Sal 1,15 4,6 g 

Leite em pó 11,5 46 g 

Ovo - 1 und 

Óleo de canola 7,5 30 mL 

Anti mofo 0,3 1,2 g 

Inulina 3,0 12 g 

MTgase ** ** 

*Ingredientes: Amido de milho, Estabilizantes Polisorbato 8, Ácido Ascórbico 
e Enzima Alfa amilase.  **A quantidade de MTgase variou conforme 
planejamento experimental (0,5%; 1,0%; 1,5%). Fonte: Os autores (2017). 

 

Planejamento experimental 

 

O processo do pão sem glúten com farinha de arroz 

vermelho foi excutado mediante planejamento experimental 

fatorial completo 22 com três experimentos no ponto central 

sendo as variáveis independentes % MTgase e tempo de 
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fermentação (min), avaliadas em dois níveis (-1 e +1) conforme 

valores indicados na Tabela 2, totalizando 7 experimentos. Na 

Tabela 3 é possível observar a matriz de planejamento utilizada 

no experimento. 

 

Tabela 2: Valores reais e codificados das variáveis de entrada 

% MTgase e tempo de fermentação (min) para elaboração do 

pão de forma sem glúten com farinha de arroz vermelho, enzima 

MTgase e prebiótico (inulina) 

Variáveis independentes 
Níveis 

-1 0 1 

MTgase (%)*  0,5 1,0 1,5 

Tempo de fermentação 
(min) 

60 80 100 

     *Valores expressos em % total de farinha. Fonte: Os autores (2017) 

Ensaios 
MTgase (%) 

X1 

Tempo de fermentação 
(min) 

X2 

1 0,5 (-1) 60 (-1) 

2 1,5 (+1) 60 (-1) 

3 0,5 (-1) 100 (+1) 

4 1,5 (+1) 100 (+1) 

5 1,0 (0) 80 (0) 



AVALIAÇÃO FÍSICA DE PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN COM FARINHA DE 

ARROZ VERMELHO, ENZIMA TRANSGLUTAMINAZE MICROBIANA E 

PREBIÓTICO 

470 
 

 
Tabela 3: Matriz do planejamento fatorial 22 com 3 pontos 
centrais para elaboração do pão sem glúten com farinha de 
arroz vermelho, enzima MTgase e prebiótico (inulina) 
MTgase= enzima transglutaminse microbiana Fonte: Os autores (2017). 

 

As faixas utilizadas no trabalho para teor de 

transglutaminase microbiana e tempo de fermentação foram 

baseadas em experimentos preliminares e também na literatura 

sobre a produção de pães.  

Para cada resposta obtida foi realizada uma Análise de 

Variância através de regressão linear, para verificar a influência 

dos fatores sobre os valores obtidos, além de verificar se houve 

diferenças significativas (p<0,05) entre os tratamentos. O 

modelo de regressão que foi utilizado está representado na 

equação: 

21322110 xxxxy  +++=  

 

Em que: 

y = variável resposta; 

βi = estimadores dos parâmetros do modelo; 

xi = fatores codificados (variáveis independentes).  

 

Perda de peso ao assar 

 

A perda de peso ao assar (PPA) foi obtida utilizando-se 

o peso anterior e posterior ao forneamento segundo 

6 1,0 (0) 80 (0) 

7 1,0 (0) 80 (0) 
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metodologia de El-Dash (1978) e foi calculada segundo a 

equação abaixo: 

 

x100%
PA

PPPA
PPA

−
=  

 

Em que: 

PPA = Porcentagem da perda de peso ao assar (%) 

PA = Peso anterior ao assamento (gramas) 

PP = Peso posterior ao assamento (gramas) 

 

Salto de forno e formato 

 

O salto de forno foi avaliado de acordo com Shittu et al. 

(2008). Ele foi determinado pela diferença da altura da massa 

no final da fermentação e a altura do pão assado. Utilizou-se 

um paquímetro digital para obter as medidas. 

A análise de formato dos pães foi realizada de acordo 

com Bodroza-Solarov et al. (2008). Medidas da altura, largura e 

comprimento do pão assado foram realizados, e o formato foi 

obtido pela relação altura/comprimento. Relação igual a 0,5 

indica um pão de formato regular, uma relação maior que 0,5 

indica um formato esférico enquanto que uma relação < 0,5 

indica um formato plano. As análises foram realizadas com o 

auxílio de um paquímetro digital (Pantec, AAKER, China). 
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Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos em médias e avaliadas 

por Análise de Variância (ANOVA) e comparadas pelo teste de 

Tukey considerando 95% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Substituir o glúten na elaboração de produtos de 

panificação é um desafio que requer dos pesquisadores o uso 

de diversos métodos para obtenção de um produto satisfatório. 

O emprego de proteínas nas formulações de pães sem glúten 

aditados de enzimas como a transglutaminase tem sido 

relacionada com exitosos resultados (ALMEIDA, 2011). 

Estudos conduzidos por Moore et al. (2006) avaliaram o 

uso da enzima MTGase nas concencetrações de 0,0; 0,1; 1,0 e 

10,0% em formulações de pães sem glúten utilizando farinhas 

de arroz, batata e milho. No experimento, foram adicionados 

outros ingredientes na formulação como goma xantana e fontes 

proteicas como soro de leite em pó, soja e ovo em pó. Os seus 

resultados indicam a possibilidade da formação de uma rede 

proteica importante para a produção de pão isento de glúten, 

entretanto a eficiência dessa rede de proteínas está 

diretamente relacionada com a combinação adequada entre a 

quantidade de enzimas adicionada e de proteínas utilizadas no 

processamento. 

Huang et al. (2008) avaliaram a influência da 

transglutaminase microbiana em massas de pão congelada e, 

em seus resultados, demostraram que a adição de 0,5% de 

MTGase (base seca de farinha) ao decorrer de cinco semanas 
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sob temperatura de congelamento (-18 °C) apresentaram uma 

rede de glúten com menos fraturas em relação as massas 

controle; ao passo que os pães adicionados de 1,5% de 

MTGase (base seca de farinha) obtiveram valores similares ao 

pão fresco ao avaliar o parâmetro de volume específico após as 

cinco semanas em temperatura de -18°C. 

Um outro estudo utilizando a transglutaminase foi 

realizado por Storck et al. (2009) em que avaliaram a influência 

da transglutaminase em diferentes concentrações (0%. 0,5%, 

1,0% e 1,5%) em pães de forma elaborados com farinha de 

arroz com alto teor de amilose. Neste estudo, foram avaliados 

os parâmetros de peso, volume específico, percentual de peso 

perdido no processo de forneamento e textura e observaram 

que o volume específico dos pães de arroz aumentou com a 

adição de 1,5% da transglutaminase, sem influenciar na perda 

de peso dos pães após assar. Os autores ainda verificaram que 

a adição de 0,5% de transglutaminase foi capaz de diminuir a 

firmeza dos pães sem afetar a dureza e que a adição da enzima 

nas concentrações supramencionadas não afetaram a textura 

dos pães. 

As enzimas microbianas, de modo geral, apresentam 

boa estabilidade térmica e de diversos valores de pH, 

conseguindo manter sua atividade em diferentes temperaturas, 

além disso apresenta baixo custo de produção e purificação 

(MELO, 2013). 

A transglutaminase microbiana é utilizada na produção 

de pães, pois pode ser capaz de formar ligações covalentes 

entre as frações proteicas, esse efeito impacta positivamente a 

elaboração de pães sem glúten, pois alteram as características 

visco-elásticas de massas (CABALLERO et al., 2005).  
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No Brasil, a MTGase é regulada pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob a RDC n° 348, de 02 de 

dezembro de 2003. Nesta resolução, a MTGase está incluida 

na tabela de enzimas e, em parágrafo único, informa que o 

limite de uso dessa substância será em “quantum satis”, ou 

seja, quantidade suficiente para obter o efeito desejado no 

alimento (BRASIL, 2003). 

Na tabela 4 encontra-se os valores da perda de peso ao 

assar, da altura da massa antes do forno, da altura do pão logo 

após o assamento e do salto de forno. 

 

Tabela 4: Salto de forno dos pães sem glúten elaborados com 

farinha de arroz vermelho, transglutaminase microbiana e 

prebiótico (inulina) 

Exp 

MTgas
e 

TF 
Perda 

de 
peso 

ao 
assar 
(%) 

Altura 
antes 

do 
forno 
(cm) 

Altura 
depois 

do 
forno 
(cm) 

Salto de 
forno (cm) 

 (%)  (min) 

1 0,5 60 5,35b 6,35ab 5,70ª 0,65abc 
2 1,5 60 5,72b 6,80ª 6,20ª 0,60abc 
3 0,5 100 12,43a 5,10b 5,20ª       0,15c 
4 1,5 100 5,45b 6,10ab 5,90ª 0,20bc 
5 1 80 3,88b 7,50ª 6,60ª 0,85ª 
6 1 80 4,51b 7,40ª 6,55ª 0,85ª 
7 1 80 4,65b 7,20ª 6,50ª 0,75ab 

*MTgase= enzima transglutaminse microbiana e TF= tempo de 
fermentação. Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). Fonte: Os autores (2017).  

Observa-se que a altura da massa antes do forno de 

algumas formulações não apresentou diferença significativa (p 

< 0,05). Provavelmente essas massas se expandiram para as 
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demais dimensões (largura e/ ou comprimento) ou não 

apresentaram estrutura para reter o gás produzido e crescer no 

sentido vertical. O mesmo ocorreu com a altura do pão após o 

assamento. As formulações que foram submetidas a um tempo 

de fermentação de 80 min (5, 6  e 7) apresentaram maiores 

salto de forno diferindo estatisticamente das formulações 3 e 4 

que apresentaram menor salto de forno com 100 minutos de 

fermentação. Couri e Giada (2016) encontraram valores médios 

de 3,60 e 3,47 cm para pães sem glúten adicionados de farinha 

de mesocarpo de babaçu (Orbignya phalerata) nas 

concentrações de 5% e 10% de farinha, respectivamente. 

Ambos inferiores aos encontrados nesse estudo. 

A perda de peso ao assar, é uma medida que demonstra 

a capacidade da massa em reter água, sendo acentuada em 

pães sem glúten devido à ausência da rede proteica 

(EVANGELHO et al., 2012). A perda de peso dos pães em 

função do forneamento variou entre 3,88 e 12,43%. Paz (2013) 

ao analisar diferentes formulações de pães de forma 

elaborados com farinha mista de trigo e farelo de arroz 

desengordurado com transglutaminase encontrou valores entre 

6,31 a 11,57% para perda de peso dos pães após o processo 

de forneamento. 

As medidas de altura, largura, comprimento e formato 

dos pães preassados, estão apresentados na Tabela 5. De 

acordo com os resultados obtidos observa-se que, apesar dos 

pães de algumas formulações com diferentes tempos de 

fermentação não apresentarem diferença significativa quanto à 

altura, eles apresentaram aumento de largura e/ou do 

comprimento (p < 0,05), o que reflete o aumento de volume dos 

pães. 



AVALIAÇÃO FÍSICA DE PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN COM FARINHA DE 

ARROZ VERMELHO, ENZIMA TRANSGLUTAMINAZE MICROBIANA E 

PREBIÓTICO 

476 
 

Tabela 5: Formato de pães sem glúten elaborados com farinha 
de arroz vermelho, transglutaminase microbiana e prebiótico 
(inulina) 

Exp 
MTg
ase 
(%) 

 
TF 
(mi
n) 

Altura 
depois 

do forno 
(cm) 

Largura 
(cm) 

Compri
mento 
(cm) 

Formato 
(altura/comprim

ento) 

1 0,5 60 5,70ª 8,55abc 21,0a 0,27ª 
2 1,5 60 6,20ª 8,65abc 20,8ª 0,29ª 
3 0,5 100 5,20ª 8,70ab 20,5ª 0,25ª 
4 1,5 100 5,90ª 8,75ª 20,8ª 0,28ª 
5 1 80 6,60ª 8,45c 20,5ª 0,32ª 
6 1 80 6,55ª 8,50bc 20,5ª 0,32ª 
7 1 80 6,50ª 8,60abc 20,5ª 0,32ª 

*MTgase= enzima transglutaminse microbiana e TF= tempo de 
fermentação. Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). Fonte: os autores (2017). 

 

Com relação ao formato, os pães com diferentes tempos 

de fermentação não apresentaram diferença estatística (p < 

0,05). Os pães apresentaram valores, em média, entre 0,27 e 

0,32, o que indica um formato tendendo ao plano (valor de 

formato < 0,5). Nadal (2013) avaliou a largura de pães 

franceses sem glúten com adição de diferentes concentrações 

de polvilho doce e farinha de arroz, em seu experimento foram 

encontrados pães com uma largura que variaram entre 

60,50mm a 65,30mm, todos os valores inferiores ao do 

presente estudo. 

Paz (2013) notou que a adição da transglutaminase na 

concentração de 0,5% não apresentou diferenças significativas 

nos atributos tecnológicos em pães de forma obtidos a partir de 

farinha mista de trigo e farelo de arroz desengordurado, contudo 

foram observados resultados interessantes quanto ao volume, 
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distribuição e tamanho dos poros do miolo dos pães 

adicionados de 1,0% e 1,5% de transglutaminase, 

apresentando miolos mais coesos e compactos. 

A Figura 2 ilustra o aspecto interno (estrutura do miolo) 

dos pães elaborados. 

 

Figura 2. Aspecto interno (estrutura do miolo) dos pães 

elaborados. 
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F1=0,5% MTgase e 60 min TF; F2= 1,5% MTgase e 60 min TF; F3= 0,5% 
MTgase e 100 min TF; F4= 1,5% MTgase e 100 min TF; F5=F6=F7= 1,0% 
MTgase e 80 min TF.  MTgase= enzima transglutaminse microbiana; TF= 
Tempo de fermentação Fonte: Acervo dos autores (2017) 

Uma análise das imagens das estruturas do miolo dos 

pães elaborados neste estudo (Figura 1) indica que elas tiveram 

um número menor de alvéolos com áreas maiores, 

característicos de pães sem glúten.   

O uso de farinhas de trigo sarraceno, amaranto, quinoa 

e arroz fornece uma estrutura com alvéolos maiores no pão 

comparado ao pão sem glúten com uma formulação à base de 

amido (ALVAREZ-JUBETE; ARENDT; GALLAGHER, 2010). 

Uma grande variedade de estrutura pode ser encontrada 

entre os pães sem glúten, alguns apresentando maior área 

alveolar e outros maior número de alvéolos. Este fato se deve, 

à diversidade de ingredientes adicionados à massa (MATOS; 

ROSELL, 2013).  

 

CONCLUSÕES  

 

A partir do estudo realizado infere-se que a adição de 

1,0% de enzima transglutaminaze, mais especificamente no 

tempo de 80 minutos de fermentação proporcionam ao pão 

melhores características físicas, sobretudo altura. 

O presente estudo apresenta contribuições importantes 

para tecnologia de panificação, sobretudo para celíacos que 

necessitam de dieta especial aumentando a gama de produtos 

que podem ser consumidos por esse público. 
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RESUMO:A kombucha é uma bebida fermentada, refrescante 
e agridoce, elaborada a partir do chá preto ou verde (Camelia 
Sinensis), porém, o comportamento da bebida ao longo do 
processo fermentativo ainda é pouco conhecido. Dessa forma, 
o presente trabalho teve como objetivo acompanhar o 
andamento do processo fermentativo durante a produção de 
kombucha a partir da análise de alguns parâmetros físico-
químicos, a fim de melhor compreender o processo. O produto 
foi obtido pela incorporação da cultura de microrganismos 
(SCOBY) ao chá verde adoçado com sacarose (10%m/v), 
incubado em estufa B.O.D., regulada para 30°C ± 2°C/ por 12 
dias para o processo de fermentação. Diariamente a 
fermentação era acompanhada através das seguintes análises: 
pH, acidez total titulável, sólidos solúveis totais (em Brix) e teor 
alcoólico. Ao longo dos 12 dias de acompanhamento o pH e a 
acidez total titulável apresentaram um aumento significativo 
ocasionado pela à produção de ácidos inerentes ao processo 
fermentativo, assim como grau alcoólico em decorrência do 
consumo dos açúcares presente no mosto, consequentemente 
diminuindo o Brix. Diante de tais resultados, concluiu-se que foi 
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possível avaliar o consumo de substratos e a formação de 
produtos durante a fermentação da kombucha, permitindo 
dessa forma, um melhor conhecimento do processo e a 
padronização do produto.  
 
Palavras-chave: Kombucha. Fermentação. Análises físico-
químicas. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Kombucha ou chá de kombucha é uma bebida 

fermentada de origem oriental, precisamente do Nordeste da 

China (Manchúria), e que hoje já está bastante difundida em 

outros países do Ocidente (PALUDO, 2017; SANTOS et al., 

2018). Ela é obtida através do processo fermentativo da infusão 

de folhas de chá preto (Camelia Sinensis), e/ou outros tipos de 

chás por uma cultura simbiótica de fungos e bactérias acéticas, 

resultando em uma bebida com sabor ligeiramente doce, 

gasosa e ácida(RODRIGUES et al., 2018).  

Consumida em todo mundo, a kombucha tem sido 

amplamente divulgada e conhecida por seus diversos efeitos 

benéficos a saúde humana, atribuído à presença de bactérias 

acéticas e lácticas, antibióticos, aminoácidos, polifenóis 

(provenientes do chá), açúcares, ácidos orgânicos, etanol, 

lipídeos, proteínas, vitaminas hidrossolúveis e uma variedade 

de micronutrientes produzidos durante a fermentação, que 

podem ajudar na redução do risco de doenças crônicas, 

cardiovasculares, melhorar a resistência ao câncer, dentre 

outros muitos benefícios(SANTOS, 2016).  

Para a preparação da bebida, o chá é elaborado a partir 

da infusão das folhas de chá verde ou preto, e em seguida 

adoçado. O açúcar é o principal substrato para a reação de 



ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO FERMENTATIVO DURANTE A 
PRODUÇÃO DE KOMBUCHA 

484 
 

fermentação. Ao chá previamente adoçado, é adicionado um 

pequeno volume de kombucha já fermentada, e um SCOBY 

(Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts), ou “mãe da 

Kombucha”, que serão responsáveis pelo processo de 

fermentação (COELHO et al., 2020).  

O SCOBY é uma colônia simbiótica de leveduras e 

bactérias que ficam retidas em uma matriz celulósica 

sintetizada por bactérias acéticas. As leveduras mais 

encontradas são as dos gêneros Schizosaccharomyces, 

Saccharomycodes, Saccharomyces, Zygosaccharomyces, 

Candida, Pichia, Kloeckera, Brettanomyces e Torulopsis. Já as 

bactérias mais predominantes são as produtoras de ácido 

acético, como: Gluconacetobacter xylinus – anteriormente 

Acetobacter xylinum, Acetobacter xylinoides, Bacterium 

gluconicum, Acetobacter aceti, Acetobacter pasteurianus. No 

entanto, essa composição microbiológica pode variar 

dependendo da origem da cultura e das características do chá 

escolhido como substrato (água usada, concentração de chá e 

de açúcar) (MUKADAM et al., 2016). 

Durante a fermentação, uma nova membrana gelatinosa 

celulósica será formada na superfície do chá (novo SCOBY), 

onde a massa celular de bactérias e leveduras é fixada, 

acomodando-as. O tempo do processo fermentativo pode variar 

de 7 a 12 dias, considerando que, quanto mais tempo o produto 

ficar fermentando mais ácido será o sabor, enquanto a 

temperatura pode variar de 22 a 30°C (PALUDO, 2017). 

 Tendo em vista o alto valor funcional, o crescente 

interesse da população na bebida, esse trabalho teve como 

objetivo desenvolver uma kombucha e acompanhar o seu 

processo fermentativo a partir de parâmetros físico-químicos, a 

fim de avaliar o consumo de substratos e a formação de 
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produtos no decorrer do processo, de forma a contribuir para 

um melhor entendimento e padronização do processo de 

obtenção da bebida.  

 

OBJETIVO  

 

Esse trabalho teve como objetivo, desenvolver uma 

kombucha e acompanhar o seu processo fermentativo a partir 

de parâmetros físico-químicos, contribuindo para um melhor 

entendimento e padronização do processo de produção da 

bebida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O chá verde utilizado na elaboração da kombucha, foi 

adquirido no comércio local da cidade de Currais Novos, Rio 

Grande do Norte RN na forma de sachê, e a bebida foi 

elaborada no Laboratório de Biotecnologia no Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte - IFRN - Campus Currais Novos.  

Para a elaboração da kombucha, as proporções de chá, 

açúcar e inóculo variam bastante de produtor para produtor. 

Jayabalan et al. (2014) recomendam 0,5 % (p/v) de chá, 5 a 15 

% (p/v) de açúcar e 10 a 20 % de kombucha já fermentada e 

inóculo composto pelo SCOBY.  

Diante disso, a tabela 01 mostra as proporções dos 

ingredientes que foram utilizados para a elaboração da 

kombucha.  

 

 

Tabela 1. Formulação de elaboração da Kombucha 
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Componente Quantidade  

Água (litro) 2 L 

Açúcar (%) 10 

Chá verde (g) 32 

SCOBY (%m/v) 10 

Chá fermentado (%) 20 

Fonte: Autora, 2020.  

 

As etapas da produção da kombucha foram realizadas 

conforme o fluxograma da Figura 1. 

Foram utilizados 2L de água mineral, 10% de açúcar 

branco e 10 sachês de chá verde (segundo a indicação do 

fabricante (1 sachê para cada 200 ml). Ao chá filtrado e 

resfriado (25°C) foi adicionado o SCOBY(10%m/v) juntamente 

com 20% de chá fermentado(kombucha pronta) e colocou-se 

na estufa tipo B.O.D (Biochemical Oxygen Demand) sob 

temperatura de 30°C, durante 12 dias. Normalmente a 

fermentação ocorre em 7 dias, porém, como o objetivo do 

trabalho foi acompanhar o processo fermentativo, para um 

melhor entendimento do consumo de substratos e formação de 

produtos ao longo dos dias, deixou-se 12 dias, segundo 

metodologia recomenda por Teoh, Heard e  Cox (2004) com 

modificações. Após os 12 dias de fermentação, a bebida foi 

retirada da estufa e filtrada para a separação do SCOBY e 

armazenada sob refrigeração. 
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Figura 1. Fluxograma da produção da elaboração da 

kombucha.   

 
Fonte: Autora, 2020 

 

Diariamente eram retiradas amostras da kombucha para 

o acompanhamento e estudo do processo fermentativo através 
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de análises físico-químicas, ao longo dos 12 dias de cultivo. Os 

parâmetros analisados em triplicada durante o processo foram: 

sólidos solúveis totais, pH e acidez titulável total determinados 

segundo metodologias das Normas Analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (2008), e teor alcoólico, que foi determinado através 

de um ebuliômetro, da marca Toscolab.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a fermentação, foi possível verificar o aumento 

da espessura do SCOBY ao longo dos dias. Conforme 

apresentado na Figura 2, que mostra os SCOBYS no quinto dia 

de fermentação.  

 

Figura 2. Kombucha no quinto dia de fermentação 

 
Fonte: da Autora, 2020. 
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Na tabela 2 são apresentados os valores dos SCOBYS, 

o que foi pesado para inoculação e o que foi formado após a 

fermentação. A partir disso, pode-se observar que a película 

formada em cima (o SCOBY novo) quase duplicou o peso, 

conforme mostra a Figura 3.  

 

Tabela 2: Peso dos SCOBYS. 

Chá 
SCOBY 

inicial 

SCOBY após 12 

dias 

Chá verde 88,66g 136,14g 

Fonte: da Autora, 2020 

 

Figura 3: SCOBYS após a fermentação. 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 

Os parâmetros sólidos solúveis totais (°Brix), pH, teor 

alcoólico e acidez total titulável foram avaliados durante 12 dias 

de fermentação. 
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A Figura 4 representa os valores de sólidos solúveis 

durante o acompanhamento da fermentação para a produção 

da kombucha. É possível observar um maior decréscimo no 

valor dos sólidos solúveis entre o segundo e o quarto dia de 

fermentação. Indicando que os microrganismos utilizaram as 

fontes de açúcares presentes no meio com maior intensidade 

nesse intervalo de tempo. A partir do sexto dia de fermentação 

essa redução é menos expressiva e após o sétimo dia o °Brix 

estabilizou. Indicando que os microrganismos já não estavam 

utilizando os açúcares presentes nos substratos para o seu 

metabolismo. Comportamento semelhante ao estudado por 

Moura (2019) no monitoramento do processo fermentativo da 

kombucha de chá mate, em que a partir do sétimo dia de 

fermentação a redução dos sólidos solúveis foi praticamente 

constante até o décimo dia. 

Em relação aos valores de pH obtidos, como mostra a 

Figura 5, pode-se observar que ocorreu um decréscimo ao 

longo dos dias de fermentação e nos últimos dias de o pH 

atingiu uma certa estabilidade. Comportamento semelhante ao 

observado por Chakravorty et al. (2016) com o chá preto, no 

período de 21 dias, em que o pH inicial era 5,03 e decresceu 

até 1,88.  

De acordo com Jayabalan et al. (2014), é possível 

controlar o andamento da fermentação a partir de medições de 

pH, uma vez que esse parâmetro pode ser utilizado para 

determinar o fim do processo, que se encerra quando o pH 

atinge 2,5 (JAYABALAN, 2010).   
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Figura 4. Acompanhamento do teor de sólidos solúveis (°Brix) 

ao longo da fermentação 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 

Vale salientar que, mesmo após um longo tempo de 

fermentação (12 dias), que se fez necessário para a melhor 

avaliação da cinética, o pH final (2,78) da kombucha produzida 

nesse estudo ainda estava dentro do estabelecido pela 

legislação, que define um limite entre 2,5 e 4,2 (BRASIL, 2019). 

O baixo pH para este tipo de produto é um parâmetro 

considerado desejável, pois pode inibir o crescimento de 

microrganismos patogênicos. No entanto, um pH muito baixo 

pode interferir na qualidade sensorial da bebida em decorrência 

da formação de ácidos orgânicos, principalmente do ácido 

acético, tornando o produto inaceitável (CHU e CHEN, 2006). 
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Figura 5. Acompanhamento do pH ao longo da fermentação 

 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 

Quanto ao teor alcoólico (Figura 6), observou-se um 

aumento significativo nos três primeiros dias de fermentação, 

coincidindo com o aumento do consumo de açúcares 

apresentado na Figura 4, nessa fase a atuação das leveduras 

predomina, de maneira que utilizam os açúcares do substrato e 

produzem etanol. Após o terceiro dia de fermentação o teor 

alcoólico foi diminuindo, demostrando a atuação das bactérias 

acéticas, em correspondência ao apresentado na Figura 7, uma 

maior concentração de ácidos nos últimos dias de produção da 

bebida. 

De acordo com Santos (2016), as leveduras e as 

bactérias da kombucha utilizam os substratos das suas 

atividades metabólicas de forma complementar. As leveduras 
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hidrolisam a sacarose (açúcar) da base de chá em frutose e 

glucose pela ação da enzima invertase, e produzem etanol e 

dióxido de carbono. Com a progressão da fermentação, as 

bactérias acéticas utilizam o açúcar e o etanol para produzir 

ácido glucônico e ácido acético, respectivamente (DUFRESNE; 

FARNWORTH, 2000). 

Chen e Liu (2000) estabeleceram que o teor de etanol 

aumentou com o tempo e atingiu o valor mais alto em torno de 

5,5 g/L, seguido por um declínio lento. O mesmo padrão foi 

observado por Reiss (1994) que concluiu que a produção de 

etanol aumentou ao máximo no sexto dia de fermentação, com 

uma diminuição subsequente também. 

 

Figura 6. Acompanhamento do teor alcoólico ao longo da 

fermentação. 

 
Fonte: Autora, 2020. 
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Analisando o teor de acidez titulável no decorrer do 

processo fermentativo (Figura 7), foi observado um aumento 

linear e progressivo durante os 12 dias de fermentação. 

Iniciando com 0,135% e encerrando com 1,128%. Segundo 

Chakravorty e seus colaboradores (2016), a acidez foi 

registrada com o mesmo aumento linear, iniciando com 0,0018 

(M) chegando a 0,045 (M) após os 21 dias de fermentação. Uma 

das explicações sugerida pelos autores é a ação das bactérias 

acéticas que consomem o álcool produzidos pelas leveduras 

que em consequência diminui o pH, aumentando a 

concentração destes no meio.  

Os principais ácidos encontrados são o ácido acético e 

ácido glucônico. O pH baixo e alta acidez titulável permitem o 

crescimento apenas daqueles microrganismos capazes de 

sustentar esse nicho e, portanto, podem fornecer alguma 

proteção contra contaminantes (GREENWALT; STEINKRAUS; 

LEDFORD, 2000). 

Ao final do 12° dia, os valores para os parâmetros de pH, 

e teor alcoólico permaneceram dentro dos padrões 

estabelecidos pela  a Instrução Normativa N°41 de 17 de 

setembro de 2019. A tabela 03 apresenta um comparativo entre 

os valores encontrados na kombucha após a fermentação e os 

valores estabelecidos pela legislação. 
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Figura 7. Acompanhamento do teor de acidez titulável ao longo 

da fermentação 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 

 

Tabela 3. Paramêtros fisico-quimicos da kombucha. 

Parâmetro Kombucha Legislação n° 41 

°Brix 9,8 - 

pH 2,78 2,5 –  4,2  

Teor Alcoólico 

sem álcool (% v/v) 
0, 5 Até 0,5 

Acidez titulável (%) 1,128 - 

Fonte: da Autora, 2020. 
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Em relação ao teor de sólidos solúveis totais, a legislação 

vigente não estabelece um limite padrão, porém, houve a 

necessidade do acompanhamento do mesmo durante o 

processo fermentativo para o indicativo do consumo dos 

açúcares presente no mosto. 

Quanto a acidez titulável, não foi possível comparar o 

valor de acidez encontrado nesse trabalho com o estabelecido 

pela legislação, uma vez que a legislação vigente padroniza o 

parâmetro acidez volátil (meq/L) e não acidez total.  

Com relação ao teor alcoólico, não foi detectado álcool 

na bebida após a fermentação, dessa forma, sendo 

caracterizada pela legislação como kombucha não alcoólica.  

Segundo a legislação, a kombucha é considerada 

alcoólica quando apresenta entre 0,6-8,0% (v/v) de álcool e não 

alcoólica caso apresente abaixo de 0,5% (v/v) de álcool. 

De acordo com a normativa em questão, os valores 

máximos de pH para a kombucha variam entre 2,5-4,2. Ao 

comparar o pH final (2,78) da bebida produzida com os 

parâmetros estabelecidos pela norma, a bebida apresentou pH 

dentro do padrão aceitável.  

 

CONCLUSÕES  

 

 Considerando o presente estudo, a produção da kombucha 

demonstrou resultados satisfatórios, podendo-se concluir que o 

consumo de produtos e a formação de substratos durante a 

produção da bebida apresentou comportamento semelhante ao 

encontrado por outros autores, indicando que o processo de 

fermentação foi bem conduzido.  Além disso, ao final dos 12 

dias de fermentação, os parâmetros físico-químicos, 

permaneceram dentro dos limites exigidos pela legislação 
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brasileira para kombucha, com exceção da análise de acidez 

titulável total, pois a mesma estabelece a padronização do 

parâmetro acidez volátil (mEq/L) e não acidez total, e do teor de 

sólidos solúveis totais, onde não é estabelecido um limite 

padrão, porém achou-se pertinente a realização das mesmas 

para um melhor entendimento do processo.  

 Diante destes resultados é possivel estabelecer padrões do 

processo fermentativo, visando a identificação dos parâmetros, 

possibilitando a compreensão sobre como é o funcionamento 

da fermentação da bebida durante um período de 12 dias. 

Ressalta-se ainda a importância da realização de novos 

estudos para uma melhor padronização da produção da 

kombucha, bem como a identificação de sua microbiota. 
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RESUMO: O aleitamento materno exclusivo é o mais indicado 
para alimentação dos lactentes. Porém, em alguns casos, o uso 
de fórmulas infantis é recomendado por pediatras e 
nutricionistas para nutrir os bebês. Os cereais para alimentação 
infantil são bastante utilizados em crianças a partir dos 6 meses 
de vida, para complementação da dieta. O objetivo deste 
trabalho foi comparar dois métodos de determinação do teor de 
água em uma fórmula infantil para lactentes e em um cereal 
para alimentação infantil através de Titulação Karl Fischer 
Coulométrica (KFC) e por perda por dessecação a temperatura 
de 105 ° C após a validação e análise estatística (ANOVA) 
verificando-se diferença estatisticamente significativa entre os 
dias, analistas e métodos. A determinação do teor de água é 
fundamental para o controle de qualidade dos alimentos e 
garantia da sua inocuidade, pois esta favorece o crescimento 
microbiano e a ocorrência de processos de degradação. Nesta 
pesquisa, houve diferença estatisticamente significativa entre 
os dias avaliados, nos métodos de Titulação KFC e de secagem 
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em estufa, possivelmente devido à alta higroscopicidade destas 
classes de produtos alimentícios. Houve diferença 
estatisticamente significativa entre os métodos devido à 
Titulação Karl Fischer Coulométrica ser mais mais seletiva em 
comparação ao método de secagem em estufa.  
Palavras-chave: Fórmula infantil. Cereal infantil. Karl Fischer 
Coulométrico. Estufa. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A adequação da nutrição de crianças é fundamental para 

que estas apresentem crescimento e desenvolvimento 

saudáveis (MAHAN; RAYMOND, 2018).   

A World Health Organization recomenda o aleitamento 

materno exclusivo, salvo indicação expressa de médico e 

nutricionista, para os lactentes até seis meses de vida. A partir 

dos seis meses, recomenda a introdução de alimentos 

complementares nutricionalmente adequados, inócuos e 

culturalmente apropriados, acompanhado de amamentação 

continuada por, no mínimo, dois anos. Crianças cujas mães são 

portadoras do vírus da Imunodeficiência adquirida (HIV), cujo 

leite materno oferece risco de transmissão da doença ao bebê, 

são alimentadas quase sempre com fórmulas infantis para 

lactentes (BRASIL, 2015).  

Com a industrialização e inserção da mulher no mercado 

de trabalho, a indústria alimentícia desenvolveu vários produtos 

para lactentes e crianças de primeira infância. Dentre estes, 

desenvolveu fórmulas infantis, cuja composição busca substituir 

o leite materno e os cereais e papinhas prontas para 

alimentação de crianças a partir dos seis meses de vida, com o 
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objetivo de complementar a alimentação (ROLLINS et al., 2016; 

BRASIL, 2015).   

As fórmulas infantis para lactentes têm seus padrões de 

identidade e qualidade fixados pela Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Mistério da Saúde, através do Regulamento 

Técnico para Fórmulas Infantis para Lactentes RDC no 43, de 

19 de setembro de 2011 (BRASIL, 2011).  

Os cereais para alimentação infantil são alimentos 

utilizados na complementação da alimentação de lactentes e 

crianças de primeira infância. Os parâmetros mínimos de 

qualidade e as características que estes devem apresentar são 

fixados e descritos na Portaria nº 36, de 13 de janeiro de 1998 

(Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade 

de Alimentos à Base de Cereais para Alimentação Infantil 

(BRASIL, 1998). 

O teor de água presente nas fórmulas infantis e nos 

cereais para alimentação infantil é uma característica 

fundamental da qualidade. A água é essencial para o 

crescimento e sobrevivência microbiana, além de atuar em 

reações químicas e enzimáticas (GAVA, 2017).  

O teor de umidade é uma das medidas mais importantes 

utilizadas na análise de alimentos. Em geral, a determinação e 

umidade, que parece um método simples, torna-se complexo 

em função da exatidão e precisão dos resultados (AMORIM; 

CARLOS; THEBAS, 2016). 

Os dois alimentos estudados são altamente 

higroscópicos. Para conservação das fórmulas infantis, 

recomenda-se armazenamento em local fresco e arejado e para 

o cereal, o rótulo descreve a seguinte informação: “este produto 

é sensível à umidade, utilize sempre talheres secos e guarde a 
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embalagem bem fechada. Evite locais quentes e úmidos, como 

embaixo de pias”, demonstrando sua higroscopicidade. 

A higroscopicidade descreve a tendência de um material 

em absorver água do ambiente. O conhecimento e o controle 

do teor de água presente nesses alimentos são fundamentais 

para sua qualidade, uma vez que esse parâmetro influencia 

suas propriedades físicas, desempenhando importante função 

na manutenção da estabilidade (FELLOWS, 2018). 

Lactentes de 0 a 6 meses possuem sistema imunológico 

ainda muito imaturo, tornando-se especialmente propícios a 

infecções, as quais poderiam ser prevenidas através do 

aleitamento materno. No entanto, muitos lactentes são 

dependentes de outras formas de alimentação, como as 

fórmulas infantis (MELLO; ROSA, 2018).  

Lactentes que não são amamentados com leite humano 

não recebem a proteção conferida por eles, tornando-se 

vulneráveis a contaminações externas. Desta forma, fica clara 

a importância da qualidade das fórmulas infantis para lactentes 

na prevenção de surtos infecciosos e garantia de proteção 

destes indivíduos tão vulneráveis (MELLO; ROSA, 2018; 

BRASIL, 2015).  

Segundo Brasil (2010), as empresas são obrigadas a 

informar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o 

teor de umidade dos alimentos, assim como disponibilizar as 

informações nos sítios eletrônicos das empresas ou serviço de 

atendimento ao consumidor (SAC). Infelizmente, muitas 

empresas não fornecem essas informações aos consumidores, 

como observamos no decorrer do desenvolvimento deste 

trabalho.  



COMPARAÇÃO DE DUAS METODOLOGIAS PARA A DETERMINAÇÃO 
DE TEOR DE ÁGUA EM ALIMENTOS INFANTIS 

504 
 

A RDC n° 43, de 19 de setembro de 2011 e a Portaria n° 

36, de 13 de janeiro de 1998, não fixam valores para teor de 

umidade, sendo que a Portaria n° 36 cita que estes alimentos 

devem apresentar baixo teor de água. O Decreto n° 9579, de 

22 de novembro de 2018, consolida os atos normativos cuja 

temática seja o lactente, a criança e o adolescente (BRASIL, 

2018).  

O conhecimento do teor de água de um alimento é 

fundamental para se expressar os teores dos componentes 

nutricionais em base seca (FELTES et al., 2016). A expressão 

dos nutrientes em base seca é utilizada em trabalhos de 

pesquisa, enquanto a expressão destes em base úmida é mais 

utilizada em designações comerciais (SILVA; TASSI; 

PASCOAL, 2017).  

O controle de umidade é um fator fundamental para a 

manutenção da qualidade, pois a umidade favorece o 

crescimento de fungos e a produção de micotoxinas 

(ABITRIGO, 2019).   

A vantagem de se expressar os componentes 

nutricionais de um alimento em base seca é evitar variações 

significativas nos teores analisados, devido ao ganho ou perda 

de água durante armazenamento ou estocagem.   

Para determinar o teor de umidade em alimentos, podem 

ser utilizados os métodos de perda por dessecação através de 

secagem direta em estufa à temperatura de 105 oC, método 

mais usual; perda por dessecação em estufa à temperatura de 

85 oC até peso constante (LANARA, 1981); determinação por 

titulação Karl Fischer Coulométrica e através de Refratometria 

(AOAC, 2016). 
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A escolha do método para determinar a umidade de uma 

amostra dependerá da forma com que a água está ligada a ela, 

da natureza da amostra, da quantidade relativa de água, da 

rapidez necessária na determinação e do equipamento 

disponível. A água pode estar presente no alimento na forma de 

água livre ou ligada, sendo a primeira a mais abundante e que 

está apenas adsorvida no material; a água ligada é a de 

constituição, que faz parte da estrutura do material (SILVA; 

TASSI; PASCOAL, 2017). 

O método de estufa baseia-se na remoção de água por 

aquecimento, absorvendo o ar quente através de uma camada 

muito fina do alimento, sendo este conduzido para o interior por 

condução. A desvantagem é que costuma levar muito tempo 

(06 a 18 horas ou até peso constante) para que o calor atinja as 

porções mais internas do alimento. Pode haver uma remoção 

incompleta da água ao realizar evaporação por tempo 

determinado, caso ela esteja fortemente presa por forças de 

hidratação. Ao mesmo tempo, a evaporação até peso constante 

pode superestimar a umidade devido à perda de substâncias 

voláteis ou por reações de decomposição (BOLZAN, 2013). 

