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MAX) COM DIFERENTES ÉPOCAS DE COLHEITA  
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Ivonete Hoss2  

   

1 INTRODUÇÃO  

  

Trata-se de um projeto de pesquisa.  

A primeira referência à soja como alimento tem mais de 5.000 anos. 

O grão foi citado e descrito pelo imperador chinês Shen-nung, considerado 

o “pai” da agricultura chinesa, que deu início ao cultivo de grãos como 

alternativa ao abate de animais (APROSOJA, 2010).  

Um dos principais indicativos que atestam a importância cultural e 

nutricional da soja para os chineses onde da oleaginosa é extraído o leite, o 

queijo, o pão. Além disso, a soja era uma espécie de moeda, assim poderia 

ser trocada por outros produtos (APROSOJA, 2010).  

A soja de cinco milênios atrás difere muito da soja que conhecemos 

hoje, ou seja, eram plantas rasteiras que se desenvolviam ao longo de rios 

e lagos, uma espécie de soja selvagem. O processo de “domesticação” da 

soja ocorreu no século XI a.C., a partir de cruzamentos naturais feitos por 

cientistas chineses. Neste momento, a soja era encontrada principalmente 

na região oriental do Norte da China, onde se cultivava trigo de inverno 

(APROSOJA, 2010).  

Após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, o grão de soja 

tornou-se um item de comércio exterior importante. Pode-se considerar o 

ano de 1921, quando é fundada a American Soybean Association (ASA), 

                                            
1 Projeto de pesquisa submetido por acadêmicos do curso de Agronomia da Faculdade 

La Salle, 2018.  
2 Professora Mestre, orientadora do projeto de pesquisa.  



 
 

 

como o marco da consolidação da cadeia produtiva da soja em esfera 

mundial (APROSOJA, 2010).  

O Brasil tem uma área total de 35 milhões de hectares e produção nacional 

de 229,5 milhões de toneladas, e a soja é uma das culturas de grande 

importância para a economia nacional, sendo considerada a maior 

responsável pelo desempenho da produção (CONAB, 2018)  

No Estado de Mato Grosso tem grande representação como maior 

produtor nacional de soja, com estimativa para a safra 2016/17 de 9,39 

milhões de hectares de cultivo e produção de 31,04 milhões de toneladas 

(IMEA, 2017), representando cerca de 28,8% da produção nacional de soja. 

Atualmente a maior parte das áreas cultivadas é ocupada com soja 

transgênica, cuja crescente expansão em área plantada nos últimos anos 

está pautada na facilidade de manejo da cultura ao permitir menor número 

de aplicações de herbicidas, o que se traduziria em menor custo de 

produção (PELAEZ; et al., 2004).   

Devido à importância desse grão, devem ser tomados cuidados 

para que a qualidade do grão não seja afetada. Além das condições 

climáticas a maturação e a colheita, as principais causas do decréscimo da 

qualidade de sementes são o manejo inadequado durante a colheita e 

armazenamento prolongado em condições irregulares, a aplicação de 

substâncias químicas e os ataques de micro-organismos e outras pragas 

(LIMA, 2015).  

A análise de qualidade de sementes, surgiu em necessidade de 

corrigir problemas encontrados na comercialização de sementes na Europa, 

na segunda metade do século XX, resultando, em 1969 no primeiro 

laboratório de análises de semente na Alemanha e, posteriormente no 

primeiro manual de análises de sementes (LIMA, 2015).  

Mediante a importância da cultura da soja em escala mundial, o 

objetivo do trabalho é avaliar a perda de germinação e vigor do cultivar SYN 

15640, sofrendo uma extra exposição a condições climáticas após a sua 

maturidade fisiológica na qual, a cultivar será submetida a colheitas em 

intervalos de 7 em 7 dias após R8 assim, visando relacionar seus 



 
 

 

respectivos resultados com qualidade em produção de sementes para 

futuras gerações.  

A soja tem grande importância econômica, ocupando o primeiro 

lugar em grãos produzidos e comercializados no país, tendo como principal 

objetivo a produção por área e para gerar essa produtividade é necessário 

um bom stand populacional que depende diretamente da qualidade do 

cultivar semeada. Mediante tal importância agronômica, o trabalho tem 

intuito de avaliar a qualidade fisiológica das sementes do cultivar SYN 

15640, colhida em 5 diferentes épocas, R8, R8+7 dias, R8+14 dias, R8+21 

dias, R8+28 dias, correlacionando a perda da qualidade com o índice 

pluviométrico acumulado a partir da maturação fisiológica.   

O delineamento experimental do ensaio será em blocos 

casualizados com 3 repetições com espaçamento de 0,5m entre linhas.  

Finalizando a colheita das parcelas, realizará o teste de vigor e germinação, 

que será semeado em bandejas, com substrato estéril, e mantido em um 

ambiente controlado, para que não haja interferência climática, a avaliação 

de vigor será realizada após 3 dias do semeio, e a leitura de germinação 

será após 6 dias de semeio.  

  

1.1 Problema e Hipótese  

  

A produção de sementes para comércio é de suma importância para 

produção brasileira, tanto que para grandes grupos de melhoramento, a 

interação genótipos x fenótipo é o principal desafio enfrentado por 

melhoristas de plantas durante as fases de seleção do programa de 

melhoramento, procurando cultivares que sofram uma menor perdas de 

qualidade por variações climáticas, buscando cultivares que se adaptem a 

diferentes ambientes de cultivo como índice pluviométricos elevado após 

sua maturação fisiológica ou de falta de água durante o semeio.   

Uma das hipóteses para evitar a baixa taxa de vigor e germinação 

no plantio, é realizar a colheita na época correta após a maturação, realizar 

a colheita no estádio fenológico R8 é uma forma de antecipar a colheita da 



 
 

 

variedade, sem perdas significativas, deixando o material menos tempo 

exposto aos fatores climáticos.    

  

1.2 Objetivo Geral   

  

O presente objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade e vigor das 

sementes de soja do cultivar SYN 15640 colhidos em diferentes épocas em 

Lucas do Rio VerdeMT, pensando em uma melhor qualidade de sementes 

e consequentemente obtendo uma maior produtividade.  

  

1.2.1 Objetivos Específicos  

  

- Avaliar a qualidade fisiológica das sementes do cultivar SYN 15640 

em diferentes épocas de colheita;  

- Realizar análise de vigor e germinação das sementes colhidas no 

experimento; - Demonstrar qual a melhor época para colheita de variedades 

para Lucas do Rio Verde e região.  