A determinação do teor de água por Titulação 

Coulométrica tipo Karl Fischer é bastante indicada, em especial 

em alimentos com teores elevados de proteínas e açúcares 

redutores, como é o caso da fórmula infantil para lactentes, e 

baixos teores de água, característica de ambos os produtos em 

estudo (PARK; ANTONIO, 2006). 

Na Titulação Karl Fischer Coulométrica ocorre uma 

reação quantitativa da água com uma solução anidra de dióxido 

de enxofre e iodo, na presença de uma base orgânica (imidazol) 

em metanol, que adiciona os íons hidrogênio formados. Com 
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este reagente, podem ser determinadas pequenas quantidades 

de água (IAL, 2008). 

 Ocorre uma reação onde o iodo presente no reagente 

Karl Fisher é reduzido pelo dióxido de enxofre, na presença de 

água, sendo o ponto final da reação determinado por 

biamperometria (dead stop). Quando toda água da amostra é 

consumida, um excesso de iodo livre agirá como 

despolarizador, causando aumento na corrente e interrupção da 

reação (METROHM, 2017).  

Esse método limita-se aos casos em que a amostra a ser 

analisada não reage com componentes do reagente Karl 

Fischer ou com o iodeto de hidrogênio formado durante a 

reação com a água. A titulação direta usualmente fornece o teor 

de água total da amostra, ou seja, água livre mais a água de 

hidratação (IAL, 2008). 

Comparando o método de estufa à temperatura de 105°C 

com a titulação Karl Fischer Coulométrica, a segunda é 

considerada uma análise rápida (uma titulação individual leva 

cerca de 1 a 2 minutos para ser realizada) e precisa 

(METROHM, 2017). O Método de estufa leva cerca de 8 horas 

para ser concluído (aproximadamente 5 horas para tarar as 

cápsulas, esfriá-las, pesá-las com a amostra e no mínimo mais 

3 horas para secá-las em estufa, esfriar e pesá-las novamente). 

A elevada seletividade à água é a maior vantagem da titulação 

Karl Fischer Coulométrica, comparada com a técnica de perda 

de massa, uma vez que nessa última os compostos voláteis 

também interferem (METROHM, 2017). 

Reh e colaboradores (2004) citam que o método mais 

utilizado para determinar o teor de água em leite em pó baseia-

se na perda de massa quando a amostra é aquecida em forno, 
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mas que o mesmo não é preciso em medir o conteúdo de água 

como um todo. A perda de peso pode ser causada não só pela 

perda de água, mas também pela perda de compostos voláteis 

presentes no produto ou produzidos por reações de 

degradação, relacionadas com o aquecimento da amostra. A 

análise do teor de água através de titulação Karl Fischer 

Coulométrica determina o conteúdo total de água, diferente do 

método por secagem em estufa em que a água ligada não é 

quantificada. 

Este estudo tem o objetivo de comparar o teor de água 

em uma fórmula infantil para lactentes e em um cereal para 

alimentação infantil disponíveis no comércio varejista, através 

de dois métodos oficiais, sendo esta determinação de umidade 

e voláteis através de perda por dessecação em estufa à 

temperatura de 105 oC e teor de água por titulação Karl Fischer 

Coulométrica (KFC) através de método com automação 

(AOAC, 2016).  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

As matrizes alimentícias estudadas foram uma fórmula 

infantil enriquecida com ferro e ácidos graxos de cadeia longa, 

destinada a crianças entre 0 a 6 meses de vida e um cereal para 

alimentação infantil a base de milho, trigo e arroz, destinado ao 

consumo a partir do 6o mês. Ambas foram adquiridas no 

comércio varejista, sob a forma de apresentação “lata de 400 

g”, sendo analisadas no Laboratório de Análise Orgânica da 

Divisão de Metrologia Química do Inmetro (Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia).    
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Foram comparados os teores de água obtidos por dois 

analistas em dois dias de análise, através do método de perda 

por dessecação em estufa à temperatura de 105 °C e por 

titulação Karl Fischer Coulométrica com automação, em ambos 

os alimentos.   

Previamente à realização do estudo, os métodos 

aplicados foram validados. Para determinação do teor de água 

através de perda por dessecação, foi utilizada estufa de 

esterilização e secagem com controle de temperatura e 

ventilação (Nova Ética, modelo 400/5ND), com aferição da 

temperatura interna através de termômetro digital calibrado. 

Para determinação do teor de água por titulação Karl Fischer 

Coulométrica utilizou-se Titulador automático Karl Fischer 

Coulométrico (Methrom Pensalab, modelo 831), equipado com 

eletrodo duplo de platina sem diafragma, gerador de corrente 

de 400 mA, agitador (Metrohm Stirrer, modelo 728); forno 

(Metrohm Oven Sample Processor, modelo 774), programado 

na temperatura de 105 oC (com automação), controlador 

volumétrico de Titulador KFC (Metrohm Sc Controller, modelo 

774 SC). A faixa de tensão aplicada na detecção foi de 50 a 70 

mV. Utilizou-se solução Hydranal Coulomat AG (solução 

anódica).  

Para ambos os métodos, utilizou-se balança analítica 

digital com 05 casas decimais com resolução de 0,01 mg, 

devidamente calibrada (Mettler Toledo, modelo XP205). 

Na Titulação Karl Fischer Coulométrica, para verificar a 

repetibilidade da medição, o desempenho do titulador e dos 

analistas previamente treinados, procedeu-se a leitura de um 

padrão, utilizando-se método com automação (forno), e de um 

Material de Referência Certificado (MRC) para método sem 
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automação (injeção direta). O padrão utilizado foi o Hydranal – 

Water Standard KF (Oven 140-160 oC, temperatura mais 

próxima à utilizada no estudo) da empresa Fluka / Sigma- 

Aldrich® à temperatura de 140 oC, pesando-se 0,1 g em 

triplicata. A média encontrada foi de 5,12%, estando dentro do 

valor certificado (5,09% a 5,15%). O MRC utilizado foi o SRM 

2890: Water Saturated 1-Octanol do National Institute of 

Standard & Technology (NIST), contendo 4,73 ± 0,1 % de 

umidade. Para o MRC, encontrou-se um valor médio de 4,65%, 

o que juntamente com o resultado obtido para o padrão, 

demonstra boa exatidão do método e dos analistas. 

Em seguida, procederam-se as medições nas matrizes 

em estudo. Dois analistas realizaram a medição de sete 

replicatas do cereal e da fórmula infantil em dois diferentes dias 

pelos dois métodos. Pesou-se 0,05 g das amostras, aplicando-

se o método com automação à temperatura de 105 oC para o 

KFC. Para o método no qual se utilizou estufa, pesou-se 2,0 g 

de amostra em cápsulas de alumínio devidamente taradas, 

levando-as destampadas à estufa a temperatura de 105 oC, 

com sistema de ventilação desligado, mantendo-as nessas 

condições durante 3 horas. Retirou-se as cápsulas da estufa, 

adicionou-se suas respectivas tampas e aguardou-se em 

dessecador contenho sílica gel ativada por 1 hora para que 

resfriassem. Pesou-se novamente as cápsulas e calculou-se o 

teor de umidade das amostras.   

Para o método de determinação de teor de umidade por 

estufa a temperatura de 105 oC não há Material de Referência 

Certificado similar às matrizes em estudo ou padrão disponível 

no mercado.  
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Utilizou-se teste estatístico de Análise de Variância 

(ANOVA) fator duplo com repetição, comparando-se métodos e 

analistas. O teste-t de Student foi aplicado para verificar 

diferença entre as médias e o teste F-Snedecor para 

comparação das variâncias, considerando-se 95% de 

confiança. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os analistas 01 e 02 obtiveram na matriz cereal para 

alimentação infantil, respectivamente, um teor de água médio 

de 3,34 % (s= 0,03) e 3,34 % (s= 0,08) através do método por 

estufa à temperatura de 105 °C e 3,55 % (s= 0,08) e 3,47 % (s= 

0,05) por meio de titulação Karl Fischer Coulométrica, no 

primeiro dia de análise. 

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos (TBCA) (USP, 2020), o teor de umidade em cereal 

semelhante ao pesquisado (mingau instantâneo de arroz e 

aveia) é de 3,98%. O resultado obtido nesse estudo, na matriz 

cereal para alimentação infantil através do método de estufa a 

temperatura de 105 °C (3,34%) não diferiu significativamente do 

resultado relatado pela Universidade de São Paulo (USP) na 

matriz de cereal infantil citada.  

Para ambos os métodos e analistas, a matriz apresentou 

maior teor de água no dia 02 quando comparado com o dia 01. 

Os valores médios obtidos pelo método por estufa à 

temperatura de 105 °C foram 3,48% (s= 0,02) e 3,47% (s= 0,05) 

para o analista 01 e 02 respectivamente, e 3,64% (s= 0,02) e 

3,58% (s= 0,07) através de Titulação Karl Fischer Coulométrica. 

Este resultado era esperado, uma vez que constatamos, em 
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testes prévios a este estudo, que esta matriz alimentícia é 

higroscópica, pois observamos acréscimo do teor de água em 

amostras analisadas no decorrer de um período de estudo, 

demonstrando sua facilidade de absorção de umidade 

proveniente do ambiente.  

Para verificar a existência de diferença entre os 

resultados obtidos nos dois métodos utilizados e entre os 

analistas, realizou-se o teste ANOVA fator duplo com repetição 

na matriz cereal para alimentação infantil. 

 

Tabela 1: ANOVA fator duplo com repetição comparando-se 

analistas e métodos em um dia de análise para a matriz cereal 

infantil 

Resposta 
Graus de 

liberdade 

Soma de 

quadrados 

Quadrado 

médio 
F p-valor Conclusão 

Analista 1 0,04350 0,04350    3,31328 0,08122 Aceita H0 

Método 1 0,30522 0,30522 23,24726 0,00007 
Rejeita 

H0 

Interações 

 (Método x 

 Analista) 

1 0,00013 0,00013 0,00984 0,92181  

Dentro 24 0,31510 0,01313    

Total 27 0,66395     

H0 - todas as médias são iguais. 

F calculado > F crítico: rejeita H0 - pelo menos uma média difere e, portanto, existe 

efeito da fonte de variação. 

SCARLATO, R. C., 2020. 

  

 Observa-se pela tabela 01, que não há diferença 

estatística significativa entre os analistas 01 e 02 em um dia de 

análise, uma vez que o valor de F calculado foi menor que o 

tabelado, sendo aceita a hipótese nula. Porém, verifica-se a 

existência de diferença estatística significativa entre os 
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resultados obtidos para o teor de água pelo método de estufa à 

temperatura de 105 °C e por Titulação Karl Fischer 

Coulométrica, uma vez que o F calculado foi maior que o 

tabelado. 

 A estatística dos resultados obtidos para o segundo dia 

de análise demonstrou que não há diferença significativa entre 

os métodos. Como aparentemente havia dois valores suspeitos 

de serem aberrantes, procedeu-se ao teste de Grubbs para dois 

valores suspeitos para os resultados obtidos pelo analista 01 

através da Titulação Karl Fischer Coulométrica. Considerando 

G tabelado de 0,07 (n= 7, nível significância de 5 %) e G calculado= 

0,00834, verifica-se que o par suspeito é aberrante. Desta 

forma, realizou-se o teste-F sem os valores aberrantes, 

verificando que as variâncias são iguais. As médias foram 

comparadas através do teste t (Tabela 02). 

Verifica-se pela tabela 02, que ao retirar o par aberrante, 

há diferença entre os métodos também no segundo dia de 

análise, uma vez que tcalculado é igual a 14,08165 e maior que 

ttabelado de 2,22814. 

 Para os teores de água no primeiro e segundo dia de 

análise, comparando-se métodos e analistas para a matriz 

fórmula infantil para lactentes, os analistas 01 e 02 obtiveram 

na matriz cereal infantil, respectivamente, um teor de água 

médio de 1,43% (s= 0,03) e 1,37% (s= 0,04) através do método 

por estufa à temperatura de 105 °C e 1,63 % (s= 0,02) e 1,66 % 

(s= 0,02) por meio de Titulação Karl Fischer Coulométrica, no 

primeiro dia de análise. 

 

Tabela 2: Teste-t para duas amostras presumindo variâncias 

equivalentes na matriz cereal infantil no segundo dia de análise. 
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Parâmetros 

Titulação Karl 

Fischer Coulométrica 

Estufa à temperatura 

de 105 °C 

Média 3,63835 3,47522 

Variância 0,00052 0,00031 

Observações 5,00000 7,00000 

Variância agrupada 0,00039  

gl 10,00000  

Stat t 14,08165  

t crítico uni-caudal 1,81246  

t crítico bi-caudal 2,22814   

 SCARLATO, R. C. 2020. 

A diferença entre o maior teor de água obtido no método de 

titulação por Karl Fischer, comparado ao método de secagem 

por estufa pode ter ocorrido devido a secagem incompleta no 

método de estufa ou devido às moléculas de água estarem 

ligadas a outros componentes sob a forma de água de 

cristalização, sendo removidas somente através da Titulação 

Karl Fischer Coulométrica, método mais seletivo para 

quantificação do teor de água (METROHM, 2017; REH et al., 

2004). 

 Os valores médios obtidos pelo método por estufa à 

temperatura de 105 °C foram 1,41% (s= 0,04) e 1,46% (s= 0,02) 

para o analista 01 e 02 respectivamente, e 1,63 % (s= 0,02) e 

1,61% (s= 0,03) através de Titulação Karl Fischer Coulométrica.  

 Também se aplicou a análise estatística ANOVA fator 

duplo para a matriz fórmula infantil para lactentes, comparando-

se analistas e métodos (Tabela 03). 

 

Tabela 3: ANOVA fator duplo com repetição comparando-se 

analistas e métodos no dia 01 para a matriz fórmula infantil. 
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Graus de 

liberdade 

Soma de 

quadrados 

Quadrado 

médio 
F P-valor Conclusão 

Analista 1 0,00142 0,00142 1,92182 0,17840 Aceita H0 

Método 1 0,23940 0,23940 323,67974 0,00000 Rejeita H0 

Interações 

(Método x 

Analista) 

1 0,01024 0,01024 13,84165 0,00106  

Dentro 24 0,01775 0,00074    

Total 27 0,26881     

F calculado < F tabelado ou F crítico: Aceita-se H0 (hipótese nula aceita, ou seja, o 

fator não afeta os resultados, que são considerados estatisticamente iguais).  

F calculado > F tabelado ou F crítico: Rejeita H0 (hipótese nula é rejeitada, portanto 

existe efeito da fonte de variação nos resultados). 

SCARLATO, R. C., 2020. 
 

 Considerando os resultados apresentados na tabela 03, 

concluímos que não existe diferença estatisticamente 

significativa entre os dois analistas no primeiro dia de análise, 

na matriz fórmula infantil. Quanto aos métodos avaliados, 

segundo a análise estatística, houve diferença estatisticamente 

significativa entre eles.   

Em ambos os métodos estudados, as amostras não 

apresentaram alterações visualmente perceptíveis em sua 

coloração quando analisadas, indicando que, aparentemente, 

não ocorreram alterações decorrentes de processos 

degradativos. A não alteração visual das amostras após análise 

foi um cuidado tomado pelos analistas no momento da 

validação das metodologias (na escolha dos parâmetros tempo, 

temperatura e tamanho das amostras).  

 

CONCLUSÕES 
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Considerando os resultados obtidos, podemos concluir 

que existe diferença estatisticamente significativa entre os 

métodos para determinação de teor de água através de 

dessecação em estufa a temperatura de 105 °C e Titulação Karl 

Fischer Coulométrica com automação a temperatura de 105 °C. 

Essa diferença decorre da especificidade do segundo método 

em remover a água total da amostra, sem ser influenciada pela 

perda de compostos voláteis, como ocorre no primeiro método 

citado. 

Os alimentos infantis estudados, ambos desidratados, 

apresentam alta higroscopicidade, requerendo armazenamento 

adequado.  

Para ambos os métodos analíticos, faz-se necessário 

treinamento adequado dos analistas envolvidos, promovendo a 

qualidade das medições.   

Até a data da realização desta pesquisa, padrões e 

materiais de referência certificados para os parâmetros teor de 

água por dessecação em estufa não estavam disponíveis para 

venda, demonstrando uma carência nesse tipo de ferramenta 

para a maior confiabilidade, maior controle de qualidade das 

medições e para utilização na validação de métodos analíticos.   

Os pesquisadores envolvidos neste trabalho 

desenvolveram um Material de Referência Certificado (MRC) na 

matriz fórmula infantil para lactentes, com valores certificados 

para os parâmetros teor de cinzas, carboidratos, lipídios e 

proteínas, que se encontra a disposição para aquisição no sítio 

eletrônico do Inmetro. Os valores certificados e suas 

respectivas incertezas expandidas foram determinados em 

base seca utilizando-se as mesmas metodologias 

demonstradas neste trabalho. Até o momento, não foi possível 
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certificar o parâmetro teor de água nas matrizes estudadas, 

devido a falta de estabilidade deste parâmetro nestes 

alimentos, que apresentam propriedades higroscópicas.   
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RESUMO: Em 2016 a IARC classificou o consumo de bebidas 
em temperaturas “muito quentes” (> 65 °C) como 
provavelmente carcinogênico a seres humanos, acometendo a 
região esofágica. Poucos países pesquisaram esta relação, 
havendo um déficit de informações acerca deste tema em nível 
global, especialmente entre a lesão térmica ocasionada por 
elavadas temperaturas na mucosa do esôfago e a geração de 
N-nitrosaminas endógenas que são compostos precursores 
para a doença. Logo, o objetivo desta revisão bibliográfica foi 
apresentar os principais pontos acerca do consumo de bebidas 
quentes, o risco associado com o desenvolvimento de câncer 
de esôfago e sua relação com compostos N-nitrosos. Alguns 
autores já observaram que a maioria dos consumidores desse 
tipo de bebida (café e chá, por exemplo) têm preferência em 
consumi-lá a elevadas temperaturas e há estudos que 
apresentam uma relação considerável entre consumo de 
bebidas quentes a elevadas temperaturas e a doença. As N-
nitrosaminas são compostos que apresentam potêncial 
carcinogênico reconhecido e de alto risco, no entanto sua 
formação endógena, induzida por hipertermia, e seu 
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mecanismo de ação em sistemas biológicos não é totalmente 
compreendido e, por tanto, carece de informações. 
Palavras-chave: Bebidas quentes. IARC. N-nitrosaminas. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer 

(International Agency for Research on Cancer – IARC), 

classificou bebidas muito quentes (temperatura > 65 °C) “como 

provavelmente carcinogênico em seres humanos” (IARC, 2018; 

VERST et al., 2018). A insgestão de bebidas como café, chá e 

erva-mate muito quente podem desencadear lesões térmicas 

na mucosa esofágica (ISLAMI et al., 2020). 

 Alguns estudos foram desenvolvidos a fim de verificar a 

relação entre consumo de bebidas muito quentes e o risco 

associado ao câncer de esôfago na Alemanha (VERST et al., 

2018), no Brasil (COSTA, 2019), no Quênia (MIDDLETON et al., 

2019; MWACHIRO et al., 2019), na Tanzânia (MUNISHI et al., 

2015), nos Estados Unidos (IARC, 2018), no Irã (ISLAMI et al., 

2020; SHEIKH et al., 2019), na Índia (SAMARASAM, 2017) e 

na China (TAI et al., 2017). Todos constataram um risco elevado 

entre o hábito de ingestão de bebidas muito quentes e a 

doença. 

 A partir dos resultados disponíveis na literatura científica, 

alguns autores desenvolveram estudos piloto para verificar a 

percepção de julgadores quanto ao limiar de dor em 

temperaturas muito quentes e, também, a preferência de 

temperatura de consumo de cafés quentes, como foi 

demonstrado por Dirler et al. (2018) e Klotz et al. (2020) que 

além disso estudaram o nível de aceitação de café expresso 

após a redução da temperatura de  preparação da bebida e 
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serviço. Vale destacar que em estudos mais antigos da última 

década comumente é citado que julgadores submetidos a 

testes sensoriais deste tipo, em geral, tem preferência por 

bebidas a temperaturas elevadas. 

 Os hábitos de risco (consumo de bebidas em 

temperaturas muito quentes) são frequentes e até preferíveis 

em alguns casos, o que notavelmente expõe o 

desconhecimento da população quanto a problemática 

anunciada pela IARC (COSTA, 2019). O mecanismo mais 

aceito atualmente é que a exposição a esse agente de risco 

inflinge lesões térmicas na múscosa esofágica, induzindo a 

formação de N-nitrosaminas endógenas (INCA, 2018; PUTZ et 

al., 2002). 

 N-nitrosaminas são compostos orgânicos considerados 

de elevada ação carcinogênica, teratogênica e mutagênica, que 

comumente estão presentes nos mais variados tipos de 

alimentos, bebidas, medicamentos e amostras biológicas 

(GUSHGARI; HALDEN, 2018; MORAES et al., 2018; 

SALAHSHOOR et al., 2019). Sua formação endógena não é 

incomum, isto em função da ação involuntária do sistema 

biológico, quando submetido a condições adversas, como 

exposição a bebidas muito quentes. Esses compostos são 

obtidos através de reações orgânicas entre agentes nitrosantes 

e compostos nitrogenados (DUTRA et al., 2007; 

SALAHSHOOR et al., 2019). 

  Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar um 

levantamento bibliográfico acerca do consumo de bebidas 

quentes e o risco de câncer de esôfago, bem como destacar o 

papel das N-nitrosaminas para desencadear a doença. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório. As buscas bibliográficas para fundamentação 

deste trabalho iniciaram em fevereiro de 2020 e se estenderam 

até julho do mesmo ano. As bases de dados Google Scholar e 

periódicos da CAPES foram utilizados para a busca de 

referências bibliográficas, com delimitações de datas entre 

2015 e 2020, excepcionalmente dois artigos datados de 2002 e 

2007 também foram utilizados, devido ao seu conteúdo ser de 

total relevância para esta pesquisa. Os critérios de inclusão 

adotados para escolha das referências foram o impacto dos 

textos-base para o assunto abordado, bem como sua relevância 

e importância para fundamentação de conceitos julgados 

necessários e importantes, englobando as palavras-chave: hot 

beverages, esophageal cancer, nitrosamines. Como critério de 

exclusão, ficou estabelecido o período de publicação dos 

textos/periódicos, não sendo considerados aqueles que foram 

publicados fora do período citado anteriormente. 

 

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

1. A IARC E SEU ENTENDIMENTO SOBRE AS  

BEBIDAS QUENTES 

 

 A IARC é uma agência intergovernamental que compõe 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), criada em 1965. Seu 

objetivo é promover a colaboração internacional em pesquisas 

ligadas aos vários tipos de câncer, com ênfase na prevenção 

da doença (IARC, 2018; INCA, 2019). Alguns dos temas que 
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são amplamente discutidos pela IARC são fatores reprodutivos, 

exposição a poluentes ambientais, exposição ocupacional a 

substâncias químicas, hábitos considerados de risco como 

consumo de bebidas alcoólicas, tabagismo e, além disso, 

ingestão de alimentos e exposição a agentes físicos (IARC, 

2018; VERST et al., 2018). 

 O consumo de chá, chimarrão (erva-mate, ou 

simplesmente mate) e café, em temperaturas muito elevadas, 

tem sido associado ao risco de desenvolvimento de câncer de 

esôfago (IARC, 2018; ISLAMI et al., 2020; VERST et al., 2018). 

Essa relação surgiu com a IARC em 1991, onde o grupo de 

pesquisa do IARC avaliou o hábito de “beber café” e, a partir 

disso, foi classificado como “possivelmente carcinogênico para 

humanos”, conclusão refutada recentemente e, portanto, o café 

foi reclassificado por não apresentar risco para 

desenvolvimento de câncer em humanos, uma vez que não há 

evidências suficientes (IARC, 2018).  

Em continuidade ao estudo da IARC, foi verificado uma 

série de estudos epidemiológicos e dados de estudos de caso-

controle hospitalares da América do Sul e foi constatado, 

inicialmente, uma associação entre o consumo de mate quente 

e câncer de esôfago, sendo classificado o consumo da bebida 

nas diferentes formas de consumo (fria, morna e quente) como 

“provavelmente carcinogênico a seres humanos” (grupo 2A de 

agentes carcinogênicos), segundo as diretrizes da IARC, 

(IARC, 2018; MUNISHI et al., 2015). No ano de 2014, houve 

uma reavaliação sobre o consumo de mate e foi deliberado que 

o consumo da bebida representava risco apenas quando 

consumida quente ou muito quente. Em 2016, a IARC concluiu 

que o problema não era a bebida em si, mas a temperatura 
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elevada que acompanha a bebida. Portanto, classificou-se o 

consumo de bebidas “muito quentes” como “provavelmente 

carcinogênico a seres humanos”, estabelecendo que bebidas 

“muito quentes” são aquelas com temperatura superior a 65 °C 

(COSTA, 2019; DIRLER et al., 2018; VERST et al., 2018). 

A partir destas premissas, observa-se que o hábito de 

consumir “bebidas quentes” deve ocorrer com cuidado em 

virtude da problemática envolvendo elevadas temperaturas. 

Destaca-se a existência de um ponto crítico de temperatura (65 

°C) entre bebidas quentes seguras para ingestão e bebidas 

quentes, que potencializam o risco de desenvolvimento de 

câncer de esôfago. Portanto, os consumidores que apreciam 

esse tipo de alimento devem manter-se atentos quanto a sua 

ingestão em temperaturas “muito quentes”. 

 

2. INGESTÃO DE BEBIDAS QUENTES E AÇÃO DA 

TEMPERATURA NA MUCOSA ESOFÁGICA 

 

 O esôfago é um órgão tubular revestido por células 

epitéliais (SOCIETY, 2017) e, curiosamente, possuiu uma alta 

condutividade térmica em comparação a outras regiões do 

corpo, o que vem sendo alvo de discussões acerca de sua 

influência nas inflamações que acometem essa região (IARC, 

2018; LOOMIS et al., 2016). A manifestação de lesão térmica 

na região esofágica é influenciada pelo tempo e temperatura de 

contato, e comumente relacionada a hábitos de consumo como 

tabagismo e ingestão de alimentos quentes (IARC, 2018; 

LACHENMEIER; LACHENMEIER, 2018; WU et al., 2015). Este 

último é mais preocupante quando delimitamos a bebidas 

quentes, pois normalmente são consumidas a elevadas 
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temperaturas (VERST et al., 2018). Andrici et al. (2015) alertam, 

com base em alguns estudos de meta-análises, que o risco de 

desenvolvimento de câncer de esôfago é aproximadamente 

dobrado pelo consumo de bebidas muito quentes. 

 O hábito de ingerir bebidas quentes está intrinsicamente 

relacionada a questões culturais de uma região. Portanto, 

alguns estudos apontam o hábito de consumo de bebidas 

quentes e a relação entre a temperatura da bebida e o risco de 

desenvolvimento de câncer de esôfago, dentre eles podemos 

citar Verst et al. (2018) ao desenvolverem um estudo na 

Alemanha, com temperaturas de 356 cafés na indústria de 

serviços alimentícios e as temperaturas de distribuição de 110 

cafés em residências particulares observaram um risco 

elevado, pois a temperatura de consumo era acima da 

estabelecida pela IARC (> 65 °C). 

Costa (2019) verificou, in loco, as temperaturas de 

serviço de cafés tipicamente consumidos em dois diferentes 

segmentos de consumo (coffee shops e lanchonetes 

populares), no município de João Pessoa/PB e constatou que a 

maioria dos cafés consumidos nos dois segmentos, 

especialmente nas lanchonetes populares, são servidos em 

temperaturas consideradas provavelmente carcinogênicas para 

seres humanos. E sugerindo, com base em simulações 

desenvolvidas pelo autor, com líquido modelo a temperaturas 

controladas em recipientes previamente selecionados, com 

base no estudo de campo, um tempo mínimo de espera para 

consumo de, pelo menos, 1 minuto (recipientes de 50 mL de 

poliestireno/PS) ou 4 minutos (recipientes de 150 mL de 

polipropileno/PP), para iniciarem a ingestão da bebida quente, 

especialmente quando ela já é servida adoçada. 
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Middleton et al. (2019) realizaram um estudo de caso–

controle no noroeste do Quênia, em um período de 

aproximadamente 5 anos (entre 2013 e 2018),  uma região que 

notadamente apresenta elavada incidência de carcinoma 

epidermoide de células escamosas (CCE). O estudo incluiu 430 

casos e 440 controles, os casos escolhidos para o estudo foram 

de pacientes com câncer de esôfago confirmado 

endoscopicamente e cuja histologia não descartou o CCE. Os 

autores estimaram que os consumidores de bebidas “muito 

quentes” (mais de 95% eram chá) tem o risco de desenvolver 

CCE 3,7 vezes maior em relação ao consumo de bebidas 

“quentes” e essa relação não difere entre homens e mulheres. 

Mwachiro et al. (2019), tembém desenvolveram um estudo no 

Quênia, na região Oeste, uma região com incidência 

considerável de CCE, e verificaram fatores de risco como 

lesões térmicas pelo consumo de chai (tipo de chá com leite 

consumido nessa região) e exposição a HPAs. Os autores 

mediram a temperatura inicial preferida do consumo de chai, de 

indivíduos com idade superior a 18 anos, através de 

questionário e termômetro digital. A concentração de 26 HPAs 

foi determinada por métodos analíticos em 11 marcas de folhas 

de chá comerciais comumente consumidas no Quênia e 

chegaram a conclusão de que a temperatura de consumo do 

chai é mais elevada se comparado a regiões de alta incidência 

de CCE, e, portanto, um fator de risco nesta região. Para os 

autores,  a bebida não é uma fonte de exposição significativa a 

HPAs pois os níveis desses compostos encontrados foram 

uniformemente baixos. 

Munishi et al. (2015) estudaram o consumo de chá 

quente na Tanzânia, onde submeteram diferentes indivíduos, 
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com faixa etária e sexo diferentes, ao consumo de dois tipos de 

chá (chá preto e chá preto com leite), muito consumidos na 

região e concluíram uma forte associação entre consumo de 

chá quente e o câncer de esôfago, além disso observaram que 

chá preto com leite a elevadas temperaturas transcorre maior 

tempo para perder calor, mantendo sua temperatura mais 

elevada, contribuindo como um fator adicional para o risco de 

desenvolvimento da doença. 

 Islami et al. (2020) verificaram essa relação com 

consumo de chá quente no Irã, com um campo amostral de 

505,865 individuos por um período médio de 10,1 anos, onde 

os resultados demonstraram forte associação com o câncer de 

esôfago. Sheikh et al. (2019), também desenvolveram um 

estudo no Irã, com ênfase na região nordeste do país, 

abrangendo áreas urbanas e rurais, com um campo amostral 

de cerca de 50,045 mil indivíduos, com faixa etária entre 40 a 

75 anos, onde os acompanhou, durante um período médio de 

10 anos e verificaram exposição a agentes de risco de 

desenvolvimento de câncer de esôfago, dentre eles a ingestão 

de chá quente, que foi classificado com significativamente 

associado ao aumento da doença.  

Samarasam (2017) discute em seu artigo de revisão que 

o câncer de esôfago é a quarta causa comum de mortes 

relacionadas ao câncer na Índia e, dentre os fatores de risco, é 

citado o consumo de bebidas quentes, além disso sua 

associação com outros hábitos de risco como: tabagismo, 

consumo de bebidas álcoólicas, entre outros. Tai et al. (2017) 

investigaram a associação do consumo de alimentos e bebidas 

quentes e o risco de câncer de esôfago em Hotan, uma área 

noroeste da China, com alto risco da doença, onde 
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acompanharam 167 pacientes diagnosticados com a doença e 

o mesmo número de pacientes controle, constatando que a 

temperatura dos alimentos e bebidas consumidos pelos 

pacientes que portavam a doença foi significativamente maior 

que os pacientes controle, associado principalmente ao 

consumo de chá em elevadas temperaturas. 

 Vale ressaltar que na Tanzânia, Munishi et al. (2015) 

encontraram uma temperatura média de consumo de chá de 71 

°C, já no Quênia, de acordo com Mwachiro et al. (2019), a 

temperatura média foi de 72,1 °C, enquanto que nos Estados 

Unidos foi menor, demonstrando uma temperatura média de 60 

°C (IARC, 2018). Na Alemanha, de acordo com Verst et al. 

(2018), a temperatura média de consumo de café foi de 75 °C, 

já na região nordeste do Brasil, de acordo com Costa (2019), a 

temperatura mediana de consumo de café foi de 71 °C. 

Portanto, na Tanzânia, no Quênia e na Alemanha a temperatura 

média de consumo apresentou 6; 7,1 e 10 °C, respectivamente, 

mais elevado que o limite de temperatura estabelecido pela 

IARC, e no Brasil a temperatura mediana foi 6 °C mais elevada, 

sugerindo que indivíduos desses países possuem hábitos de 

consumo de bebidas quentes, considerados de alto risco. 

 Estudos sensoriais podem ser desenvolvidos com a 

finalidade de verificar se os julgadores conseguem identificar 

temperaturas elevadas em amostras de café e, até mesmo, a 

preferência de consumo, a fim de se obter um panorama da 

relação de preferência de consumo e percepção de temperatura 

(COSTA, 2019). A partir disso, pode-se citar o estudo de Dirler 

et al. (2018) que, através de um estudo piloto de análise 

sensorial de café, com 87 julgadores testaram a percepção dos 

consumidores acerca das temperaturas de serviço das bebidas 
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e como resultado os julgadores avaliaram que o café estava 

“muito quente” a 67 °C e a temperatura preferida para consumo 

foi a 63 °C. 

 Klotz et al. (2020) estudaram a redução da temperatura 

de serviço de café expresso (sem comprometer sua qualidade 

ou sabor), partindo da redução da temperatura de infusão da 

bebida. Para tanto, os autores realizaram 14 ensaios 

experimentais usando uma metodologia específica, foram 

comparadas temperaturas de fermentação de 80 °C vs. 128 °C 

e 80 °C vs. 93 °C e concluíram que o café expresso na 

temperatura mais baixa teve a maior aceitação, no entanto, a 

maioria dos julgadores não obtiveram êxito em distinguir entre 

80 °C e 93 °C. 

 Vale ressaltar que algumas preparações de bebidas 

quentes obedecem a legislações específicas que podem variar 

para cada país, estas são importantes por questões de 

padronização da bebida e de higiene. Verst et al. (2018) por 

exemplo, destacam as legislações vigentes no tocante a higiene 

alimentar na Alemanha (DIN EN 16889, DIN 10508) onde 

determinam que, por questões higiênicas, durante a produção 

e distribuição de bebidas quentes, pelas máquinas de preparo, 

a água deve atingir uma temperatura mínima de 65 °C, durante 

a elaboração do produto. Além disso, para alimentos que 

precisam ser mantidos quentes e prontos para o consumo (por 

exemplo, café filtrado), os mesmos devem ser servidos a uma 

temperatura superior a 65 °C. Salamanca et al. (2017) destaca 

que a extração de café expresso geralmente é realizada a uma 

temperatura fixa na faixa de 85 a 95 °C. Além disso, é assumida 

uma temperatura superior a 75 °C (medida diretamente na 

saída do equipamento) para café espresso e café filtrado; para 
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bebidas à base de café (cappuccino, café latte e café latte 

macchiato), pressupõe-se uma temperatura superior a 65 °C 

(COSTA, 2019; INDUSTRIEVERBAND HAUS, HEIZ UND 

KÜCHENTECHNIK E. V., 2018). 

 Há poucos estudos que explicam o mecanismo de ação 

de bebidas muito quentes no esôfago, contudo, existe 

biologicamente uma associação entre bebidas muito quentes, 

lesão celular e as sequelas que podem levar ao câncer 

(LOOMIS, et al., 2016). Assim, é proposto que as temperaturas 

de bebidas muito quentes provocam injúrias térmicas na 

mucosa esofágica, esse tipo específico de estresse provoca 

alterações celulares, estimulando processos inflamatórios nas 

células da região, acarretando à formação endógena de N-

nitrosaminas e radicais livres que podem aumentar o risco de 

mutações do tipo carcinogênese esofágica (INCA, 2018; PUTZ 

et al., 2002). Neste sentido, é importante o entendimento sobre 

o conceito e formação das N-nitrosaminas. 

 

3. N-NITROSAMINAS 

 

 As N-nitrosaminas (ou nitrosaminas) são compostos 

orgânicos com grupo nitroso, pertencentes à classe de 

Compostos N-Nitroso (NOC), considerados potentes 

carcinógenos, teratogênicos e mutagênicos, que podem ser 

detectados em determinados tipos de alimentos, bebidas, 

medicamentos, amostras biológicas, como saliva, sangue e 

tecidos. No geral, estes compostos podem ser encontrados no 

solo, produtos químicos, produtos artificiais e alimentos 

(incluindo água potável) (GUSHGARI; HALDEN, 2018; 

MORAES et al., 2018; SALAHSHOOR et al., 2019).  
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A característica marcante dessas moléculas é a 

presença de um grupo N–N=O (Figura 1) em sua estrutura 

molecular. O grupo NO está ligado a um átomo de nitrogênio de 

uma amina secundária. Portanto, a partir de suas 

características químicas podemos separá-las em duas 

categorias: as alifáticas (fração volátil) e as aromáticas (fração 

não volátil). E de acordo com Dutra et al. (2007), as N-

nitrosaminas voláteis apresentam potencial carcinogênico mais 

elevado. 

 

Figura 1. Estrutura química genérica de N-nitrosaminas. 

 

 
Fonte: Autor. 

 

 As N-nitrosaminas podem ser formadas a partir de 

aminas e amidas primárias, secundárias, terciárias, além disso 

são bioprodutos obtidos da transformação biológicas de 

algumas pragas e outros precursores (aditivos químicos, 

metabolismo de plantas e etc). É o caso do nitrito e nitrato que 

podem ser transformados, a partir da reação de nitrosação com 

compostos nitrogenados, derivados da ingestão de alimentos, 

em N-nitrosaminas (GUSHGARI; HALDEN, 2018; OMS, 2019; 

SALAHSHOOR et al., 2019; SUN et al., 2020).  

De acordo com OMS (2019), alguns estudos apontam 

fatos preocupantes acerca de uma possível contaminação 
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cruzada com fontes externas, como solventes e materiais 

reciclados, contendo nitrosaminas; a exemplo disto, foi citado o 

controle inadequado de equipamentos e utensílios, que podem 

portar essas substâncias ou ainda compostos precursores das 

nitrosaminas, aumentando a sua disseminação. A exposição as 

N-nitrosaminas pode ocorrer de forma exógena e endógena, 

entretanto, esta última é mais preocupante (OMS, 2019). 

 É comum a formação endógena de N-nitrosaminas, isto 

em função da ação involuntária do sistema biológico, a ingestão 

ou, ainda por estresses térmicos causados pela ingestão, de 

alimentos em temperaturas elevadas. Portanto, para que ocorra 

a sua formação é necessário a reação entre um agente 

nitrosante e aminas, amidas, alquiluréias e aminoácidos livres, 

em uma reação denominada nitrosação. Esta reação é 

favorecida em pH ácido e, a depender do substrato, o pH ótimo 

para a reação fica situado entre 2 e 4; a presença de algumas 

bactérias também auxiliam no processo, logo estas condições 

são comuns no estômago (DUTRA et al., 2007; SALAHSHOOR 

et al., 2019; SUN et al., 2020).  

As nitrosaminas também são formados na saliva total ou 

ainda na mistura saliva-suco gástrico após a ingestão de 

alimentos contendo nitratos (por exemplo carnes, queijos e 

pescados curados). A reação com várias aminas secundárias é 

favorecida pela alta concentração salivar (ou gástrica) de 

tiocianato e pelo baixo pH. Indivíduos fumantes apresentam 

uma concentração mais elevada de tiocianato, em comparação 

a indivíduos não fumantes devido à presença de ácido 

cianídrico no tabaco (DUTRA et al., 2007; MORAES et al., 

2018). 
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 As N-nitrosaminas desencadeiam uma série de efeitos 

num organismo vivo, como a indução de estresse oxidativo, 

lesões ao ácido desoxirribonucleico (DNA), peroxidação lipídica 

(degradação oxidativa de lipídeos) e formação de excesso de 

proteínas no corpo, responsáveis pela geração de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) e como principais exemplos 

podemos citar o superóxido (O2
-), ou radical superóxido, e o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) (MOREIRA et al., 2015). Além 

dessas consequências, há vários estudos que verificam a 

possível relação entre as nitrosaminas e a alta incidência de 

doenças gástricas, esofágicas, nasofaríngeo e da bexiga, no 

corpo humano (DENG et al., 2019). 

 Esses compostos não se acumulam, mas sofrem 

biotransformação no organismo (in vivo), sendo necessária sua 

ativação metabólica para desempenharem sua 

carcinogenicidade e mutagenicidade. Essa ativação é mediada 

pela catálise, realizada pelas enzimas do citocromo P450. 

Nesta fase, elas se tornam cancerígenas; entretanto, uma 

fração das nitrosaminas inativada é excretada pela urina, a 

principal via de liberação dessas substâncias (FRATUCCI et al., 

2017; RODRIGUES et al., 2018; ZHAO et al., 2019). 

 A biotransformação (Figura 2) envolve uma reação de 

hidroxilação do carbono do grupo alquila, catalisada pelo 

Citocromo P450, formando um aldeído/cetona e uma α-

hidroxininitrosamina primária e instável, na qual ocorre 

tautomeria para um alquildiazoidróxido, originando um íon 

diazônio (carbocátion), que induz alquilação de sítios 

nucleofílicos do DNA e RNA, formando adultos de guanina, 

acarretando em danos/lesões nesses dois componentes. 

Consequentemente, são observadas lesões citotóxicas que 
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bloqueiam a replicação e ocasionam a morte celular; nesse 

mesmo sentido, as lesões mutagênicas causam modificações 

no DNA, através da indução de erros na codificação dessa 

molécula. Esses dois mecanismos são importantes para 

compreensão da carcinogenicidade (ou etapa inicial do câncer). 

O principal órgão responsável pelas transformações das 

nitrosaminas é o fígado, mas outros tecidos humanos também 

podem desempenhar a mesma função (BAKDASH et al., 2020; 

FRATUCCI et al., 2017; DUTRA et al., 2007; RODRIGUES et 

al., 2018). 

Portanto, devido as reações bioquímicas que ocorrem no 

organismo in vivo, o contato com esses compostos 

(principalmente os endógenos) aumentam o risco associado ao 

desenvolvimento de cânceres, dentre eles esôfago, gástrico e 

bexiga são os mais expressivos (GUSHGARI; HALDEN, 2018). 

E de acordo com Dutra et al. (2007), o risco de desenvolvimento 

dos tumores podem ocorrer em vários órgãos e irá depender da 

característica estrutural da N-nitrosamina, da dose, da via de 

exposição (respiratória, cutânea, digestiva ou outra) e da 

espécie animal.  
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Figura 2. Biotransformação de N-nitrosamina em espécie 

reativa de DNA e RNA. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Dutra et al. (2007). 

 

  

 As N-nitrosaminas compreendem um vasto grupo de 

compostos disponíveis na natureza e que, naturalmente, são 

originados em seres vivos mediante uma série de reações 

bioquímicas e químicas (DUTRA et al., 2007). Indicando que 

sua biodisponilidade é alta e requer atenção, uma vez que 
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comumente é associada ao risco de desenvolvimento de 

doenças nocivas aos seres humanos. 

  

CONCLUSÕES  

 

O consumo de bebidas quentes a elevadas 

temperaturas, em diferentes culturas, é muito comum, havendo 

uma forte relação entre o estresse térmico na mucosa esofágica 

e o câncer de esôfago, sendo sugerido que as N-nitrosaminas 

endógenas são responsáveis por esta doença. Entende-se que 

algumas das características estruturais das N-nitrosaminas e 

sua origem são pontos iniciais a serem considerados quando se 

deseja estudar os malefícios que esses compostos podem 

ocasionar em seres vivos. Embora o mecanismo bioquímico 

geral para formação desses compostos num sistema biológico 

esteja elucidado, seu envolvimento com o estresse térmico 

ainda precisa ser esclarecido. 
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RESUMO: O abacaxi (Ananas comosus L. Merril) é uma fruta 
tropical de elevada importância mercadológica para o Brasil. 
Sabe-se que durante o seu preparo há uma geração de 
resíduos considerável que podem ser reaproveitados em 
função do seu potencial nutricional e sustentável. Uma 
alternativa é elaborar uma infusão a partir da secagem das 
cascas do abacaxi, e para potencializar suas características de 
sabor e aumentar o nível de aceitação foi adicionado folhas de 
hortelã-pimenta (Mentha x piperita L.). Portanto, as cascas e as 
folhas foram secas e reduzidas a partículas, até a obtenção de 
um pó. Com este produto foi elaborado as formulações A (4% 
de hortelã-pimenta) e B (10% de hortelã-pimenta) para infusão. 
Cada formulação foi submetida as análises de umidade, cinzas, 
pH, SST e aw. A cinética de secagem das cascas expressou um 
tempo máximo de 180 min e as folhas 105 min. Quanto aos 
resultados das análises físico-químicos, não houve diferença 
significativa entre as formulações exceto para o parâmetro de 
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aw em que B (0,35) diferiu de A (0,37). Os valores de pH (<4,00) 
e aw (<0,400) foram baixos, indicando estabilidade 
microbiológica. Por fim, foi observado que a caracterização 
físico-química foi satisfatório e que a elaboração de uma infusão 
a partir dos resíduos de abacaxi pode ser uma alternativa 
sustentável de reaproveitamento e agregação de valor ao 
subproduto. 
Palavras-chave: Infusão. Subproduto de abacaxi. Hortelã-
pimenta. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O abacaxizeiro é uma planta tropical, cujo cultivo e 

produção, presentes em diversos estados brasileiros, tem 

representado um papel econômico e social de extrema 

importância na geração de empregos e distribuição de renda no 

setor produtivo, além de ser fonte de saúde para a população 

(MIRANDA et al., 2015; NETO, 2020). Seu fruto, o abacaxi 

(Ananas comosus L. Merril) é uma das frutas tropicais mais 

populares do mundo, tendo o Brasil dentre os maiores 

produtores mundiais, com uma produção de 1.766.986 

Toneladas em 2018 (IBGE, 2019; NETO, 2020).  

Rico em fibras, carboidratos, vitaminas e sais minerais, o 

abacaxi pode ser consumido in natura, minimamente 

processado ou processado, sendo apresentado de diversas 

formas como em polpa, enlatado, desidratado, cristalizado, 

assim como aplicado na produção de bolos, sorvetes, doces e 

sucos (MIRANDA et al., 2015; NETO, 2020; ROCHA et al., 

2019).  

De acordo com Nunes et al. (2017) as indústrias de 

alimentos processam apenas a polpa da fruta, gerando 
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resíduos sólidos com o descarte das cascas, folhas, talos, 

coroas e cilindros, no entanto como estes resíduos apresentam 

em sua composição diversos nutrientes, além de elevados 

teores de açúcares, o reaproveitamento em forma de 

subprodutos pode ser considerado uma alternativa sustentável 

para reduzir e até mesmo extinguir o desperdício. 

Uma alternativa com grande potencial para 

reaproveitamento desses resíduos é submetê-los ao processo 

de secagem para elaboração de uma infusão, resultando em 

um produto com características sensoriais e nutritivas 

agradáveis à alimentação humana, e ainda apresenta 

moléculas bioativas como a vitamina C (MARREIRO et al., 

2010). No entanto, para promover uma maior inserção desta 

bebida nos hábitos de consumo de indivíduos sua qualidade 

nutricional e sensorial pode ser potencializada a partir da 

inclusão de ingredientes como a hortelã-pimenta (Mentha x 

piperita L.), que em combinação com o abacaxi, irá conferir 

refrescancia e doçura ao produto (AMORIM et al., 2018).  

A hortelã-pimenta é uma planta pertencente à família 

Lamiaceae (ou Labiatae) e é comumente empregada nas 

indústrias farmacêutica, agrícola e alimentícia (BARBOSA et al., 

2016; OLIVEIRA et al, 2018). Isto em função de suas 

características de sabor e aroma refrescantes, devido à 

presença de óleos essenciais (rico em mentol, mentona e 

mentofurano) (BARBOSA et al., 2016). 

Ela é considerada um ingrediente popular entre os 

consumidores de infusões (MARINHO et al., 2016), uma vez 

que suas características fitoterápicas agem sobre desordens 

biliares, dispepsia, enterite, flatulência e espasmos intestinais 



OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE UMA INFUSÃO A 
PARTIR DO REAPROVEITAMENTO DE SUBPRODUTO DE ABACAXI 

ADICIONADO DE HORTELÃ-PIMENTA 

543 
 

(MCKAY; BLUMBERG, 2006), o que torna sua ingestão em 

combinação com outras ervas, na forma de infusão, muito 

comum. No entanto, suas folhas são muito perecíveis, 

promovendo elevadas perdas de metabólitos devido ao seu alto 

teor de umidade nos tecidos vegetais (OLIVEIRA et al., 2018). 

Portanto, uma forma de melhorar sua vida útil é submeter suas 

folhas a um processo de secagem para obtenção de um produto 

passível de participação de formulações alimentícias.  

Diante do exposto, considerando o descarte de 

subprodutos do abacaxi (casca) e o seu potencial de 

reaproveitamento em etapas após o processamento, este 

trabalho objetivou verificar, em estudo piloto, sua viabilidade e 

alguns parâmetros físico-químicos (umidade, cinzas, pH, SST e 

aw) da infusão, obtida a partir do subproduto do abacaxi, com 

adição de hortelã-pimenta, em diferentes proporções. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As etapas de preparação das amostras (desde a seleção 

até a secagem) foram desenvolvidas sob temperatura ambiente 

(30 °C) e as análises físico-químicas (umidade, cinzas, pH, SST 

e aw) em ambiente climatizado (25 °C). As análises físico-

químicas foram realizadas em triplicata. 

Os procedimentos e análises foram desenvolvidos no 

Laboratório de Engenharia de Alimentos (LEA) e no Laboratório 

de Tecnologia de Alimentos (LTA) do Departamento de 

Engenharia de Alimentos (DEA), localizados no campus I da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, PB, 

Brasil. 
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SELEÇÃO, SANITIZAÇÃO E PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras de abacaxi (cultivar pérola) e as folhas de 

hortelã-pimenta in natura foram adquiridas no comércio local de 

João Pessoa. Os frutos de abacaxi foram coletados em estádio 

de maturação ideal para consumo (maduro), suas 

características superficiais apresentavam coloração que 

variavam de tom esverdeado a alaranjado, com ausência de 

injúrias na superfície (defeitos fisiológicos) e na polpa (defeitos 

mecânicos), apresentando excelente nível de sanidade. A 

hortelã-pimenta também seguiu um padrão de qualidade para 

serem adquiridas, elas apresentavam folhas de coloração 

verde-escura e ausência de injúrias nas folhas e talo (defeitos 

fisiológicos e/ou mecânicos). 

Para sanitização da matéria-prima, os abacaxis, foram 

inicialmente escovados com detergente neutro e enxaguados 

em água corrente, em seguida (esta etapa também foi realizada 

com a hortelã-pimenta separadamente) foram mergulhados em 

solução de hipoclorito de sódio (NaClO) (Sigma-Aldrich, China) 

a 10 ppm por 15 minutos, e enxaguados novamente em água 

corrente e removido o excesso de água. Os abacaxis foram 

cortados (removendo o máximo de polpa da casca) para 

obtenção do subproduto (casca), o qual foi fracionado em 

porções menores e triturado com mixer para aumentar a 

superfície de contato e, portanto, proporcionar uma maior 

transferência de massa, mais rápida e eficaz. As folhas de 

hortelã-pimenta foram removidas e os talos descartados. 

Na etapa de secagem, realizada em um secador de 

bandejas com circulação forçada de ar, as cascas de abacaxi já 
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trituradas e as folhas de hortelã-pimenta intactas foram 

acondicionadas em bandejas de aço inoxidável individuais, 

previamente higienizadas com álcool 70%, e submetidas as 

seguintes condições de secagem: circulação forçada de ar com 

velocidade de 1 m/s, a 60 °C por 4 horas. A quantidade de água 

evaporada durante o processo de secagem foi obtida a partir de 

pesagens descontínuas das amostras que inicialmente foram 

pesadas em intervalos de 10 min, e, após a primeira hora 

passou para intervalos de 15 min, até que as variações do peso 

fossem insignificantes, e com isto foi possível obter uma curva 

de secagem. Depois de desidratadas, as amostras 

permaneceram em temperatura ambiente (31 °C) até o seu 

resfriamento.  

Após a secagem, as amostras foram reduzidas em 

moinho de bolas por 5 minutos, a granulometria das partículas 

obtida foi muito baixa não havendo necessidade de uma etapa 

posterior de peneiramento. E por fim, o pó resultante de cada 

amostra foi acondicionado em embalagem de vidro individual, 

previamente esterilizada e impermeável a umidade, e 

armazenado sob temperatura ambiente.  

Foram desenvolvidas duas formulações a partir da 

mistura do pó de cada amostra para obtenção de 10 g de 

produto, onde a adição da hortelã-pimenta correspondeu as 

proporções de 4% (9,6 g do pó de casca de abacaxi e 0,4 g do 

pó de hortelã) e 10% (9,0 g do pó de casca de abacaxi e 1 g do 

pó de hortelã), sendo as formulações resultantes designadas 

como infusão A e B, respectivamente. O preparo da infusão foi 

testado conforme o procedimento descrito em algumas marcas 

comerciais: mergulhar o produto em 130 mL de água fervente, 
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permitindo o contato por 3 min e depois remover os resíduos. 

Os procedimentos descritos anteriormente podem ser 

resumidos no seguinte fluxograma (Figura 1): 

 

Figura 1 – Processamento do subproduto de abacaxi e folhas 

de hortelã-pimenta para obtenção do produto. 
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Fonte: Autor. 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

O teor de umidade foi quantificado pelo método de 

secagem em estufa com circulação de ar (marca SOLAB, 

modelo SL 102/221, Brasil) a 105 °C (IAL, 2008) por 24 horas. 

Foi coletado 3 g da amostra e submetido a secagem, o resíduo 

seco obtido foi pesado em balança analítica e calculado o teor 

de umidade a partir da expressão 1: 

Umidade = 
100∗𝑁

𝑃
                                                                                (1) 

Onde N é a perda de massa em gramas (g) e P o número 

de gramas da amostra. 

 O resíduo por incineração (ou simplesmente cinzas) foi 

estimado através da técnica de incineração em mufla (marca 

FORNITEC, modelo Robertshow, Brasil) a 550 ºC (IAL, 2008) 

por 24 horas e em seguida foi transferido para um dessecador 

até alcançar temperatura ambiente. O resíduo incinerado foi 

pesado em balança analítica e o teor de cinzas também foi 

calculado através da expressão 2. 

 Cinzas% = = 
100∗𝐴

𝑃
                                                                            (2) 

Onde A é a peso das cinzas em gramas (g) e P o número 

de gramas da amostra.                                             

O pH foi obtido através de um potenciômetro/pHmetro 

com eletrodo de vidro (marca TECNOPON, modelo mPA-210, 

Brasil) previamente calibrado com soluções tampão 7 e 4 (de 

acordo com as características ácidas do abacaxi), seguido da 

introdução do eletrodo na bebida sob temperatura ambiente.  
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Os sólidos solúveis totais (SST) foram obtidos em 

refratômetro digital de bancada (Nova Instruments, modelo 

Abbe Refractometer, Brasil) e o resultado expresso em °Brix. O 

equipamento foi calibrado previamente, antes de cada análise, 

para os SST da água destilada (obtida com destilador da marca 

Fanem, modelo 724, Brasil), ou seja, 0 °Brix, com correção 

automática dos resultados para temperatura de 25 °C. 

A atividade de água (aw) foi medida através de leitor de 

aw (marca Novasina, modelo LabMASTER-aw/LabPARTNER-

aw, Alemanha). Para desenvolvimento da leitura foi coletado 1,6 

g de amostra (pó obtido após a etapa de moagem) em 

recipientes cilíndricos (diâmetro de 4,10 mm e altura de 1,6 mm) 

específicos para uso no equipamento. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados das análises físico-químicas das 

formulações A e B foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA-oneway) e as médias comparadas pelo teste t. A 

significância foi estabelecida em 5% (p ≤ 0,05), utilizando o 

software ASSISTAT versão 7.7 para realizar o teste estatístico 

(SILVA; AZEVEDO, 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

CINÉTICA DE SECAGEM DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

BIOLÓGICAS  

 

A secagem é um processo amplamente empregado na 

pós-colheita com a finalidade de controlar e garantir a qualidade 
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de produtos agrícolas (MOSCON et al., 2017). Ela pode ser 

considerada uma tecnologia tradicional na conservação de 

alimentos, exercendo a função de reduzir a disponibilidade de 

água para reações químicas e bioquímicas que induzem a 

deterioração, aumenta a estabilidade física e química do 

alimento e reduz o volume e a massa do produto (ARAÚJO et 

al., 2017; BARROS et al., 2020). 

O processo por convecção forçada é uma das mais 

utilizadas como método de conservação, uma vez que é 

simples e de baixo custo, quando comparada a outros métodos 

de secagem como a liofilização (FERREIRA et al., 2020). A 

velocidade com que ocorre a perda de umidade do alimento 

está intimatente ligada as suas características intrínsecas 

(quantidade de água disponível, por exemplo) e variáveis 

extrínsecas como temperatura, velocidade e umidade relativa 

do ar de secagem (GOMES, et al., 2017). 

Portanto, foi realizada a secagem de subproduto de 

abacaxi e folhas de hortelã-pimenta por convecção forçada para 

obtenção de um produto, que após a moagem pode ser utilizado 

para o preparo de uma infusão. Os resultados da cinética de 

secagem do subproduto (Figura 2) e das folhas de hortelã-

pimenta (Figura 3) estão dispostos a seguir. 

A cinética de secagem dos resíduos do abacaxi, 

apresentada na Figura 2, demonstra uma relação inversamente 

proporcional entre umidade relativa e tempo, fazendo-se notar 

que quanto maior o tempo de exposição do produto ao calor do 

processo, menor é a umidade final do mesmo, como esperado, 

e isto ocorre porque o próprio alimento oferece resistências.  
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Figura 2 – Curva de secagem dos subprodutos de abacaxi. 

Fonte: Autor. 

O decrescimento na curva da cinética de secagem, 

resultante da diminuição da umidade, atinge a estabilização no 

tempo t=140 minutos, ponto onde encontra-se uma maior 

resistência na retirada da água, uma vez que a água presente 

vai estar fortemente ligada à matriz sólida. 

O tempo de secagem foi de 140 min, inferior ao atingido 

por Santos et al. (2017) e Feitosa et al. (2019), cujos tempos de 

secagem para os resíduos do abacaxi à 60 ºC foram de 420 e 

1200 minutos, respectivamente, sendo essas secagens 

realizadas em estufa com circulação de ar. Segundo Ayres et 

al. (2017) essa redução no tempo de exposição ao calor de 
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secagem, reduz significativamente a perda de nutrientes da 

matéria-prima. 

Já Santos et al. (2020) estudaram a cinética de secagem 

da casca de abacaxi em três diferentes temperaturas (45, 55 e 

65 °C) em secador com circulação de ar com velocidade de ar 

de 1,5 m/s. Os autores observaram que após estabilizar a 

umidade do produto o tempo para a temperatura de 45 e 55 °C 

foi de aproximadamente 500 min e a 65 °C foi de 

aproximadamente 300 min. 

Leite et al. (2017) realizaram a secagem da casca de 

abacaxi em temperaturas mais elevadas (75 e 85 °C) em estufa 

com circulação forçada de ar e observaram que que as 

amostras submetidas à desidratação na temperatura 75 °C 

demandaram maior intervalo de tempo (aproximadamente 300 

minutos) para atingir o teor de água de equilíbrio em 

comparação com as amostras desidratadas na temperatura de 

85 °C (aproximadamente 200 min). 
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Figura 3 – Curva de secagem das folhas de hortelã-pimenta. 
 

Fonte: Autor. 

  

 Na Figura 3, o tempo de estabilização para a secagem 

das folhas de hortelã-pimenta foi em 75 minutos. A diferença 

entre as duas matrizes vegetais é clara, devido as suas 

diferentes condições fisiológicas, físico-química e área de 

contato, por isso a diferença de tempo. 

 Rosanova & Ferreira (2015) submeteram folhas e hastes 

de hortelã comum (Mentha x villosa Huds) a secagem em 

secador de cesto rotativo e avaliaram o processo sob três 

temperaturas diferentes do ar (40, 50 e 60 °C) a uma velocidade 

constante. Na temperatura de 40 °C o processo durou mais de 

15 horas, a 50 °C foi de aproximadamente 10 horas e a 60 °C 

foi de aproximadamente 9 horas, concluindo que a temperatura 
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ideal para a secagem das folhas desse tipo de hortelã em 

secador de cesto rotativo é a 60 °C. Além disso os autores 

afirmam que nessa temperatura foi possível obter um produto 

final mais homogêneo, porém com alterações mais 

significativas quanto aos aspectos colorimétricos. 

 Gasparin et al. (2017) avaliaram a secagem de Mentha 

piperita em secador de leito fixo em escala de laboratório, que 

possui um ventilador para a movimentação do ar e sistema de 

aquecimento, sob um intervalo de temperatura entre 30 e 70 °C 

com variação da velocidade do ar 0,3 e 0,5 m/s. Concluindo que 

a secagem da hortelã-pimenta a taxa constante é obtida em 720 

segundos, com o ar de secagem nas condições de 70 °C e 

velocidade de 0,3 a 0,5 m/s. 

 Ashtiani et al. (2017), realizaram secagem com folhas de 

hortelã-pimenta em três diferentes temperaturas (30, 40 e 50 

°C) e velocidades do ar (0,5, 1, 1,5 m / s) em um secador 

protótipo desenvolvido no departamento de engenharia de 

biossistemas, Ferdowsi University, Mash-had. Os autores 

concluíram que a secagem submetida a temperatura de 30 °C 

foi a menos efetiva. 

 

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

 Os resultados referentes à umidade, cinzas, 

sólidos solúveis totais (SST), pH e aw, para as duas 

formulações de infusão A e B (4 e 10% de hortelã pimenta 

adicionado à composição) estão dispostos na Tabela 1. 
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Tabela 1. Parâmetros físico-químicos do chá nas formulações 

de 4 e 10%. 

 FORMULAÇÕES 

 A  B 

Umidade (%) 10± 0,00 15,56 ± 0,385 

Cinzas (%) 4,94 ± 0,984 6,33 ± 1,219 

SST (°Brix) 47,75 ± 0,176 48,27 ± 1,178 

pH 3,90 ± 0,00 3,93 ± 0,00 

aw 0,37 ± 0,003 0,35 ± 0,001b 

A: formulação com adição de 4% de hortelã-pimenta; B: formulação com adição de 

10% de hortelã-pimenta; b: variou significativamente (p<0,05). 

 

 Os resultados dos parâmetros químicos: umidade, cinzas, 

teor de sólidos solúveis e pH, não foram observadas diferenças 

significativas (p>0,05) entre as amostras de A e B, enquanto na 

aw as amostras diferiram entre si (p<0,05).  

 Para a amostra com proporção de hortelã a 4%, o teor de 

umidade e cinzas dispostos na tabela 1, dispõe de 10% e 

4,87%, enquanto para amostra 10% de hortelã foram de 

15,55% e 6,33%, respectivamente.  

 Pelos valores de pH obtidos, as duas proporções podem ser 

consideradas como produtos ácidos, em virtude do seu pH 

baixo inferiores a 4, o que favorece a conservação do produto 

contra ataques microbianos. Esse resultado sugere que a 

adição de hortelã reduz o pH das amostras se comparado ao 

pH do resíduo in natura e seco a 60 ºC encontrado por Nunes 

et al. (2017) de 4,18 e 4,37, respectivamente. Esses resultados 

são possíveis em virtude da grande quantidade de ácido cítrico 
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e ácido ascórbico que existe na polpa (parte comestível), como 

também na casca da fruta (CARVALHO, 2008). 

 Os resultados obtidos nas análises de sólidos solúveis 

mostram que o resíduo apresenta elevados teores de açúcares, 

visto que os valores encontrados variaram de 47 a 48 °Brix. Isso 

se deve possivelmente ao estágio de maturação da fruta o que 

lhe confere qualidade, pois quanto mais alto o °Brix, mais doce 

é a fruta. O teor de sólidos solúveis totais apresenta correlação 

com teores açúcares e ácidos orgânicos, característica de 

interesse para produtos comercializados in natura, uma vez que 

o mercado consumidor procura frutos mais doces e suculentos, 

corroborando com os estudos de Amorim et al. (2018) cujo chá 

com a combinação de hortelã e abacaxi teve um alto índice de 

aceitação, situando-se entre os termos hedônicos “gostei muito” 

e “gostei”, ressaltando a doçura e recrescência do produto, 

proporcionadas pelo elevado teor de sólidos solúveis e pH mais 

baixos. 

 A atividade de água (aw) encontrada, 0,37 e 0,35 para 

amostra A e B, respectivamente, foi próximo ao resultado 

discutido por Nunes et al (2017), aw 0,45, que estudou a 

influência da temperatura de secagem nas propriedades físico-

químicas de resíduos de abacaxi. Um fato a se considerar é que 

entre as amostras deste estudo foi variado a concentração de 

adição de hortelã-pimenta e se observou que com o aumento 

da concentração de hortelã-pimenta a aw diminui 

significativamente (p<0,05), explicando a diferença com os 

resultados disponíveis na literatura. Além disso, o mesmo autor 

observou que com o aumento da temperatura de secagem a aw 
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diminui, estabelecendo um controle/limite maior no crescimento 

de microrganismos. 

 

CONCLUSÕES  

 

 A infusão obtida a partir da casca de abacaxi adicionado de 

hortelã-pimenta apresentou resultados satisfatórios, em termos 

de caracterização físico-química, quando comparado a dados 

encontrados na literatura, atingindo os objetivos iniciais. 

 A elaboração deste produto apresenta-se como uma 

alternativa viável para aproveitamento de resíduos do abacaxi, 

reduzindo impactos ambientais causados pelo descarte 

inadequado. 

 Vale ressaltar que a infusão é também uma maneira 

diversificada de apresentação da matéria-prima não comestível, 

atribuída de agregação de valor. 
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RESUMO: A apicultura é uma atividade econômica de grande 
potencial na região Seridó Potiguar por meio da obtenção de 
diversos produtos, tais como o mel, pólen, cera e o própolis. 
Dada a importância desse setor e a busca por novos produtos, 
surgiu em 2017, contemplado pelo CNPq, um projeto de 
pesquisa com o objetivo de produzir hidromel, uma bebida 
fermentada alcoólica que utiliza como matéria prima principal o 
mel. Além de avaliar suas características físico-químicas e 
sensoriais, contribuindo para a inserção de um novo produto 
apícola na região. Diante da viabilidade da produção do 
hidromel artesanal e da forte aceitação que a bebida elaborada 
apresentou nos resultados da pesquisa, surgiu a proposta de 
levar a técnica de fabricação de produção do hidromel aos 
pequenos agricultores e apicultores da região, uma vez que a 
matéria prima principal (o mel) é acessível e a comercialização 
da bebida pode constituir uma alternativa viável à 
complementação da renda dos produtores. Dessa forma, esse 
trabalho teve como objetivo disseminar os conhecimentos 
referentes a produção de hidromel aos pequenos agricultores e 
apicultores da região do Seridó, realizando cursos de 
capacitação e orientações técnicas, contribuindo para o 
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fortalecimento do setor apícola e para a geração de renda das 
comunidades envolvidas. 
Palavras-chave: Hidromel. Apicultores. Capacitação. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A apicultura é uma importante fonte de renda para 

agricultura familiar na Região do Seridó (RN), por se tratar de 

uma atividade que necessita de pouco investimento inicial e de 

baixos custos com mão de obra, além de possibilitar a produção 

de diversos produtos como: mel, geléia real, pólen, cera, 

própolis, dentre outros, que são valorizados tanto pelo mercado 

interno como o externo (OLIVEIRA, 2006). 

As condições encontradas no Brasil – clima, solo, 

altitude, composição das floradas e material genético das 

abelhas – possibilitam uma produção sem a necessidade da 

utilização de produtos químicos para controlar doenças e 

pragas que comprometem a apicultura no mundo todo. Além 

disso, devido aos recursos naturais, é possível produzir mel 

durante todo o ano no Brasil (ABAMEL, 2015). 

O semiárido nordestino apresenta uma vegetação que 

muitas vezes não é propícia para a exploração agrícola, porém, 

sua diversidade de flora consiste em um grande potencial para 

a atividade apícola, uma vez que, mesmo nos períodos mais 

secos do ano florescem plantas muito apreciadas pelas 

abelhas, produzindo méis de qualidade. Fato que faz com que 

muitos agricultores façam da apicultura uma atividade 

secundária para a geração de renda, contribuindo para a 

ocupação do homem no campo e melhoria da sua qualidade de 

vida, além de constituir uma atividade que garante a 
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sustentabilidade por favorecer o equilíbrio do ecossistema e a 

manutenção da biodiversidade (OLIVEIRA, 2006). 

Contemplado na portaria n° 64, de 23 de abril de 2008, o 

fermentado a base de mel denominado de hidromel, é uma 

bebida obtida por meio da fermentação alcoólica de uma 

solução de mel de abelha, sais nutrientes e água potável, com 

graduação alcoólica de 4 a 14% (v/v) a 20ºC. Pode ser 

classificado em seco, licoroso, doce e espumoso, segundo sua 

tecnologia de fabricação (BRASIL, 2008). Variedades de 

hidromel são registradas na literatura, sendo produzidas 

mediante adição de ervas essenciais e/ou frutas (MAPA, 2008; 

SILVA, 2016) 

Reconhecido como uma das bebidas mais antigas 

apreciada pelo homem, acredita-se que o hidromel seja 

precursor de outras bebidas como a cerveja e o vinho 

(PEREIRA, 2008). O primeiro relato de sua produção se deu à 

7.000 a.C. no norte da China, onde encontrou vasos contendo 

uma mistura de hidromel, arroz e algumas frutas (MCGOVERN 

et al., 2004). 

Ademais, a produção do hidromel artesanal consiste em 

uma alternativa para o aproveitamento do mel que fica 

impregnado em utensílios usados para sua extração ou até 

mesmo para o aproveitamento de méis que apresentem teor de 

umidade superior ao estabelecido pela legislação. Sendo uma 

alternativa viável à complementação da renda dos apicultores 

da região, dadas as tecnologias simples empregadas na 

produção e o valor agregado do produto, que pode variar entre 

R$ 40,00 e R$ 100,00 (MILESKI, 2016). 

Dado a importância desse setor na economia do Seridó 

potiguar, surgiu a proposta de pesquisa que foi contemplada 
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pelo Edital nº 12/2017 - PROPI/RE/IFRN - PIBITI/CNPq 

intitulada: HIDROMEL: ELABORAÇÃO E ESTUDO DAS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E SENSORIAIS. Cujo 

objetivo foi elaborar uma bebida alcoólica fermentada à base de 

mel e fazer a caracterização do produto elaborado, contribuindo 

para o fortalecimento da apicultura na Região. Uma vez que se 

verificou a viabilidade de produção artesanal do hidromel e sua 

forte aceitação entre os provadores na avaliação sensorial 

realizada na pesquisa, surgiu a proposta do presente projeto de 

extensão. Onde seria possível disseminar a técnica de 

produção do hidromel estudada e aperfeiçoada durante a 

pesquisa, contribuindo para geração de renda de agricultores e 

apicultores da região do Seridó do Rio Grande do Norte. 

Considerados pilares importantíssimos no âmbito das 

instituições acadêmicas: o ensino, a pesquisa e a extensão são 

ferramentas de fomento indispensáveis dentro das 

universidades, responsáveis por promover a formação 

profissional e cultural dos estudantes, além de ofertar uma 

experiência juntamente com a sociedade, unificando alunos e 

população em prol da educação (FLORIANO et al., 2017). 

Capaz de transcender os muros das instituições de 

ensino, a extensão rural é o principal elo de ligação entre a 

pesquisa e a cadeia produtiva agropecuária, disponibilizando 

conhecimento e suporte técnico para produtores de pequeno, 

médio e grande porte (ALVEZ; SANTANA; CONTINI, 2016). 

Dessa forma, esse trabalho teve como proposta 

capacitar os pequenos agricultores e apicultores da região do 

Seridó Potiguar apresentando as técnicas para produção 

artesanal de hidromel, bem como a legislação que regulamenta 

o produto, embalagem e rotulagem e inserção do produto no 
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mercado. Retratando o hidromel como uma alternativa viável de 

um novo produto, capaz de aquecer a economia da região, 

gerar novos empregos e valorizar o setor apícola do Seridó 

Potiguar. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

O trabalho foi realizado entre os meses de Março a 

Novembro de 2019 nos municípios de Currais Novos, Cerro 

Corá e Lagoa Nova ambos no Rio Grande do Norte - Brasil em 

colaboração com algumas associações rurais, incluindo a 

Associação Cerrocoraense de Apicultores (ACAP) e a 

Associação das Mulheres Produtoras Rurais do Quandú 

(AMPRORQUA).  

 Inicialmente, verificou-se o interesse dos associados em 

participar da capacitação, bem como as melhores datas e locais 

para os treinamentos. Nesta etapa foram elaborados 

cronogramas de ação para definição das datas de execução 

das metas previamente estabelecidas conforme a Tabela 1. 

Após o estabelecimento da agenda de encontros, deu-se 

início a capacitação dos produtores em suas respectivas 

associações, visto que as mesmas possuíam infraestrutura 

necessária para a produção de hidromel, como pias de 

lavagem, fogão, geladeiras, dentre outros.  

A execução dos cursos de capacitação para os 

pequenos apicultores e agricultores em suas respectivas 

associações, teve por objetivo evidenciar a viabilidade da 

produção do hidromel de forma artesanal, por meio de uma 

metodologia simples e facilmente adaptável, além de não 

requerer investimento inicial.   
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A fim de firmar parceria com a instituição e enfatizar o 

interesse dos associados na participação do projeto, foi 

realizada a doação de 10 kg de mel de abelha comercial (Apis 

mellifera) silvestre pela ACAP para a elaboração do hidromel.  

Tabela 1. Cronograma de ação. 

Ações Período Descrição 

Reuniões de 

planejamento 

De 04/2019 até 

05/2019 

Definições das 

atribuições de cada 

membro 

Elaboração do 

material 

De 05/2019 até 

06/2019 

Apostilas e material 

mídia-educação 

Reuniões com as 

comunidades 

De 06/2019 até 

07/2019 

Planejamento de 

datas e locais dos 

treinamentos 

Capacitação 
De 07/2019 até 

10/2019 
Treinamentos 

 Fonte: Autores (2019) 

 

Com o objetivo de facilitar a compreensão dos temas 

abordados durante o decorrer dos cursos, foram 

confeccionados os materiais para a utilização nos treinamentos, 

tanto apostilas, quanto materiais didáticos de mídia-educação, 

utilizando-se de uma linguagem simplificada e objetiva, além de 

imagens auto-explicativas. Nesse sentido, os participantes 

puderam compreender a metodologia que seria empregada 

para a execução do curso e em seguida, iniciar as atividades 

práticas propostas em cada encontro. 
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Figura 1. Apostila elaborada para os treinamentos 

 

Fonte: Autores (2019) 

Cada participante recebeu em mãos um material 

impresso, previamente elaborado pelos bolsistas, contendo 

todos os tópicos a serem abordados durante todo o curso de 

capacitação como mostra a Figura 1. Dentre esses tópicos 

podemos citar: História e origem do hidromel; Legislação; Boas 

Práticas de Fabricação para elaboração de bebidas; Fatores 

envolvidos no processo de produção do hidromel; Etapas para 

a produção artesanal de hidromel; Embalagem e Rotulagem; 

Conservação e armazenamento; Orientações para inserção do 

produto no mercado, dentre outros. 

 Os cursos de capacitação para produção de hidromel 

foram desenvolvidos por meio de oficinas (Figura 2), conforme 
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a metodologia recomendada por Ruas et al. (2006) a partir da 

promoção de debates e discussões. As oficinas foram 

realizadas em quatro      encontros, dividido em dois momentos 

teóricos e dois momentos práticos. Os encontros foram 

realizados uma vez por semana com a duração de 4 horas, 

totalizando uma carga horária de 16 horas/curso. A realização 

de apenas um encontro semanal tinha por objetivo facilitar a 

participação de todos os produtores/associados, visto que a 

grande maioria possuía trabalho fixo com pouca disponibilidade 

de horário durante a semana. 

Figura 2. Debate sobre a história e origem do hidromel. 

 

Fonte: Autores (2019) 
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A etapa de produção do hidromel seguiu a metodologia 

adaptada de Gomes et al. (2017) considerando as etapas de: 

seleção da matéria prima, elaboração do mosto, fermentação, 

etapas pós-fermentação e armazenamento, se adequando as 

realidades estruturais e financeiras dos participantes. 

 Foram adaptadas garrafas de polietileno tereftalato 

(PET) como reatores em escala artesanal, acoplando-se 

mangueiras de silicone em suas tampas. Para a etapa de 

fermentação, utilizou-se a levedura de panificação 

Saccharomyces cerevisiae na forma de fermento biológico 

seco. 

A realização das oficinas tem por objetivo a formação de 

um senso comum de ideias pautadas nas discussões e 

hierarquização das problemáticas e potencialidades 

identificadas pelo grupo, estimulando o desenvolvimento de 

possíveis soluções e, posteriormente, dar prosseguimento as 

ações definidas (RUAS et al., 2006). 

  

REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Após a realização do primeiro encontro com os 

participantes, constatou-se que os mesmo não possuíam 

conhecimento prévio sobre o hidromel e os aspectos técnicos 

que envolvem a produção de bebidas alcoólicas. No entanto, foi 

relatado pelos participantes que todos os associados já haviam 

participado de oficinas e/ou palestras sobre as Boas Práticas de 

Fabricação. 

De acordo com Vieira e Rezende (2018), o primeiro 

contato com as associações (pesquisa exploratória) propicia o 

levantamento do conhecimento técnico dos participantes, além 
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das conformidades e não conformidades estruturais existentes 

em suas sedes, contribuindo de forma excepcional para a 

elaboração dos materiais educativos.  

Durante o período de execução do projeto, os cursos de 

capacitação foram realizados, em sua plenitude, com um total 

de 8 encontros, sendo 4 destes realizados na ACAP e os 

demais na AMPRORQUA. Esses momentos, por sua vez, foram 

subdivididos entre momentos práticos e teóricos, alcançando 

cerca de 50 produtores rurais das cidades de Currais Novos – 

RN, Cerro Corá – RN e Lagoa Nova – RN.  

Apesar de ter como público-alvo os pequenos apicultores 

e agricultores da região do Seridó Potiguar, o projeto foi 

acolhido de forma excepcional pela comunidade, atraindo o 

interesse não só dos produtores rurais, como também de 

grupos de diferentes gêneros, classes sociais, faixa etária e 

profissões.  

Nas visitas realizadas às comunidades contempladas 

pelo projeto, os treinamentos foram realizados com eficiência, 

tendo como característica principal a interação entre instrutores 

e participantes durante as atividades desenvolvidas, facilitando, 

por fim, a absorção de conteúdo. A compreensão da 

aprendizagem sobre a produção do hidromel foi essencial 

também para que os participantes pudessem executar as 

etapas de produção, como mostra a Figura 3, que trata-se da 

etapa de envase da bebida. 

Durante as capacitações observou-se que todos os 

participantes se mantiveram atenciosos e dispostos durante o 

desenvolvimento das ações, participando ativamente de todas 

as etapas, sobretudo, nas etapas práticas de produção de 

hidromel. Ao final de cada encontro eram realizados debates 
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para sanar dúvidas sobre as tecnologias de produção 

apresentadas e possibilidades de adaptações das 

metodologias.  

Figura 3. Etapa de envase do hidromel. 

 

Fonte: Autores (2019) 

O entendimento desses aspectos proporcionou não 

apenas a compreensão dos participantes, mas permitiu também 

o reconhecimento dos envolvidos sobre a importância da 

capacitação no processo de entendimento de conceitos 

técnicos – a legislação vigente, por exemplo – para a 

elaboração de uma bebida de qualidade, a exemplo do hidromel 

produzido pelos participantes ao final do curso (Figura 4). 
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Figura 4. Hidromel produzido pelos participantes 

 

Fonte: Autores (2019) 

Em relação às Boas Práticas de Fabricação – também 

contempladas nas discussões – foram realizadas rodas de 

conversa evidenciando a importância da higiene pessoal e do 

ambiente de trabalho, assim como a elaboração de dinâmicas 

com o intuito de tornar o aprendizado mais lúdico e atrativo.  

As dinâmicas realizadas tinham por objetivo demonstrar 

a importância e o procedimento correto do processo de 

higienização das mãos. Fotos e vídeos apresentando situações 

reais de surtos alimentares originados pela não aplicação dos 

princípios básicos das Boas Práticas de Fabricação também 
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foram utilizados a fim de atrair a atenção para pontos 

importantes.  