  

1.3 Justificativa  

  

O presente projeto se justifica considerando o atual cenário do 

agronegócio e do setor econômico que sempre visa o aumento da 

produtividade de grão da oleaginosa Glycine max na região norte do Mato 

Grosso. Neste sentido, incentivar o desenvolvimento e pesquisas de 

variedades que possam ter tolerância a fatores climáticos, com o grande 

índice pluviométrico.  

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

2.1 Produção e Soja   

  



 
 

 

O crescimento da cultura da soja no Brasil esteve 

sempre associado aos avanços científicos e a disponibilização 

de tecnologias ao setor produtivo. A mecanização e a criação 

de cultivares altamente produtivas adaptadas às diversas 

regiões, o desenvolvimento de pacotes tecnológicos 

relacionados ao manejo de solos, ao manejo de adubação e 

calagem, manejo de pragas e doenças, além da identificação 

e solução para os principais fatores responsáveis por perdas 

no processo de colheita, são fatores promotores desse avanço 

(VENCATO; et al., 2010).  

  

2.2 Germinação e Vigor de Sementes  

  

A germinação, a pureza e a sanidade são três critérios de qualidade 

aceitos e determinados nas análises de rotina em laboratórios de análise de 

sementes. Esses parâmetros são de grande importância para avaliar a 

qualidade das sementes no mercado. No entanto, não são suficientes para 

determinar a qualidade da semente. Um quarto critério de qualidade, 

denominado vigor, surgiu com o objetivo de estimar o desempenho das 

sementes no campo. A expressão “vigor das sementes” foi utilizada durante 

muitos anos, mas somente nas últimas duas décadas se reconheceu como 

um fator definível de qualidade e se compreendeu seus efeitos sobre o 

comportamento e emergência da semente no campo (FRANCO, et.al., 

2013).  

O teste padrão de germinação, é atualmente o 

parâmetro utilizado para medir a viabilidade e predizer a 

emergência a campo quando a semeadura é realizada em 

condições ideais de solo, de umidade e de temperatura. Tais 

condições, raramente ocorrem e esse parâmetro de avaliação 

da viabilidade superestima a emergência a campo, em 

porcentagens variáveis. Isso é devido ao fato de que, o vigor 



 
 

 

das sementes integra fatores ou caracteres que vão além da 

simples viabilidade (FRANCO, et.al., 2013).  

A avaliação do vigor das sementes começou nos EUA na década 

de 1940 e tem evoluído à medida que os testes vêm sendo aperfeiçoados, 

ganhando precisão e reprodutibilidade de seus resultados, que é de 

fundamental importância nas decisões que devem ser tomadas nas fases 

de produção e comercialização dos lotes. Atualmente, nos EUA, por 

exemplo, é obrigatório o uso de testes de vigor (FRANCO, et.al., 2013).  

  

2.3 Ciclo Fenológico da Glycine Max  

  

Para avaliar quaisquer características fisiológicas de uma cultura, é 

necessário entender como a mesma funciona. No caso da cultura da soja 

seu ciclo é dividido em ciclo vegetativo e reprodutivo. A partir do VC, as 

subdivisões dos estádios vegetativos são numeradas sequencialmente (V1, 

V2, V3, V4, V5, V6, Vn, onde Vn é o último nó, no topo da planta, com folha 

completamente desenvolvida). Assim, uma plântula está em V1 quando as 

folhas unifolioladas (opostas, no primeiro nó foliar) estiverem 

completamente desenvolvidas, isto é, quando os bordos dos folíolos da 

primeira folha trifoliolada não mais se tocarem. Nesse estádio, a 

fotossíntese das folhas e a absorção de água e nutrientes pelas raízes da 

planta em desenvolvimento, já são capazes de sustentá-la (NEUMAIER; 

et.al., 2000).  

De modo semelhante, uma planta atinge o estádio V2 quando a 

primeira folha trifoliolada estiver completamente desenvolvida, ou seja, 

quando os bordos dos folíolos da segunda folha trifoliolada não mais se 

tocarem. Nesse estádio, as plantas infectadas pela bactéria Bradyrhizobium 

spp. começam a fixar o N do ar. Nos estádios seguintes, a fixação biológica 

de nitrogênio (FBN) aumenta gradativamente até atingir seu máximo em R5. 

Em V2, o crescimento das 26 raízes laterais na camada superficial do solo 

é intenso e continuará intenso até V5 (NEUMAIER; et.al., 2000).  



 
 

 

Na sequência, o estádio V3 se caracteriza pela segunda folha 

trifoliolada que se encontra completamente desenvolvida, o que acontece 

quando os bordos da terceira folha trifoliolada não mais se tocarem. E assim, 

sucessivamente, para V4, V5, V6, ... Vn. Em condições normais, o tempo 

decorrido entre um estádio vegetativo e o seguinte, varia de três a cinco 

dias, sendo o maior tempo decorrido entre os estádios vegetativos iniciais e 

o menor tempo entre os finais. Mesmo perdas drásticas de área foliar 

durante os estádios vegetativos causam pequenas reduções no rendimento 

de grãos (NEUMAIER; et.al., 2000).  

Os estádios reprodutivos descrevem detalhadamente o período 

florescimento-maturação. São denominados pela letra R seguida dos 

números um até oito. Os estádios reprodutivos abrangem quatro distintas 

fases do desenvolvimento reprodutivo da planta, ou seja, florescimento (R1 

e R2), desenvolvimento da vagem (R3 e R4), desenvolvimento do grão (R5 

e R6) e maturação da planta (R7 e R8). O início do florescimento é descrito 

pelo estádio R1 que ocorre com o aparecimento da primeira flor aberta, em 

qualquer nó da haste principal. Normalmente, a primeira flor aparece em um 

dos nós da porção média da haste. O aparecimento de novas flores abertas 

se dá, a partir dessa porção média, para ambas as extremidades da haste 

principal da planta. É nesse estádio que a taxa de crescimento vertical das 

raízes aumenta e se mantém elevada até o final do desenvolvimento das 

vagens (R4) e início do desenvolvimento dos grãos (R5). Reduções de área 

foliar, nesse estádio, acarretam pequenas reduções no rendimento 

(NEUMAIER; et.al., 2000).  

  

2.4 Armazenamento e Qualidade Fisiológica de Semente  

  

A qualidade da germinação das sementes de soja, no plantio direto 

representa cerca de 97% da produtividade, a manutenção da quantidade de 

sementes é uma tarefa complexa pois, durante o armazenamento, a 

temperatura e à umidade relativa do ar, exercem grande influência no 

potencial fisiológico da semente (POPINIGIS, 1985). Os produtos agrícolas 



 
 

 

possuem a propriedade de realizar trocas de água sob a forma de vapor, 

com o ambiente que os envolve, sendo a sua higroscopicidade dependente 

de seus componentes (BROOKER; et al., 1992).   