Segundo Flores (2018), a implementação das Boas 

Práticas de Fabricação é essencial para uma maior segurança 

alimentar do consumidor, garantindo a elaboração de produtos 

de qualidade, capazes de atender aos parâmetros 

estabelecidos pela legislação vigente, bem como as exigências 

sensoriais do mercado consumidor.  

Quanto às lições aprendidas durante os momentos de 

capacitação, foi possível perceber que os produtores se 

tornaram capazes de entender o que é o hidromel, elaboraram 

a bebida com qualidade – dentro dos padrões estabelecidos 

pela legislação – e dominaram as variáveis envolvidas no seu 

processo de produção. Ademais, foi observado também que o 

entendimento por parte dos envolvidos sobre embalagem e 

rotulagem adequados para o acondicionamento do hidromel, 

contribuindo, dentre muitos aspectos, na diminuição das perdas 

de matéria-prima e na elaboração de um produto com um valor 

agregado mais alto do que o mel.   

Essa condição pôde ser incentivada a partir da estreita 

relação entre os participantes e os discentes, uma vez que esse 

processo de aprendizagem difunde os conhecimentos 

adquiridos, contribuindo, finalmente, para sugestões de temas 

para futuros módulos de capacitação, como por exemplo: 

técnicas de clarificação de hidromel, tecnologia de produção de 

hidromel e suas variedades (melomel, cyser, metheglin, entre 

outros) e cursos que tratem sobre boas práticas de fabricação 

de bebidas alcoólicas. 

Ao final dos cursos de capacitação os participantes 

aprenderam todas as técnicas necessárias para a produção de 
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hidromel. Também puderam perceber e compreender a 

importância da construção de novos saberes, agregando 

melhorias nas condições higiênico-sanitárias de suas 

instalações e minimizando as perdas.  

A união entre as instituições de ensino e as comunidades 

contribui para o desenvolvimento de técnicas e metodologias 

voltadas à extensão universitária, possibilitando que as 

instituições cumpram o seu papel como agente social 

modificador, sendo umas das principais responsáveis pela 

formação de recursos humanos, envolvendo os aspectos 

acadêmicos, sociais e econômicos (PEREIRA; MONTEIRO; 

BITTENCOURT, 2015; VIEIRA; REZENDE, 2018)      

É importante enfatizar que as atividades desenvolvidas 

pelo presente projeto também foram divulgadas no Portal Oficial 

do IFRN (IFRN, 2019), promovendo assim a disseminação da 

oficina de produção artesanal de hidromel realizada na Serra de 

Santana, Cerro Corá/RN, com o envolvimento de membros da 

ACAP (Associação Cerrocoraense de Apicultores) e habitantes 

da comunidade Sítio Baixa Verde. 

 

CONCLUSÕES  

  

 A realização dos cursos de capacitação, por meio da 

extensão universitária, constituiu uma excelente ferramenta 

para a popularização do hidromel, bem como da ciência e 

tecnologia, promovendo a educação e a disseminação de 

informações importantes sobre as Boas Práticas de Fabricação 

e segurança alimentar. 

 O envolvimento dos discentes com a comunidade, 

integrando teoria à prática, contribuiu para uma melhor 
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absorção dos conteúdos por parte dos participantes, além de 

promover o desenvolvimento de profissionais qualificados e 

comprometidos. 

 Os treinamentos realizados apresentaram resultados 

satisfatórios em sua plenitude, capacitando os participantes 

sobre a produção de hidromel, bem como o aperfeiçoamento 

das técnicas referentes às Boas Práticas de Fabricação.     

Pode-se concluir, por fim, que a produção do hidromel 

nessas comunidades não somente possibilita o aumento da 

renda dos envolvidos, mas também possibilita a valorização do 

setor apícola da região e o aquecimento da economia da região, 

contribuindo para geração de novas oportunidades de 

empregos e a abertura de um novo nicho de mercado. 
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RESUMO: Frutas e hortaliças são alimentos considerados de 
reduzida vida de prateleira em função de suas características 
fisiológicas e metabólicas. Naturalmente, o metabolismo desses 
produtos é afetado por fatores instrínsecos e extrínsecos que 
podem contribuir para a sua rápida senescência. 
Revestimentos podem ser utilizados como uma alternativa no 
pós-colheita para extender a vida útil desses produtos. A 
carboximetilcelulose (CMC) e o alginato de sódio (AS) são 
polissacarídeos que apresentam boas propriedades para 
revestimentos, uma vez que são atóxicos, de fácil acesso e 
baixo custo. Uma outra alternativa para revestimentos de baixo 
custo é o desenvolvimento de blendas, através da mistura de 
polímeros. Logo, o objetivo desta revisão foi destacar a 
utilização de revestimentos a base de CMC, AS e a blenda 
composta por estes dois polímeros, apresentando suas 
características ao serem aplicados no pós-colheita de produtos 
vegetais. Individualmente, cada polímero já apresenta 
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resultados satisfatórios ao reduzir a perda de massa, perda de 
firmeza, garantindo a manutenção da cor, do aumento de 
doçura e redução da acidez. Quanto a blenda, há poucos 
estudos que apresentam o seu desempenho, mas estes 
também a destacam como barreira viável. Portanto, é 
interessante que a blenda seja mais explorada e que também 
seja avaliada do ponto de vista mercadológico (o impacto no 
custo e benefício frente a embalagens convencionais). 
Palavras-chave: Vida de prateleira. Biopolímeros. Pós-
colheita. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Produtos vegetais são extremamente perecíveis em 

função de seu metabolismo. Os frutos podem ser classificados 

em climatéricos (elevada taxa respiratória no pós-colheita) e 

não climatéricos (taxa respiratória mais branda ou em declínio 

no pós-colheita) (KOBLITZ, 2019). A respiração desses 

produtos influência na sua maturação, a qual pode ser 

acelerada ou retardada, conforme alguns fatores intrínsecos 

como o etileno, a ação de enzimas endógenas, entre outros e 

fatores extrínsecos, como concentração gasosa (O2 e CO2), 

umidade relativa (UR) e temperatura do ambiente de 

armazenamento (KOBLITZ, 2019; ROCHA et al., 2020). 

 Picos elevados de respiração desencadeiam um 

amadurecimento precoce e, dentre as principais 

consequências, podemos citar: elevada transpiração/perda de 

massa, modificações nos açúcares e teor de acidez, 

modificações colorimétricas (opacidade e escurecimento dos 

tecidos vegetais), perda de firmeza, infecções microbianas 

(bolores e leveduras) e, consequentemente, uma vida de 
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prateleira relativamente curta (OLIVEIRA et al., 2017; 

VISHWASRAO; ANANTHANARAYAN, 2016). 

 De acordo com Rezaei & Shahbazi (2018), revestimentos 

poliméricos podem ser aplicadas no pós-colheita com a 

finalidade de garantir uma manutenção dos fatores intrínsecos 

e extrínsecos desses produtos, aumentando sua vida útil e 

reduzindo perdas significativas. 

 A carboximetilcelulose (CMC) é um heteropolissacarídio, 

com elevada hidrofilicidade (RAEISI et al., 2015). Possui 

diversas aplicações na indústria de alimentos (SABA; AMINI, 

2017), apresenta boa propriedade de formação de 

revestimentos, é atóxica e não alergênica (SALAMA et al., 

2019). Além disso, a CMC é uma matéria-prima abundante, 

barata e prontamente disponível (ALA; SHAHBAZI, 2019). 

 O alginato de sódio (AS) é um sal de ácido algínico 

(PARREIDIT et al., 2018). Também possui aplicações na 

indústria alimentícia (GUERREIRO et al., 2015) e é classificado 

pela Comissão Europeia (CE) como um aditivo alimentar 

autorizado/seguro (YOUNES et al., 2017). Apresenta 

hidrofilicidade, é atóxico e biocompatível (HEYDARI et al., 

2015). Sua alta disponibilidade, biodegradabilidade e baixo 

custo em comparação a outros compostos naturais o destacam 

como boa alternativa para elaboração de revestimentos 

(HAMEDI et al., 2017; HEYDARI et al., 2015).  

 Uma das formas mais econômicas de se obter novos 

materiais é a elaboração de blendas (AYU et al., 2018; FENNI 

et al., 2018). Essa tecnologia permite desenvolver novos 

materiais de baixo custo, e com propriedades aprimoradas (LIN 

et al., 2020), combinando as vantagens de vários polímeros 

existentes (ZHAO et al., 2020). Logo, é uma opção viável a 
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obtenção de uma blenda composta por CMC e AS, tendo em 

vista as suas características (PARREIDIT et al., 2018). 

 Portanto, esta revisão bibliográfica tem como principal 

objetivo destacar a utilização de revestimentos a base de CMC, 

AS e a blenda, composta por estes dois polímeros, 

apresentando suas características ao serem aplicados no pós-

colheita de produtos vegetais. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Esta é uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório. 

Os textos utilizados nesta revisão bibliográfica foram buscados 

em bases de dados científicos (Google Scholar e periódicos da 

CAPES) e sites oficiais (USFDA). O período de buscas 

bibliográficas para fundamentação deste trabalho teve início em 

fevereiro de 2020 e se estenderam até outubro do mesmo ano. 

O critério de escolha dos textos a serem citados foi com base 

nos aspectos teóricos, científicos e práticos abordados em 

artigos científicos, livros e normativas governamentais. Além 

disso, foram selecionadas atráves da coerência com o  tema, 

pela data de publicação (entre 2015 e 2020), utilizando as 

seguintes palavras-chaves: Carboxymethyl cellulose, sodium 

alginate, coating e shelf life. O critério de exclusão estabelecido 

foi o período de publicação dos textos base, sendo 

desconsiderados aqueles que foram publicados fora do período 

citado anteriormente. 

 

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

1. TRANSFORMAÇÕES PÓS-COLHEITA 
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 Os frutos podem ser divididos em duas classificações: 

climatérico (permanece em pleno desenvolvimento no pós-

colheita) e não climatérico (desenvolvimento estável ou em 

declínio no pós-colheita). Os produtos vegetais apresentam, no 

geral, períodos de vida distinguíveis, são eles:  crescimento 

(período em que ocorre translocações de solutos da planta-mãe 

para o vegetal), amadurecimento (período em que o vegetal 

sofre alterações bioquímicas através dos processos 

metabólicos de respiração e transpiração) e após o pico 

máximo de maturação tem-se o processo de senescência 

(período marcado pelo declínio de qualidade do vegetal em 

função do aumento da atividade respiratória e da biossíntese do 

etileno) (KOBLITZ, 2019). 

 A respiração é um processo biológico natural que ocorre 

nos organismos vivos e tem como finalidade a obtenção de 

energia. Esta pode ser dividida em três etapas: glicólise, Ciclo 

de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Este processo 

está intimamente relacionado com a maturação dos frutos e 

pode ser influenciada pela concentração gasosa (O2 e CO2), 

umidade relativa (UR) e temperatura do ambiente de 

armazenamento, além disso a biossíntese do etileno, ação 

enzimática, entre outros fatores. As modificações metabólicas 

em frutas e hortaliças são elevadas e influenciam na rápida 

senescência dos tecidos vegetais e à perda de água, tornando 

os frutos susceptíveis ao ataque de microrganismos 

deteriorantes (bolores e leveduras) e/ou patógenos em 

condições desfavoráveis e sem controle de armazenamento 

(KOBLITZ, 2019; ROCHA et al., 2020). 
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 Frutos e hortaliças são extremamente perecíveis, 

portanto requerem cuidados durante toda a sua cadeia 

produtiva. Fatores como técnicas de manuseio e transporte 

inadequados são relatadas na literatura (ONIAS et al., 2018), e 

estas provocam estresse mecânico e até mesmo fissuras na 

estrutura fisiológica do fruto, induzindo a liberação do etileno de 

ferimento (acelerando a respiração) e aumentando o risco de 

proliferação de microrganismos deteriorantes e patogênicos 

(ALA; SHAHBAZI, 2019). 

 O comportamento da taxa respiratória e, 

consequentemente, o amadurecimento variam conforme a 

temperatura em que o vegetal está armazenado, pois em 

temperaturas de refrigeração o metabolismo é retardado e em 

temperatura ambiente ou superior é acelerado (ROCHA et al., 

2020). Uma elevada taxa respiratória reflete no 

amadurecimento precoce e, como consequência, possui altas 

taxas de transpiração/perda de massa, modificações nos 

açúcares e acidez, alterações de cor (inclusive escurecimento 

dos tecidos vegetais), perda de firmeza e uma vida de prateleira 

relativamente curta, uma vez que entra rapidamente em 

senescência (VISHWASRAO; ANANTHANARAYAN, 2016), 

tornando-se uma má opção, ou até mesmo inviável, o 

armazenamento prolongado à temperatura ambiente ou 

superior (OLIVEIRA et al., 2017). 

 A perda de massa dos tecidos vegetais é regulada 

conforme a abertura dos estômatos, que se localizam na parede 

celular, logo, esse mecanismo está ligado aos processos de 

transpiração dos vegetais. Para tanto, as câmaras 

subestomáticas e os estômatos são responsáveis por receber, 

através de difusão, o vapor de água, e por fim, liberá-lo para o 
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ambiente externo. De acordo com Martínez et al. (2018), 

naturalmente, a água não ligada migra para o ambiente de 

armazenamento, ocasionando a perda de massa. Além disso, 

a baixa e alta umidade relativa (UR) do ambiente de 

armazenamento pode intervir no comportamento da difusão do 

vapor de água, influenciando a rapidez com que este é 

removido e, como consequência, na baixa ou alta taxa de 

transpiração do vegetal. Portanto, ao aplicar revestimentos em 

vegetais espera-se que estes restrinjam a difusão do vapor de 

água e formem uma atmosfera saturada entre a película e a 

superfície dos frutos, reduzindo, consequentemente, a 

transpiração (BARROS et al., 2019). 

 Em geral, o armazenamento de frutos à temperatura 

ambiente influencia em uma maior e mais rápida perda de 

massa em comparação ao armazenamento sob refrigeração, 

tendo em vista que quanto maior for a transpiração do fruto 

(aumenta proporcionalmente com a elevação da temperatura) 

maior será a perda de massa, resultando em acelerada 

senescência (RODRIGUES et al., 2020). 

 Durante a maturação dos frutos ocorre o acúmulo de 

açúcares (principalmente glicose, frutose ), e, simultaneamente, 

há redução da acidez, pois os ácidos orgânicos são 

transformados bioquimicamente em açúcares. Naturalmente, o 

teor de açúcares aumenta com o amadurecimento, pois a ação 

enzimática (carboidrases endógenas) degrada os 

polissacarídeos do fruto em açúcares menores com alto grau 

de doçura. A variedade de ácidos orgânicos em produtos 

vegetais é muito alta, principalmente o ácido cítrico e ácido 

ascórbico. No geral, os ácidos orgânicos além de contribuírem, 

em determinado momento, para o teor de açúcares também 
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influenciam, principalmente, na acidez e aroma dos frutos, pois 

alguns ácidos apresentam comportamento volátil (MARTÍNEZ 

et al. 2018). 

 As modificações de cor ocorrem principalmente devido à 

decomposição estrutural da clorofila, responsável pela cor 

verde, que pode ser influenciado pelos seguintes fatores: 

modificações de pH, ação da clorofilase estimulado pelo 

aumento da síntese do etileno e presença de sistemas oxidativo 

(GUNDEWADI et al., 2018). Como consequência da perda de 

cor verde há evolução da cor amarela e vermelha, ou seja, 

aumento dos carotenoides na epiderme/casca e na polpa dos 

frutos (LOPES et al., 2018; ROCHA, 2020). 

 Uma característica comum entre frutos durante o período 

de amadurecimento é o aumento da atividade enzimática, 

principalmente, na parede celular, responsável pela firmeza dos 

frutos. Ela é composta por carboidratos e, dentre eles, temos as 

substâncias pécticas (ácidos poligalacturônicos e seus 

derivados metoxilados) que se destacam por compor a lamela 

média (região localizada entre as células da parede vegetal que 

as mantém unidas) e a parede primária das células vegetais, ou 

seja, estas substâncias influenciam diretamente na firmeza dos 

frutos e hortaliças no pós-colheita (KOBLITZ, 2019; LIU et al., 

2016). 

 Diante do exposto, as modificações em produtos 

vegetais ocorrem naturalmente. No entanto, podem ser 

retardadas por meio de modificações no pós-colheita através do 

emprego de tecnologias adequadas. Uma tecnologia pós-

colheita que tem evoluído no âmbito científico e industrial é o 

desenvolvimento de revestimentos poliméricos que são 

aplicados diretamente sobre a epiderme das frutas e hortaliças. 
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Eles têm se destacado por ser uma técnica eficiente quanto a 

preservação, mantendo características sensoriais, possuindo 

assim grande utilidade no mercado (REZAEI; SHAHBAZI, 

2018). 

 

2. REVESTIMENTOS POLIMÉRICOS 

 

2.1. CARBOXIMETILCELULOSE 

 

 A carboximetilcelulose (CMC) é um heteropolissacarídeo 

aniônico linear de cadeia longa derivado da celulose, composto 

por unidades de glucose unidas entre si por ligações 

glicosídicas β (1 → 4) com substituintes metilcarboxil, elevada 

solubilidade em água e alto peso molecular. É obtida a partir da 

reação dos grupos hidroxila (–OH) das unidades de 

anidroglucose com ácido cloroacético (MOUSAVI et al. 2017; 

RAEISI et al., 2015; SABA; AMINI, 2017).  

 Em sua estrutura química há presença de uma 

diversidade de grupos hidroxila (-OH) e carboxila (R-COOH) 

(Figura 1) que, por apresentarem alto grau de hidrofilicidade, 

conferem à CMC um alto poder de interação com a água e, 

portanto, elevada absorção de humidade (MOUSAVI et al. 

2017).  
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Figura 1 – Representação estrutural da carboximetilcelulose 

(CMC). 

 

 
Fonte: Autor (2020). 

R = –H ou – CH2CO2H ou ainda –CH2COO- Na+. 

 

 A Food and Drug Administration (FDA ou USFDA) dos 

EUA classificou a CMC, de qualidade alimentar, como 

substância GRAS (geralmente considerada segura), no Código 

de Regulamentos Federais (CFR, da sigla em inglês) (USFDA, 

2019). No Brasil, foi incorporada a classe de suplementos 

alimentares sólidos e semisólidos em 2018, mas anteriormente 

já era regulamentada como adoçante de mesa (ALA; 

SHAHBAZI, 2019; MOUSAVI et al. 2017). 

 Portanto, a CMC possui diversas aplicações na indústria 

de alimentos, como, por exemplo, espessante, estabilizante e 

estimulante de características de sabor dos alimentos, além de 
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também ser aplicada na elaboração de filmes/revestimentos de 

vegetais (SABA; AMINI, 2017; RAEISI et al, 2015). Vale 

ressaltar que a CMC é compatível com diversos tipos de 

ingredientes alimentares, incluindo proteínas, açúcares e outros 

hidrocolóides (LIU et al., 2017). 

 A solução aquosa de CMC apresenta alta viscosidade e 

boa propriedade de formação de revestimentos, é atóxica e não 

alergênica e, portanto, caracterizada como uma boa opção de 

aditivo alimentar para melhorar a viscosidade de produtos e o 

processamento dos materiais utilizados em embalagem de 

alimentos (SALAMA et al., 2019). Os revestimentos de CMC à 

base de água têm sido amplamente utilizados, pois este 

polímero é uma matéria-prima abundante, barata e 

prontamente disponível (ALA; SHAHBAZI, 2019). 

 As barreiras compostas por CMC são destacáveis na 

literatura científica por haver uma vasta gama de estudos que 

as caracterizam como eficaz, quanto a retenção de umidade 

nos vegetais. Além disso, apresenta boa biodegradabilidade e 

pode atuar, em determinadas condições, como agente quelante 

(sequestrante) (OUN; RHIM, 2015). Por outro lado, apresenta-

se com limitação de propriedades antimicrobianas (RAEISI et 

al., 2015). Mas, de acordo com Saba & Amini (2017), a CMC, 

além de servir como transportador de aditivos alimentares, 

também pode transportar agentes antimicrobianos. Portanto, 

revestimentos a base de CMC podem servir como uma boa 

opção de tecnologia pós-colheita de frutas e hortaliças. 

 

2.2. ALGINATO DE SÓDIO 
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 O alginato de sódio (AS) é um sal de ácido algínico 

derivado de vários gêneros de algas marinhas marrons (os 

principais são: mainly Laminaria hyperborean, Macrocystis 

pyrifera, Ascophyllum nodosum) e alguns microrganismos. É o 

polissacarídeo mais abundante, responsável por até 40% da 

matéria seca. Localiza-se na matriz intercelular na forma de gel 

contendo sódio, cálcio, magnésio, estrôncio e bário (HEYDARI 

et al., 2015; PARREIDIT et al., 2018). O refino de AS ocorre por 

tratamento com soluções alcalinas, em geral hidróxido de sódio 

(NaOH) (HAMEDI et al., 2017). 

 Por possuir propriedades coloidais únicas pode formar 

géis uniformes (com elevada resistência mecânica), translúcido, 

insolúveis em água e termo-irreversíveis à temperatura 

ambiente (ao ser reticulado com íons di ou tri-valentes) 

(HAMEDI et al., 2017). Apresenta hidrofilicidade, é atóxico e 

biocompatível. Sua alta disponibilidade, biodegradabilidade e 

baixo custo em comparação a outros compostos naturais o 

destacam como boa alternativa para elaboração de 

filmes/revestimentos (HAMEDI et al., 2017; HEYDARI et al., 

2015). 

 Possui estrutura de um copolímero binário linear iônico e 

não ramificado, formados por blocos alternados de resíduos de 

ácido β–D–manurônico (M) e ácido α–L–gulurônico (G) (Figura 

2) conectados entre si por ligações glicosídicas α (1 → 4) 

(CHAKRAVARTULA et al., 2019; HAMEDI et al., 2017; 

PARREIDIT et al., 2018). Ambos os blocos (M e G) contêm 

grupos carboxílicos que conferem comportamento 

eletronegativo aos polímeros em meio aquoso (SIBAJA et al., 

2015). São conhecidos como poliuronatos e, sob condições de 

pH adequadas, as frações solúveis que o compõem formam 
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géis sinérgicos dentro do mesmo (CHAKRAVARTULA et al., 

2019). 

 

Figura 2 – Representação, em Haworth, das unidades 

monoméricas (a) bloco M  e (b) bloco G em AS. 

 

(a) Ácido β-D-manurônico (M)          (b) Ácido α-L-gulurônico (G)

      
 

Fonte: Autor (2020). 

 

 A Food and Drug Administration dos EUA classificou o 

AS de qualidade alimentar, como substância GRAS 

(geralmente considerada segura) no Código de Regulamentos 

Federais (CFR, da sigla em inglês) e apresenta seu uso como 

agente emulsificante, estabilizador, espessante e gelificante na 

indústria de alimentos (GUERREIRO et al., 2015). Além disso, 

a Comissão Europeia (CE) classificou o ácido algínico e seus 

sais (E 400 – E 404) como um aditivo alimentar 

autorizado/seguro (YOUNES et al., 2017). 

 Os revestimentos a base de AS podem manter a boa 

qualidade dos alimentos, uma vez que permite controlar a 

respiração de frutos (PARREIDIT et al., 2018), preserva as 
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propriedades funcionais (RAEISI et al., 2016), conserva 

algumas características sensoriais e apresenta comestibilidade 

direta (GUERREIRO et al., 2015), melhora a estabilidade de 

emulsões (SALAMA et al., 2019) e possui boa estabilidade 

térmica (CHAKRAVARTULA et al., 2019). Entretanto, não 

possui ação antimicrobiana ou antioxidante quando empregado 

na elaboração de revestimentos, mas pode ser um bom 

transportador de compostos bioativos naturais (HEYDARI et al., 

2015). 

 

2.3. BLENDAS POLIMÉRICAS 

 

 As blendas constituem uma das formas mais econômicas 

de se obter propriedades desejadas em formulações onde uma 

das composições possui as características aspiradas (AYU et 

al., 2018; FENNI et al., 2018). Portanto, essa tecnologia 

constitui um sistema de desenvolvimento de novos materiais de 

baixo custo, e permite grande versatilidade à indústria quanto a 

obtenção de novos materiais com propriedades aprimoradas 

(LIN et al., 2020), combinando as vantagens de vários 

polímeros existentes (ZHAO et al., 2020).  

 Para se obter uma mistura polimérica eficaz as matrizes 

devem ter alta afinidade química entre elas, pois a mistura física 

dos polímeros (dois ou mais) em meio aquoso constitui uma 

forma de obtenção de blenda polimérica. Portanto, para se 

obter um revestimento/filme homogêneo deve-se ter boa 

miscibilidade entre as composições poliméricas (AYU et al., 

2018). 

 A carboximetilcelulose (CMC) e o alginato de sódio (AS) 

possuem boa miscibilidade como blenda (Figura 3). Suas 
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estruturas químicas apresentam grupos hidroxilas e carbonilas 

que interagem com a água e entre si pela formação de ligações 

de hidrogênio (PARREIDIT et al., 2018), permitindo o 

desenvolvimento de revestimentos com propriedades 

diferenciadas, tendo em vista as suas características já citadas 

anteriormente. 

 

Figura 3 – Blenda polimérica obtida através da mistura física 

entre CMC e AS. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 Para revestimentos compostos, principalmente, por CMC 

podemos destacar Liu (2017) que desenvolveu um 

revestimento comestível de polieletrólito multicamadas (PEM), 

composto por CMC e quitosana, para aplicação em maçãs Fuji, 

minimamente processadas, e armazenadas sob temperatura 

ambiente, por 24 horas. Concluindo que o revestimento foi bom 

quanto a inibição da perda de massa, manutenção da firmeza e 

demostrou efeito anti-escurecimento, logo o revestimento PEM 

pode ser empregado na conservação de maçãs minimamente 

processadas. 
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 Panahirad et al. (2019) investigaram os parâmetros de 

qualidade e vida de prateleira de amostras de ameixa (Prunus 

domestica L. cv. Gota dourada) revestidas com CMC (0,5, 1 e 

1,5%), adicionado de glicerol (0,3%), armazenada a 19 ± 2 °C 

e 65% de UR, durante 8 dias e observaram que o revestimento 

de CMC a 1% foi significativamente mais eficaz na manutenção 

da firmeza e da acidez titulável (AT), e demostrou efeitos 

positivos nas características qualitativas e bioquímicas dos 

frutos de ameixa, além disso os autores sugerem que sua 

aplicação pode ser um método potencialmente promissor para 

manutenção da vida de prateleira dessa fruta.   

 Phuangto et al. (2019) elaboraram filmes a base de CMC 

e quitosana para aplicação em amostras de manga (Mangifera 

indica L.), armazenadas a 25 °C, por 14 dias e observaram que 

o revestimento a base de CMC mostrou ser significativamente 

mais eficaz na manutenção da perda de massa das amostras, 

durante o período total de armazenamento, diminuíram a 

mudança de cor e apresentaram maior teor de sólidos solúveis 

do que o revestimento de quitosana, no décimo quarto dia de 

armazenamento, além disso os autores sugerem que 

revestimentos a base de CMC podem ser utilizados para 

extensão do período de comercialização de frutas.  

 Dentre os revestimentos compostos, principalmente, por 

AS podemos citar López-Córdoba & Aldana-Usme (2019), que 

elaboraram revestimentos a base de AS (1%), incorporados 

com ácido ascórbico (0,1%) e glicerol (0,5%), para revestimento 

de amostras de abacaxi (Ananas comosus (L.) Merr) 

minimamente processadas (armazenadas a 4 °C por 10 dias) e, 

diante dos resultados obtidos, os autores observaram que 

durante o armazenamento, as amostras revestidas foram mais 
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protegidas contra alterações na aparência em comparação com 

as amostras do grupo Controle.   

 Gundewadi et al. (2018) elaboraram revestimentos de AS 

(2%), contendo óleo de manjericão nanoemulsificado (Ocimum 

basilicum L.), para aplicação em amostras de quiabo 

(Abelmoschus esculentus (L.) Moench), armazenadas a 5 ± 1 

°C e 24 ± 2 °C, durante 11 dias e observaram que os 

revestimentos foram capazes de retardar a perda de massa, cor 

e firmeza durante o armazenamento, além disso demostraram 

notável ação antifúngica e, a partir disso, os autores indicam 

que este revestimento apresenta características promissoras e 

emergentes para preservação da vida pós-colheita do quiabo. 

 Guerreiro et al. (2015) revestiram frutas frescas de 

Arbutus unedo L. com coberturas comestíveis à base de AS 

adicionadas dos seguintes óleos essenciais (em diferentes 

proporções): eugenol e citral. Os resultados mostraram que os 

revestimentos comestíveis de AS (1%) foram os mais eficazes 

em manter a maioria dos atributos de qualidade do fruto (cor, 

firmeza e reduzida perda de massa) ao ser armazenado a 0,5 

°C. A incorporação dos óleos essenciais melhoraram o 

revestimento, estes contribuíram para características sensoriais 

e nutricionais mais aceitáveis e reduziram a deterioração 

microbiana. Os autores enfatizaram que esses revestimentos 

podem ser úteis para melhorar a qualidade pós-colheita e a vida 

útil de medronheiros frescos. 

 No tocante às blendas poliméricas compostas, em maior 

concentração, por CMC/AS podemos citar Salama et al. (2019) 

que elaborou filmes/revestimentos de CMC/AS adicionados de 

cloridrato de quitosana-biguanidina (CBg) para aplicação em 

amostras de tomate, armazenadas durante 20 dias, e os 
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resultados obtidos demostraram que a perda de massa durante 

o armazenamento foi significativamente reduzida e a 

deterioração microbiana foi inibida, após a aplicação do 

revestimento. Os autores sugerem que o revestimento pode ser 

uma opção para a indústria de alimentos perecíveis.  

 Rezaei & Shahbazi (2018), que elaboraram 

revestimentos/filmes compostos por CMC/AS enriquecidos, 

com o objetivo de incorporar Ziziphora clinopodioides (ZEO; 0 e 

0,5%), extrato de casca de maçã (APE; 0 e 1%) e 

nanopartículas de óxido de zinco (ZnO; 0 e 0,5%) no filé de 

carpa prateado, usando três técnicas, incluindo adição direta 

para aumentar a vida de prateleira do produto (armazenado à 4 

± 1 °C por 14 dias), e concluíram que estes revestimentos/filmes 

enriquecidos podem ser considerados sistemas eficientes de 

embalagens ativas. 

 Han et al. (2018) elaboraram filmes/revestimentos de 

CMC/AS e/ou adicionado de óleo essencial de canela em 

diferentes concentrações (5 g/L e 10 g/L), glicerol como agente 

plastificante e Tween ®80, como surfactante, para aplicação em 

bananas armazenadas a 30 °C e 40% de UR, durante 7 dias, 

observando que em relação ao aspecto visual os revestimentos 

retardaram o surgimento de defeitos fisiológicos na casca das 

amostras e demonstraram excelente atividade antimicrobiana, 

para Escherichia coli e Staphylococcus aureus. 

  

CONCLUSÕES  

  

 Revestimentos a base de CMC e AS são comumente 

utilizados na literatura para revestir frutas e hortaliças em 

função de suas características de mercado. Individualmente, 
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cada polímero tem sido usado em associação com outros 

compostos bioativos como proteínas, ácidos e óleos essenciais, 

isto porque a CMC e o AS não possuem atividade 

antimicrobiana, mas podem ser utilizados como veículos para 

estes compostos. No entanto, eles já apresentam resultados 

satisfatórios para o aumento da vida de prateleira, reduzindo a 

perda de massa, perda de firmeza, garantindo a manutenção 

da cor, do aumento de doçura e redução da acidez. Já a blenda 

destes polímeros foi pouco explorada na literatura, há poucos 

trabalhos que apresentam o seu desempenho, mas estes 

também a destacam como barreira viável do ponto de vista de 

conservação de alimentos. Portanto, é interessante que a 

blenda seja mais explorada e que também seja avaliada do 

ponto de vista mercadológico (impacto no custo e benefício 

frente a embalagens convencionais). 
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RESUMO: Acidentes ofídicos constituem importante causa de 
morbimortalidade tanto em animais quanto no homem. Na 
América latina, 90% desses acidentes são atribuídos ao gênero 
Bothrops. Apesar de preconizado, o soro antiofídico pode não 
solucionar lesões locais provenientes da ação proteolítica do 
veneno Botrópico, além de sua difícil aquisição. Nesse contexto 
faz-se necessário encontrar substâncias alternativas com 
potencial antiofídico. O delineamento experimental foi 
constituído por cinco grupos, cada um contendo cinco 
amostras, sendo G1 – grupo controle, G2 – sangue + veneno, 
G3 – sangue + Creolina®, G4 – sangue, veneno e Creolina®, 
G5 – sangue + veneno/Creolina®. Cada amostra continham 2ml 
de sangue bovino, acondicionado em eppendorf (2,5ml) com 2µl 
de EDTA. O sangue foi coletado de bezerros, sem distinção 
racial ou sexual, provenientes da Universidade Federal da 
Paraíba. Os resultados foram avaliados através do ANOVA e 
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Newman-Keuls, a 5% de significância. As amostras que 
apresentaram significância no método estatístico foram apenas 
as do grupo G3, mostrando uma capacidade hemolítica e 
aumento do fibrinogênio. Tais resultados revelam que o veneno 
botrópico no volume de 2µl não desencadeou alterações 
hematológicas in vitro, e que o uso da Creolina® no volume de 
1µl não demonstrou atividade antiofídica, mas ocasionou 
distúrbios hemolíticos nas outras amostras em que a mesma 
estava presente.  
Palavras-chave: Atividade Antiofídica. Bothrops jararaca. 
Hemólise.  
 
INTRODUÇÃO 

 

As serpentes peçonhentas com mais relevância no 

território brasileiro são as dos gêneros Bothrops, Crotalus, 

Lachesis e Micrurus (SILVA et al., 2015). Grande maioria 

desses acidentes ofídicos é causada por espécies do gênero 

Bothrops, com expressivos 90% dos casos na América Latina 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

De acordo com a OMS (2017) O acidente ofídico trata-se 

de um fenômeno que ocorre de forma muito mais vultosa em 

regiões tropicais, onde os indivíduos carecem de sistemas de 

saúde plenamente organizados e preparados, bem como meios 

para acessá-lo, este agravo foi incluído na Lista de Doenças 

Tropicais Negligenciadas. 

Os casos mais relatados de picadas de cobra no Brasil são 

por Gênero Bothrops (dados de 2001 a 2012), seguido por 

Crotalus, Lachesis, e gênero Micrurus (Chippaux, 2015). 

No Brasil, foram registrados 163.190 acidentes ofídicos 

entre 2005 e 2015, 75 sendo o gênero Bothrops responsável 

por 72% dos casos (SINAN, 2016). 
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Segundo o SINAN (2017), dentre as notificações 

compulsórias no Brasil, os animais peçonhentos estão no 

segundo lugar do ranking dos mais notificados. 

As jararacas fazem parte de um grupo de 30 espécies, 

pertencentes à família Viperidae, distribuídas por todo território 

brasileiro. Para se aquecer as jararacas utilizam a superfície do 

solo durante a noite, sendo uma possível justificativa para seu 

hábito noturno e preferência por épocas quentes. As fêmeas 

geralmente são maiores e mais volumosas que os machos 

(SANTOS et al., 2016). 

Em análise de composição e de atividades do veneno 

botrópico em exemplares filhotes e adultos, observam-se 

inúmeras divergências, como por exemplo nas atividades 

proteolíticas e coagulantes, sendo a atividade proteolítica em 

adulto maior que em jovens e o potencial coagulante maior no 

filhotes doque em adultos. Observa-se também que os adultos 

possuem um maior potencial de letalidade quando comparados 

aos filhotes (HATAKEYAMA, 2019). 

Envenenamento por cobras do gênero Bothrops jararaca, 

geralmente promove o deselvovimento de sangramento, 

incoagulabilidade do sangue, trombocitopenia e disfunção 

plaquetária em humanos e animais (SACHETTO, 2018; Senise 

et al., 2015). 

Em casos severos, à destruição de tecido, devido a 

necrose tissular, pode ser extensa o suficiente para que a 

amputação de membro seja necessária, levando a sequelas e 

graves problemas fisiopatológicos, sociais e psicológicos. 

Foram alcançados significativos avanços no estudo de dano 

induzido ao tecido por veneno, incluindo identificação e 
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caracterização das toxinas envolvidas, e estudo das respostas 

dos tecidos à indução de veneno (GUTIÉRREZ et al., 2018). 

      Nos acidentes causados por Bothrops jararaca é utilizado o 

soro antibotrópico (SAB) e, na falta deste utiliza-se o soro 

antibotrópico-crotálico (SABC). No entanto ambos apresentam 

limitações como a não neutralização do efeito proteolítico da 

peçonha, custo elevado, difícil acesso, entre outros agravantes 

(BITENCOURT, 2015). 

Devido a essas notórias limitações no tratamento com 

soro antibotrópico ou até mesmo, soro antibotrópico-crotálico a 

procura por uma alternativa mais rentável, de fácil acesso e com 

eficácia sobre a lesão provocada no local da picada tem sido o 

objeto de estudo de muitos pesquisadores a fim de encontrar 

tratamentos alternativos com potencial antiofídico.  

A população do cariri paraibano relata obtenção de 

resultados positivos com a utilização de plantas e até mesmo 

com o uso da Creolina® de forma empírica(CARVALHO, 2017).  

No cariri paraibano os pequenos criadores de gado sofrem 

com perdas na produção devido aos acidentes ofídicos, 

geralmente provocados por serpentes do gênero Bothrops e 

Crotalus. Com a finalidade de reverter o quadro clínico dos 

bovinos acometidos, produtores fazem a utilização empírica da 

Creolina® por via oral, essa aplicação é feita de maneira 

imediata após a picada da serpente. Tal prática é bem difundida 

entre os pequenos produtores no estado da Paraíba, sendo 

também a única alternativa em casos de acidentes ofídicos 

nessa região (CARVALHO, 2017).  

Além dos relatos de produtores quanto a eficácia da 

Creolina® de forma empírica, existem estudos que fomentam a 

sua ação antiofídica, que na utilização da via intramuscular 
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junto ao veneno botrópico a Creolina® foi capaz de inibir os 

efeitos locais e sistêmicos do veneno em ratos Wistar 

(CARVALHO, 2017).  

Tais estudos e relatos deixam em aberto à possibilidade 

de um potencial antiofídico da Creolina® sobre o veneno 

botrópico, abrindo precedente para um aprofundamento 

científico sobre a capacidade antiofídica da mesma. Nesse 

sentido, esse estudo teve como objetivo avaliar o potencial 

antiofídico in vitro da Creolina® sobre o veneno botrópico, como 

também fundamentar os estudos para desenvolver um possível 

protocolo terapêutico de baixo custo e fácil acesso em casos de 

acidentes ofídicos causados por Jararaca (Bothrops jararaca). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Patologia 

Clínica do Hospital Veterinário no Centro de Ciências Agrárias 

(HV/CCA) e no Setor de Bovinocultura, ambos localizados na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Areia-PB. Seguindo 

os princípios éticos impostos pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais da referida instituição.  

Foram utilizados cinco bovinos clinicamente saudáveis 

sem distinção sexual, com peso corporal entre 150 a 200 kg, 

idade inferior a 1 ano, pertencentes a linhagem Girolanda e 

provenientes do Setor de Bovinocultura CCA, Campus II da 

UFPB, Areia-PB. 

Não foi realizado nenhum tipo de manejo nutricional 

específico, mudança de ambiente, restrição hídrica ou qualquer 

tipo de alteração na rotina dos animais. As amostras de sangue 
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com EDTA foram colhidas em animais aleatórios seguindo 

apenas os critérios de peso, idade e linhagem dos mesmos. 

Utilizou-se peçonha liofilizada de Bothrops jararaca (Bja – 

Lote 01/08-10), fornecida pela Central de Venenos- NEVAS do 

Instituto Butantan. O mesmo foi mantido e armazenado na 

temperatura de -20°C e, no momento do uso, pesado e 

dissolvido em solução salina estéril atingindo a concentração de 

1mg/ml. 2µl da solução dissolvida para cada amostra de 2ml de 

sangue bovino. Esse volume foi previamente estabelecido pela 

equipe de pesquisa em plano piloto, no qual verificou-se que 

volumes acima de 2µl promoviam coagulação das amostras, 

inviabilizando as análises. Por não haver embasamento teórico 

prévio sobre qual volume utilizar, preconizou-se para este 

experimento o volume de 1µl de Creolina® pura para cada 

amostra com 2ml de sangue bovino. Foi preconizada a 

utilização da Creolina® na forma comercial de 100ml, onde foi 

realizada a pipetagem da mesma nas amostras de sangue 

bovino. De cada um dos cinco bovinos utilizados no 

experimento, foi obtido de forma asséptica o volume de 10 ml 

de sangue venoso, através da punção da veia jugular externa. 

Tais volumes foram divididos em cinco frações igualitárias em 

eppendorfs, contendo EDTA na proporção de 10µl/ml, o volume 

final de cada eppendorfs foi de 2 ml de sangue, posteriormente 

encaminhados ao Laboratório de Patologia Clínica 

HV/CCA/UFPB. 

Após coleta, as amostras foram divididas em cinco grupos 

(G1; G2; G3; G4: G5), cada um dos grupos contendo cinco 

amostras de sangue, cada uma das respectivas amostras 

corresponde a um animal (A1; A2; A3; A4; A5).  G1 foi 

correspondente ao grupo controle; em G2 a amostra foi 
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composta por 2µl do veneno botrópico para 2ml de sangue 

bovino. Antes da adição do veneno botrópico, se fez necessária 

à diluição do mesmo em solução salina estéril, chegando a 

concentração de 1mg/ml (1µg/ µl). No G3 houve a adição de 1µl 

de Creolina® para 2ml de sangue bovino; G4 houve adição do 

veneno e da creolina, entretanto a creolina® foi acrescida 15 

minutos após o veneno; G5 foi constituído de 2µl de veneno e 

1µl de Creolina® adicionadas ao mesmo tempo, objetivando 

avaliar a possível ação antiofídica instantânea da Creolina® 

sobre o veneno botrópico (Tabela 1).  

As amostras só receberam a adição do veneno botrópico e da 

creolina® após chegarem ao Laboratório de Patologia Clínica 

HV/CCA/UFPB. 

Todas as amostras foram acondicionadas de acordo com 

as exigências específicas de cada exame a ser realizado e 

conforme as diretrizes do LPC/UFPB. 

Cada grupo foi avaliado, estabelecendo-se os níveis de 

proteínas plasmáticas totais (PPT), Volume globular (VG), 

Fibrinogênio, contagem de hemácias e plaquetas, os quais são 

descritos a seguir. 

Com o intuito de estabelecer a concentração das 

proteínas plasmáticas totais (PPT) utilizou-se o teste de micro 

hematócrito, que consiste na centrifugação da amostra em dois 

capilares a 12.000rpm durante cinco minutos, seguido da 

utilização do refratômetro, detendo-se o valor da PPT. 
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Tabela 1. Tabela referente ao delineamento experimental, a 

qual inclui os grupos, amostras e animais experimentados. 

 

GRUPO AMOSTRA ANIMAL 

GRUPO 1 Controle A1 A2 A3 A4 A5 

GRUPO 2 Veneno 2µl A1 A2 A3 A4 A5 

GRUPO 3 Creolina® 1µl A1 A2 A3 A4 A5 

GRUPO 4 Veneno 2µl > 15 

mim > Creolina 1 µl 

A1 A2 A3 A4 A5 

GRUPO 5 (Veneno 2µl + 

Creolina® 1µl) 

A1 A2 A3 A4 A5 

Fonte. Silva. 2019 

 

Para quantificar o fibrinogênio utilizou-se um dos capilares 

centrifugados anteriormente, onde o mesmo foi para o banho-

maria a 56ºC por três minutos, em seguida foi centrifugado 

novamente a 12.000rpm durante cinco minutos e também 

avaliado através da refratometria. A subtração do 1º PPT menos 

o 2º PPT (que foi para o banho-maria) nos deu o resultado do 

fibrinogênio. 

O Volume Globular (VG) determinou-se também através 

da técnica de micro hematócrito, onde o mesmo após 

centrifugação a 12.000rpm durante cinco minutos é mensurado 

em uma escala, a qual avalia a proporção entre a papa de 

hemácias e o plasma, determinando assim o percentual do VG. 

Para contagem de eritrócitos utilizou-se a Câmara de 

Neubauer contendo solução fisiológica mais sangue amostral, 

levados para o microscópio onde se pode realizar a contagem 

e estabelecer assim a Hematimetria. 
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Para a contagem de plaquetas foi instituída a contagem 

manual indireta, através do estiraço sanguíneo corado com 

panótico rápido, realizado em tempo inferior a 2 horas após coleta. 

A quantificação da Proteína Plasmática Total (PPT) foi determinada 

através do teste de refratometria. Para dosagem do Fibrinogênio 

plasmático, utilizou-se a técnica de precipitação pelo calor. 

Para verificar a existência estatística entre os grupos 

analisados, foi utilizado o teste de ANOVA, acompanhado do 

Newman-Keuls. As análises foram realizadas pelo programa 

Graphpad Prism. Foram consideradas significativas as diferenças 

com p<0,05. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As plaquetas são células sanguíneas nucleadas, 

essenciais para hemostasia. Após lesão em vaso sanguíneo, as 

plaquetas iniciam uma seqêuncia de eventos, incluindo: 

adesão, ativação, secreção e agregação, para prevenir perda 

de sangue (XU et al., 2016). 

O Veneno da Bothrops jararaca é capaz de promover 

agregação plaquetária em humanos e camundongos, como 

também mostra um pontencia causador de trombocitopenia que 

é independente da capacidade de reduzir fibrinogênio e da 

atividade hemorrágica presente no veneno (ROSA, 2018). 

A intensidade da trombocitopenia durante o 

envenenamento causado pela Bothrops jararaca não depende 

da presença do fator de von Wilebrand, a sua presença não 

afeta na diminuição plaquetária desencadeada durante o 

envenenamento da serpente desse gênero (THAOMAZINI, 

2018). A tabela abaixo (Tabela 2) refere-se aos dados 

hematológicos médios em seus respectivos grupos. 
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Tabela 2. Dados médios referentes a Volume Globular, 

Proteína Plasmática Total, Fibrinogênio e Hematimetria de 

todos os grupos experimentados. 
 

GRUPO VG 

(%) 

PPT 

(g/dL) 

FIBRINOGÊNIO 

(mg/dL) 

HEMÁCIAS 

(x10⁵) 

G1 20 6,12 120 3,17 

G2 19,2 6,52 480 3,01 

G3 18,6 6,08 560 3,23 

G4 19,2 5,96 360 2,95 

G5 18,9 6,12 400 2,49 

Fonte: Silva. 2019 

 

Nos grupos G2, G4 e G5, não foi possível realizar a 

contagem de plaquetas, devido à elevada agregação em ambos 

os grupos. A presença de agregação plaquetária induzida pelo 

veneno botrópico é descrita por diversos autores (SENISE, 

2014). Nas lâminas do G3, grupo acrescido com 1µl de 

Creolina® por amostra, também foi inviável a contagem de 

plaquetas, devido ao alto índice de agregação plaquetária, tal 

resultado sugere que a Creolina® tem um potencial mecanismo 

de agregação plaquetária, assim como o veneno botrópico.  

Segundo Rosa (2018), veneno veneno botrópico é capaz 

de promover agregação plaquetária em humanos e também em 

camundongos. 

Referente à Hematimetria pôde-se constatar que em G2, 

G4 e G5 o número médio de hemácias apresentou-se inferior 

ao G1 (grupo controle). Nas lâminas de estiraço sanguíneo foi 

constatado a presença de hemácias crenadas em G3 (+), G4 

(++) e G5 (+++), mas em G2, grupo que recebeu apenas 
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veneno botrópico mais sangue bovino não foi constatada 

nenhuma alteração morfológica (Tabela 3), a não ser a 

agregação plaquetária descrita anteriormente, sugerindo que 

em G3, G4 e G5 os achados de hemácias crenadas deram-se 

devido à presença da Creolina® (Figura 1). 

 

Figura 1. Análise Hematimétrica referente aos grupos 

experimentados, os quais não demonstraram nenhum resultado 

significativo. 

 
Fonte: Silva. 2019 

 

 

  

a
a

a
a

a

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

G1 G2 G3 G4 G5

HEMÁCIAS (x10⁵)



ACHADOS BIOQUÍMICOS E HEMATOLÓGICOS EM ESTUDO IN VITRO 
DA CREOLINA® SOBRE O VENENO BOTRÓPICO 

610 
 

Tabela 3: Alterações morfológicas em hemácias e plaquetas, 

obtidas através de estiraço sanguíneo corado com panótico 

rápido, posteriormente avaliado em microscópio. 

 

 G1 G2 G3 G4 G5 

Agregação 

Plaquetas 

- +++ +++ +++ +++ 

Hemácias Crenadas - - + ++ +++ 

Fonte: Silva. 2019 

 

Notou-se um aumento na PPT em G2 em relação a G1 

(Figura 2).  

Em G3, G4 e G5 notou-se uma diminuição do valor médio 

da PPT, sugerindo uma possível atividade proteolítica devido à 

presença de Creolina® nessas amostras, toda via tais 

resultados não se apresentaram significativos no método 

utilizado. 
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Figura 2. Quantificação das Proteínas Plasmáticas Totais de 

todos os grupos experimentados, onde estatisticamente não é 

possível observar nenhum grau de significância. 

 

 
Fonte: Silva. 2019 

 

Ao quantificar o fibrinogênio pode-se notar um aumento 

em todos os testes, entretanto, G3 foi o único grupo que 

apresentou resultado significativo para o fibrinogênio ao ser 

comparado com G1 (Figura 3). 
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Concentração sérica de fibrinogênio (mg/dl) de todos os grupos 

experimentados, com resultado significativo de G3 em relação 

a G1. 

 
Fonte: Silva. 2019 

 

Notou-se que trinta minutos após a realização da bateria 

de teste de cada grupo, as amostras começaram a coagular, o 

que indica o consumo de fibrinogênio, pois para que ocorra o 

processo de coagulação o fibrinogênio obrigatoriamente deve 

ser consumido. No grupo G3 que apresentava apenas amostra 

de sangue venoso acrescido com Creolina® também se pode 

observar esse efeito coagulante. 

Observou-se que em todos os grupos exceto o controle 

(G1), ocorreu o processo de coagulação. Apesar dos testes 

mostrarem que o fibrinogênio estava alto, a imagem acima 

sugere que o fibrinogênio foi degradado até mesmo na 

presença da creolina. Destaca-se que esse processo de 
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coagulação ocorreu de forma gradativa ao longo do intervalo de 

trinta minutos. 

Os produtos da degradação de fibrinogênio e fibrina 

podem ser encontrados em níveis basais em indivíduos 

saudáveis, mas têm sua quantidade plasmática aumentada em 

decorrência de distúrbios hemostáticos (SENISE, 2014). 

O número de fibrinogênio amostral não foi capaz de se 

mostrar superior ao do grupo controle, onde esse resultado 

significativo nos sugere um falso aumento da concentração 

sérica do fibrinogênio, possivelmente instituído por 

componentes presentes na Creolina®. 

Estudos observaram, presença de hemólise intravascular 

em pacientes picados por Bothrops jararaca (SACHETTO, 

2018). 

Nos grupos experimentados foi notória a atividade 

hemolítica causada pelo veneno botrópico in vitro (Figura 4), 

assim como, em experimentos realizados por outros autores 

(THAOMAZINI, 2018). 
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Figura 4. Volume Globular dos grupos experimentados, com 

resultado significativo que evidencia a potencial hemolítico da 

Creolina®. 

 

 
Fonte: Silva. 2019 

 

Entretanto, dessas amostras com atividade hemolítica, as 

que apresentaram significância foram as do grupo G3, que por 

sua vez não possuíam veneno botrópico, apenas Creolina® + 

sangue bovino, sugerindo também uma ação hemolítica da 

Creolina®. 

 

CONCLUSÕES 

 

Após as análises estatísticas observou-se que o veneno 

botrópico na dose de 2µl, não foi capaz de desencadear 

alterações significativas in vitro. 
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Não foi constatado potencial antiofídico da Creolina® ao 

utilizar a dose de 1µl in vitro. Que demonstrou, inclusive, um 

potencial de agregação plaquetária e distúrbios hemolíticos. 
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RESUMO: A grande procura por animais com 
desempenhos superiores influenciou no aumento de centrais de 
sêmen. O foco desse empreendimento é selecionar touros com 
maiores respaldos às diversas finalidades do mercado de 
carne. Nesse sentido, esse estudo teve como objetivo analisar 
as características biométricas de touros melhoradores de raças 
zebuínas e taurinas de corte doadores de sêmen. Foram 
coletadas informações contidas em catálagos de touros 
doadores de sêmen alojados em centrais de coleta, foram 
coletados dados biométricos de 261 touros zebuínos (135) e 
taurinos (126) de corte doadores de semên das raças: 
Aberdeen Angus, Bonsmara, Braford, Brahman, Brangus, 
Caracu, Charolês, Devon, Guzerá, Hereford Mocho, Montana, 
Nelore, Nelore Mocho, Red Angus, Santa Gertrudes, Senepol, 
Tabapuã, Wagyu. As características avaliadas foram o 
comprimento corporal, profundidade do tórax, perímetro 
torácico, altura da garupa, comprimento da garupa, largura da 
garupa e perímetro escrotal. As raças zebuínas apresentaram 
o maior comprimento de garupa e a raça taurina Aberdeen 
Angus apresenta a maior largura de garupa, promevendo 
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animais com maior eficiência produtiva. As medidas de 
comprimento corporal e perímetro torácico não variaram 
significativamente em função da raça. O valores médio para o 
perímetro escrotal variaram entre 39,33 cm e 47,00 cm, sendo 
a maior média encontrada para o Guzerá. 
Palavras-chave:Melhoramento genético. Produção. Seleção. 
 
INTRODUÇÃO 

 

           A cadeia produtiva da carne bovina encara um cenário 

de grandes mudanças gerenciais, tecnológicas e climáticas. 

Esse cenário é motivado pelo aumento acentuado dos preços 

dos insumos que se fazem necessários à produção, como 

também pela busca permanentepor um melhor desempenho. 

Novas demandas e preferências do mercado consumidor 

também impactam sensivelmente do inicio ao fim da cadeia 

produtiva, alterando a dinâmica do processo produtivo da carne 

e levando a mudanças no ambiente institucional e 

socieconômico dos agentes envolvidos na cadeia produtiva 

(ABREU, 2017). 

O Brasil é um dos mais importantes produtores de carne 

bovina do mundo e conseguiu este posto devido a aplicação de 

investimentos e tecnologias que elevou não somente a 

produtividade como também, a qualidade dos produtos. Isto 

possibilitou a entrada do Brasil em mercados competitivos e o 

fez alcançar mais de 150 países importadores (BENEVENUT; 

BONIN, 2019). 

No ano de 2018, estima-se que a inseminação artificial 

em tempo fixo (IATF) gerou aproximadamente R$3,5 bilhões de 

ganhos para a cadeia de produção de corte brasileira. Acredita-

se que a atividade conta com 3.788 veterinários especialistas 
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em reprodução animal atuando nas fazendas (considerando 

3.500 IATF por profissional; (BARUSELLI, 2019). Com base 

nesses dados, calcula-se que a IATF movimentou R$ 796 

milhões para a sua execução no Brasil. A prestação de serviço 

médico veterinário corresponde a 33% do valor para execução 

da IATF (R$265,2 milhões), considerando o custo de R$ 20 por 

animal sincronizado. As empresas de venda de sêmen e 

fármacos representam 66% (R$ 796 milhões) do valor total, 

considerando 13,3 milhões de IATF efetuadas no ano a preço 

médio de R$20 para os fármacos de sincronização e R$20 para 

dose de sêmen (BARUSELLI, 2019). Além destes impactos 

econômicos diretos, existem benefícios no aumento da 

produtividade que devem ser levados em consideração. Em 

rebanhos de corte, verifica-se acréscimo na quantidade e na 

qualidade dos bezerros produzidos com a introdução dessa 

tecnologia. Considerando que a IATF é utilizada em 10,2 

milhões de matrizes de corte, estima-se aumento de 8% na 

produção de bezerros quando comparado com a monta natural  

(BARUSELLI, 2019), com produção adicional de 816 mil 

bezerros por ano, com adição de R$ 979 milhões na cadeia de 

produção de carne (preço do bezerro de IATF = R$ 1.200,00). 

Ainda, por conta do elevado mérito genético e antecipação dos 

partos proporcionados pela utilização da IATF, esses estudos 

demonstraram ganho adicional de 20 Kg no peso ao desmame, 

ou seja, um ganho extra de R$ 490 milhões (Preço Kg do 

bezerro= R$6,00). Também, do desmame ao abate, os 

bezerros provenientes de IATF apresentam ganho adicional de 

uma arroba por animal (15 Kg), totalizando mais R$ 600 milhões 

(aproximadamente 4 milhões de animais abatidos com R$ 

150,00 por arroba). Assim, a IATF gera para cadeia produtiva 
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de bovinos de corte um impacto de R$ 2,1 bilhões a mais por 

ano quando comparada a monta natural (BARUSELLI, 2019).

  

           Os processos e produções tecnológicas de fato nunca 

cessam, e por isso, inúmeras tecnologias de reprodução estão 

constantemente sendo melhoradas ou descobertas. No Brasil, 

as medidas biotecnológicas mais empregadas estabelecem-se 

da inseminação artificial (IA) conjugada à prática de IATF, 

fertilização in vitro (FIV) e a transferência de embriões (TE). 

Todas elas, mesmo que com processos distintos, partem de um 

princípio comum: agregar ao animal as melhores características 

genéticas para proporcionar carcaças de boa qualidade, 

redução do tempo de reprodução e, logicamente, impulsionar a 

produção dos pecuaristas, graças a todo melhoramento 

genético(SILVA et al, 2019). 

          Com o intuito de maximizar a eficiência reprodutiva de 

fêmeas bovinas, várias técnicas vêm sendo desenvolvidas; 

porém, para maximizar o potencial reprodutivo, especialmente 

de fêmeas domésticas, é importante estudar a foliculogênese a 

fim de se compreenderem os mecanismos e fatores envolvidos 

nesse evento. Compreender os fenômenos fisiológicos 

associados ao crescimento folicular e à ovulação é fundamental 

para otimizar as biotécnicas da reprodução e, 

consequentemente, a eficiência reprodutiva dos rebanhos 

(BARUSELLI, 2019). 

         Com o desenvolvimento da pecuária e a necessidade de 

aprimorar o rebanho para ser mais competitivo comercialmente, 

o pecuarista está cada vez mais buscando novos métodos de 

melhorar as características de interesse econômico. A 

precocidade de crescimento é, sem dúvida, uma das 
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características mais desejáveis. Por meio dela pode-se 

aumentar a eficiência para ganho de peso, reduzir o tempo de 

permanência dos animais a pasto e minimizar tanto os gastos 

quanto o tempo para o abate 

          Atualmente, dentre os diversos programas de 

melhoramento genético, o uso de escores visuais vem sendo 

adotado na estimativa da carcaça animal e a precocidade com 

que este chegará ao abate. Basicamente, o objetivo desta 

técnica é identificar animais que atendam à viabilidade de 

criação conforme as condições do ambiente no qual está 

inserido, em conjunto com as exigências do mercado 

consumidor, de forma eficiente e no menor tempo possível. 

         Para que a inclusão de escores visuais em programas de 

melhoramento seja eficaz, é importante que o método de 

avaiação e seleção a ser feito, seja aplicado de forma correta.O 

aprimoramento dos métodos para a predição dos componentes 

de variação tem sido estudado por pesquisadores, uma vez que 

todo trabalho de avaliação dos valores genéticos individuais de 

diversas características de importância econômica utiliza essas 

estimativas. Conhecer as previsões de herdabilidade e 

correlações genéticas das características morfológicas com as 

de crescimento, reprodução e qualidade da carcaça colabora 

para as informações destas características com o desempenho 

produtivo de bovinos e, portanto, sobre a inclusão destes 

escores de avaliação visual em programas de melhoramento 

genético, com a finalidade de obter progresso genético para um 

biótipo desejável, por meio da seleção (SIMPLICIO et al, 2018). 

          Os primeiros registros no melhoramento genético da 

bovinocultura começaram com a avaliação visual, levando em 

consideração a associação dos biótipos morfológicos com 
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animais mais produtivos, considerando-se o olho humano como 

a principal ferramenta capaz de identificar animais de 

características superiores para seu posterior acasalamento. 

Atualmente esse método de avaliação continua sendo 

empregado, porém de forma mais uniformizada devido à 

implantação de metodologias de avaliação visual nos 

programas de melhoramento genético animal (CARREÑO, 

2015). 

          A pecuária de corte em todo o mundo é uma área que 

abrange várias vertentes, se tornando bastante complexa, pois 

as variáveis para a escolha de touros melhoradores para serem 

usados na reprodução são muitas, dificultando o entendimento 

do produtor em fazer a seleção correta para o melhor touro para 

o melhoramento do seu plantel(BRUMATTI et al., 2013). 

Se considerarmos um só acasalamento, reprodutor e matriz têm 

valores genéticos semelhantes, uma vez que cada um fornece 

50% do genoma para a concepção de um novo individuo. 

Porém, ao longo da vida reprodutiva, enquanto a vaca pode 

deixar até oito-dez filhos, o touro pode ser pai de centenas ou 

até milhares. Por demandar menor número de animais para 

reposição, a influencia da seleção de touros é extremamente 

maior do que a de fêmeas. Por estas razões pode-se 

demonstrar que o touro proporciona de 84% a 88% do ganho 

genético de todo o rebanho, para relações touro:vaca de 1:20 e 

1:40 respectivamente, e características de 20% de 

herdabilidade. Desta forma, a escolha dos reprodutores é 

decisiva para o sucesso do sistema de reprodução (NEVES, 

2018) 

O melhoramento genético animal é a atividade envolvida 

no processo contínuo de criação, seleção e reprodução dos 
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animais domésticos, tendo como objetivo básico alterar as 

características dos animais produzidos na geração seguinte, na 

direção desejada pelo homem (BARROS JÚNIOR et al., 2016). 

  Nos programas de melhoramento genético de bovinos 

de corte são considerados como critério de seleção, 

principalmente, características produtivas, como pesos obtidos 

em diferentes idades. Essas medidas são de fácil obtenção, 

apresentam correlações positivas com outras características de 

interesse econômico, além de responderem à seleção 

individual, uma vez que apresentam coeficientes de 

herdabilidade de média magnitude. Sendo assim, o objetivo 

desta revisão é de compilar informações a respeito do 

melhoramento genético de algumas características de 

produção, assim como, averiguar o efeito do ambiente sobre 

algumas dessas características econômicas em bovinos de 

corte (Bosindicus) (BARROS JÚNIOR et al., 2016).  

          A escolha dos pais que produzirão a próxima geração e 

a determinação do número de filhos que cada pai deixará, é 

denominada como seleção. O critério de seleção 

(características com base nas quais os animais são escolhidos); 

o objetivo de seleção é a escolha de características importantes 

economicamente dentro de um sistema de produção, ou seja, é 

aquilo que se deseja atingir, portanto, antes de se definirem os 

critérios de seleção é necessário que os objetivos de seleção 

sejam definidos, para que os produtos esperados tenham 

eficiência e interação com o ambiente e o sistema de produção 

em que vai ser utilizado.Quando se utilizam simultaneamente 

várias características para construir índices de seleção, as 

correlações são importantes para decidir quais características 

serão incluídas e que peso relativo será dado a cada uma delas, 
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visto que, quando se realiza a avaliação genética simultânea de 

várias características, a informação de uma delas contribuirá 

para a determinação do mérito genético da outra (ALENCAR, 

2002). 

A procura por animais com desempenhos superiores 

influenciou no aumento de centrais de sêmen. O foco desse 

empreendimento é selecionar touros com maiores respaldos às 

diversas finalidades do mercado de carne, disponibilizando aos 

criadores, sêmens que possuem genética diferenciada, 

principalmente com relação ao potencial reprodutivo e boa 

conformação frigorífica (REZENDE et al., 2016). O rebanho 

bovino brasileiro apresenta grande diversidade genética, o que 

possibilita alto diferencial de seleção, com grande potencial de 

ganho genético (MENDONÇA et al., 2019).  

Nos programas de melhoramento genético de bovinos de 

corte as características produtivas são as principais 

características consideradas como critério de seleção 

(BARROS JÚNIOR et al., 2016). O conhecimento das 

características biométricas é muito importante para o 

estabelecimento de parâmetros de referência para a população 

e para o planejamento de programas de melhoramento genético 

(MARIZ et al., 2016). 

A avaliação biométrica também pode ser utilizada para 

minimizar o aparecimento de problemas ao longo da vida do 

animal e de buscar eleger características que possam estar 

associadas a aptidões, funcionalidade ou longevidade produtiva 

(PIRES et al., 2019). 

Apesar das centrais de coleta de sêmen possuírem a 

maiorfatia dos melhores produtos da pecuária de corte no 

Brasil, estudos da biometria corporal dos touros usados para 
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produção de sêmen nas centrais ainda são insuficientes. Sendo 

assim, torna-se interessante fornecer informações aos 

criadores quanto ao perfil biométrico e sua homogeneidade em 

touros que vem sendo utilizados como reprodutores no país 

(REZENDE et al., 2016; MENDONÇA et al., 2019), uma vez que 

a eficiência da atividade pecuária depende da obtenção de 

informações para a tomada de decisões dentro do sistema de 

produção (NASCIMENTO et al., 2019). A avaliação 

morfométrica é uma ferramenta que pode ser utilizada para 

comparar a produtividade, que possui baixo custo e é eficiente 

(GADELHA et al., 2020). 

A seleção pelo perímetro escrotal correlaciona-se a 

algumas características reprodutivas de machos e fêmeas, e 

características ponderais, devido a sua alta herdabilidade, 

podendo ser utilizado como critério de seleção (BARROS 

JÚNIOR et al., 2016). No entanto, não se deve ser considerada 

isoladamente nos programas de melhoramento genético 

(MENDONÇA et al., 2019). 

A medida de comprimento corporal tem relação direta 

com a velocidade de crescimento ósseo com o passar da idade, 

portanto exprime a capacidade de desenvolvimento de cada 

animal. Juntamente a essa medida a avaliação da profundidade 

de tórax e altura de garupa, expressam velocidade de 

crescimento, e ainda são indicadores de capacidade de ganho 

de peso (GADELHA et al., 2020). 

Por outro lado, a busca do padrão ideal do animal para 

produção de carne também é importante, pois a biometria 

reflete a aptidão produtiva e o estado nutricional. A 

quantificação dos órgãos não constituintes da carcaça e a 

mensuração das medidas corporais podem reduzir as perdas 
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econômicas e proporcionar a correta valorização dos animais 

para produção de carne (SILVA et al., 2016). 

Nesse sentido, esse estudo teve como objetivo analisar 

as características biométricas de touros melhoradores de raças 

zebuínas e taurinas de corte doadores de sêmen. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Com base nas informações contidas em catálagos de 

touros doadores de sêmen foram coletados dados biométricos 

de 261 touros zebuínos (135) e taurinos (126) de cortedoadores 

de semên das raças Aberdeen Angus, Bonsmara, Braford, 

Brahman, Brangus, Caracu, Charolês, Devon, Guzerá, Hereford 

Mocho, Montana, Nelore, Nelore Mocho, Red Angus, Santa 

Gertrudes, Senepol, Tabapuã e Wagyu. 

As características avaliadas foram o 

comprimentocorporal (CC), profundidade do tórax (PRT), 

perímetro torácico (PET), altura da garupa (AG), comprimento 

da garupa (CG), largura da garupa (LG) e perímetro escrotal 

(PE). As medidas são dadas em centímetros, e as aferições 

feitas utilizando as suas respectivas bases ósseas. 

O comprimento corporal foi aferido medindo-se a 

distância entre a articulação cérvico-torácica e a base da cauda 

na primeira articulação intercoccígea, com o animal mantido em 

posição correta de aprumos;a profundidade do tórax aferidado 

assoalho do tórax até o pontomais dorsal do processo 

espinhoso das vértebras torácicas; o perímetro torácico aferido 

contornando o tórax, tomando-se como base a cernelha e as 

axilas;a altura de garupa aferidapela distância do solo até a 

tuberosidade sacral do ílio; o comprimento de garupaaferido 
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pela distância da ponta da anca à ponta da 

nádega(tuberosidade isquiática); alargura de garupa foi aferida 

pela distância entre as porçõeslaterais das tuberosidades 

ilíacas; o perímetroescrotal aferido na maior circunferência da 

bolsa escrotal doanimal com auxílio de fita métrica. 

As medidas morfométricas, antes da aplicação de algum 

método estatístico, foram submetidas a análises exploratórias 

para investigar a existência de valores discrepantes, 

descartando informações incompatíveis e eliminando animais 

com informações perdidas. 

Os dados foram estratificados de acordo com as raças e 

variáveis morfométricas. A estatística inferencial foi realizada 

utilizando o software SPSS (versão 9.0) mediante o teste Ducan 

a 5% de probabilidade (p<0,05).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro componente principal foi satisfatório para 

explicar 97,96% da variação total entre as raças dos touros. As 

diferenças preveem uma variação acentuada no posterior, 

altura e profundidade corporal e na região escrotal dos animais, 

manifestando-se principalmente nas características de ângulo 

de garupa, altura de garupa, altura de anterior, profundidade 

torácica e perímetro escrotal. Interpretando o componente, 

pode ser observado que animais com modelo evidenciado por 

maior altura, maior comprimento e largura do corpo, ou seja, 

maior estrutura corporal, tendem a serem animais com menores 

perímetros escrotal, e consequentemente, uma menor 

precocidade reprodutiva. Nos machos, o perímetro escrotal é 

uma característica indicadora de precocidade sexual nas 
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fêmeas.Além de possuir correlações genéticas favoráveis com 

características físicas e morfológicas do sêmen (REZENDE et 

al., 2016). 

As medidas de comprimentocorporal (CC) eperímetro 

torácico (PET) não variaram significativamente em função da 

raça (p>0,05) (Tabela 1). Resultados semelhantes foram 

encontrados por Rezende et al. (2016) quando avaliaram a 

biometria corporal de touros Brahman, Nelore Mocho e 

Tabapuã utilizados em centrais de sêmen. 

Por outro lado, a profundidade do tórax (PRT)apresentou 

diferenças entre raças (p<0,05), sendo o maior e menor valores 

verificados para o Brahman e o Guzerá, 

respectivamente.Portanto, quando se tem como meta a seleção 

de touros com maior precocidade de acabamento, deve se 

buscar indivíduos dentro do rebanho com menor altura em 

proporção à sua profundidade torácica e comprimento corporal 

(REZENDE et al., 2016). 

Ocomprimentocorporal tem relação direta com a 

velocidade de crescimento ósseo como passar da idade, 

portanto exprime a capacidade de desenvolvimento de cada 

animal (GADELHA et al., 2020). 

As medidas morfométricas são simples e fáceis de 

conduzir, além disso, permitem estimar o peso do animal com 

precisão aceitável. Das diferentes dimensões corporais 

testadas, o perímetro torácico tem se mostrado como o melhor 

preditor individual do peso vivo em qualquer estágio do 

crescimento em bovinos 
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Tabela 1.  Valores médios encontrados para o comprimento 

corporal, profundidade do tórax e perímetro torácico de touros 

taurinos e zebuínos de corte doadores de sêmen. 

Raça N CC PRT PET 

Aberdeen Angus 74 172,05 94,15b 233,22 

Bonsmara 3 169,00 83,33bc 227,00 

Braford 7 175,00 92,43b 230,00 

Brahman 4 176,00 108,25a 228,50 

Brangus 9 170,78 87,11bc 222,33 

Caracu 3 179,00 80,00bc 234,33 

Charolês 2 164,00 96,00b 215,00 

Devon 2 167,50 93,50b 221,50 

Guzerá 5 179,40 79,60bc 237,40 

HerefordMocho 3 179,00 77,33c 216,00 

Montana 2 174,50 78,50bc 234,00 

Nelore 113 170,18 83,80bc 232,04 

Nelore Mocho 6 176,50 83,83bc 240,83 

Red Angus 4 183,00 92,25b 237,25 

Santa Gertrudis 3 166,67 85,33bc 228,33 

Senepol 12 169,42 82,25bc 218,67 

Tabapuã 7 168,43 75,57c 222,00 

Wagyu 2 165,50 99,50ab 230,00 

Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

O perímetro torácico émedidaindicativa da eficiência 

produtiva pois, animais com maior perímetro torácico possuem 

ampla cavidade corporal para alojar os sistemas digestivo e 

cardiorrespiratório. 

A profundidade torácica, perímetro torácico e 

comprimento corporal, são indicativos fortes do crescimento e 
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desenvolvimentos de bovinos, principalmente quando 

correlacionados com o peso vivo (PIAZZON et al., 2018). 

As raças dos touros foram responsáveis pordiferenças 

(p<0,05) para as medidas altura da garupa (AG), comprimento 

da garupa (CG), largura da garupa (LG). Os maiores valores 

para altura de garupa e comprimento de garupa foram 

apresentados por raças zebuínas. A maior largura de garupa foi 

encontrada para raça taurina Aberdeen Angus(Tabela 2). 

Juntamente com o comprimentocorporalaaltura de 

garupaexpressa a velocidade de crescimento do animal, e 

aindasão indicadores de capacidade de ganho de peso. 

Interpretando o componente, pode ser observado que animais 

com modelo evidenciado por maior altura, maior comprimento e 

largura do corpo, ou seja, maior estrutura corporal, tendem a 

serem animais com menores perímetros escrotal, e 

consequentemente, uma menor precocidade reprodutiva. Nos 

machos, o perímetro escrotal é uma característica indicadora 

de precocidade sexual nas fêmeas (GADELHA et al., 2020). 

A largura e o comprimento da garupa são características 

com alta herdabilidade (VARGAS; MANRIQUE, 2017). A 

seleção de touros que favorecem essas características é de 

extrema importância para a obtenção de indivíduos, machos e 

fêmeas, com maior eficiência produtiva e reprodutiva.  

Nas fêmeas, Segundo Vargas; Manrique (2017), 

anatomicamente, a região da garupa deve ser ampla para 

facilitar o parto, uma vez que a função das fêmeas no rebanho 

é produzir bezerros vigorosos, produto de partos não distócicos. 

O valores médio para o perímetro escrotal variaram entre 

39,33 cm e 47,00 cm, sendo a maior média encontrada para o 

Guzerá (Tabela 2). 
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Apesar do Brasil ser o país com o segundo maior 

rebanho de bovinos do mundo,ainda mostra baixos índices 

produtivos. Um dos motivos é o déficit de qualidade genética 

para atenderà demanda de reprodutores, sendo praticamente 

impossível alcançar a eficiência econômica semqualidade 

genética.Um dos métodos que pode serincluído nessa busca 

pelo aumento da produção bovina de carne, de custo baixo e 

viável, seria aseleção genética de acordo com a biometria 

testicular (KERST et al., 2017). 

O rebanho bovino brasileiro está em plena evolução, com 

um melhoramento que vem crescendo ano a ano, com a 

melhoria dos seus índices zootécnicos, se tornando cada vez 

mais produtivo e eficiente. A maior e melhor produção em área 

constante têm permitido que a pecuária brasileira se torne cada 

vez mais sustentável, uma referência no mundo inteiroo 

(ARRUDA, 2015). 

Os testículos são órgãos com desempenho endócrino e 

exócrino, exercendo seu papel mediante a produção de 

hormônios andrógenos como a testosterona, além de 

desempenhar papel na produção, armazenamento e transporte 

de espermatozoides. Morfologicamente os testículos são 

subdivididos em compartimentos intertubulares, formado por 

células somáticas, células de sertoli e leydig, e as células 

germinativas, que darão origem aos espermatozoides (MURTA 

et al., 2019). 
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Tabela 2.  Valores médios encontrados para altura da garupa, 

comprimento da garupa, largura da garupa e perímetro escrotal  

detouros taurinos e zebuínos de corte doadores de sêmen. 

Raça N AG CG LG PE 

Aberdeen Angus 74 139,35de 53,16c 69,27a 42,05bc 

Bonsmara 3 142,33d 61,67ab 62,67ab 42,33bc 

Braford 7 144,86d 57,29b 61,00ab 42,21bc 

Brahman 4 157,25b 62,25ª 62,50ab 43,75bc 

Brangus 9 141,11de 53,89bc 59,89ab 42,17bc 

Caracu 3 152,00bc 56,67b 57,33ab 39,67cd 

Charolês 2 136,50e 56,50b 51,50b 41,00cd 

Devon 2 135,00e 58,50b 60,00ab 42,00bc 

Guzerá 5 164,60a 63,20a 63,20ab 47,00a 

HerefordMocho 3 138,33de 52,00c 58,67ab 39,33d 

Montana 2 148,50cd 57,00b 57,00ab 39,75cd 

Nelore 113 158,91ab 59,04b 60,06ab 41,78bc 

Nelore Mocho 6 160,67ab 62,33a 64,50ab 45,17ab 

Red Angus 4 143,50d 56,25b 60,00ab 44,75bc 

Santa Gertrudis 3 141,00de 56,67b 64,33ab 45,00b 

Senepol 12 139,67de 55,33b 56,58ab 42,33bc 

Tabapuã 7 155,71b 55,43b 56,00ab 41,36cd 

Wagyu 2 138,00de 53,50c 56,50ab 39,50d 

Fonte: Pesquisa direta. 2020 

 

A seleção pelo perímetro escrotal correlaciona-se a 

algumas característicasreprodutivas de machos e fêmeas, e 

características ponderais, devido a sua alta herdabilidade.A 

relação genética e os parâmetrosbiométricos juntamente com 

valores da avaliação seminal, tem sido favorável na escolha e 

seleção debons reprodutores, uma vez que quanto maior o 

perimetro escrotal, irá reduzir a idade do primeiro parto em suas 



BIOMETRIA CORPORAL DE TOUROS TAURINOS E ZEBUÍNOS DE 
CORTE DOUADORES DE SÊMEN. 

633 
 

filhas.Portanto, a circunferência escrotal determina um fator 

essencial a ser considerado na seleção de touros para os 

sistemas de produção da bovinocultura de corte.(MENDONÇA 

et al., 2019). 

 As estimativas de herdabilidade para perímetro escrotal 

evidenciam a existência de variabilidade genética aditiva 

permitindo sua inclusão nos programas de seleção. A média 

das estimativas de herdabilidade para esta caracteristica 

relatada pela literatura foi de 0,65, variando de 0,36 a 0,68. 

Quando o perÌmetro escrotal foi ajustado somente para peso 

corporal foi de 0,51, variando de 0,44 a 0,69 (PASTORE et al. 

2008). 

 

CONCLUSÕES  

 

A avaliação da biometria corporal é um método simples, 

debaixo custo e que pode auxiliar técnicos e produtores na 

escolha dereprodutores melhores para o plantel. A 

profundidade do toráx foi a medida que apresentou maior 

direfença entre as raças. As raças zebuínas apresentaram o 

maior comprimento de garupa e a raça taurina Aberdeen Angus 

apresenta a maior largura de garupa. O perímetro escrotal é 

uma medida que apresenta alta repetibilidade, que pe 

caracterizado pela de moderada a alta herdabilidade. 
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RESUMO: A produção de leite se destaca como uma das 
principais aptidões das búfalas e é considerado em grande 
expansão no Brasil. Nesse contexto, o presente estudo teve 
como objetivo descrever as características físico-químicas do 
leite de búfalas, criadas em sistema extensivo orgânico de 
produção, numa propriedade localizada na Mesorregião do 
Centro-Sul Baiano. Os dados relacionados a lactose, gordura, 
proteína, crioscopia, densidade, sólidos, acidez Dornic, pH e 
cinzas foram levantados a partir de registros do sistema de 
garantia de qualidade do laticínio, no ano de 2018. Os dados 
foram comparados com os valores referenciais da legislação 
vigente e analisados pelo método dos quadrados mínimos para 
comparação entre as estações do ano e as médias comparadas 
mediante o teste Tukey com nível de significância de 5%. As 
correlações entre os parâmetros foram estimadas através da 
equação Linear de Pearson a 1% de probabilidade. 
Desconformidades com a legislação foram encontrados para 
densidade, índice crioscópico, acidez Dornic e pH. As estações 
do ano exerceram influência significativa para os parâmetros de 
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gordura, lactose e proteína. Lactose e proteína foram os fatores 
físico-químico que mais influenciaram os sólidos totais do leite 
de búfalas criadas extensivamente em sistema orgânico. Vale 
ressaltar a importância da elaboração de legislação específica 
para o leite de búfala buscando oficialmente caracterizar os 
parâmetros de qualidade do produto. 
Palavras-chave: Bubalinos. Composição do leite. Influência 
ambiental. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento da bubalinocultura leiteira no Brasil, 

a produção de leite de búfala e seus derivados vêm ganhando 

importância. O leite de búfala difere do leite de vaca, pois 

contêm maiores teores de proteína, gordura e minerais como o 

cálcio e fósforo, bem como mais alto teor de lactose e cinzas. A 

composição do leite bubalino é bastante característica e distinta 

da observada no leite bovino propiciando alto valor nutritivo e 

favorecendo maior rendimento industrial (ROSALES; 

BATALHA, 2017). 