A influência do cultivar, das condições de campo, de armazenagem, 

dos patógenos e da época de colheita, são fatores que contribuem na 

qualidade da semente de soja. Para garantir uma densidade populacional 

no plantio, ocorre um monitoramento constante, nos lotes de sementes, 

realizando testes de germinação. Mas, o teste de germinação simula uma 

condição ideal de plantio a campo, se as condições ideais de campo não 

estão de acordo com a necessidade fisiológica das sementes, o teste se 

torna falho, por isso é ideal realizar a leitura de germinação e a leitura de 

vigor, que são muito úteis para mitigar o problema de baixo stand no plantio 

(FRANÇA-NETO; et.al., 2016).  

Para a manutenção de altos níveis de qualidade, o armazenamento 

de sementes não pode ser considerado somente a partir do seu 

beneficiamento, e sim, desde o ponto de maturidade fisiológica no campo 

de produção até o período de plantio. Em qualquer uma destas fases, a 

semente está em processo de deterioração (envelhecimento), que pode ser 

maior ou menor dependendo de fatores genéticos, das condições 

ambientais (umidade relativa do ar e temperatura do ambiente) e da 

umidade da semente durante o armazenamento. Nas regiões de clima 

tropical do Brasil, as variações climáticas têm grande influência na 

conservação das características fisiológicas da semente (VILLELA & 

MENEZES, 2009).  

Sementes oleaginosas devem ser armazenadas com baixa 

umidade, que inibem a atividade enzimática e o crescimento de fungos com 

a umidade máxima aceitável ou crítica para a soja de 11%, acima deste 

valor a atividade e o aquecimento de sementes crescem nitidamente, 

ocorrendo principalmente a degradação de proteínas, carboidratos, 

fosfolipídios e a proliferação de microrganismos (TIECKER JUNIOR, 2013). 

Fora destas condições, já se verifica redução do vigor da semente, e sob 

condições mais drásticas, as quedas de germinação já podem ser 



 
 

 

observadas em um período menor, de 60 a 90 dias. Este período pode ser 

ainda mais curto, dependendo dos níveis iniciais de vigor do lote e as 

condições de temperatura e umidade relativa do ar no armazenamento 

(VILLELA & MENEZES, 2009).  

  

2.5 Nutrições de Sementes  

  

O nitrogênio (N) é o nutriente requerido em maior quantidade pela 

cultura da soja (Glycine max L.), pois os grãos são muito ricos em proteínas, 

apresentando um teor médio de 6,5% N. Desse modo, para produzir 

1.000Kg de grãos de soja são necessários 65Kg de N. Adicionem-se, a isso, 

pelo menos mais 15Kg de N para as folhas, caule e raízes, e tem-se uma 

necessidade de 80Kg de N.  

Consequentemente, para a obtenção de rendimentos de 3.000 Kg 

de grãos/ha, são necessários 240Kg de N, dos quais 195Kg são retirados 

da lavoura pelos grãos. As fontes de fornecimento dessas doses elevadas 

de N são: 1 – o solo, principalmente pela decomposição da matéria orgânica; 

2 – a fixação não biológica, resultante de descargas elétricas, combustão e 

vulcanismo; 3 – os fertilizantes nitrogenados; e 4 – o processo de fixação 

biológica do nitrogênio atmosférico (N2) (EMBRAPA, 2001).  

A fixação biológica do nitrogênio (FBN) é um processo realizado por 

alguns grupos de microrganismos, que apresentam a enzima nitrogenase 

funcional, o qual será posteriormente utilizado como fonte de nitrogênio (N) 

para a nutrição das plantas. A FBN se constitui na principal via de 

incorporação do nitrogênio à biosfera e depois da fotossíntese, é o processo 

biológico mais importante para as plantas e fundamental para a vida na 

Terra (EMBRAPA, 2017).  

A associação simbiótica entre as raízes da soja e as bactérias do 

gênero Bradyrhizobium contribui com todo o nitrogênio que a soja necessita 

para produtividade média de aproximadamente 3.600Kg/ha, além de 

proporcionar valores entre 20 e 30Kg/ha de nitrogênio para a cultura em 

sucessão (HUNGRIA et al., 2013).  



 
 

 

  

3 METODOLOGIA  

  

O campo experimental será conduzido na área disponibilizado pela 

Faculdade La Salle localizada em Lucas do Rio Verde - MT, na latitude 

13°04'18.3"S e longitude 55°56'39.3"W. O projeto será conduzido sob o 

sistema de plantio direto utilizando a espécie de soja (GLYCINE MAX) em 

específico a variedade SYN 15640. Variedade possui grupo de maturação 

de 6.9, hábito de crescimento indeterminado, com altura de 87 cm, uma 

janela ideal de plantio entre 16 de outubro a 06 de novembro.  

O plantio de verão com o clima tipo Aw (GOLFARI; et al., 1978) será 

realizado no 15º dia de novembro. Utilizando 1 genótipos de soja RR2BT 

(SYN15640) submetidos à 5 épocas de colheita (estádio R8, R8+7, R8+014 

e R8+21 dias).   

O delineamento experimental será em blocos casualizados (DBC) 

com 3 repetições de comprimento de 5 metros, e cada bloco com 9 linhas 

com espaçamento de 0,5m e com 3 repetições de cada época de colheita.   

Levantamento do índice pluviométrico, durante a colheita será mensurado 

pela estação meteorológica situada na faculdade La Salle, onde será 

utilizado como base de dados para monitorar a qualidade das sementes 

colhidas.  

Para avaliar a qualidade de grão colhido será utilizado como padrão 

o teste de germinação em bandejas convencionais, que será semeado em 

um substrato estéril, livre de patógenos. Realizará a leitura de vigor das 

plântulas após 3 dias de semeio, e de germinação após 7 dias, avaliando a 

quantidade de plantas que germinaram em cada época de colheita.  

  

4 RECURSOS  

  

A área será disponibilizada pela faculdade La Salle, os recursos a 

serem utilizados no experimento, foram todos obtidos por doações, dos 

quais foram:  



 
 

 

• Faculdade La Salle: Local do experimento e ferramentas.  

• Colaboradores do projeto: Mão de obra  

• Fazenda Santa Rita: Adubo, defensivos, semente, bicicleta de 

plantio de ensaio e pulverizador costal  

  

CRONOGRAMA  

  

O projeto será desenvolvido no ano de 2018 e início de 2019, 

conforme as datas descritas no cronograma e elaboração do Croqui descrito 

a seguir.   