Os bubalinos são animais domésticos, de origem 

asiática, da família dos bovídae, subfamília bovinae, espécie 

Bubalus bubalis, sendo encontrados, praticamente, em todos os 

continentes. Particularmente na Ásia, África, Europa e América 

do Sul. Sendo a Ásia a detentora do maior rebanho mundial, 

porém não é considerado como rebanho comercial (FAO, 

2018). 

Nos criatórios brasileiros a raça Murrah é aquela de 

maior predominância devido à sua maior habilidade para 

produção de leite e seus constituintes, quando comparada com 

as outras no Brasil. Para essa raça, existem relatos de médias 
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de produção de leite com variação de 1.482 a 1.650 kg por 

lactação (MARQUES et al., 2020). 

No Brasil, apesar de haver poucas unidades industriais 

capacitadas para o processamento deste tipo de leite, existe um 

grande interesse, por parte dos laticínios, em reter o leite 

bubalino para produção de queijos. Suas características 

marcantes contribuem para a produção de derivados com 

qualidade nutricional e maior valor agregado. O leite de búfala 

dada suas características peculiares é a matéria prima ideal 

para a elaboração de diversos tipos de queijos, em particular, a 

tradicional mozzarella (NUNES et al., 2019). 

No Brasil, ocorre um aumento crescente na criação 

desses animais, principalmente para a produção leiteira, em 

decorrência das características físico-químicas peculiares do 

seu leite (AMARAL et al., 2018).  

A má qualidade do leite cru refrigerado e, por 

consequência, dos leites pasteurizados e esterilizados, assim 

como de derivados lácteos, estão relacionadas à fatores como 

deficiências no manejo e higiene da ordenha, índices elevados 

de mastite, manutenção e desinfecção inadequada dos 

equipamentos, refrigeração ineficiente ou inexistente e mão de 

obra desqualificada. Partindo dessa premissa, é de 

fundamental importância garantir a segurança alimentar 

durante o processamento dos alimentos, adotando um sistema 

de controle de qualidade, como as boas práticas de fabricação 

(BPF), utilizando-se de técnicas para a avaliação dessas boas 

práticas de fabricação que podem ser classificadas em 

quantitativas, direcionadas à enumeração de bioindicadores de 

contaminação e qualitativas relacionadas à análise 

observacional por meio da aplicação de um formulário 
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(checklist), ou seja, um instrumento criado para avaliar as 

condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos produtores 

de alimentos, a fim de eliminar ou reduzir riscos de 

contaminações físicas, químicas e biológicas (ANTUNES, 

2014). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (SIDRA-IBGE, 2017), o Brasil tem uma população 

média de 950.173 cabeças de búfalos. Devido a sua 

capacidade de adaptação, o búfalo doméstico (Bubalus bubalis) 

pode ser encontrado em diferentes condições geográficas e 

climáticas (PHOGAT et al., 2016). 

De acordo com Faria et al. (2017), a bubalinocultura 

ganhou destaque no cenário nacional, deixando de ser apenas 

uma alternativa para a ocupação de terras impróprias para a 

criação de bovinos, e passando a ser uma opção 

economicamente rentável.  

A maior vantagem do leite bubalino, em relação ao leite 

de outras espécies, é o teor elevado de proteínas e gorduras, 

sendo o seu aproveitamento industrial efetivamente 

extraordinário, chegando, comparativamente, a sobrepujar o 

rendimento do leite bovino (ROSALES; BATALHA, 2017). 

Para o sucesso da criação, deve-se estabelecer um 

planejamento gerencial com objetivo de alcançar relações 

ótimas entre produção e rentabilidade, levando em 

consideração fatores ambientais, como a disponibilidade de 

alimento, período de chuvas, temperaturas médias, 

características do solo e do relevo, luminosidade e fatores 

econômicos que devem orientar o produtor para a utilização do 

manejo mais adequado (GLÉRIA et al., 2017) 
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O intuito da criação de búfalos na maioria das regiões, 

como no sudoeste da Bahia, é a produção leiteira, mesmo com 

poucas pesquisas, vem crescendo no mercado pelo seu 

excelente valor nutricional.   Apresentando elevados teores de 

lipídios, proteínas, valor calórico, vitamina A e cálcio, além da 

presença de níveis de ácido linoleico conjugado, ele auxilia no 

combate a doenças, como obesidade e diabetes características 

que atestam a grande riqueza nutricional dessa matéria-prima 

(LIMA et al., 2018).  

A bubalinocultura é uma atividade reconhecida 

mundialmente que promove desenvolvimento social e 

econômico pela geração de empregos e fonte de renda 

(XAVIER et al., 2019). 

Contudo, o leite de búfula ainda é um produto que 

enfrenta o preconceito alimentar, seja pelo desconhecimento da 

maior parte da população sobre os benefícios deste produto, ou 

seja pelo medo de experimentar algo novo. Outro fator que 

pode ser apontado pelo baixo consumo do leite de búfala é a 

falta de acesso ao produto pela maior parte da população, ao 

contrário do que acontece com os moradores da região Norte 

do país, que convive com rebanhos bubalinos desde a inserção 

destes animais no local (SILVA et al., 2019).  

O leite de búfala exibe excelente qualidade nutricional 

destacando-se como principais características o elevado teor 

de proteínas e mais aminoácidos essenciais que o leite de vaca, 

alto teor gordura apresentando maior valor calórico que o leite 

bovino e a alta porcentagem de minerais, sendo o mais 

importante o cálcio, pois previne  a  osteoporose  e, 

possivelmente, o  câncer  de  cólon. A alta concentração de 

alguns nutrientes no leite da búfala faz com que o mesmo seja 
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benéfico para o crescimento e desenvolvimento, para o sistema 

imunológico, o sistema cardiovascular e para a circulação 

(BAILONE et al., 2016; MODESTO JÚNIOR et al., 2016; LIMA 

et al, 2020). 

A gordura é o constituinte do leite que apresenta maior 

valor econômico, sendo utilizada na produção de derivados. 

Contribui para o sabor característico do leite e seus derivados, 

e melhora a textura (MATIELLO et al., 2016).  

Sob o ponto de vista nutricional, os lipídeos apresentam 

níveis apreciáveis de ácidos graxos essenciais ao organismo. A 

proporção de ácido graxo saturado/ácido graxo polinsaturado é 

considerada nutricionalmente correta. O leite de búfala possui 

o dobro de ácido linoléico conjugado (CLA) do que o leite de 

vaca. O CLA é um componente característico da gordura 

presente no tecido adiposo de ruminantes, o qual é formado no 

rúmen como intermediário da biohidrogenação do ácido 

linoléico isomerase. O leite de búfala também possui pouca ou 

nenhuma quantidade de β-caroteno, o que lhe confere 

coloração totalmente branca, inclusive aos seus subprodutos, 

especialmente os queijos (SILVA et al., 2019).  

E para ter uma aceitação melhor dos seus produtos 

frente à população consumidora, é comum adicionar certas 

quantidades de leite bovino no processo de fabricação, 

promovendo significantes mudanças nas características físico-

químicas, de textura e de cor. Entretanto, deve-se conhecer os 

limites desta adição, afim de que essa prática não causa 

alterações significativas na qualidade dos seus subprodutos, o 

que pode causar prejuízos na aceitação e comercialização 

(BERTOLINI; ROTHSCHILD, 2016; ULLAH et al., 2017a; 

ULLAH et al., 2017b; ULLAH et al., 2020).  
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A Portaria n° 286, da Inspeção de Produtos de Origem 

Animal do Ministério da Agricultura, permite a mistura do leite 

de búfala com o leite de vaca a ser distribuído ao consumo, na 

proporção de 30%. Mas, até o momento, não há legislação 

específica quanto aos critérios de seleção do leite bubalino 

(SELO DA BÚFALA et al., 2002). 

Na indústria de lacticínios devem ser exercidas 

tecnologias adequadas de fabricação. Ao lado do aporte 

tecnológico, representado principalmente pela adoção de 

práticas higiênicas, implementação de mudanças na área 

tecnológica da produção, métodos adequados de conservação, 

e inovação na produção de derivados, as indústrias devem 

incorporar e tornar parte obrigatória o sistema de controle de 

qualidade (GONÇALVES; VIEIRA, 2002) 

Os laticínios têm oferecido um preço diferencial pelo leite 

de búfala, em função do excelente rendimento no seu 

processamento, o que estimula a criação destes animais, 

incentiva novas pesquisas com o produto e cria-se estratégias 

para comercialização, buscando levar os subprodutos cada vez 

mais para o conhecimento e apreciação pelo público 

consumidor (SILVA et al., 2019).  

Nesse sentido, os parâmetros físico-químicos são 

utilizados a fim de se avaliar a qualidade do leite, servindo como 

referência na valorização da matéria-prima.  

A partir disto, o objetivo geral do trabalho é avaliar os 

parâmetros físico-químicos do leite de búfalas criadas em 

sistema orgânico. Tendo como objetivos específicos identificar 

as características físico-químicas do leite de búfalas criadas em 

sistema orgânico de produção no sudoeste da Bahia e 

comparar os dados com a legislação vigente, caracterizar 
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dados sobre analises físico-químicas de leite de búfala 

orgânico, levantar mais informações sobre as características do 

leite, ampliar material estudo em relação ao tema, e descrever 

particularidades da criação dos búfalo. 

MATERIAIS E MÉTODO 

O experimento foi conduzido numa propriedade 

particular situada no município de Itororó, Mesorregião do 

Centro-Sul Baiano, tendo coordenadas geográficas de latitude 

15° 7' 3'' Sul e longitude 40° 4' 5'' Oeste.  

A Mesorregião é caracterizada por um clima tropical 

úmido. O período de maior precipitação ocorreu durante entre 

os meses  de outubro a abril (Figura 1). A precipitação 

pluviométrica média é de 928 mm ao ano. Ao longo do ano, em 

geral a temperatura varia de 16 °C a 30 °C (CLIMA TEMPO, 

2020). 

As búfalas eram mantidas em pastagem de Brachiaria 

brizantha e Brachiaria decumbes durante todo o ano. A ordenha 

foi feita mediante ordenhadeira mecânica. 

As informações foram coletadas nos meses de janeiro a 

dezembro do ano de 2018, as análises foram feitas todos os 

dias da semana. Na propriedade existiam 625 animais incluindo 

machos, fêmeas e bezerros, e desses animais 241 eram 

búfalas em lactação, e foram analisados os seguintes 

parâmetros físico-químicos do leite: temperatura, gordura, 

lactose, proteínas, crioscopia, densidade, sólidos totais, cinzas, 

acidez Dornic e pH.  
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Figura 1. Série histórica do comportamento da chuva e da 

temperatura ao longo do para o município de Itororó.

 
Fonte: Clima Tempo, 2020 

 

A propriedade possui como suporte um laboratório de 

análises físico-químicas e com isso o leite saia da ordenha 

mecânica direto para o laticínio. O leite chegava por volta das 

08h00min da manhã, e logo em seguida era feito o teste rápido  

com o álcool alizarol para estimar a acidez do leite. 

Imediatamente o leite passava pela pasteurização e uma 

amostra era levada para o laboratório físico-químico para 

realização do teste de dornic, objetivando maior precisão da 

acidez. Para identificação do pH foi utilizado um pHmetro 

portátil. Após a pasteurização, as análises físico-químicas 

foram realizadas pelo analisador de leite digital para obter 
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resultados de temperatura, gordura, lactose, proteínas, 

crioscopia, densidade, sólidos totais e cinzas.  

Na legislação, que é seguida pelo órgão da inspeção 

sanitária de alimentos de origem animal, ainda não existe uma 

normativa específica para o leite de búfala e como deve ocorrer 

seu processamento tanto na propriedade, como nas granjas 

leiteiras e laticínios. Com isso, existe uma maior dificuldade 

para comparar os dados que foram coletados 

Os dados foram analisados pelo método dos quadrados 

mínimos através do procedimento GLM do software Statistical 

Package for the Social Sciences (IBM SPSS, versão 21) e, 

posteriormente, as médias foram comparadas mediante o teste 

Tukey com nível de significância de 5%. As correlações entre 

os parâmetros foram estimadas através da equação Linear de 

Pearson a 1% de probabilidade (p<0,01).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A criação de búfalos vem se difundindo mundialmente 

devido à superioridade que pode apresentar em relação aos 

outros ruminantes domésticos, principalmente a adaptação às 

diversas condições climáticas do território brasileiro, sendo que 

ele poderá produzir leite para suprir as necessidades do 

mercado nacional, propiciando grande contribuição ao 

atendimento da demanda familiar. A exploração zootécnica dos 

bubalinos caracteriza-se por apresentar boa eficiência 

reprodutiva e rápido desenvolvimento ponderal (MELLO et al., 

2018. 
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 Segundo Mesquita et al. (2002), há necessidade de se 

realizar trabalhos regionais que promovam o conhecimento das 

reais características do leite bubalino, com vistas, inclusive, à 

adoção de padrões para a efetivação do controle de qualidade. 

 As búfalas têm uma longevidade produtiva excepcional e 

podem produzir leite até 18 anos de idade. No Brasil, são 

consideradas excelentes búfalas leiteiras aquelas que 

produzem, em média, mais de sete litros de leite por dia. É 

importante mencionar que a vaca bubalina "Limeira", da 

Embrapa Amazônia Oriental, produziu 4.645 kg de leite, em 365 

dias de lactação, com 20 litros por dia, no pico da lactação. A 

utilização de programas de seleção e de técnicas de manejo 

tem promovido avanços na sua produtividade leiteira e a 

produção de 3.000 litros/fêmea/lactação, considerada um 

recorde há três décadas, foi superada por vacas que produzem 

4.000 a 6.000 litros/lactação de 300 dias (MARQUES, 1998). 

No Brasil, ocorre um aumento na criação desses 

animais, principalmente para a produção leiteira, em 

decorrência das características físico-químicas peculiares do 

seu leite (AMARAL et al., 2018).  

Embora o leite ofereça inúmeros benefícios, 

procedimentos errôneos e/ou inadequados podem 

comprometer a sua qualidade. Assim, se faz necessário garantir 

a inocuidade durante o processamento dos alimentos, adotando 

um sistema de controle de qualidade, como as boas práticas de 

fabricação. É essencial que o manejo e o ambiente sejam 

adequados às necessidades e características das búfalas 

leiteiras a fim de não causarem estresse, o que poderia resultar 

em queda na produção e na qualidade do leite (ANTUNES, 

2014) e, consequentemente, no seu bem-estar.  
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Os efeitos sobre o bem estar incluem aqueles 

provenientes de doenças, traumatismos, fome, interações 

sociais, condições de alojamento, tratamento inadequado, 

manejo, transporte, procedimentos laboratoriais, mutilações 

variadas, tratamento veterinário ou alterações genéticas 

através de seleção genética convencional ou por engenharia 

genética. Assim é de fundamental importância o entendimento 

dos benefícios a serem alcançados com a introdução de 

programas que visam minimizar o efeito do estresse sobre o 

bem estar animal e nos produtos finais gerados a partir dessa 

exploração (ALVES et al., 2016). 

Em função da inexistência de legislação brasileira 

específica para leite de búfalas, os parâmetros analisados 

foram comparados aos preconizados pela resolução Nº 3, de 

10 de janeiro de 2008, da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento (SAA) do estado de São Paulo, a qual preconiza 

valor mínimo de 4,5g de gordura para cada 100g de leite, acidez 

Dornic entre 14g e 23g de ácido lático por 100mL de leite, pH 

de 6,4 a 6,8, índice crioscópico de -0,520ºC a -0,570 ºC e 

densidade de 1,028 a 1,034. Os valores médios, máximos, 

mínimos e desvio padrão encontrados para os parâmetros 

avaliados neste estudo para o leite de búfala estão expressos 

na Tabela 1. 
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Tabela 1.  Os valores médios, máximos, mínimos e desvio 

padrão encontrados para os parâmetros físico-químicos 

encontrados em levantamento retrospectivo de amostras de 

leite de búfalas criadas no modo extensivo e orgânico na 

Mesorregião do Centro-Sul Baiano, ano de 2018. 

Parâmetros analisados Média Desvio padrão Máximo Mínimo 

Temperatura (°C) 15,83 1,09 19,80 11,80 

Gordura (%) 6,17 0,53 7,84 5,04 

Lactose (%) 5,78 0,29 6,39 4,90 

Proteína 3,80 0,30 4,26 3,15 

Crioscopia 0,711 0,034 0,809 0,653 

Densidade (g/ml) 1040,32 72,90 2031,10 1021,15 

Sólidos totais (%) 10,56 0,45 11,64 9,70 

Acidez  (°D) 17,27 2,05 35,00 14,00 

pH 6,82 0,18 8,81 6,39 

Cinzas 0,86 0,05 0,96 0,78 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Desconformidades com a legislação foram encontrados 

para densidade, índice crioscópico, acidez Dornic e pH em 

65%, 100%, 1% e 12% das amostras avaliadas, 

respectivamente. Apenas para o percentual de gordura 100% 

das amostras apresentaram-se em conformidade com a 

Resolução Nº 3 da SAA.   

As variações nas características produtivas são 

expressões resultantes de fatores genéticos e ambientais. Em 

geral as causas genéticas têm individualmente menor influência 

em comparação aos fatores ambientais, incluindo-se o clima, 

manejo, nutrição e doenças (TORRES-JÚNIOR et al., 2016). 

Os conteúdos de lactose encontrados nas amostras de 

leite de búfala foram considerados semelhantes aos valores 
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relatados no estudo de Fangmeier et al. (2019). Por outro lado, 

foram superiores aos descritos por Sahin et al. (2016), Kapadiya 

et al. (2016), Zava; Sansiñena, (2017) e Bailone et al. (2017).  

De forma semelhante, os valores de acidez, gordura e 

cinzas apresentaram intermediários aos encontrados na 

literatura, quando as médias de acidez variaram de 14,50 

(FANGMEIER et al., 2019) até 19,65 (ZAVA; SANSIÑENA, 

2017); as médias de gordura entre 5,97 (BAILONE et al., 2017) 

e 8,30 (KAPADIYA et al., 2016) e para cinzas entre 0,84 (ZAVA; 

SANSIÑENA, 2017) e 0,95 (FANGMEIER et al., 2019). 

A média geral para o teor de sólidos totais apresentou-

se abaixo das encontradas na literatura, que variam de 15,89% 

(BAILONE et al., 2017) até 18,45% (KAPADIYA et al., 2016).  

O baixo teor médio da proteína encontrado no leite de 

búfala pode ter contribuído para o baixo valor de sólidos totais, 

pois também estão abaixo dos encontrados por Sahin et al. 

(2016), Kapadiya et al. (2016), Zava; Sansiñena, (2017), 

Bailone et al. (2017) e Fangmeier et al. (2019).  

Como a gordura e a proteína são constituintes 

importantes do leite de búfalas, qualquer modificação em suas 

proporções poderá influenciar o teor de sólidos totais, sendo a 

proteína o sólido de maior valor no pagamento por qualidade de 

leite. Ademais, os sólidos totais são parâmetros importantes 

para indústria de lácteos, pois sua proporção no leite indica 

rendimento industrial no fabrico de derivados do leite 

(OLIVEIRA et al., 2016). 

Os valores de pH e densidade foram semelhantes aos 

encontrados na literatura, enquanto que, a média para 

crioscopia foi inferior ao mencionado por Zava; Sansiñena, 

(2017). Segundo esses mesmos autores, a densidade é uma 
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medida que fornece informações importantes sobre a pureza do 

leite. O presente estudo encontrou resultados que demonstram 

a qualidade do leite avaliado. 

O efeito da estação do ano mostrou-se significativo 

(P<0,05) para o percentual de gordura, lactose, proteína e 

crioscopia (Tabela 2). Não foram verificadas variações 

significativas para acidez Dornic, pH, densidade, sólidos totais 

e cinzas (P>0,05). 

 

Tabela 2. Valores médios e desvio padrão de parâmetros físico-

químicos encontrados em levantamento retrospectivo de 

amostras de leite de búfalas criadas no modo extensivo e 

orgânico na Mesorregião do Centro-Sul Baiano, ano de 2018, 

classificados de acordo às estações do ano. 

 

Parâmetros 
Estação do Ano 

Primavera Verão Outono Inverno 

Acidez (ºD) 17,03±1,36a 17,35±0,61a 17,75±2,7a 17,05±2,44a 

pH 6,88±0,09a 6,91±0,55a 6,81±0,8a 6,77±0,09a 

Gordura 5,74±0,3b 6,75±0,09a 6,41±0,32a 5,93±0,52b 

Lactose 5,86±0,17a 5,38±0,122b 5,87± 0,31a 5,91±0,18a 

Proteína 3,93±0,07a 3,34±0,05b 3,83±0,37a 3,95±0,1a 

Crioscopia -0,71±0,01a -0,66±0,00b -0,71±0,04a -0,72±0,02a 

Densidade 1,036 ±0,14a 1,031±0,17a 1,034±0,26a 1,036±0,02a 

Sólidos Totais 10,34±0,21a 9,94±0,08a 10,59±0,55a 10,78±0,66a 

Cinzas 0,88±0,22a 0,79±0,00a 0,86±0,05a 0,88±0,28a 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Os valores de lactose, proteína e crioscopia 

apresentaram-se menores (P>0,05) no leite produzido no 

verão. Os teores de gordura foram superiores no verão e outono 
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(P>0,05). A variação nos constituintes do leite entre as 

diferentes épocas do ano estão dentro do documentado na 

literatura. 

A oferta de forragem no decorrer das estações 

proporciona alterações na relação dos constituintes do leite. 

Fatores ambientais, como temperatura e umidade, interferem 

no bem estar animal (CARVALHAL; COSTA, 2018) e podem 

contribuir para a variação na produção de leite e, 

consequentemente, interferindo na fração de cada constituinte. 

A gordura e a lactose são fatores que mais sofrem variação 

devido a fatores ambientais (SAHIN et al., 2016). 

No que se refere às correlações, a densidade, acidez e 

pH apresentaram correlações baixas ou não significativas 

(P>0,01). As correlações entre sólidos totais, lactose, proteína, 

crioscopia e cinzas foram fortes e positivas, com valores 

variando entre 0,82 e 0,93 (P<0,01). A gordura apresentou 

correlações negativas de moderadas a fracas com lactose, 

proteína, crioscopia, sólidos totais e cinzas, com valores 

variando de -0,38 a -0,59 (P<0,01). Lactose e proteína foram os 

fatores físico-químico que mais influenciaram os sólidos totais 

do leite de búfalas criadas extensivamente em sistema 

orgânico. 

 

CONCLUSÕES  

 

Vale ressaltar a importância da elaboração de legislação 

específica para o leite de búfala buscando oficialmente 

caracterizar os parâmetros de qualidade do produto. A 

composição química do leite de búfala é rico em nutrientes; 

assim oferece oportunidades consideráveis para a expansão de 
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produção leiteira local, e também para atender a crescente 

demanda por leite. Os fatores ambientais em função das 

estações do ano influenciam a produção de leite das búfalas 

como também os constituintes do leite. 
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RESUMO: Os eventos adversos são definidos como qualquer 
ocorrência médica não intencional, durante ou após a 
administração do meio de contraste. Os agentes de contrastes 
à base de iodo são comumente empregados na medicina 
humana e medicina veterinária em exames de imagem. O 
objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre 
os principais efeitos adversos aos meios de contraste iodados 
em cães. O estudo consistiu em uma revisão de literatura, que 
foi realizado através de um levantamento bibliográfico referente 
à temática. As reações de hipersensibilidade podem ser 
classificadas em reações anafiláticas e anafilactóides. As 
reações adversas podem ser classificadas quanto a sua 
gravidade em reações leves, moderadas e severas. Os 
trabalhos pesquisados demonstraram que as reações 
moderadas são mais frequentes e reações graves são raras. 
Além disso, as reações podem ser agudas ou tardias. A 
nefropatia induzida por contraste é uma síndrome clínica 
caracterizada por lesão renal secundária à administração 
intravenosa de meios de contraste iodados. Os estudos 
demonstraram que a incidência dessa nefropatia é baixa em 
cães. O médico veterinário deve conhecer os possíveis efeitos 
adversos e fatores de risco para intervir e estabelecer o 
tratamento adequado. 



EFEITOS ADVERSOS A MEIOS DE CONTRASTE IODADOS EM CÃES 

657 
 

Palavras-chave: Efeitos adversos. Reações adversas. Meios 
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INTRODUÇÃO 

 

Os agentes de contrastes são substâncias utilizadas em 

diversos métodos de diagnóstico por imagem para delinear as 

diferenças entre os tecidos corporais com densidade similar. Os 

exames de raios x, ultrassonografia, tomografia 

computadorizada e ressonância magnética possuem seus 

meios de contrastes específicos. Os agentes de contrastes à 

base de iodo são comumente empregados na medicina humana 

e medicina veterinária e são utilizados principalmente em 

exames de radiografia e tomografia computadorizada 

(CASCHERA et al., 2016). 

O uso dos meios de contrastes iodados (MCI) têm se 

tornado crescente, seu uso é mais frequente em radiografias 

contrastadas do trato urinário (urografia excretora ou pielografia 

intravenosa), mielografias, angiografias, tomografia 

computadorizada e procedimentos hemodinâmicos 

intervencionista (ANDREUCCI et al., 2017; LACATUS et al., 

2019). 

Os MCI podem ser classificados em iônicos e não iônicos 

quanto a sua capacidade de dissociação. Os iônicos tem a 

capacidade de dissociar-se em íons positivos e negativos, 

enquanto os não iônicos não têm essa capacidade 

(CASCHERA et al., 2016).  Os MCI também podem ser 

classificados quanto a sua osmolaridade (baixa ou alta). A 

osmolaridade do não iônico é baixa (600-850 mOsm/kg), 

enquanto os iônicos possuem osmolaridade alta (1.500-1800 

mOsm/kg) (ANDREUCCI et al., 2019). Em relação a estrutura 

química dos MCI eles podem ser classificados em monômeros 
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quando possui um anel de benzeno e dímeros quando 

composto por dois anéis de benzeno (PASTERNAK; 

WILLIAMSON, 2012). Vários estudos comparam os riscos entre 

os MCI iônicos e não iônicos, demonstrando que o iônico 

provoca mais risco de reações adversas e com maior 

possibilidade de hemodiluição excessiva, lesões endoteliais e 

nefrotoxicidade (SINGH; DAFTARY, 2008; BRILLANTINO et al., 

2020). 

O iohexol é um monômero não iônico comumente 

usados na medicina veterinária. Por tal fato, também é um dos 

contrastes iodados mais estudados (SCARABELLI et al., 2016).  

Os MCI disponíveis no mercado para uso clínico são bem 

tolerados e seguros. Entretanto, eventos adversos e de 

hipersensibilidade ainda ocorrem em uma pequena parcela de 

pacientes (BOHM et al., 2017). Esses efeitos indesejados são 

bem relatados na medicina humana, no entanto, na medicina 

veterinária relatos e estudos nessa área ainda são escassos 

(SCARABELLI et al., 2016).  

Qualquer medicamento ou substância usado na pratica 

clínica incluindo os meios de contrastes estão sujeitos a efeitos 

colaterais. Mesmo com os riscos advindos de tais substâncias, 

em muitas condições clínicas o seu uso se torna obrigatório com 

a finalidade de chegar a um diagnóstico preciso (ANDREUCCI 

et al., 2017). 

Os eventos adversos são definidos como qualquer 

ocorrência médica não intencional, durante ou após a 

administração do meio de contraste (HANEDER et al., 2015).  

 Os efeitos adversos podem ser classificados com base na 

sua gravidade (leve, moderado ou grave) e no tempo de início 

(agudo ou retardado) (SCARIBELLI et al., 2016). 
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 Segundo Scarabelli et al. (2016), os animais estão sendo 

submetidos cada vez mais a exames de imagem que 

necessitam o uso de contrastes, portanto, o conhecimento de 

possíveis efeitos adversos, incidência e apresentação clínica 

podem ser úteis para o médico veterinário estabelecer o 

tratamento adequado.  

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de 

literatura sobre os principais efeitos adversos aos meios de 

contraste iodados em cães submetidos a exames de imagem.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo consistiu em uma revisão de literatura, que foi 

realizado através de um levantamento bibliográfico referente à 

temática para responder o seguinte questionamento: “Quais os 

efeitos adversos aos meios de contraste iodados em cães?” 

Esta pesquisa foi realizada através de seleção de 

estudos nas seguintes bases de dados: Biblioteca virtual em 

saúde (BVS), PubMed, Scielo, Google Sholar e ScieceDirect. 

Foram utilizados os seguintes descritores: reações adversas 

(adverse reactions), efeitos adversos (adverse effects), meios 

de contraste (contrast media) e cães (dogs). Foram incluídos 

artigos publicados no período de 2015 a 2020 em português e 

inglês. Foram excluídos da busca capítulos de livros, teses, 

dissertações, monografias, textos incompletos e artigos 

publicados a mais de 5 anos.  

Após a aplicação desses critérios, apenas 10 artigos 

foram escolhidos para análise (figura 1). Os artigos foram 

organizados de acordo com os autores, ano, objetivos e 

principais resultados. A partir dessa organização, a temática 
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principal de cada artigo deu origem aos subtítulos do presente 

trabalho. 

 

Figura 1: Resultado do total de artigos relacionados a 

temática após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

 
Fonte: Pesquisa direta pelo autor nas bases de dados, 2020. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram incluídos 10 artigos neste trabalho. A tabela 1 

caracteriza os artigos pesquisados com informações referentes 

ao autor, data de publicação, objetivos e principais resultados.  

 
Tabela 01 - Caracterização dos artigos pesquisados. Teresina, 2020 

N° Autores/ano Objetivos do estudo Principais resultados 

1 
Scarabelli et al. 

(2016) 

Avaliar a incidência de 

reações adversas após a 

administração de meios de 

contrastes. 

As reações graves ao iohexol e 

gadobutrol são raras em cães e 

gatos; as reações moderadas 

são mais prováveis com iohexol 

do que com gadobutrol. 

Busca base de dados: 

Scielo

Pubmed

BVS 

Google Sholar

ScieceDirect

Após aplicação dos critérios 
da pesquisa

Total: 10
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2  
Martín et al. 

(2017) 

Avaliar de modo 

comparativo, os aspectos 

ultrassonográficos de rins 

de cães que receberam 

contrastes iodados, a fim 

de estimar indiretamente o 

potencial nefrotóxico de 

cada MCI. 

Os grupos revelaram 

comportamentos não similares 

e se constataram aumentos 

significantes do IR e da razão 

GGT:C urinária no período de 

1h e 30min após a 

administração do contraste, 

somente para o grupo que 

recebeu iohexol. 

3 
Clifforde  

(2019) 

Descrever uma suspeita de 

reação aos meios de 

contraste iodado em uma 

cadela fêmea de 7 anos de 

idade, Springer spaniel de 

gales, submetida a TC para 

avaliar o crânio/bolhas. 

Reação anafilactóide após a 

administração de meios de 

contraste iodado para TC de 

crânio/bolhas. 

4 
Devriendt et al. 

(2020) 

Descreve um cão com uma 

massa intrapéuvica que 

desenvolveu efeitos 

adversos após a 

administração de contraste 

não iônico. 

Desenvolvimento de cistite 

hemorrágica como uma 

complicação tardia após uma 

tomografia computadorizada 

com contraste usando um 

agente de contraste não iônico. 

5 
Goic et al. 

(2016) 

Avaliar uma população de 

cães para evidências de 

nefropatia induzida por 

contraste (NIC). 

NIC foi definido como um 

aumento> 44,2 μmol / L (0,5 mg 

/ dL) da concentração basal de 

creatinina dentro de 1 semana 

após a administração de um 

agente de contraste iodado 

intravenoso. Um total de 7,6% 

das administrações de 

contraste (7/92) cumpriram a 

definição de NIC. 

6 
Basher et al. 

(2019) 

Descrever uma possível 

reação grave ao contraste 

iohexol para tomografia 

computadorizada 

Suspeitou-se de 

hipersensibilidade grave ao 

agente de contraste. O 

broncoespasmo foi tratado com 

sucesso com epinefrina. 

7 
Lacatus et al. 

(2019) 

Realizar um estudo 

retrospectivo para 

identificar as complicações 

associadas a 

Alterações no coração (FC) e 

frequência respiratória (RF) 

foram apresentadas em 2 
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administração de agentes 

de contraste não iônicos 

em cães submetidos a 

radiografia contrastada ou 

exame de TC com 

contraste. 

 

(1,2%) casos. Outros efeitos 

colaterais encontrados após 

a administração de contraste 

intravenoso em 167 casos foi 

representada por vômitos (3 

casos - 1,79% de 167 

pacientes), tremor, espasmos 

musculares graves, agitação e 

vocalização (1 caso - 0,59% de 

167 pacientes). Dos 25 casos 

em que o contraste foi 

administrado por via 

intraraquidiana, 1 caso (4%) 

apresentou convulsão. 

 

8 
Martín et al. 

(2016) 

Apresentar um caso de 

nefropatia induzida por 

contraste assintomática em 

cão. 

Desenvolvimento de lesão das 

células tubulares do segmento 

proximal dos néfrons, 

isostenúria, discreto aumento 

da densidade urinária. Aumento 

na concentração de creatinina 

sérica.  

9 
Brunson et al. 

(2016) 

Avaliar a segurança da 

angiotomografia 

computadorizada (CTA) 

pré-operatória e seu efeito 

no tempo cirúrgico e nos 

resultados clínicos em cães 

submetidos à correção 

cirúrgica de um único shunt 

porto-sistêmico extra-

hepático congênito 

(CEPSS). 

O tempo cirúrgico médio ± 

desvio padrão (DP) para o 

grupo com angiotomografia 

computadorizada (CTA) pré-

operatório foi de 84 ± 40 min e 

81 ± 31 min para o grupo sem 

CTA ( P=0,28). 

10 
Tamogi et al. 

(2020) 

Relatar uma experiência 

com um cão que 

apresentou depressão do 

segmento ST e fibrilação 

ventricular após 

administração de iohexol.  

 

Apesar da depressão do 

segmento ST, a função 

cardiorrespiratória era estável e 

não havia sintomas associados 

a choque anafilático ou alergias 

após a recuperação da 

anestesia. 
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Fonte: Arquivos pesquisados pelo autor, 2020. 

 

A tabela 2 demonstra os anos de publicações dos 

artigos. Observa-se que o ano de 2016 obteve a maior 

porcentagem, em seguida o ano de 2019 com 30%, 2020 com 

20% e por último o ano de 2017 com 10%. 

 

Tabela 02. Distribuição dos artigos pesquisados referentes ao 

ano de publicação 

ANO DA 

PUBLICAÇÃO 

NÚMERO 

ABSOLUTO 
% 

2016 04 40% 

2017 01 10% 

2019 03 30% 

2020 02 20% 

TOTAL 10 100% 

Fonte: Arquivos pesquisados nas bases de dados, 2020. 

 

 O uso de qualquer medicamento, como os agentes de 

contraste podem causar eventos adversos. Dessa forma, é 

importante o conhecimento das propriedades físicas e 

químicas, e os possíveis efeitos adversos que essas 

substâncias podem desencadear (CASCHERA et al., 2016).   

 Lacatus et al. (2019) cita que os contrastes mais utilizados 

na medicina veterinária incluem os contrastes não iônicos, 

como por exemplo o iopromida, ioversol e iohexol.  

 As reações de hipersensibilidade podem ser classificadas 

em reações anafiláticas (imunológicas) e anafilactóides (não 

imunológicas). As reações anafiláticas são mediadas por 
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imunoglobulinas (IgE). As reações anafilactóides ocorrem por 

liberação de mastócitos e/ou basófilos, complemento direto ou 

ou ativação da cascata de bradicinina. Entretanto, na prática 

clínica a diferenciação das duas formas é praticamente 

indistinguível (BASHER; PORTER; MARTIN-FLORES, 2019; 

SAAGER et al., 2015). 

 A tabela 3 apresenta as propriedades químicas de três 

contrastes (iopromida, ioversol e iohexol) comumentes 

empregados na medicina veterinária. 

 

Tabela 3: Caracterização das propriedades químicas de alguns 

contrastes não iônicos que são comumente utilizados na 

medicina veterinária.  
Propriedades químicas dos contrastes comumente utilizados na medicina 

veterinária 

Agente de 

contraste 

Composiçã

o 

Fórmula química Teor de 

iodo 

Osmola

ridade 

Tipo 

Iopromida 

(Ultravist 

370) 

Monômero  

C18 H24 I3 N3 O8 

 

370 mg /dl 

Baixo Não 

iônico 

Ioversol 

(Optray 

350) 

Monômero  

C18 H24 I3 N3 O9 

 

350 mg /dl 

Baixo Não 

iônico 

Iohexol 

(Omnipaqu

e 350) 

Monômero  

C19 H26 I3 N3 O9 

 

350 mg /dl 

Baixo Não 

iônico 

Fonte: Lacatus et al. (2019). 

 

 A tabela 4 resume as propriedades químicas de contrastes 

à base de iodo comumente encontrados no mercado 

(CASCHERA et al., 2016). 
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Tabela 4: Caracterização das propriedades químicas dos 

contrastes a base de iodo comumente empregado na prática 

clínica 
Propriedades químicas dos contrastes comumente utilizados na prática clínica 

Agente de 

contraste 

Nome 

comercial 

Estrutura química Tipo Osmola

ridade 

Mg-Iodo/ 

ml 

Diatrizoato Renografin, 

Hypaque 

Monômero  Iônico  Alto 358-370 

Amidotrizoato Urografin Monômero Iônico Alto 300 

Iotalamato Conray Monômero Iônico Alto 370 

Ioxithalamato Telebrix Monômero Iônico Alto 350 

Ioxaglate Hexabrix Dímero Iônico Baixo 320 

Iopamidol Iopamiro, 

Isovue 

Monômero Não-

iônico 

Baixo 370 

Iohexol Omnipaque Monômero Não-

iônico 

Baixo 350 

Iomeprol Iomeron, 

Imeron 

Monômero Não-

iônico 

Baixo 400 

Iopentol Imagopaqu

e 

Monômero Não-

iônico 

Baixo 300 

Ioxilan Oxilan Monômero Não-

iônico 

Baixo 350 

Ioverson Optray Monômero Não-

iônico 

Baixo 350 

Iopromida Ultravista Monômero Não-

iônico 

Baixo 370 

Iotrolan Isovista Dímero Não-

iônico 

Isosmol

ar 

320 

Iodixanol Visipaque Dímero Não-

iônico 

Isosmol

ar 

320 

Fonte: Caschera et al., (2016). 
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Reações leves e moderados 

 

 De forma geral, em efeitos leves os pacientes apresentam 

sinais clínicos leves e não requerem tratamento médico. Em 

efeitos moderados os sintomas são mais pronunciados e requer 

manejo médico imediato para evitar o agravamento do quadro 

clínico e evolução para sintomas graves (BRILLANTINO et al., 

2020).  

 Scarabelli et al. (2016) em seus estudos retrospectivo em 

cães com o uso do iohexol relatou que as alterações moderadas 

com alterações nos parâmetros hemodinâmicos são mais 

comuns de ocorrer. Neste estudo, nos cães a bradicardia foi a 

alteração hemodinâmica mais comum. Outras alterações que 

ocorreram com menor frequência em relação a bradicardia foi a 

taquicardia, hipertensão e hipotensão.  

 Lacatus et al. (2019) em sua pesquisa apresentou que as 

alterações na frequência cardíaca e respiratória representou 

1,2% dos casos e vômitos 1,79%. Porém, nesses pacientes 

foram diagnosticadas doenças pré-existentes.  

 A tabela 5 apresenta alguns exemplos de hipersensibilidade 

aos meios de contraste iodados de acordo com a classificação 

(leve, moderado e grave). 
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Tabela 5: Alguns exemplos de reações de hipersensibilidade 

quanto a gravidade (leve, moderado e severo). 

Leves Moderadas Severas 

Coceira Broncoespasmos 

ou dispneia leve 

Arritmias graves 

Eritema Urticária difusa Hipotensão 

Urticária Vômito persistente Desconforto 

respiratório grave 

Tosse Edema laríngeo ou 

facial 

Estado de 

inconsciência  

Rinorreia Palpitações ou 

cólicas abdominais 

Convulsões 

Espirros Taquicardia ou 

bradicardia 

Angioedema 

progressivo 

Edema facial e 

ocular leve 

Hipertensão ou 

hipotensão 

Parada 

cardiorrespiratória 

Fonte: Brillantino et al., (2020). 

 

Reações graves 

 

 As reações graves requerem tratamento hospitalar imediato 

dos pacientes. São exemplos as arritmias graves, hipotensão, 

inconsciência, convulsões, parada cardíaca e entre outros 

(BRILLANTINO et al., 2020). 

 Scarabelli et al. (2016) em seus estudos revelou que os 

efeitos adversos graves são raros, mas os efeitos moderados 

são mais comuns e mais prováveis após a administração de 

MCI. Neste estudo, os cães que apresentaram reações graves 

tinham suspeita de neoplasia. As reações incluíram espasmos 

corporais, espasmos corporais acompanhados por taquicardia 
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sinusal com episódios de taquicardia supraventricular e 

hiperventilação, e por último uma taquicardia grave com 

complexos ventriculares prematuros isolados. 

 Devriendt et al. (2020), apresentou um caso de um cão com 

massa intrapéuvica que desenvolveu cistite hemorrágica tardia 

após o uso de MCI não iônico. Além disso, sugeriu a 

importância de esvaziar a bexiga após o exame contrastado em 

pacientes com dificuldade de esvaziar a bexiga completamente 

para evitar o desenvolvimento de cistite química.  

 Clifforde (2019) relatou uma reação anafilática em um cão 

após a TC com contraste que apresentou alterações 

cardiovasculares e broncoconstrição. As reações anafiláticas 

induzidas por MCI em cães são raras, no entanto, o veterinário 

deve estar preparado para possíveis ocorrências e os recursos 

para tratar a anafilaxia devem estar prontamente disponíveis 

nos locais de sua administração (SCARIBELLI et al., 2016; 

BASHER et al., 2019; CLIFFORDE, 2019).  

 Nos estudos apresentados por Lacatus et al., (2019) em 

exames que necessitaram de contrastes administrados via 

intraraquidiana 1 caso de 25 cães apresentou convulsões 2 

horas após a sua administração. Estudos dessa via de 

aplicação e seus efeitos em cães ainda são escassos na 

literatura.  

 Tamogi et al. (2020), relatou um caso de alterações 

eletrocardiográficas após a administração do iohexol em um 

cão. Nos traçados foi encontrado aumento da frequência 

cardíaca, aumento da amplitude de onda R e depressão do 

segmento ST. Essas alterações podem permitir a detecção 

precoce de disfunção cardíaca e parada cardíaca. Relatos 

envolvendo a administração de meios de contrastes e 
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alterações eletrocardiográficas são escassos na medicina 

veterinária.  

 As reações de hipersensibilidade grave mesmo sendo 

infrequentes, o manejo e monitoramento adequado do paciente 

pode prevenir consequências e permite o reconhecimento de 

forma precoce e ajuda no processo de tratamento (BASHER; 

PORTER; MARTÍN-FLORES, 2019). 

 

Nefropatia induzida por contraste 

 

 A nefropatia induzida por contraste (NIC) é uma síndrome 

clínica caracterizada por lesão renal secundária à 

administração intravenosa de MCI (GOIC et al., 2016). De forma 

geral, possui curso assintomático e tardio. Estudos e relatos 

envolvendo essa temática em cães são escassos (MARTÍN et 

al., 2016; MARTÍN et al., 2017). 

 A via principal de excreção do contraste quando 

administrado por via intravascular são os rins. A substância é 

diluída na correte sanguínea e alcança os demais órgãos. Ele é 

filtrado pelos glomérulos renais e excretado pelos rins 

(ADREUCCI et al., 2017). Lacatus et al., (2019) cita que uma 

das desvantagens do uso de tais substância é a sua suposta 

nefrotoxicidade.  

 A patogênese da NIC não é completamente compreendida, 

mas existe uma hipótese que a constrição dos vasos dentro da 

medula renal leva a uma redução do fornecimento de oxigênio, 

levando a um efeito tóxico direto sobre as células tubulares dos 

rins. Com a redução da perfusão renal, acarreta a ativação da 

resposta de feedback túbulo glomerular e a liberação de 

mediadores vasoativos endógenos como endotelina e 

adenosina. Resultando assim, a redução na produção de 
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vasodilatadores, como ácido nítrico e prostaciclina nos rins que 

causam a NIC (NICOLA et al, 2015). 

 Estudos realizados por Lacatus et al. (2019) revelaram uma 

porcentagem baixa de NIC (7,8%) em cães. Sendo mais 

provável em pacientes mais velhos e patologias renais 

subjacentes. Nestes estudos, todos os pacientes que 

desenvolveram NIC tinham história prévia de patologias renais 

ou hepática. Esses estudos também foram corroborados por 

Goic et al. (2016) que apresentaram incidência de 7,6% de NIC 

com lesão renal clinicamente relevantes em apenas 2,2% após 

a administração do contraste iodado.  

 Dessa forma, a importância de avaliar também os exames 

complementares e fatores de riscos dos pacientes para o 

estabelecimento de ações preventivas (MARTÍN et al., 2016). 

Além disso, os pacientes devem ser monitorados após a 

administração do contraste quantos aos sinais de lesões renais 

(GOIC et al., 2016).   

 Não existe um consenso de qual contraste é menos 

nefrotóxico em cães.  O indicado é o uso de meios de contrastes 

não iônicos. Entretanto, vários estudos demonstram que esses 

contrastes também podem induzir a NIC (Martín et al., 2016; 

Martín et al., 2017). Martín et al. (2017), estudou dois contrastes 

não iônicos com osmolaridade diferentes. O iohexol (baixa 

osmolaridade) e o iodixanol (isosmolar), e demonstrou o iohexol 

com maior potencial nefrotóxico do que o iodixanol. 

 Estudos conduzidos por Lacatus et al. (2019) indicam que 

alterações bioquímicas em SC (creatinina sérica), GGT 

(gamaglutamiltransferase), ALP (fosfatase alcalina) e K 

(potássio) podem detectar a NIC de forma precoce.  
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CONCLUSÕES  

 

O conhecimento dos fatores de risco e possíveis efeitos 

adversos aos meios de contraste iodados em cães são úteis 

para o médico veterinário na instituição da prevenção e 

terapêutica eficaz nos possíveis eventos adversos. Apesar das 

reações graves serem raras em cães, elas podem ocorrer e os 

serviços que proporcionam tais exames específicos com uso de 

meios de contrastes devem fornecer o suporte essencial para o 

tratamento desses pacientes. Portanto, é importante a 

avaliação prévia do paciente desde o seu histórico com exames 

anteriores até exames complementares para a avaliar possíveis 

fatores de risco. 

Além disso, tendo em vista que existem vários tipos de 

contraste e uma escolha deve ser feita, uma compreensão das 

propriedades químicas de tais substâncias e contraindicações 

são essenciais para os profissionais que atuam na área de 

diagnóstico por imagem.  
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RESUMO: É essencial em uma sociedade cada vez mais 
preocupada com questões ambientais, o uso de técnicas que 
venham tratar o efluente de suas atividades para garantir a 
qualidade ambiental. Nessa perspectiva, filtros anaeróbios se 
apresentam como alternativa de tratamento de efluente de 
laticínios, uma vez que vários estudos demonstram sua 
eficiência e baixo custo. Uma variação de filtro foi proposta por 
Cynamon em 1986, com série de três filtros em fluxos 
ascendente, descendente e ascendente, respectivamente. Este 
trabalho teve por objetivo testar filtros anaeróbios Cynamon 
para o tratamento de efluentes oriundos de laticínios. O esgoto 
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bruto foi tratado em dois sistemas de filtros anaeróbios 
Cynamon, um, com fluxo igual ao proposto originalmente e o 
outro, com fluxos totalmente ascendentes. Os efluentes bruto e 
tratado foram submetidos a testes de sólidos sedimentáveis, 
sólidos totais, sólidos totais fixos, sólidos totais voláteis, pH, cor, 
turbidez, condutividade elétrica e Demanda Química de 
Oxigênio (DQO). Os sólidos sedimentáveis estavam fora dos 
padrões estabelecidos pela legislação. Os resultados de sólidos 
totais indicaram a necessidade de um pré-tratamento. Houve 
melhora nos teores quanto ao pH, cor, turbidez mesmo estes 
fora dos padrões legais. Na DQO, foi verificado um incremento 
entre a etapa inicial e final do tratamento. 
Palavras-chave: Tratamento biológico. Efluente industrial. 
Sustentabilidade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A cadeia agroindustrial de leite, no Brasil, é uma das 

mais importantes, tanto por sua questão econômica, quanto 

pela sua questão social. Segundo dados do IBGE (2018), o 

Brasil produziu 33,8 bilhões de litros de leite. A grandiosidade 

do setor também acarreta grandes problemas, principalmente 

quanto aos efluentes que são gerados em grandes volumes 

durante o processo produtivo dos seus derivados, os quais são 

lançados em grande parte sem os devidos tratamentos nos 

corpos receptores, causando graves danos ambientais. De 

acordo com Nascimento (2016), para cada litro de leite 

processado são gerados até 11 litros de despejo. 

O leite origina uma gama de produtos derivados, como: 

iogurte, manteiga, leite condensado, queijo, entre outros. 

Conforme Daniel (2008), o queijo é o derivado que utiliza a 

maior quantidade de leite em sua fabricação, demandando para 
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cada quilo produzido o volume de 10 litros. Consequentemente, 

a geração de efluentes dessa produção também é elevada. 

De acordo com Henares (2015), os efluentes das 

indústrias de laticínios são compostos de esgoto doméstico, 

graxas e águas residuárias de lavagem, que também contém 

leite e seus subprodutos diluídos. O soro de queijo, por 

exemplo, apresenta elevada carga orgânica e sua descarga, 

muitas vezes, é feita erroneamente em conjunto com os demais 

efluentes líquidos.  

Soma-se a isso o fato do grande número de fábricas que 

utilizam leite como matéria-prima serem de pequeno e médio 

porte e, portanto, não possuírem condições adequadas para o 

tratamento dos seus resíduos de produção. Buscar técnicas 

eficientes e adaptáveis as condições dessas indústrias é 

essencial para promover uma melhor qualidade do ambiente 

aos quais estão inseridas, principalmente porque a maioria 

descarta seus resíduos em cursos d’água que são utilizados 

como fontes de abastecimento (REGHELIM; RIGHI, 2018). 

Há muito tempo, os processos anaeróbios são utilizados 

no tratamento dos efluentes de laticínios. Muitos fatores tornam 

esses processos uma importante ferramenta na melhoria da 

qualidade dos efluentes. Incialmente, os processos que se 

realizam sem a presença de oxigênio apresentam as vantagens 

da baixa produção de sólidos, de consumo de energia, de área 

e custos de implantação. Cabe também destacar também o alto 

teor de matéria orgânica presente nesses esgotos, que são 

degradados por processos biológicos característicos do 

tratamento secundário, no qual estão inseridos os processos 

anaeróbios (MESSIAS, 2015). 
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  Dentre a gama de tratamentos anaeróbios dos 

efluentes lácteos, tem-se destacado a utilização de filtros. De 

acordo com a NBR 7229 (1993), o filtro anaeróbio é uma 

“unidade destinada ao tratamento de esgoto, mediante 

afogamento do meio biológico filtrante”. Os filtros podem ser 

construídos de concreto, plástico ou fibra de vidro de alta 

resistência, e seu meio pode ser constituído de brita, bambu ou 

material plástico.  

Uma variante do filtro anaeróbio foi o proposto por 

Cynamon, constituído de uma série de três filtros com fluxos 

ascendente, descendente e ascendente, seguidos por uma fase 

de polimento com filtro de areia. Szachna Eliasz Cynamon foi 

fundador do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental 

da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), considerado um 

dos dezesseis maiores cientistas da Fiocruz, sendo ele o 

responsável pela primeira patente tecnológica internacional da 

referida instituição. 

De acordo com Roque e Mello Júnior (2014), o processo 

é semelhante ao que ocorre em filtros biológicos anaeróbios 

comuns, apresentando a vantagem de dividir o tratamento em 

três fases, dando tempo necessário para uma máxima atuação 

dos microrganismos anaeróbios, que assim se utilizam melhor 

do substrato. O funcionamento é simples, pois os filtros em série 

possuem o mesmo perfil de construção de filtros comuns, 

sendo, portanto, de fácil operação e manutenção. 

Em virtude do esposto, o objetivo deste trabalho foi testar 

duas séries de filtros anaeróbio tipo CYNAMON com fluxos 

diferentes adaptados para tratamento de efluentes oriundos de 

indústrias de laticínios, analisando parâmetros importantes 

preconizados pela legislação. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Local de Estudo 

 

A construção do filtro anaeróbio tipo Cynamon, em 

escala piloto, ocorreu no Laboratório de Análises de Água 

(LAAg) da Unidade Acadêmica de Ciências e Tecnologia 

Ambiental da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG/CCTA), Campus Pombal –PB. Segundo dados do 

IBGE, o município conta com 32.110 habitantes, numa área 

territorial de 888,807 km² (IBGE, 2010). O efluente utilizado foi 

de uma queijeira do referido município, nela ocorre o 

reaproveitamento do soro e, portanto, consistia em 

basicamente de água de lavagem de utensílios, divergindo dos 

padrões de lançamento de grande parte das indústrias. 

 

Filtros anaeróbios em escala piloto 

 

Para efeitos práticos e em virtude de espaço físico, os 

filtros foram dimensionados e reduzidos proporcionalmente em 

escala de 1:2.280. O experimento se deu em duas séries com 

três filtros confeccionados em tubos de PVC de Ø100, que terão 

fluxo ascendente, descendente, ascendente, e fluxo totalmente 

ascendente, respectivamente. A altura foi de 50 cm preenchida 

com leito filtrante de pedra britada n° 4. Os filtros tiveram um 

tempo de partida de 15 (quinze) dias anteriores a realização das 

análises.  

 

Dimensionamento do filtro anaeróbio tipo Cynamon 
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Para esta etapa do trabalho foi utilizado a NBR 13969 

(1997), que trata dos tanques sépticos, unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos. De 

acordo com a norma mencionada, o dimensionamento de um 

filtro anaeróbio se dá através do volume útil do mesmo, que é 

função do número de contribuintes, da contribuição e do tempo 

de detenção hidráulica, calculado através da Equação 1: 

                   Vu = 1,6 x N x C x T                  (Eq. 1) 

Sendo: 

Vu – Volume útil em litros (L); 

N – Número de contribuintes ou unidade de contribuição; 

C – Contribuição de despejo em litros/dia (l/d) e 

T – Tempo de detenção hidráulica em dias. 

Com a determinação da contribuição e baseado na 

temperatura do mês mais frio para a cidade onde se realiza o 

estudo, obtém-se o tempo de detenção hidráulica a partir da 

norma mencionada. 

O volume foi reduzido em escala de 1:2.280. Como já 

descrito, os filtros são construídos em tubos de PVC com raio 

de 0,05 m possuindo a forma cilíndrica cujo volume é dado pela 

Equação 2. 

                     V = π x h x r2                                     (Eq. 2) 

 

Métodos analíticos  

 

Foram analisados os parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos mais relevantes, preconizados pela Resolução 

CONAMA 430/2011, a saber: sólidos sedimentáveis (SSed), 

sólidos totais (ST), sólidos totais fixos (STF), sólidos totais 
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voláteis (STV), pH, cor aparente, turbidez, condutividade 

elétrica (CE) e Demanda Química de Oxigênio (DQO).  

As análises foram conduzidas em amostras coletadas na 

alimentação (FB) e após cada filtro do sistema em ambas as 

séries. Sendo F1,1 (o primeiro filtro da série 

ascendente/descendente/ascendente), F1,2 (o segundo filtro 

da série ascendente/descendente/ascendente) e F1,3 (o 

terceiro filtro da série ascendente/descendente/ascendente).  

F2,1 (o primeiro filtro da série totalmente ascendente), F2,2 (o 

segundo filtro da série totalmente ascendente) e F2,3 (o terceiro 

filtro da série totalmente ascendente). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com Henares (2015), o coeficiente de geração 

de efluente líquido em uma queijeira com um bom controle dos 

efluentes deve variar de 0,5 a 2. Considerando-se uma unidade 

que utiliza em sua produção diária de queijo uma média de 

4193,75 litros de leite e adotando-se 2 como coeficiente de 

geração, o volume de despejo (C) na Equação 1 será de 8387,5 

litros/dia. 

Com essa contribuição e tendo em vista que a 

temperatura média do mês mais frio para a cidade de Pombal – 

PB é acima de 25°C, obtemos um tempo de detenção hidráulica 

de 0,5 dia conforme a norma NBR 13969. Então, o volume dos 

filtros pôde ser dimensionado. 

Vu = 1,6 x N x C x T 

Vu = 1,6 x 1 x 8387,5 x 0,5 

                        Vu = 6710 l ou 6,71 m³ 
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Reduzindo esse valor em escala, conforme a 

metodologia, foi utilizado como volume de projeto para a 

construção, em escala piloto, o valor de 2,94x10-3 m³. Com 

esse dado, e utilizando-se da Equação 02, foi possível 

determinar a altura do leito filtrante, conforme o cálculo a seguir. 

h = V 

       π x r2 

h = 2,94.10-3 

       π x 0,052 

h = 0,374 m ou 37,4 cm 

Inicialmente, sem a presença de um pré-tratamento com 

saída direta do efluente do reservatório, como mostra a Figura 

1.  

 

Figura 1. Dispositivo de saída de efluente para os filtros 

anaeróbios. 

. 
Fonte: Autor. 2020 

Entretanto, durante o tempo de partida foram observados 

problemas, principalmente relacionados com entupimentos que 

impediram a passagem do fluxo esperado. As Figuras 2 e 3 

mostram a problemática apresentada. 
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Figura 2. Saída de efluente entupida. 

 
Fonte: Autor. 2020 

 

Figura 3. Camada superficial que impede passagem de fluxo 

nos filtros. 

 
Fonte: Autor. 2020 
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Devido a isto, e em virtude das características 

apresentadas pelo efluente em estudo, que embora sejam 

divergentes de grande parte de outros trabalhos, pois os 

padrões de lançamento contam com a parcela de soro, foram 

realizadas análises da presença de SSed.  

  De acordo com Begnini e Ribeiro (2014), “as altas 

concentrações de sólidos podem interferir no desenvolvimento 

da biota aquática, pois a sedimentação de sólidos soterra os 

organismos bentônicos, essenciais para a alimentação da fauna 

aquática”. Os dados observados para sólidos sedimentáveis 

estão expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Teores de SS para um grupo de amostras. 

Amostras SS 

Amostra 1 3 

Amostra 2 7 

Amostra 3 4 

Amostra 4 5 

Amostra 5 40 

Amostra 6 22 

Amostra 7 75 

Amostra 8 4 

Fonte: Autor. 2020. 

 

Para o efluente bruto, Silva (2006) observou valores que 

variaram de 0 ml/L a 27 ml/L para sólidos sedimentáveis. Costa 

(2008) encontrou valores que variaram entre 0 ml/L e 0,1 ml/L 

para o mesmo parâmetro. Begnini e Ribeiro (2014) observaram 

em seu estudo para SS, valores que variaram entre 1 ml/L e 

1,75 ml/L. 

Comparando os resultados, podemos verificar que a 

maioria das amostras observadas nesse trabalho estão dentro 
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da faixa citada por Silva (2006). Algumas ficaram próximas do 

observado por Costa (2008). Pela variação existente nas 

amostras analisadas é possível constatar uma mudança nas 

características do efluente dependendo do dia em que foi 

realizada a coleta, caracterizando um efluente heterogêneo. Os 

valores que se apresentaram fora da faixa limite podem ter 

sofrido influência da própria composição do leite, utilizado no 

dia da análise. 

De acordo com a CONAMA 430/2011, para o despejo, o 

valor máximo permitido para materiais sedimentáveis é de 1 

ml/L, portanto, nenhuma das amostras poderia ser lançada in 

natura em corpos receptores. 

Mediante os resultados obtidos, observou-se a 

necessidade de um pré-tratamento. Neste experimento, esse 

processo inicial de remoção de sólidos se deu pela troca do 

dispositivo de saída de efluente bruto, passando de uma saída 

direta para uma saída com proteção com tela, como mostra a 

Figura 4. 

 

Figura 4. Saída de efluente modificada com proteção com tela. 

 
Fonte: Autor. 2020 
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Além disso, os efluentes passaram por um tratamento 

preliminar simples, para a remoção de partículas mais 

grosseiras, antes de serem colocadas no recipiente de 

alimentação. Este efluente, previamente tratado, foi submetido 

a análises de SS e também a testes de STF e STV. De acordo 

com Henares (2015), “os sólidos totais contribuem para o 

aumento da matéria orgânica, e vão diminuir a eficiência do 

sistema, uma vez que os microrganismos demoram mais para 

degradá-los”. Na Tabela 2 estão descritos os teores de SS em 

uma comparação de antes e depois do pré-tratamento. Na 

Tabela 3 são observados os teores de ST, STF e STV para 

efluente, previamente tratado. 

 

Tabela 2. Comparação nos teores de SS entre efluente bruto e 

previamente tratado. 

Amostras SS SF 

Amostra 1 7  50 

Amostra 1 tratada 2,5 10 

Amostra 2 5 50 

Amostra 2 Tratada 3 10 

Amostra 3 29 70 

Amostra 3 Tratada 20 40 

Amostra 4 30 75 

Amostra 4 Tratada 15 30 

Fonte: Autor. 2020. 

 

 Pode-se observar então uma redução nos valores de SS, 

se comparados aos dados anteriores ao tratamento preliminar, 

o que fomenta ainda mais a necessidade de um pré-tratamento, 

que pode ser realizado através da presença de um tanque 

séptico, em um modelo real. 
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Tabela 3. Resultados de ST, STV e STF para efluente 

previamente filtrado. 

Amostras ST 
 

STV STF 

Amostra 1 4892,50 4477,50 415,00 

Amostra 2 4190,00 3782,50 407,50 

Amostra 3 4022,50 3631,25 391,25 

Amostra 4 5450,00 5197,50 252,50 

Amostra 5 3973,75 3645,00 268,75 

Amostra 6 3482,50 3241,25 241,25 

Fonte: Autor. 2020. 

 

  

  Para os sólidos totais em efluente de laticínios Silva 

(2006) encontrou teores de 2060 mg/L. Costa (2008) obteve 

resultados que variaram de 4.800 mg/L a 15160 mg/L. Felippe 

(2009), em sua análise, verificou para ST um valor de 2710 

mg/L, enquanto Andrade (2011) 3938 mg/L. Henares (2015) 

observou valores de 692 mg/L. Os sólidos totais em efluente 

bruto, neste trabalho, se assemelharam aos dados observados 

por Costa (2008).  

  Após a mudança na configuração de saída, e passado o 

período de partida, as amostras foram coletadas e passaram 

por análises físicas de pH, Cor, Turbidez e Condutividade 

Elétrica (CE). De acordo com Henares (2015), o pH influencia 

diretamente na velocidade das reações de degradação das 

cadeias de carboidratos, lipídeos e proteínas em cadeias 

menores. 

  A turbidez é o parâmetro físico indicador do estado de 

decomposição do efluente doméstico, esse valor é aproximado 

e não é utilizado como meio de monitoramento desse efluente, 
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porém pode ser usado na verificação da eficácia no tratamento 

secundário, visto que é possível de se realizar uma comparação 

entre esse valor e o valor de sólidos em suspensão obtido 

(JORDÃO; PESSOA, 2014).  

Backes (2016) descreve que a cor “também é 

considerada indicadora do estado de decomposição da matéria 

orgânica (basicamente vegetais: ácidos húmicos e fúlvicos) 

presente no efluente, a cor tem como seu constituinte 

incumbido a presença de sólidos dissolvidos”.  

Rocha (2019) diz que a condutividade elétrica “é a 

medida da capacidade de uma solução aquosa conduzir 

corrente elétrica. Esta capacidade depende da presença, 

concentração total, valência e mobilidade dos íons, além da 

temperatura ambiente”. 

A Tabela 4 traz os resultados obtidos para os parâmetros 

pH, cor, turbidez e condutividade elétrica observados nas 

amostras em análise. 

 

Tabela 4. Resultados médios das análises físicas e químicas 

do efluente bruto e tratado. 

Amostras FB F1,1 F1,2 F1,3 F2,1 F2,2 F2,3 

pH 3,83 3,88 4,07 4,18 4,18 4,34 4,49 

Cor 4345,0 4352,5 3792,5 1350 5357,5 2732,5 757,5 

Turbidez 822,25 929,75 815,75 246,5 670,75 504 137,5 

CE 1027,62 958,72 978,12 890,00 969,55 973,45 980,22 

Fonte: Autor. 2020. 

Para o pH de efluente de laticínios bruto, Silva (2006) 

encontrou teores de 8,77. Felippe (2009), em sua análise, 

verificou um pH de 5,4, enquanto Andrade (2011), 8,47. 

Henares (2015) observou valores de 8,3. Os valores 
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encontrados nesse trabalho se aproximaram ao observado por 

Felippe (2009).  

Os teores de pH, tanto no efluente quanto nos filtros 

estão fora dos padrões adequados. Para as condições ótimas 

de eficiência do processo anaeróbio, Costa (2008) cita que os 

valores adequados estão próximos a neutralidade, na faixa de 

7,0 a 7,2, sendo necessário o controle do valor observado para 

satisfazer primordialmente as bactérias. Sendo assim, em 

nenhuma etapa da filtração, o valor esteve dentro da faixa 

recomendada, mesmo que houvesse uma tendência de 

aumento dos valores obtidos entre o início e final do tratamento. 

Quanto ao pH, após tratamento por filtros anaeróbios, Costa 

(2008), em uma das etapas do seu trabalho, em que foram 

realizadas filtrações por série de dois filtros, verificou uma 

melhora nos valores desse parâmetro entre o primeiro e 

segundo reator. Em uma das análises variou de 5,22 para 7,51, 

em outro teste variou de 5,195 para 7,10. Essa melhora também 

foi observada neste estudo, embora em proporções menores. 

Para o despejo em corpos hídricos, os dados de pH após 

passagem pelos dois sistemas de filtração também não estão 

dentro da faixa, que varia de 5 a 9, preconizada pela CONAMA 

430/2011, portanto, estaria impossibilitado o seu lançamento 

em corpos hídricos receptores. 

A cor e turbidez não são preconizadas na CONAMA 

430/2011, entretanto, por se tratar de sólidos dissolvidos e 

suspensos, respectivamente, sua presença pode afetar a 

análise de outros parâmetros, como a condutividade elétrica.  A 

condutividade elétrica está associada a presença de íons, que 

interferem num possível reaproveitamento do efluente tratado, 

como por exemplo, na irrigação. 
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As amostras também foram submetidas a testes de 

DQO. A análise de DQO, devido a sua rapidez, passou a ser 

um parâmetro muito difundido para caracterização de efluentes 

e monitoramento de estações de tratamento em relação ao teor 

de matéria orgânica (BATISTA; AGUIAR, 2018). 

A Tabela 5 nos traz os valores de DQO obtidos em cada 

um dos filtros, em ambas as séries, mediante o uso da 

metodologia descrita. 

 

Tabela 5. Resultado de DQO nas amostras analisadas. 

Amostras DQO  

FB 843,4  

F1,1 987,9  

F1,2 963,8  

F1,3 867,5  

F2,1 722,9  

F2,2 891,6  

F2,3 891,6  

Fonte: Autor. 2020. 

 

A CONAMA 430/2011 não estabelece um valor máximo 

permitido para o parâmetro DQO, entretanto a NBR 13969/1997 

determina que um conjunto fossa séptica e filtro tenha de 40% 

a 70% de eficiência na remoção de DQO. No tratamento 

proposto não foram verificadas reduções ao longo das séries de 

filtros. 

Os aumentos observados, ao longo do tratamento, 

podem ter sido causados por vários fatores. Segundo Aquino, 

Silva e Chernicharo (2006), alguns efluentes industriais podem 

conter significativas concentrações de substâncias inorgânicas 

reduzidas, que podem ser oxidadas pelo dicromato e causar 
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DQO. Ainda segundo os autores, se a análise da eficiência de 

um sistema de tratamento na remoção de matéria orgânica for 

feita apenas com base na DQO, deve-se ter em mente que 

esses compostos inorgânicos reduzidos, tanto na forma 

dissolvida quanto particulada, podem contribuir 

significativamente para a DQO.  

O tempo de partida, período em que as bactérias 

anaeróbias em um sistema de tratamento se desenvolvem, 

pode ter afetado o tratamento. O período de 15 (quinze) dias 

utilizados nesse trabalho, pode não ter sido suficiente.  

Outra possível causa associada é o tempo de detenção 

hidráulica. Muito embora tenha sido determinado tal qual a 

norma especifica, por questões operacionais, esse período 

pode não ter sido respeitado, como também não tenha sido 

suficiente para uma completa degradação.  

O pH é outro parâmetro que pode ter contribuído para a 

não redução nos valores de DQO. Como mencionado, o pH 

próximo a neutralidade é o ideal para a máxima eficiência das 

bactérias anaeróbias e, neste trabalho, o efluente apresentou 

características ácidas, que provavelmente afetou o processo da 

digestão. 

Outro ponto que cabe destaque está associado a 

temperatura ambiente. No dimensionamento, leva-se em 

consideração a temperatura média do mês mais frio para a 

cidade onde está instalada a unidade de tratamento. Para a 

cidade de Pombal – PB, esta temperatura está situada acima 

de 25ºC. Entretanto, a unidade piloto foi construída dentro de 

um laboratório com presença de ar-condicionado, funcionando 

em torno de 20ºC. 
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CONCLUSÕES  

 

Neste trabalho, os resultados observados não estavam 

em acordo com o que preconiza a CONAMA 430/2011 em 

nenhum filtro das duas séries propostas. Os resultados 

observados divergiram de outros estudos realizados com filtros 

anaeróbios e efluentes de laticínios, em que se verificava 

melhoras significativas da qualidade. Entretanto, foi possível 

observar uma melhora quanto ao pH, cor, turbidez e 

condutividade elétrica. A utilização de um filtro de polimento em 

areia poderá vir ajudar a melhorar ainda mais os índices. 

Embora para a DQO, um dos principais parâmetros na 

análise da eficiência de um tratamento de efluentes, tenha se 

observado uma ampliação entre a etapa final e inicial de 

tratamento, a utilização do sistema proposto por Cynamon, 

como também do tratamento de filtro anaeróbio, não pode ser 

desencorajada, tendo em vista que nos últimos anos, várias são 

as pesquisas que mostram a eficiência do processo, inclusive 

para efluente de laticínios. 

A temperatura é um fator preponderante para a eficiência 

das bactérias anaeróbias e, consequentemente, do próprio 

tratamento. A tendência é que estudos relacionados a este 

parâmetro, principalmente na região onde se realizou este 

trabalho, permita tornar o processo mais próximo da realidade 

a qual estamos inseridos, tendo em vista que a maioria das 

normas e outros estudos tomam por base locais de 

temperaturas mais amenas. 

As temperaturas registradas no sertão nordestino são 

favoráveis na maior parte do ano, mesmo no mês mais frio há 

uma boa atividade microbiana anaeróbia, o que torna muito 
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vantajoso a utilização deste tratamento. A tendência é que se 

verifique os valores de temperatura de forma mais minuciosa, 

para que tenhamos dados cada vez mais específicos a 

realidade local. 

Melhoras operacionais ao protótipo apresentado neste 

estudo, podem proporcionar um efluente com características do 

que se é desejado para o descarte em corpos receptores, e 

assim, as empresas passem a ter um sistema de tratamento de 

baixo custo e eficiente. 

Além disso, a adoção de tratamentos de efluentes como o 

desenvolvido neste trabalho, está inteiramente relacionado com 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a 

década de 2020 a 2030. Esses objetivos são importantes para 

criação e fortalecimento de uma cultura de responsabilidade na 

humanidade, nos governos e nas empresas. 

Os ODS também buscam melhorar a conservação dos 

recursos naturais e a adoção de práticas de produção e 

consumo mais sustentáveis, por isso a importância deste 

trabalho, uma vez que ele pode estar associado a mais de um 

dos 17 ODS, como a saúde e bem estar, água potável e 

saneamento, consumo e produção responsáveis, vida terrestre, 

vida na água e cidades e comunidades responsáveis.  
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RESUMO: Com a crescente demanda por insumos, ocasionado 
pela grande explosão populacional no planeta nas últimas 
décadas, a exploração dos recursos naturais tem se acentuado 
cada vez mais, em especial, por água de qualidade. Quanto 
maior o quantitativo de água utilizado, maior será a geração de 
águas residuárias e que, caso retornem ao meio ambiente sem 
o devido tratamento, poderá ocasionar sérios impactos 
ambientais como a intensificação da eutrofização dos corpos 
hídricos. Uma alternativa que tem ganho destaque nos últimos 
anos é a que usa macrófitas para tratamento destas águas 
residuárias, conhecidas como Sistemas Alagados Construídos 
(SACs). Este sistema se mostra menos oneroso quando 
comparado aos métodos tradicionais de tratamento de 
efluentes, bem como, tão eficiente quanto. Entretanto, por se 
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tratar de um processo biológico de tratamento de resíduos, 
alguns fatores ambientais podem interferir na eficiência deste 
sistema, a exemplo do clima e da sazonalidade. Vale salientar 
que o estudo realizado se trata de uma revisão 
bibliográfica.Sendo assim, o presente artigo tem por finalidade 
avaliar a influência destas duas variáveis nos SACs para 
tratamentos de efluentes urbanos ou rurais. Estudos mostraram 
que esta tecnologia pode ser utilizada com eficiência em 
diversas regiões do planeta, do clima temperado ao tropical, 
contanto que seja adaptada à região de operação. Fatores 
como tempo de retenção hídrica, escolha da espécie vegetal 
utilizada, tipo de substrato, qualidade do efluente e tipo de SAC 
utilizado devem ser ajustados para uma maior eficiência do 
processo de tratamento de águas residuárias. 
 
Palavras-chaves: eutrofização, tratamento biológico, 
saneamento. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O aumento populacional e a crescente industrialização 

das últimas décadas implicaram em uma maior exploração dos 

recursos naturais, dentre eles a água, resultando assim, no 

maior quantitativo de águas residuárias. Estas, por sua vez, 

sem um tratamento prévio e lançados diretamente nos corpos 

hídricos como rios, lagos e oceano, podem levar a sérios 

problemas ecológicos que levam a degradação ambiental 

(KARCZMARCZYK et al., 2016). 

Uma tecnologia em ascensão é o uso dos Sistemas 

Alagados Construídos (SACs) ou Constructed Wetlands (CW). 

Esta tecnologia vem sendo usada para uma ampla variedade 

de tratamento de águas residuais, especialmente em áreas 
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isoladas para aplicação em pequena escala e em cidades para 

polimento ou até mesmo tratamento de efluentes municipais (JI 

et al., 2020). Este sistema também é uma alternativa muito 

atrativa para as pequenas comunidades rurais, especialmente 

as que possuem agroindústrias familiares onde um processo de 

tratamento tradicional de efluentes é bem oneroso o que torna 

inviável economicamente para o produtor (LAAFFAT et al., 

2015). A alta demanda por este tipo de tratamento está 

relacionada ao seu bom desempenho, baixo custo de 

implantação, fácil manutenção, simples operacionalização, bom 

potencial de reutilização de água e nutrientes, tolerância à alta 

variabilidade e função como habitat de vida selvagem 

significativo (WANG et al., 2017).  

O SAC simula um ambiente natural conhecido como 

zonas húmidas ou pântanos. Estas zonas úmidas consistem em 

um ambiente de transição entre os ecossistemas terrestres e 

aquáticos, exibindo algumas das características de cada 

sistema. Praticamente, existem três tipos de SACs usados para 

tratar águas residuais ou pluviais: SACs naturais, SACs com 

fluxo superficial e SACs com fluxo subterrâneo. Para definir qual 

o tipo mais eficiente, algumas considerações devem ser feitas, 

como o tipo de efluente a ser tratado, local de implantação, 

condições climáticas e a espécie utilizada. Quando o efluente 

adentra no sistema, traz consigo produtos químicos que podem 

ser benéficos ou possivelmente prejudiciais ao seu 

funcionamento. Em áreas agrícolas, esse influxo incluirá 

nutrientes como nitrogênio e fósforo, bem como sedimentos e 

possivelmente agroquímicos. Já em áreas urbanas podem 

conter todos esses compostos químicos, além de outros 
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contaminantes, como óleos e sais (MITSCH; GOSSELINK, 

2015). 

A degradação biológica da matéria orgânica durante o 

processo de tratamento de efluentes ocorre tanto na presença 

de oxigênio molecular por respiração, sob condições anóxicas 

por desnitrificação, quanto sob condições anaeróbicas por 

metanogênese ou sulfidogênese (SENGUPTA; 

CHATTOPADHYAY, 2013). No caso dos SACs, ocorre a 

predominância do processo aeróbio devido às trocas gasosas 

com a atmosfera. 

Os SACs também podem apresentar alguns fatores 

limitantes. Alguns tipos de SAC, em especial, o de fluxo 

superficial requer maior área para implantação do sistema. 

Algumas espécies necessitam de um período maior de tempo 

para seu desenvolvimento antes de começar a receber o 

efluente. As condições climáticas e estação do ano também 

podem limitar o desenvolvimento da cultura utilizada, bem 

como, a atividade microbiológica. 

Supõe-se que os SACs possuem um melhor 

desempenho no tratamento em regiões de clima tropical, como 

o caso do Brasil (WANG et al., 2017). Sendo assim, a região 

Nordeste do Brasil se enquadra plenamente para implantação 

do sistema já que apresenta uma elevada temperatura durante 

a maior parte do ano, criando condições favoráveis para o 

desenvolvimento microbiológico, podendo acarretar em um 

efeito positivo na eficiência na degradação biológica da matéria 

orgânica do efluente tratado. 

Entretanto, os SACs também podem ser utilizados em 

regiões com temperaturas mais baixas, sendo necessárias 
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algumas adaptações tais como: a utilização da vegetação mais 

adequada para aquela região, maior tempo de retenção hídrica 

e a qualidade do efluente, especialmente com taxas de 

contaminantes menores (UUSHEIMO et al., 2018). 

Um outro fator determinante para o desempenho 

eficiente dos SAC’s é a escolha da espécie vegetal utilizada 

para o tratamento, que há de ser escolhida de acordo com as 

características de cada região, pois desempenham funções de 

suma importância. Além disso, sistemas que utilizam 

policulturas tendem a apresentar uma maior eficácia na 

remoção de nutrientes quando comparadas à sistemas de 

monoculturas (ZHU et al., 2017). 

Diante o exposto, este artigo tem por finalidade avaliar a 

influência do clima e da sazonalidade nos Sistemas Alagados 

Construídos utilizados para tratamento de águas residuárias. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo de revisão literária foi desenvolvido no 

período de agosto a outubro de 2020. A pesquisa é do tipo 

narrativa e exploratória. O levantamento literário foi obtido de  

bases acadêmicas conceituadas indexadas ao periódico 

CAPES, consistindo de artigos, livros, dissertações e teses 

(texto integral) que demostrem correlações diretas e indiretas 

sobre o fato estudado. As buscas das obras acadêmicas não 

foram limitadas por língua, mas foram limitadas por data de 

publicação, onde estas tinham, no máximo, cinco anos de 

publicação, salvo àquelas consideradas imprescindíveis devido 

a sua relevância histórica.  As coletas de dados seguiram três 
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premissas: a leitura exploratória, a leitura seletiva e o registro 

das informações extraídas. Na leitura exploratória ocorreu uma 

leitura rápida para identificar a relevância da obra com relação 

ao tema estudado. A leitura seletiva está relacionada ao 

aprofundamento das obras consideradas mais relevantes. Por 

fim, as informações extraídas são registradas e analisadas.  

 

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DA SAZONALIDADE 

NOS SACs 

 

O Sistema Alagado Construído consiste em uma 

simulação do ambiente natural para tratamento biológico de 

efluentes. Sendo assim, diversos fatores podem interferir 

diretamente ou indiretamente na sua taxa de eficiência, tais 

como: o grau de integridade vegetativa, tipo de espécies 

vegetais utilizadas, estratégia operacional, flora microbiológica, 

concentração de oxigênio e as características da região de 

implantação, nas quais incluem a temperatura, sazonalidade e 

clima (VALIPOUR; AHN, 2016). Para Mitsch e Gosselink 

(2015), o clima influencia a qualidade das águas através do 

equilíbrio da precipitação e evapotranspiração. As regiões 

áridas tendem a ter maiores concentrações de sais nas águas 

do que as regiões úmidas. O clima também tem uma influência 

considerável no tipo e extensão da vegetação e, portanto, afeta 

indiretamente as características físicas, químicas e biológicas 

dos solos. 