  

  

  
Atividades  

NOVEMBRO 2018  NOV. 2018/FEV.2019  MARÇO 2019  

01  13  14  15  
16/nov  

01/fev   5/fev  22/fev  01  08  15  

 Preparo do solo   x                            

Tratamento das 

parcelas  

   x                          

Contagem das 

sementes e  
montagem do campo  

      x                       

Instalação do ensaio           x                    

Tratos culturais              x                 

1ª época de colheita                 x              

2ª época de colheita                    x           

3ª época de colheita                       x        

4ª época de colheita                          x     



 
 

 

5ª época de colheita                             x  

  

Croqui  
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1 INTRODUÇÃO  

  

Trata-se de projeto de pesquisa.    

A busca por alternativas que possam suprir o abastecimento da 

matriz energética mundial, tem sido um grande desafio para todas as 

organizações e a sociedade em geral, fazendo com que ocorra uma 

incessante busca por fontes alternativas de energia.   

Em decorrência dessa exploração desenfreada por combustíveis 

fósseis, podemos destacar a instabilidade do custo do petróleo no cenário 

mundial, que está normalmente em constante alteração, sobretudo também 

os impactos ambientais por eles ocasionados, os quais podemos citar em 

especial a emissão de gases poluentes do efeito estufa, fazem com que a 

busca por fontes alternativas de energia renováveis se avance.  

Contudo o uso dessas fontes de energia alternativas, têm se 

demonstrado uma grande opção, principalmente para o desenvolvimento 

sustentável, social e econômico. Nesse sentido, uma das alternativas que 

tem despertado bastante interesse, sobretudo no Brasil é a cultura da 

“Mamona”, devido em particular a sua alta adaptabilidade a qualquer clima 

brasileiro e não necessitar de tecnologia avançada para cultivo, além da 
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possibilitando de inclusão social de milhares de pequenos produtores que 

estavam até então, sem opções agrícolas rentáveis.  

A cultura da mamona (Ricinus communis L.) vem conquistando cada 

vez mais espaço no território nacional, especialmente na região Centro-

Oeste, por ser uma planta oleaginosa de origem nativa, resistente ao solo, 

às condições climáticas e com  baixo custo de produção, além disso, o 

principal produto da mamoneira é seu óleo, considerado um ácido graxo 

ricinoleico, com predominância na composição de 90% de óleo e uma 

hidroxila (OH) na sua composição, atribuindo características e propriedades 

químicas peculiares e única na natureza.   

Seu óleo possui diversas aplicações dentro da indústria, dentre elas 

podemos citar seu uso na fabricação de graxas e lubrificantes, tintas, 

vernizes, espumas e materiais plásticos para diversos fins, além de 

cosméticos e produtos alimentares. Contudo, a mamona foi escolhida por 

possuir essas características singulares e também por ser uma oleaginosa 

fornecedora de matéria prima para produção de biodiesel no Brasil.   

Estudos com a mamona têm demonstrado grande potencial de 

aplicação, principalmente no estado de Mato Grosso, por possuir esse 

vegetal ainda na sua forma silvestres ou nativa da região, sendo assim, seu 

uso, além de ser considerado totalmente orgânico, não possui a 

necessidade empregar o uso de qualquer agente externo, como fertilizantes, 

defensivos ou defensivos para seu cultivo ou produção na região. Nesse 

contexto, o presente estudo visa destacar e avaliar a importância do cultivo 

da mamona no Estado do Mato Grosso, especialmente na região de Lucas 

do Rio Verde para a produção de biocombustíveis.  

  Nesse sentido o objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade energética 

da cultura da mamona para a produção de biodiesel, além disso e estudar 

todo o processo, desde o cultivo até a extração do óleo; avaliar o custo e/ou 

toxicidade e benefício, aliada a viabilidade dos processos, análise do 

mercado e rendimentos satisfatórios; comparar o processo de produção do 

biodiesel de Mamona com outras fontes de matéria-prima, como “Soja”; 

analisar os benefícios da produção em relação a sustentabilidade ambiental 



 
 

 

e destacar a importância da inserção e inclusão da agricultura familiar no 

processo de produção de biodiesel, utilizando a mamona como uma fonte 

alternativa de economia;  

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

Com o avanço da indústria produtora de combustível nos últimos 

anos e a crescente demanda por fontes renováveis, a cultura da mamona 

veio ganhando bastante destaque devido a sua adaptabilidade e valor 

econômico. Em climas tropicais e subtropicais, esta cultura é presente em 

aproximadamente 15 países (AZEVEDO; et al., 2007).  

Existem por volta de 90 espécies diferentes de sementes na sua 

utilização (ALMEIDA et al., 2002; CAMPOS e SANTOS, 2015). De acordo 

com a Faostat (2017), a Índia ocupa o primeiro lugar como a maior produtora 

de grãos de mamona, representando 87% da produção mundial, seguida 

por Moçambique, China e Brasil. Os principais importadores do óleo de 

mamona são França, Alemanha, Estados Unidos Japão, China, Países 

Baixos e Tailândia, que utilizam essa matéria-prima em diversos produtos 

nas indústrias (CUNHA; et al., 2017). A previsão nacional para a safra de 

mamona 2016/2017 é 15,2 mil toneladas, cerca de 0,59 t/ha-1.  

Diversos pesquisadores relatam que o teor de óleo encontrado na 

baga da mamona varia entre 43 a 50 %. Atualmente, a cultura da soja é a 

principal matéria prima utilizada para a produção de biodiesel e o teor de 

óleo varia entre 15 a 20 % (ATABANI; et al., 2012). Um outro meio de 

transformação a partir do óleo de mamona é a transesterificação utilizada 

na produção de biodiesel. O rendimento do potencial de biodiesel na cultura 

da mamona é de 1320 litros de biodiesel por hectare. Bem acima dos valores 

do biodiesel de soja, que obteve 420 litros de biodiesel por hectare, cultura 

tradicionalmente usada para produção de biodiesel (AMARAL, 2007).  

O cultivo da mamona é feito geralmente na entressafra da soja, e 

pode muito bem ser consorciado com outras culturas, principalmente as 

alimentares que concorrem pouco com a mamoneira, o mais comum é o 



 
 

 

feijão por ser considerado uma planta de ciclo rápido, como o amendoim, e 

até mesmo o milho.  

A colheita da mamona pode ser feita de forma manual ou 

mecanizada, utilizando técnicas necessárias de acordo com cada método 

de colheita. No caso de colheita mecanizada recomenda-se o uso de 

sementes de cultivar indeiscente, que não solta as sementes quando o fruto 

seca, o que possibilita que a colheita seja feita apenas uma vez quando 

todos os cachos estiverem secos. A cultivar também deve ter porte baixo e 

pouca ramificação para permitir a colheita mecanizada.  

O principal produto da mamona é o óleo, também chamado óleo de 

rícino. É uma importante matéria prima para a indústria química, sendo 

utilizado na composição de inúmeros produtos como tintas, vernizes, 

cosméticos, graxas, lubrificantes, etc. A lista de produtos feitos a partir de 

óleo de mamona é muito extensa, sendo mais de 400 itens.  

O óleo possui características químicas que lhe tornam único na 

natureza: é composto quase exclusivamente (90%) por um único ácido 

graxo (ácido ricinoleico) que contém uma hidroxila que lhe torna solúvel em 

álcool a baixa temperatura, muito viscoso e com propriedades físicas 

especiais.  

Os principais consumidores de óleo de mamona são os países 

desenvolvidos que utilizam este produto como insumo para a indústria 

química, principalmente  

Estados Unidos, França, Alemanha e China. Dá-se o nome de 

“ricinoquímica” ao ramo da química que usa óleo de mamona como matéria 

prima.   

A possibilidade de produção de biodiesel a partir do óleo de mamona 

criou um novo mercado para este produto capaz de absorver grande parte 

da produção dos países que utilizarão esta matéria prima, como o Brasil.  

Em todos os países produtores de mamona, a cultura tem grande 

importância social por empregar muita mão-de-obra de trabalhadores rurais, 

principalmente para o plantio, controle de plantas daninhas e colheita. Em 

média, emprega-se aproximadamente 1 trabalhador rural para cada 4 ha de 



 
 

 

plantio de mamona. Um mercado muito promissor para a “Agricultura 

Familiar”.  

A cultura da mamona tem chamado muita atenção devido ao 

incentivo à produção de biodiesel, devido ao alto teor de óleo, baixo custo 

de produção e sua ótima adaptabilidade aos diferentes climas do país, como 

por exemplo é altamente tolerante a seca.  

A cadeia produtiva da mamona fortaleceu-se com a oportunidade do 

crescente mercado do biodiesel, se antes sua matéria-prima já era muito 

utilizada na indústria química, o uso de seu óleo na produção de biodiesel é 

considerado muito importante para o crescimento da cadeia produtiva da 

mamona, que conta vários setores como: compradores da mamona, 

empresas de pesquisas, fornecedores de máquinas, indústria de derivados 

de óleo de mamona, refinarias de óleo de mamona para biodiesel e 

produtores de sementes.  

O grande gargalo encontrado na atualidade para a produção de 

biodiesel é a instabilidade do preço que oscila conforme o preço do petróleo, 

apesar do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) 

criado 2004, que incentiva a busca de outras fontes renováveis em áreas 

consolidadas. Falta de assistência técnica aos agricultores com intuito de 

padronizar o serviço, custos elevados de transação (DESER, 2007; 

SEVERINO; et al, 2012). Existe uma enorme necessidade de agregar valor 

à cultura da mamona devido à falta de mão-de-obra qualificada, 

desorganização do mercado interno, falta de associação entre os produtores 

e inadequação dos sistemas de produção para o melhoramento da cultura. 

Para reduzir os riscos e garantir ao pequeno produtor sustentação das 

atividades agrícolas, devem estimular os instrumentos de crédito e seguro 

rural, que são grandes limitadores na expansão das atividades.  

Produtores em associação poderiam comercializar diretamente na 

indústria processadora, auferindo em maior rendimento (SAVY FILHO, 

2005). O preço da mamona comercializada no Brasil está atrelado ao preço 

internacional do óleo. Como a cotação é feita em dólar, a taxa de câmbio 

também afeta diretamente o preço em real, em Irecê, Bahia. O principal 



 
 

 

ponto de comercialização de óleo de mamona é no porto de Rotterdam, na 

Holanda.  

Segundo Sidnei Silva Suerdieck (2006), no seu trabalho “Políticas 

Públicas de Fomento ao Biodiesel na Bahia e no Brasil: Impactos 

Socioeconômicos e Ambientais com a Regulamentação Recente” (6), a 

prioridade do Plano Nacional de Produção e Uso de Biodiesel – PNPB tem 

sido fomentar a ampliação da produção e o consumo em escala comercial 

do biodiesel como aditivo ao diesel petrolífero no Brasil. O programa tem 

enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional por meio da 

diversificação de fontes de matérias-primas vegetais e de regiões 

produtoras.   

A Lei 11.097, de treze de janeiro de 2005, institui juridicamente o 

início de implementação do PNPB, introduzindo o biodiesel na Matriz 

Energética Brasileira ao estabelecer a obrigatoriedade da adição de 2% 

desse biocombustível ao óleo diesel de origem fóssil no país a partir de 2008 

(mistura também conhecida como B2). Tal regulamentação prevê ainda a 

ampliação da mistura obrigatória para 5% a partir de 2013. O autor assinala 

também que O PNPB busca assim, estimular a produção de biodiesel a 

partir de diferentes oleaginosas, incluindo, além da mamona e outras, a 

palma ou dendê, o girassol, o algodão e a soja.  

A importância da inclusão da agricultura familiar para a diversificação 

da produção agrícola valoriza as espécies nativas com grande capacidade 

de produção de óleo, gerando postos de trabalho, renda, criação de novos 

mercados para as oleaginosas e fortalecimento da produção agrícola 

nacional.  

Considerando a necessidade de se aumentar, significativamente, o 

plantio de oleaginosas, principalmente a mamona, será possível o 

assentamento de milhares de famílias, com uma perspectiva de negócios 

atraente. Isso tem criado enormes expectativas para o governo e para os 

agricultores familiares que podem ter cultivo da mamona como principal 

fonte de renda viável sem afetar a monocultura e o meio ambiente.  

  



 
 

 

3 METODOLOGIA  

  

 Para o desenvolvimento deste estudo será realizada a coleta de dados 

referentes às atividades desenvolvidas por cooperativas e empresas 

situadas na região Centro Oeste de Brasil, mais especificamente no estado 

do Mato Grosso, onde situa-se o município de Lucas do Rio Verde.  

  

3.1 Processo de Obtenção da Semente  

  

Os grãos sementes de mamona serão fornecidos pelo Instituto Mato-

grossense do Algodão (IMAmt) localizado na cidade de Primavera do Leste-

MT. O responsável pelo setor de oleaginosas do Instituto, sr. Rogério se 

disponibilizou a fornecer as sementes de variedade EBDA MPA 11 para o 

plantio.  

Serão utilizadas técnicas manuais para o plantio, que será realizado 

no campus da faculdade La Salle no município de Lucas do Rio Verde-MT, 

bem como o manejo, controle de pragas, ervas daninhas e colheita, também 

será feito de forma manual. Após a colheita os grãos serão secos ao ar livre 

sob lonas por 15 dias. Cada 36 horas os mesmos serão revirados para que 

ocorra completa e uniforme secagem dos grãos.  