Para uma melhor eficiência do sistema é necessário 

monitorar a combinação complexa dos processos físicos, 

químicos e biológicos para a remoção de contaminantes, que 
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depende de uma série de variáveis, incluindo taxa de aplicação 

de águas residuais, taxa de carregamento orgânico, regime 

hidrológico, tempo de detenção hidráulica, modo operacional, a 

presença de vegetação e espécies de plantas (WANG et al., 

2017). 

A temperatura pode interferir na atividade microbiológica 

do sistema. Temperaturas muito elevadas ou muito baixas, 

interferem no desempenho dos microrganismos através dos 

seus mecanismos de remoção de poluentes, fazendo com que 

haja um déficit no tratamento de águas residuais por meio dos 

SACs. A temperatura influencia o ciclo de nutrientes, descrito 

na equação de Arrhenius, e o desenvolvimento da planta. Os 

SACs tendem a apresentar um desempenho diferente em 

climas frios e quentes (THARP et al., 2019). Uma variedade de 

processos de remoção de poluentes, como sedimentação, 

filtração, precipitação, volatilização, adsorção, absorção pela 

planta e vários processos microbiológicos é geralmente direta 

ou indiretamente influenciada pelas diferentes condições 

ambientais internas e externas, como a temperatura (WANG et 

al., 2017). 

Nos SACs, o processo mais importante de remoção de 

N é a desnitrificação mediante processos microbiológicos, onde 

o nitrato (NO3–) é reduzido a óxido nitroso (N2O) e, 

posteriormente, a gás nitrogênio (N2) sob condições anóxicas. 

A retenção de fósforo também é considerada um dos atributos 

mais importantes em um SAC, particularmente aqueles que 

recebem poluição de fonte difusa ou águas residuais (MITSCH; 

GOSSELINK, 2015). O processo de remoção de fósforo ocorre 

principalmente por meio de adsorção e precipitação química 
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pelo substrato nos SACs, o que é especialmente evidente em 

SAC de fluxo subsuperficial (YIN et al., 2017). JI et al. (2020) 

salientam que a adsorção pode ser afetada pela baixa 

temperatura. Em condições de clima frio, a adsorção de P 

ocorre predominantemente por quimissorção é menos intensa 

por ser uma reação exotérmica.  

O excesso destes compostos nos efluentes poderá 

causar a eutrofização do corpo hídrico receptor, induzindo a 

uma proliferação excessiva de algas. Além de provocar o 

decréscimo de oxigenação nas águas, essas algas, mediante 

lise celular, podem liberar toxinas que tem a capacidade de 

ocasionar sérios danos à saúde (WANG et al., 2016). 

  

OPERACIONAMENTO DOS SACS EM REGIÕES DE CLIMA 

TEMPERADO 

 

Uusheimo et al. (2018) salientam que em latitudes 

setentrionais, os SACs raramente são utilizados, pois sua 

eficiência de remoção de nutrientes tem sido questionada 

devido ao clima frio. O clima frio é considerado equivalente ao 

clima temperado, onde o mês mais frio tem uma temperatura 

média de −3° C e o mais quente uma média acima de 10° C. As 

regiões de clima frio cobrem uma ampla extensão de latitudes, 

desde as Grandes Planícies, Grandes Lagos e regiões 

marítimas na América do Norte, ao norte da Europa e norte da 

Ásia (JI et al., 2020).  Ji et al. (2020) destacam que os SACs de 

fluxo superficial são menos eficazes quando comparados com 

os de fluxo subsuperficial. Entretanto, Uusheimo et al. (2018) 

descobriram que este sistema foi eficiente para redução de 
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contaminantes no Lago Ormajärvi, localizado na Finlândia, 

onde a atividade microbiana contribuiu para a diminuição dos 

níveis dos compostos nitrogenados mesmo em baixas 

temperaturas, porém com maior tempo de retenção hídrica. Ji 

et al. (2020) relataram que foi demonstrado que a matéria 

orgânica (MO), Sólidos Totais (ST) e fósforo (P) permanecem 

com eficiência de remoção relativamente maior (quase acima 

de 80%), enquanto a remoção de nitrogênio total (NT) variou 

entre 17,6 e 87% em regiões de clima temperado.  

Wang et al. (2017) destacam que os parâmetros que 

dependem de processos físicos para sua remoção, tais como 

sedimentação, decantação e filtração, a exemplo da série de 

sólidos, são menos influenciados pela baixa temperatura, 

mantendo uma taxa de remoção de 95% a 97% nos Sólidos 

Suspensos Totais (SST). Com relação a Demanda Biológica de 

Oxigênio (DBO) e a Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

podem ser afetados negativamente em baixas temperaturas. 

Shakibaeinia et al. (2016) relatam declínio das concentrações 

de Oxigênio Dissolvido em épocas mais frias do ano. O oxigênio 

produzido pela fotossíntese pode ser liberado das raízes e 

folhas das plantas, mas as plantas ficam dormentes em baixas 

temperaturas. O processo trocas gasosas pela atmosfera 

podem ser reduzidas em climas frios por causa a formação da 

camada congelada ou do acúmulo da serrapilheira. Apesar da 

maior solubilidade de oxigênio na água em baixa temperatura, 

o suprimento de oxigênio e a capacidade de transferência 

podem ainda não atender totalmente ao requisito para a 

respiração microbiana para fins de biodegradação (JI et al., 

2020). 
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Kim et al. (2015) destacam que na região onde 

desenvolveu seu experimento, de clima temperado, pode 

ocorrer pequenas variações na taxa de remoção de poluentes, 

em especial no inverno, onde ocorre um leve decréscimo. 

Young et al. (2017) mostram que o processo de nitrificação em 

um reator de leito móvel com biofilme operando a 1° C atinge 

taxas de nitrificação que são 22,8% da taxa máxima de 

remoção de amônia a 20° C. Kujala et al. (2019) afirmam que a 

remoção de eficiência dos compostos nitrogenados sofreu 

redução significativa quando comparado a um SAC instalado 

em uma região de clima tropical, indicando a remoção de N em 

climas temperados apresenta problemas. Os processos de 

remoção de N podem ser restritos pela falta de fontes de 

carbono prontamente biodegradáveis. 

A remoção dos compostos nitrogenados em águas 

residuais envolve vários processos físicos, químicos e 

biológicos, incluindo filtração, sedimentação, volatilização, 

biossorção, adsorção de amônia, oxidação anaeróbia de 

amônio (Anammox), nitrificação e desnitrificação em CWs. A 

Anammox está presente em diversos ambientes com 

temperatura entre -1°C e 43ºC. Pang et al., (2015) verificou que 

este processo é retardado a temperaturas abaixo de 15º C. Ji et 

al. (2020) especificam que o efeito da baixa temperatura no 

processo de nitrificação indicou que a taxa de nitrificação 

poderia diminuir pela metade a medida que a temperatura decai 

10° C e poderia ser ainda mais sensível pela mudança brusca 

de temperatura. A baixa temperatura e o fornecimento 

insuficiente de oxigênio inibem as atividades da biota no SAC, 

o que leva à remoção consideravelmente restrita de N. 
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Em climas frios, Wang et al. (2017) salientam que a 

remoção de fósforo é indiretamente afetada pela disponibilidade 

de oxigênio, que influencia os níveis redox e a regressão mostra 

menores eficiências de remoção de P total. Yin et al. (2017) 

afirmam que a presença de Al, Ca ou Fe em substratos nos 

SACs possuem alta afinidade com P, podendo auxiliar em seu 

processo de remoção. Ji et al. (2020) reforçam que a correta 

escolha do substrato pode minimizar os efeitos adversos da 

baixa temperatura. 

Em temperaturas mais baixas, boa parte dos 

microrganismos provoca reduções nas taxas de reações 

bioquímicas. A diminuição da do processo metabólico afeta o 

funcionamento normal da membrana celular. Bactérias isoladas 

de ambientes de frio extremo foram encontradas com aumento 

de ácidos graxos de cadeia ramificada, de cadeia curta, anteiso 

e insaturados. Também foram observados a síntese maior de 

ácidos graxos cis em vez de ácidos graxos. Todos esses fatores 

são conhecidos por contribuir para o aumento da fluidez da 

membrana (SENGUPTA; CHATTOPADHYAY, 2013).  

Contudo, Ji et al. (2020) destacam que, embora a 

atividade microbiana seja inibida em baixa temperatura, a 

matéria orgânica solúvel pode ser removida com eficiência em 

SACs de fluxo subsuperficial devido a alguns microrganismos 

adaptados ao frio ainda terem a capacidade de decompor 

contaminantes orgânicos. A sedimentação e a adsorção 

também podem auxiliar no processo de remoção da matéria 

orgânica particulada. Durante a baixa temperatura, uma fração 

da DBO pode ser, ou se tornar coloidal, estando suscetível à 

remoção por filtração. 
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A escolha da espécie é outro fator-chave que deve ser 

levado em consideração. Em ambientes de frio intenso, uma 

série de problemas podem ocorrer, como plantas dormentes ou 

mesmo morrendo, congelamento de leito, formação de gelo e 

danos à estrutura física do sistema. Whitfield et al. (2016) 

reforçam que o congelamento da planta impede a realização da 

fotossíntese, contribuindo para a anoxia. O congelamento 

também pode aumentar o volume das células vegetais, 

causando seu rompimento das membranas internas e da 

parede celular, podendo evoluir para a morte da espécie. 

Normalmente, as plantas murcham facilmente no inverno, 

quando a temperatura fica baixa. No entanto, essa cobertura 

vegetal pode ainda proteger a superfície da água do 

congelamento e neve acumulada, reduzir a perda de calor e ter 

efeitos positivos na diversidade e atividade microbiológica em 

baixas temperaturas (WANG et al., 2017; JI et al., 2020). 

  

OPERACIONAMENTO DOS SACS EM REGIÕES DE CLIMA 

TROPICAL 

 

Comparando as diferentes condições de operação, o tipo 

de fluxo teve o maior impacto na carga removida, Wang et al. 

(2018) constataram que a temperatura foi o segundo fator de 

relevância, onde os melhores resultados de remoção de 

poluentes ocorreram quando o SAC operava a temperaturas 

mais elevadas no sul da China. Neste caso, a vegetação teve 

impacto mínimo. A presença de vegetação apenas aumentou a 

remoção de P em SACs de fluxo horizontal e superficial. 
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Para Mitsch e Gosselink (2015), a temperatura afeta 

diretamente a desnitrificação. As maiores concentrações de 

nitrato-nitrogênio em SACs ocorrem nos períodos mais quentes 

do ano quando as temperaturas mais altas aceleram a atividade 

microbiana de desnitrificação e o crescimento de algas e 

macrófitas. A produção de óxido nitroso tem sido maior quando 

as temperaturas do sistema foram maiores que 20º C. 

Nos períodos de máxima incidência solar, a temperatura 

da superfície do SAC pode ocasionar perdas de oxigenação, 

ocasionando estresse no sistema, impedindo os organismos de 

respirar através das vias metabólicas aeróbicas normais. Na 

ausência de oxigênio, o fornecimento de nutrientes à disposição 

das plantas também é modificado, e as concentrações de certos 

elementos e compostos orgânicos podem atingir níveis tóxicos 

(MITSCH; GOSSELINK, 2015). 

Kyriacou et al. (2019) explicam que a alta incidência solar 

e, consequentemente, elevação da temperatura, promove uma 

elevada atividade de nitrato redutase, provocando a diminuição 

da concentração do nitrato na planta, em especial nas folhas. 

Khan et al. (2018) também enfatizam a relevância da 

intensidade luminosa no processo de acumulação do nitrato na 

biomassa vegetal.  

Jin et al. (2016) destacam que as plantas respondem ao 

calor mediante uma adaptação progressiva no seu estado 

fisiológico e metabólico. O calor também pode intensificar a 

produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) causando 

estresse oxidativo e danos a estrutura morfológica da planta 

(SONG et al., 2020). 
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Caso haja a combinação de altas temperaturas com 

escassez hídrica poderá induzir a planta a respostas tanto 

antagonistas quanto sinérgicas. Para atenuar o calor, as folhas 

das plantas tendem a abrir seus estômatos para elevar a taxa 

de transpiração e diminuir a temperatura, mas em conjunto com 

condições de escassez hídrica, os estômatos não podem ficar 

abertos para evitar perdas desnecessárias de água (JIN et al., 

2016). 

O processo de germinação também é amplamente 

influenciado pela temperatura. Fatores ambientais, como 

inundação, temperatura, química do solo, composição orgânica 

de inorgânica do solo, patógenos, nutrientes e alelopatia, 

mostraram influência direta na germinação. Dehkordi et al. 

(2015) salientam que a germinação é beneficiada em 

temperaturas em torno de 25ºC, porém tendem a diminuir em 

concentrações salinas e grau de estresse hídrico elevados. A 

água é outro fator que requer atenção, pois a maioria das 

sementes requerem condições úmidas, mas não inundadas, 

para germinação e crescimento inicial das mudas (MITSCH; 

GOSSELINK, 2015). 

O aumento crescente da temperatura no tratamento 

também pode atingir o desempenho de forma positiva no que 

diz respeito ao fracionamento da DBO, e que o processo físico 

de sedimentação realiza um papel importante na remoção da 

DBO e que o mesmo é ligeiramente afetado pelo aumento da 

temperatura (JI et al., 2020).  

A região Nordeste do Brasil tem como clima tropical 

semiárido que apresenta dois períodos bem definidos, um de 

estiagem e um chuvoso, no qual o tempo chuvoso atinge as 
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estações de verão e outono e o tempo de seca as estações, 

primavera e inverno. Estas estações estão diretamente 

relacionadas com a temperatura e a radiação solar, 

apresentando maiores índices nos períodos de estiagem. A 

região não apresenta uma variação térmica muito acentuada 

quando comparadas as regiões de clima temperado, o que 

torna uma característica favorável para a instalação de SACs, 

onde os microrganismos atuaram próximas às suas condições 

ótimas de temperatura, acelerando o processo de tratamento 

dos efluentes. A alta incidência solar também estimula as altas 

taxas de fotossínteses nas espécies vegetais utilizadas no 

sistema. Vale salientar, que as espécies a ser escolhidas 

devem ser adaptadas às condições adversas do meio.  

 Além disso, a alta evapotranspiração afeta diretamente o 

tratamento em razão da redução do volume de água, elevando 

assim a concentração e o acúmulo de poluentes no efluente, 

podendo causar estresse ao sistema. Tomando como exemplo 

o processo de desnitrificação, que é favorecido com o aumento 

da temperatura, já que a velocidade do metabolismo das 

bactérias responsáveis por esse processo duplica a cada 10º C, 

sempre respeitando o limite suportável pelos microrganismos 

(JI et al., 2020). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Sistemas Alagados Construídos podem ser viáveis 

em diferentes regiões do planeta para redução da carga 

poluente em efluentes urbanos e rurais, bem como, na 

restauração de corpos hídricos degradados. Como abordado, 
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mesmo em condições extremas, esta tecnologia tem se 

mostrado viável quando adaptado as características do local de 

implantação, tempo de retenção e do efluente a ser tratado, 

principalmente.  Por ser um sistema relativamente com menor 

custo de implantação e manutenção quando comparados aos 

métodos tradicionais, torna-se viável sua implantação em 

pequenas comunidades, reduzindo os impactos ambientais 

negativos ao meio ambiente que o lançamento de efluente não 

tratado poderá ocasionar. Os SACs também podem fornecer 

um efluente final que pode ser reaproveitado, em especial, na 

agricultura. O efluente final ainda contém determinados 

nutrientes que podem reduzir o quantitativo de fertilizantes 

aplicado nas plantações. Sendo assim, mais estudos devem ser 

realizados visando otimizar o processo de tratamento biológico 

mediante SAC e o reuso deste efluente tratado, imprescindível 

em regiões com severa escassez hídrica. 
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RESUMO: O insumo água tem sido amplamente explorado nas 
últimas décadas, aliado a um constante crescimento industrial 
e populacional. Concomitante a isto, também é diretamente 
proporcional a elevação de efluentes gerados para atender esta 
demanda. Contudo, diversas regiões do planeta sofrem com 
grave escassez hídrica, como o caso do semiárido nordestino 
brasileiro. Com base nessa premissa, este artigo tem como 
objetivo destacar a potencialidade da wetland construída em 
regiões áridas e semiáridas para tratamento e reuso de 
efluentes. A Região Nordeste do Brasil tem apresentado 
condições favoráveis para o melhor desempenho desta 
tecnologia, apresentando uma temperatura próxima a faixa 
metabólica ideal dos microrganismos, fazendo com que a 
matéria orgânica seja degradada em um menor espaço de 
tempo, bem como, a alta taxa fotossintética tende a elevar a 
capacidade de biossorção de determinados compostos 
inorgânicos pelas espécies vegetais que compõem o sistema. 

mailto:andrea.maria@ufcg.edu.br
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Esta região ainda apresenta baixos índices de saneamento, em 
especial nas comunidades rurais, onde a presença de 
empreendimentos agroindustriais tem crescido 
vertiginosamente. Sendo assim, as wetlands construídas se 
mostram ser uma alternativa ideal de tratamento para regiões 
áridas e semiáridas, pois fornecem outras opções para a 
reutilização benéfica dos efluentes tratados, além de 
contribuírem para a conservação da água e mitigação das 
mudanças climáticas em regiões afetadas com a escassez de 
água. 
Palavras-chave: Saneamento. Poluição. Resíduos líquidos. 
 

INTRODUÇÃO  

 

A infraestrutura é a armação sobre a qual a civilização é 

construída. É o que proporciona os sistemas integrados que 

promovem a prosperidade, cultivam o bem-estar e, mediante o 

projeto adequado, são capazes de restaurar sistemas naturais 

que as cidades tão frequentemente degradam.  

Por sua própria natureza, a infraestrutura é um sistema 

colaborativo. Sistemas baseados em infraestrutura são 

deslocadores temporais, gerando benefícios não apenas para 

o presente, mas também para o futuro. Em um mundo de 

recursos limitados, as cidades mais bem-sucedidas aprenderão 

a otimizar seu consumo metabólico (ROSE, 2019). 

A integração entre as atividades de saneamento com as 

de planejamento territorial constitui o melhor meio para evitar 

ou minimizar a degradação ambiental, sendo, portanto, uma 

importante ferramenta de promoção a saúde. 

Em um mundo marcado por secas decorrentes de 

mudanças climáticas, por um crescimento populacional 

acelerado e por uma classe média florescente, é provável que 
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haja um acentuado aumento no consumo de água. Uma parte 

da solução é limpar os efluentes até os padrões de potabilidade 

e reaproveitá-los. 

Para prosperarem sob condições tão voláteis, nossas 

cidades precisarão ser capazes de se adaptar rapidamente. A 

fim de evoluírem com as enormes mudanças ambientais. As 

estratégias mais efetivas são elevar radicalmente a função 

benéfica protetora da natureza dentro e em torno das cidades e 

torna-las mais ecologicamente consciente e resiliente. 

A água é o elemento essencial para a manutenção da 

vida em todo o globo terrestre, no entanto, a distribuição é 

extremamente desigual e não está de acordo, na maioria dos 

casos, com a população e as necessidades para a indústria e a 

agricultura. Além da má distribuição e das perdas, sua 

qualidade tem sofrido sérios impactos negativos, provocados 

principalmente pelas atividades antrópicas, tornando parte da 

água imprópria para diversos usos. 

O homem utiliza a água para diversos fins, dela 

dependendo para sobreviver. Os usos da água podem ser 

consuntivos, quando há perdas entre o que é retirado e o que 

retorna ao sistema natural, e não consuntivos. 

No semiárido nordestino brasileiro, a disponibilidade de 

água é bastante limitada em virtude de suas condições 

climáticas, caracterizado por baixas e irregulares pluviosidades. 

Boa parte da economia da Região Nordeste está voltada ao 

setor rural, onde esta necessita de um volume considerável de 

água para produção de culturas e manutenção do rebanho. 

Neste contexto estão inseridas as agroindústrias de 

caráter familiar, que tem agregado valor a produção gerada em 

pequenas comunidades. Embora sejam de pequeno porte, 
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estas agroindústrias têm gerado uma quantidade considerável 

de efluentes, agravado pelo fato da região ainda ser deficiente 

quanto ao baixo índice de saneamento básico, principalmente 

no meio rural, e grande parte dos efluentes é lançado 

diretamente nos corpos hídricos sem seu devido tratamento, 

causando detrimento da qualidade de suas águas. 

A falta de gestão dos resíduos oriundos do processo 

produtivo de uma agroindústria gera um elevado grau de risco 

de contaminação, que pode se dá tanto por fontes pontuais 

quanto difusas de poluição, a exemplo de: esgotos domésticos, 

deflúvio superficial agrícola e dejetos da criação de animais. 

A escolha desta temática deve-se, primeiramente, a 

importância que as agroindústrias familiares desempenham 

para a região, agregando valor a matéria-prima gerada na 

localidade, induzindo à modernização do setor primário, 

crescimento dos serviços, e sobretudo contribuindo para 

minimizar o impacto negativo da migração dos agricultores para 

as cidades mediante a geração de emprego e renda. Todavia 

se faz necessário desenvolver tecnologias que visem tratar dos 

resíduos gerados no decorrer da cadeia produtiva destas 

agroindústrias, em especial ao efluente. Para cumprir esta meta 

deve haver adoção de uma solução tecnológica apropriada para 

o tratamento dos efluentes gerados. 

Para um bom desenvolvimento de um projeto com vista 

sustentável, as características socioeconômicas e ambientais 

devem estar adaptadas e fundamentadas em um profundo 

conhecimento a respeito das pessoas, do ecossistema e dos 

recursos naturais nativos. Neste viés, a tecnologia denominada 

wetland construída tem se demonstrado eficiente na remoção 

de certos poluentes em água.  
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Sendo assim, para garantia da saúde pública e 

saneamento como um bem associado e em busca de atendar 

as ODS, tem sido estudada a aplicação de tecnologias para 

tratamento de água e esgoto. Com isso, este trabalho tem como 

objetivo despertar na comunidade científica da área de 

saneamento ambiental a potencialidade da wetland construída 

em regiões áridas e semiáridas como elemento para 

organização de conhecimentos dispersos obtidos ao longo da 

vida acadêmica ou do contato direto com a prática da pesquisa.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa realizada é do tipo exploratória. Foram 

selecionados artigos correlacionados ao tema, publicados nas 

bases acadêmicas conceituadas indexadas ao periódico 

CAPES e livros relacionados ao tema, no período de tempo 

entre 2016 e 2020 escritos em português e/ou inglês.  

 

POTENCIAL DE USO DAS WETLANDS CONSTRUÍDAS 

PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

A agenda de 2030 é um plano de ação para as pessoas, 

o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz 

universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, os ODS, e 169 metas, para erradicar a pobreza e 

promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta 

(BRASIL, 2020).  

Nesse contexto pode-se destacar as ODS 06 e 11, que 

retrata sobre água potável e saneamento e as cidades e 

comunidades sustentáveis, respectivamente. É fundamental 
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apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas 

entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o 

planejamento nacional e regional de desenvolvimento.  

Até 2030, tem-se como meta aumentar a urbanização 

inclusiva e sustentável, e a capacidade para o planejamento e 

a gestão participativa, integrada e sustentável dos 

assentamentos humanos, em todos os países. A água está no 

centro do desenvolvimento sustentável e das suas três 

dimensões – ambiental, econômica e social (BRASIL, 2020). 

Os recursos hídricos, bem como os serviços a eles 

associados, sustentam os esforços de erradicação da pobreza, 

de crescimento econômico e da sustentabilidade ambiental. O 

acesso à água e ao saneamento importa para todos os 

aspectos da dignidade humana: da segurança alimentar e 

energética à saúde humana e ambiental. 

Uma das metas visa à universalização da coleta e 

tratamento dos esgotos dos países até 2030, melhorar a 

qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e 

minimizando a liberação de produtos químicos e materiais 

perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais 

não tratadas, e aumentando substancialmente a reciclagem e 

reutilização segura globalmente. 

A escassez de água afeta mais de 40% da população 

mundial, número que deverá subir ainda mais como resultado 

da mudança do clima e da gestão inadequada dos recursos 

naturais. É possível trilhar um novo caminho que nos leve à 

realização deste objetivo, por meio da cooperação 

internacional, proteção às nascentes, rios e bacias e 

compartilhamento de tecnologias de tratamento de água. 
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Segundo Morais Filho e Oliveira (2020), a região do 

semiárido nordestino se caracteriza por uma grande dificuldade 

para gestão de recursos hídricos, apresentando chuvas 

concentradas em poucos meses do ano e um padrão muito forte 

de variação interanual que provoca períodos de índices 

pluviométricos regulares e anos e prolongada escassez hídrica. 

São também fatores negativos que desafiam a gestão dos 

recursos hídricos a elevada demanda de água, especialmente 

para abastecimento humano e irrigação, e a poluição derivada 

dos esgotos domésticos.  

Nessa ótica, é imprescindível apoiar e fortalecer a 

participação das comunidades locais, para melhorar a gestão 

da água e do saneamento. A implantação das wetlands 

construídas tem como objetivo tratar todos os tipos de águas 

residuais em larga escala (da indústria, mineração, agricultura, 

chorume, drenagem de águas pluviais, esgoto sanitário 

municipal, incluindo tratamento de esgoto doméstico em áreas 

remotas, como é o caso das áreas rurais). Podendo ser 

utilizadas também como um método de pós-tratamento para 

águas residuais, porque sua capacidade média de remoção de 

sólidos em suspensão totais, DBO5,20 e DQO é de 70%, 80% e 

60%, respectivamente. Esta tecnologia tem se mostrado 

atrativo para pequenas comunidades rurais, por ser de baixo 

custo e eficientes, além de apresentar um excelente potencial, 

para ser implementada em solos de baixa permeabilidade. 

Outro ponto de fundamental importância diz respeito à 

escolha da espécie a ser utilizada na wetland. A escassez 

hídrica, característica comum das condições climáticas de 

algumas regiões, é a principal responsável pelas frustrações e 

dificuldades encontradas na busca por culturas agrícolas no 
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Nordeste. Isso ocorre, pois a produtividade agrícola é 

facilmente afetada de forma negativa por estresses abióticos, 

que são capazes de prejudicar o desenvolvimento das plantas, 

causando variabilidade e até mesmo perdas na produção. Tais 

efeitos atingem não só os agricultores da região, mas também 

muitos dos pecuaristas, que tendem a enfrentar dificuldades na 

obtenção de culturas forrageiras para alimentação dos 

rebanhos (LONDE; PINHO, 2017). 

Sobre a performance das wetlands construídas, ocorrem 

por gravidade, permeabilidade e biodegradação. Possibilitando 

esses sistemas atuarem como um tratamento secundário (que 

acontece decorrente do próprio sistema ser um filtro 

granulométrico), removendo matéria orgânica por meio de 

reações bioquímicas. Já no tocante ao tratamento terciário de 

esgotos, acontece devido à presença das macrófitas, que 

desenvolvem papel fundamental no sistema. 

A presença da vegetação é um dos fatores primordiais 

para maximizar a eficiência das wetlands construídas, mas para 

que ocorra de fato uma efetividade no tratamento das águas 

residuais, há necessidade de dominar minuciosamente as 

características das mais variadas espécies de macrófitas 

disponíveis, conhecer as propriedades de colonização dos 

grupos de certas comunidades microbianas e entender a forma 

como os compostos biogênicos e contaminantes presentes nas 

águas, interagem com o material que estão no leito do filtro. 

Há ocorrência de várias classificações e critérios para 

definir os tipos de wetlands construídas, porém Vymazal (2017) 

categoriza os mesmos, de acordo com o tipo de macrófita 

utilizada; a hidrologia (fluxo superficial e subsuperficial) e com 

relação a trajetória que são direcionadas as águas residuais, 
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que podem ser:  vertical ou horizontal. Além disso, o sistema 

ainda pode ser utilizado de forma combinado (conhecidos como 

sistemas híbridos).  

As wetlands construídas com fluxo superficial consistem 

em bacias ou canais, possuindo solo ou outro meio adequado 

para dar suporte a vegetação enraizada (se houver) e águas 

relativamente rasas que flui através da unidade (VYMAZAL, 

2014). Uma das principais distinções desse tipo de sistema é 

apresentarem a lâmina de água acima da superfície do solo. 

As características desses tipos de sistemas são 

semelhantes às lagoas artificiais, seu consumo de oxigênio 

varia com a qualidade do líquido e as algas planctônicas ou 

filamentosas ou as plantas aquáticas são difundidas na 

superfície. Na ausência de luz, as áreas mais profundas são 

frequentemente controladas por processos anaeróbicos. 

Peculiaridade esta que se torna importante para auxiliar na 

remoção de nitrogênio do efluente.  

Além disso, nestes sistemas, a purificação das águas 

residuais ocorre devido a absorção dos nutrientes, através das 

plantas aquáticas utilizadas, como também, pelo transporte de 

oxigênio para a rizosfera e dos microrganismos associados. 

Segundo a autora, uma das principais espécies mais estudadas 

para esse tipo de sistema, é Eicchornia crassipes, 

popularmente reconhecida por aguapé, que possui grande 

capacidade de resistir a águas contaminadas, com variação de 

temperatura, nutrientes, pH e metais pesados (MELLO, 2016). 

Nas wetlands construídas com fluxo subsuperficial ou 

sistemas com filtros plantados (como é popularmente 

conhecido) é utilizado material filtrante como areia e brita, com 

a finalidade de manter as macrófitas fixas. Nesse tipo de 
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sistema, diferentemente dos sistemas de fluxo superficial, o 

escoamento da lâmina d’agua ou efluente, não se encontra em 

contato direto com a atmosfera, e sim, abaixo da primeira 

camada do substrato (MELLO, 2016).  

Entretanto nesses tipos de sistema, há um alto teor de 

matéria orgânica e sólidos em suspensão, que ocorrem 

decorrente a baixa vazão e alto tempo de retenção hidráulica, 

somados a boas condições de sedimentação. Contudo, uma 

das principais desvantagens desse tipo de sistema, é com 

relação a propensão do mesmo, em proliferar animais e insetos, 

devido à camada de água acima do substrato (PATEL, 2018). 

Patel (2018) afirma que as wetlands construídas de fluxo 

subsuperficial são classificados de acordo com o sentido do 

liquido ou da associação desses sistemas, podendo ser vertical, 

horizontal, e sistema hibrido. Nas wetlands construídas com 

fluxo subsuperficial horizontal as águas residuais a serem 

tratadas, inicialmente são inseridas na zona de entrada do 

sistema, que normalmente são compostas por brita ou 

cascalho, onde a mesma irá penetrar lentamente o material 

filtrante até a zona de saída. Dessa forma, o liquido inserido irá 

percolar no sentido horizontal, impulsionado pela declividade de 

fundo. 

Como o fluxo do liquido, nesse tipo de sistema, é mantido 

abaixo do material filtrante, há a formação de um ambiente 

predominantemente anóxico, sendo rico em zonas aeróbicas 

nas áreas adjacentes às raízes das plantas, que atuam como 

um sistema de transporte de oxigênio da atmosfera para o leito 

do filtro. As condições redox do sistema o tornam altamente 

flexível, versátil e eficiente para o tratamento de diversos tipos 
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de águas residuais, assim como, os variados contaminantes 

presente (GORGOGLIONE; TORRETTA, 2018). 

Com relação a sua aplicabilidade, as wetlands 

construídas têm sido geralmente usados para o tratamento de 

águas residuais em níveis local, coletivo e municipal, bem 

como, outros tipos de águas residuárias, como as industriais 

oriundas de refinarias, produtos químicos, celulose e papel, 

curtumes, fábricas têxteis, matadouros, vinícolas e efluentes 

provenientes da agricultura e várias outras águas de 

escoamento superficial (MEDEIROS, 2017). 

Nas wetlands construídas de fluxo subsuperficial vertical, 

os canais ou bacias são preenchidos por materiais filtrantes que 

darão suporte as macrófitas cultivadas. Portanto, neste modelo 

o efluente ao ser introduzido no sistema, irá fluir através do leito, 

de forma a cobrir toda a parte superior que foi cultivada, logo 

em seguida, o efluente será drenado e coletado ao fundo do 

canal.  

Uma das principais características desse tipo de sistema, 

está relacionado com a sua alimentação intermitente, que 

influencia o arraste do oxigênio atmosférico para o material 

filtrante através da convecção e difusão. Portanto, a cada nova 

aplicação, nova quantidade de oxigênio é adicionada, sendo 

somada com a quantidade de oxigênio já existente na massa 

sólida, facilitando assim, o processo de nitrificação e 

desnitrificação (ZANELLA, 2008). Além disso, esse sistema 

apresenta eficiência na remoção de matéria orgânica e sólidos 

em suspensão. Entretanto, o fósforo apresenta um teor de 

remoção baixa, a não ser, que meios com alta capacidade de 

sorção sejam utilizados. 
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Os sistemas híbridos é o nome dado a combinação dos 

sistemas de fluxos a fim de ter um desempenho aprimorado, de 

acordo com as condições e especificações locais. De acordo 

com Dreifus (2012), os sistemas combinados podem apresentar 

em um mesmo tanque, dois tipos de sistemas, um com fluxo 

superficial e outro com fluxo subsuperficial, o que possibilita a 

combinação de variadas espécies de macrófitas. Essa 

configuração permite uma maior eficiência ao unir esses dois 

sistemas, exemplo disso é uma maior capacidade de areação 

das wetlands construídas com fluxo subsuperficial, que só 

acontece devido ao contato entre a lâmina de água e o ar, como 

ocorre nos sistemas de fluxo superficial. 

Porém, a configuração mais usual dos sistemas híbridos 

é o uso de um sistema vertical, seguido de um sistema 

horizontal. O objetivo dessa associação é fornecer a ocorrência 

de processos de nitrificação e desnitrificação na wetland 

construída de fluxo vertical e no de fluxo horizontal, 

respectivamente, porque o sistema vertical é bem oxigenado, 

enquanto no sistema horizontal há condição anóxica, 

características necessárias a estas reações. 

Uma das grandes problemáticas que afetam as 

populações rurais em regiões áridas, principalmente aquelas 

cujo a agricultura desempenha um papel importante, está 

relacionada com a escassez de água. Portanto, ao ser 

elaborado um projeto de tratamento de águas residuais 

descentralizado devem ser adaptados de modo que o objetivo 

final esteja pautado na reutilização local da água. As aplicações 

desses sistemas devem ser ajustadas para minimizar a perda 

de água e ainda atingir a meta de tratamento. A reutilização de 

águas residuais tratadas também pode ajudar a aliviar 
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problemas como desertificação e perda de biodiversidade em 

áreas áridas e semiáridas (NIVALA et al., 2019) 

Yahiaoui et al. (2020) avaliaram o desempenho de um 

filtro de fluxo vertical cultivado com a planta Juncus maritimus 

para tratamento de esgoto doméstico na cidade de El-Oued, no 

sudeste da Argélia, cujo o clima da região é hiperárido com 

verão quente e seco, inverno muito frio, chuvas fracas e 

irregulares e insolação bastante forte. Apesar do clima, os 

resultados alcançados foram eficazes, com taxa de remoção 

média obtida de 91,05% para Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO5), 86,67% para Sólidos Suspensos Totais (SST), 78,45% 

para Nitrogênio total (Ntot) e 95,14% para fosforo total (Ptot). 

Já Stefanakis (2020) relata em seus apanhados, o 

funcionamento a mais de cinco anos de wetland construída com 

fluxo vertical para tratamento de águas residuais municipais em 

campos de instalações de produção de petróleo em um 

ambiente desértico, em Omã (Bauer Nimr LLC, Muscatpara). O 

sistema passa por dois estágios, o primeiro com três leitos com 

fluxo vertical paralelos, onde opera com um ciclo alternado, ou 

seja, dois dias de alimentação seguidos por seis dias de 

descanso, enquanto o segundo estágio tem duas camas com 

fluxo vertical paralelas. Os leitos são plantados com espécies 

nativas, Phragmites australis, Typha domingensis e 

Schoenoplectus litoralis.  

Na cidade de Mashhad, Irã, cujo clima também é árido, 

utilizou-se pela primeira vez para tratar águas residuais de uma 

indústria de fabricação de vidro, um sistema de wetland de fluxo 

subsuperficial horizontal, plantado com a espécie vegetal 

Cortaderia Selloana. No entanto, com o objetivo de diminuir os 

riscos ao longo do tratamento, primeiro realizou-se um estudo 
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piloto, no qual consiste em um tanque de decantação e uma 

wetland construída de fluxo subsuperficial horizontal. Em 

seguida, os resultados da pesquisa experimental foram 

utilizados para construir um sistema wetland em escala real que 

trata 10 metros cúbicos por dia. O projeto obteve resultados 

eficazes, atingindo taxas de remoção de 90, 90, 99% para 

DBO5, DQO, TSS, respetivamente e > 90% para Ntot e Ptot 

(GHOLIPOUR et al., 2020). 

Segundo o mesmo autor, a qualidade da água residuária 

não somente atendeu aos padrões nacionais do Irã para 

descarte na rede de esgoto, mas consequentemente tornou 

possível reutilizar águas residuais tratadas no processo de 

fabricação de vidro, ajudando assim a proteger os recursos 

hídricos nesta área escassa de água. 

Vieira et al. (2019) construíram e dimensionaram um 

protótipo de wetland construída no município de Paulo Afonso, 

Estado da Bahia, localizado na região Nordeste do Brasil, com 

o objetivo de realizar o tratamento de águas residuárias da 

indústria de laticínios. A vegetação escolhida para compor o 

sistema foi a baronesa Eichhornia crassipes. 

Contudo, nos estudos realizado por Sobrinho (2019) teve 

como finalidade implementar um wetland aplicado ao pós-

tratamento de efluente de uma Estação de Tratamento de 

Esgoto de uma comunidade universitária da UFERSA, 

localizada na região do semiárido, no Rio Grande do Norte. 

Cujo principal intuito é o reuso ou dá uma disposição final 

adequada ao efluente tratado, para evitar a concentração dos 

contaminantes químicos e biológicos no solo. 

Segundo Stefanakis (2020) uma das grandes vantagens 

em se utilizar as wetlands construídas em regiões quente e 
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áridas ou semiáridas, é com relação aos serviços 

ecossistêmicos que os mesmos fornecem, como por exemplo, 

a regulação do microclima local. O autor em seus apanhados 

relata a diminuição em 10º C em um raio de até 1 km de 

distância ao redor do sistema implantado. Essas descobertas 

só indicam o efeito positivo das instalações desses sistemas. A 

temperatura reduzida e o aumento da umidade também 

modificam a biodiversidade local, podendo reduzir também, o 

consumo de energia para refrigeração. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As wetlands construídas são uma alternativa viável, na 

qual demonstra grande adaptabilidade a diferentes situações e 

arranjos, apresentando boa performance no tratamento de 

variados tipos de efluentes, além de serem uma tecnologia 

limpa, com menores investimentos principalmente por ser de 

fácil instalação, operação, manutenção e apresentar um custo 

operacional vantajoso, dentre outras diversas vantagens 

atribuídas a este sistema. Sobre as regiões quentes com clima 

árido ou semiárido, as wetlands construídas se mostram ser 

uma alternativa ideal de tratamento, pois fornecem outras 

opções para a reutilização benéfica dos efluentes tratados, 

além de contribuírem para a conservação da água e mitigação 

das mudanças climáticas em regiões afetadas com a escassez 

de água. 

Algumas pesquisas, apesar de serem limitadas, têm sido 

difundidas e realizadas na região Nordeste do Brasil, 

principalmente pelo fato da irradiação solar ser constante 

durante quase o ano todo, condição que favorece a fotossíntese 
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das macrófitas, tornando assim, que esta seja uma tecnologia 

bastante viável. 

Embora, as wetlands construídas tenham sido utilizadas 

em vários lugares do mundo e há muitas décadas, ainda é 

necessário  pesquisas na área, principalmente no Brasil, para 

identificar e melhorar o efeito de cada elemento ativo no 

tratamento, como o tipo de vazão utilizada, materiais filtrantes, 

as macrófitas, a taxa de carregamento hidráulica e orgânica, a 

taxa de depuração, transferência de oxigênio, estrutura e 

metabolismo do biofilme formado e vida do sistema. Para 

assim, difundir maior conhecimento e informação, de modo a 

popularizar a utilização desses sistemas.  
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