  

3.2 Processo de Extração e Preparação do Óleo  

  

 Esta etapa se consiste na extração do óleo em escala de bancada 

ou laboratorial com a prensagem e maceração das sementes, usando 

pistilo.  

Para a otimização do processo de extração do óleo será avaliado o 

rendimento em função da utilização de solvente etanol anidro, etanol 

hidratado e o hexano.  

O material será recolhido em amostras 

previamente pesadas e etiquetadas e transferidas para um 

cartucho de extração e posteriormente para o extrator do tipo 



 
 

 

Soxhlet. O sistema será submetido a aquecimento nas 

temperaturas de 80ºC, 95ºC, 110ºC e 125ºC, e todos 

colocados submersos em 100 ml de etanol anidro, etanol 

hidratado (etanol de posto de gasolina) e o hexano. 

Separadamente além de submetidos a diferentes tempos de 

extração (5, 6, 7 e 8 horas).  

3.3 Avaliação de Rendimento  

  

Serão determinadas a temperatura e o tempo necessários para um 

maior rendimento do processo em relação a cada solvente.  

  

3.4 Análise da Qualidade  

  

O monitoramento da qualidade será realizado 

através da determinação do índice de acidez e estabilidade à 

oxidação de amostras do óleo extraído dos grãos de mamona. 

A determinação do índice de acidez será realizada através de 

titulação convencional e a estabilidade à oxidação do óleo de 

mamona trata-se de uma medida da sua suscetibilidade à 

oxidação devido à luz ou calor. Esta análise foi realizada 

utilizando o rancimat 873 - norma EN 14112.  

  

3.5 Avaliação da Viabilidade  

  

A avaliação da viabilidade do processo de produção de óleo de 

mamona será de acordo com os indicadores apresentados de custo médio, 

preço de venda, faturamento, lucro total e a margem de lucro para 

desenvolvimento de uma análise comparativa na produção e venda do grão 

de mamona em relação à produção do grão para comercialização do óleo 

de mamona e torta por processadora de óleo e mamona na região de Lucas 

do Rio Verde MT.  

  



 
 

 

3.6 Comparativo de Viabilidade Econômica  

  

 Para avaliar a viabilidade do processo de produção de óleo de mamona 

serão empregados os indicadores de custo médio (CM), preço de venda, 

faturamento (RT), lucro total (LT) e a margem de lucro (m) para 

desenvolvimento de uma análise comparativa na produção e venda do grão 

de mamona em relação à produção de grãos e comercialização do óleo de 

mamona para posterior utilização em uma indústria de processamento de 

biodiesel na região.  

Para o cálculo dos indicadores será realizado um levantamento de 

todos os custos e equipamentos necessários para o funcionamento da 

unidade de extração de óleo, capacidade de produção, coeficientes 

técnicos, necessidade de insumos, custos variáveis e mão-de-obra 

necessária para o processamento do óleo.   

  

3.7 Processo de Síntese do Biocombustível   

  

Transesterificação: A síntese inicia-se com o processo de 

transesterificação, obtida com razão molar de 6:1 álcool metílico/mistura, 

com 1,5 % de catalisador. Primeiramente será preparada uma solução de 

metóxido de sódio que consiste em 2,41 g de hidróxido de sódio (NaOH) 

dissolvida em 60 ml de metanol. Serão utilizados 300ml de óleo de mamona 

que será adicionado em um balão, juntamente com o metóxido de sódio em 

uma temperatura de aproximadamente 60ºC, sob constante agitação de 300 

rpm, durante um tempo de 60 minutos à uma temperatura de 

aproximadamente 80°C.   

Decantação: Após a reação de transesterificação, a mistura será 

transferida para um funil de decantação, onde, por 7 dias, será mantido em 

repouso separação da glicerina e do biodiesel.   

Separação: Após o processo de decantação a amostra será 

transferida para um béquer seco e levados à capela por 10 minutos, numa 

temperatura de aproximadamente 50ºC.  



 
 

 

Purificação: Após a o processo de separação será realizado o 

processo de purificação, com razão álcool/óleo 4:1, denominado biodiesel 

(LA), será feita uma lavagem ácida (ARAUJO, 2008), após 24h de 

decantação. Inicialmente, o volume reacional será encaminhado para o 

rotaevaporador para retirada do metanol onde permanecerá por 30 minutos 

a 60°C.  

Desumidificação: Posteriormente o biodiesel será mantido em estufa 

por 12 horas a uma temperatura de aproximadamente 100ºC, para 

desumidificação.  

  

3.8 Determinações Analíticas  

  

Após a síntese e purificação, será realizada as análises dos 

parâmetros físicoquímicos a fim de avaliar a qualidade do biodiesel.   

 Determinação do aspecto: A cor do combustível é uma característica 

físicoquímica que pode indicar alterações, podendo estar relacionadas com 

contaminação e degradação por estocagem prolongada ou até mesmo 

problemas relacionados à produção. Portanto, o biodiesel produzido será 

observado, contra a luz, e analisado visualmente, caracterizando-o de 

acordo com a classificação descrita por Teixeira (2010), podendo ser: 

Heterogêneo quando apresentar duas fases; límpido com impurezas e 

cristais; LII-límpido e isento de impurezas; Turvo (névoa) com impurezas; e 

turvo (névoa) e isento de impurezas.  

Determinação da viscosidade: O índice de viscosidade será 

determinado através de um viscosímetro manual, em uma temperatura de 

40ºC com um fator de 0,01598 para essa temperatura. Determina-se a 

massa específica através de um densímetro portátil. O poder calorífico será 

determinado por um equipamento automático responsável por essa técnica.   

Determinação do tempo de oxidação: Na determinação do tempo de 

oxidação do biodiesel, utiliza-se amostras de 3g, no qual serão submetidas 

à análise segundo a norma EN14112, método Rancimat. O funcionamento 

do Rancimat consiste na passagem de fluxo de ar através da amostra 



 
 

 

mantida sob aquecimento constante, que para o biodiesel é 110 ºC 

(CUNHA; et al., 2015).  

  

4 RECURSOS  

  

 Serão usados recursos próprios, bem como suporte técnico de 

algumas empresas privadas no manejo da cultura, como por exemplo 

fornecimento de sementes pelo IMAmt.  
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REDUÇÃO NO DESPERDÍCIO DE EMBALAGENS EM UMA 

AGROINDÚSTRIA LUVERDENSE  
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RESUMO  

O objetivo deste estudo é apresentar uma proposta de melhoria na 
produtividade em uma empresa agroindustrial do ramo de industrializados, 
identificar os desperdícios de embalagens para diagnosticar os pontos 
fracos afim de elaborar um plano de ação para minimizar este problema. A 
pesquisa é de caráter descritivo, por meio de estudo de caso, com 
abordagem qualitativa dos dados adquiridos, através de uma pesquisa de 
campo com os responsáveis pelo setor de produção e o analista de 
produtividade industrial. Os resultados revelam que os desperdícios de 
embalagens englobam os gastos incorridos na produção de salsichas tais 
como: insumos, gastos com mão de obra, pagamento de frete para 
transporte das embalagens, manutenção, energia elétrica e perdas. 
Terminando com as considerações, as quais ressaltam a importância da 
manutenção nas máquinas e equipamentos e a constante capacitação dos 
operadores.   
  

Palavras-chave: Administração da Produção. Desperdícios. Embalagens 

Plásticas.  

  

1 INTRODUÇÃO  

  

A escolha deste tema se deu devido à grande importância que as 

embalagens exercem sobre os produtos e o poder que elas têm de 

influenciar os consumidores no momento da compra, por ser um grande 

diferencial competitivo e um produto que se destaca nas organizações 

demostrando seu crescimento tecnológico sobre a influência e tendências 

de mercado, com inovação de vários modelos com destaque para 

embalagens plásticas de fácil manuseio que auxilia na conservação e 
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distribuição das mercadorias, cooperando de forma positiva até a 

distribuição ao consumidor final.  

Os primeiros indícios de embalagem foram há mais de 10.000 anos, 

segundo a Tetra Pak (2010), a embalagem foi criada inicialmente para o 

transporte de água e alimentos, seus principais materiais eram crânios de 

animais, chifres, conchas e outros, com o tempo surgiram cestos e vasos 

fabricados com argila, ainda na préhistória, Associação Brasileira de Papel 

Ondulado (ABPO, 2003).  

Durante muitos séculos as embalagens foram feitas de maneira 

artesanal e somente com a revolução industrial passaram a serem 

produzidas em série e com novos materiais, bem como, plástico, madeira e 

vidro com novas tecnologias e vários tipos de corres.  

A primeira guerra mundial, trouxe uma série de transformações que, 

mais tarde, repercutiu nos mais diversos setores. As embalagens de produto 

a granel deram origem à embalagem individual. Na segunda Guerra Mundial 

surgiram novas necessidades de conservação dos alimentos e de prolongar 

o seu tempo de exposição na prateleira (TETRA PAK, 2010).         

Hoje em dia com uma situação econômica cada vez mais competitiva 

e as sucessíveis mudanças ocorrendo, as empresas precisam a cada dia 

tornarem-se mais competitivas para poder resistir nesse mercado. Por isso, 

novas alternativas de produção tem sido buscada para que os processos de 

produção se tornem cada vez mais eficientes, afim de diminuir os custos, 

desperdícios e tempo de reparos com equipamentos parados. Assim neste 

contexto, hábitos tradicionais dão lugar a novos tipos de processos fabris, 

cada vez mais automatizados, eficientes e com baixo custo.  

Essas alterações vêm gerando resultados positivos nos processos 

produtivos e nos costumes das empresas à medida que a tecnologia 

avança, planejando a substituição das peças ao invés de concerta-las. Pode 

se dizer, se tratando de produção industrial que os desperdícios são os mais 

diversos, desde o início do processo até o produto final, porém pode-se 

classificar o desperdício de embalagens como sendo um dos mais urgentes 

desta fase e também um dos mais importantes a ser estudado uma vez que 



 
 

 

impacta diretamente na linha de produção e na quantidade de produto final 

acabado.   

Para Ohno (1997), idealizador da Toyota Motor Company, 

desperdício pode ser compreendido como toda atividade que não agrega 

valor ao produto.  

Com tudo, as embalagens são um dos grandes diferenciais 

competitivos no mercado, seu design tem a função de evidenciar as 

informações sobre a marca, preservar os produtos de forma segura e que 

possa ser transportada com proteção a fim de chegar até o consumidor final 

com suas características iniciais de qualidade.   

Segundo Luciana Pellegrino, diretora executiva da Associação 

Brasileira de Embalagem (ABRE), em uma entrevista à InfoMoney (2007), o 

consumidor brasileiro deposita grande expectativa diante da embalagem, 

além de muito sentimento, com isso, observamos a importância de 

melhorarmos este setor.  

Diante desse contexto, a questão problema que norteia essa 

pesquisa é: como diminuir o desperdício de embalagens em uma 

agroindústria localizada no município de Lucas do Rio Verde? Neste 

sentido, o objetivo da pesquisa é identificar o desperdício de embalagens no 

processo de fabricação de salsichas, analisar as perdas de embalagens 

nesta produção e esclarecer como ocorre este fator na produção de 

salsichas.   

As razões que justificam essa pesquisa é conhecer os métodos 

utilizados na produção dessa agroindústria, e como são realizados os 

controles das embalagens e suas perdas, intervenções nos equipamento e 

treinamentos operacionais. Espera-se também, contribuir para o surgimento 

de novas pesquisas, propõe-se da mesma forma que está pesquisa tenha 

um efeito multiplicador para a comunicação e desenvolvimento de outras 

pesquisas e projetos de estudantes do curso de administração sobre essa 

questão, além de fornecer a própria agroindústria informações sobre a forma 

como ela realiza este trabalho de controle do desperdício de embalagens 

podendo de alguma forma auxiliar a melhora de redução de custos.  



 
 

 

  

2 REVISÃO DE LITERATURA  

  

2.1 Administração da Produção  

  

Em uma empresa, a área de produção é responsável por fabricar 

produtos a partir de insumos (matéria prima) através de um sistema criado 

acertadamente para realizar essa transformação. Slack (1999, p. 25) 

simplifica o conceito de administração da produção dizendo que se “trata da 

maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços”.  

As empresas são constituídas por vários setores, cada um com a 

responsabilidade de suas atividades e de dar apoio umas as outras para a 

conquista dos resultados desejados de interesse da companhia, que 

transforma esses bens em outros produtos e assim procurando maximizar 

seus resultados ligados a produção e o lucro.  

Cada setor da empresa tem seu papel diante das metas e a estratégia 

da companhia, esse papel possibilita que cada setor tenha seu objetivo 

próprio afim de atingir os resultados planejados da empresa.   

Para Martins e Laugeni (1998, p.1) afirmam que a Produção é 

entendida como um “conjunto de atividades que levam à transformação de 

um bem tangível em um outro com maior utilidade”, ou seja, agrega valor ao 

bem.  

Outra visão a ser observada desta definição é o processo de 

transformação como ponto central na Administração da Produção. Para 

Gaither e Frazier (2002) “o processo de transformação é o coração da 

Produção”.  

O modelo de transformação é composto por input e output. Os inputs 

são os recursos de entrada, trata-se do primeiro item a adentrar no processo 

de transformação, geralmente uma matéria prima ou um outro produto 

terminado que agora será transformado novamente.  

De acordo com Chiavenato (2011, p. 418) “O sistema recebe 

entradas (inputs) ou insumos para poder operar. A entrada de um sistema é 



 
 

 

tudo o que o sistema importa ou recebe de seu mundo exterior”, também 

clamados de recursos.  

Já a saída ou Output, refere-se ao produto final acabado, depois de 

concluído o processo de transformação, ou seja, é o resultado dessa 

transformação, este por sua vez já pronto para ser fornecido ao consumidor.  

Segundo Lack, Chambers e Johnston (2002, p.40) “os outputs é o 

propósito do processo de transformação são bens físicos e ou serviços, e 

estes, geralmente, são vistos como diferentes em vários sentidos”.  

Assim sendo, deve-se ter um ponto de vista claro do papel exercido 

pela produção na organização e de como está deve ajudar para atender os 

objetivos organizacionais.   

  

2.2 Desperdícios    

  

Com a revolução industrial, o conjunto de máquinas e os 

equipamentos industriais tornaram-se cada vez mais comuns nos ambientes 

produtivos, pela eficiência de produção dessas máquinas, foi possível a 

produção em grande escala, com tudo, os desperdícios são inevitáveis.  

A filosofia japonesa do sistema Toyota de produção (STP) enfatizava 

a ideia do aceite das perdas nos processos produtivos como algo relevante 

e incentiva a eliminação das mesmas com o objetivo de ganhar em 

produtividade.   

Segundo Slack, Chambers, Johnston (2002), Just In Time (JIT) é uma 

abordagem disciplinada, que visa aprimorar a produtividade, eliminar os 

desperdícios e ao retrabalho.  

Neste sentido as empresas buscam o constante aprimoramento nos 

processos produtivos, trazendo a cada dia mais eficiência nas linhas de 

produção, com processos adequados, visando eliminar os desperdícios seja 

ele de material, tempo ou ociosidade.  

Para Alvarez (2001, p. 320) “JIT trata-se de uma metodologia racional 

com intuito de eliminar todas as formas de desperdícios na indústria, visando 

aumentar a competitividade”. A busca pela ampliação de ganhos, através 



 
 

 

da eliminação das perdas, tornou-se um exemplo de competitividade, 

produtividade e lucratividade.  

Observar as perdas nos processos produtivos requer estudos sobre 

os processos. Encontrar caminhos para minimizá-las exige aplicação de 

técnicas de análise e solução de problemas e é necessário seguir uma 

sequência no processo, com procedimentos de melhorias baseadas em 

fatos e dados reais.  

Tudo isso serve para que o sistema produtivo passe a trabalhar 

melhor e, portanto, alcance melhores índices de qualidade, flexibilidade, 

confiabilidade própria e de seus parceiros, redução de setup com maior 

produtividade.  

Bem como assegura Ghinato (1996), as perdas são operações ou 

desperdícios desnecessários, realizados pelos processos de fabricação que 

geram custos e retrabalhos, não agregando valor ao produto. Portanto 

nesse contexto elas têm um papel fundamental na formação do preço de 

venda e devem ser eliminadas a fim de gerar maior lucro. Essas perdas 

podem ser as mais diversas no processo produtivo, e podemos relacionar 

como as principais, as perdas por superprodução, esperas, transportes, 

estoques e processos em si. Todos processos são necessários um 

planejamento estratégico das atividades de produção para entregar o 

resultado com o máximo de eficiência.  

Todo esse contexto serve para que o sistema produtivo passe a 

trabalhar melhor e, portanto, alcance melhores índices de qualidade, 

flexibilidade, confiabilidade própria e de seus parceiros, redução de setup 

com maior produtividade.  

  

2.3 Embalagens Plásticas  

  

Também conhecidos popularmente como plásticos, os polímeros 

vêm inovando e melhorando nossas atividades no dia a dia, substituídos 

materiais tradicionais e de difícil reposição por produtos poliméricos.  



 
 

 

Os plásticos são polímeros artificiais ou sintéticos que podem ser 

moldados, para a fabricação de uma ampla linha de produtos, embalagens, 

objetos, suportes (PERUZZO; CANTO, 2006).  

Desde os primórdios, a humanidade vem evoluindo e fazendo várias 

criações que mudaram o rumo da sua evolução, uma delas aconteceu com 

o surgimento dos polímeros sintéticos, criado acidentalmente por Louis 

Marie Hilaire Bernigaud Chardonnet, em 1883 (SANTOS; MOL, 2010).  

Antes dessa evolução os materiais poliméricos, já eram usados há 

muitos séculos, como o verniz extraído de árvores, celulose, borracha 

natural, amido, proteínas, os ácidos nucléicos, dentre outros.  

Com a descoberta dos polímeros sintéticos inovou a tecnologia e o 

dia-a-dia da das pessoas, e das empresas, proporcionando o 

desenvolvimento de diferentes tipos de materiais plásticos, que 

possibilitaram grandes mudanças e crescimento da produção industrial.  

Para verificar essas mudanças e a importância dos polímeros nos 

dias de hoje, basta falarmos da quantidade de objetos que temos acesso 

devido à existência desse material, como por exemplo: embalagens, 

garrafas, sacolas plásticas, peças de automóveis, tubos para água e esgoto, 

panelas antiaderentes, colas, tintas, chicletes, Kevlar das canoas, correias 

e os coletes à prova de bala, e etc.  

Segundo Santos e Mol (2010) os plásticos chegaram, popularizaram-

se e tomaram conta do mercado, devido a sua acessibilidade e preços 

baixos, com a facilidade que as embalagens plásticas trouxeram, aliada à 

sua praticidade, beleza, leveza e durabilidade, fizeram com que devido a 

sua ampla utilização, abaixasse seu custo de produção, tornando-o mais 

vantajoso comercialmente.  

Os polímeros sintéticos são materiais plásticos que tem por 

característica, poderem ser reciclados inúmeras vezes, contribuindo com a 

preservação do meio ambiente, pois podem ser amolecidos ou endurecidos, 

com maior facilidade dependendo da temperatura, permitindo também a 

fabricação de peças com maiores detalhes e mais leves e com custos mais 



 
 

 

baixos, sendo isso uma grande vantagem competitiva se comparados com 

outros metais, cerâmicas ou outros materiais existentes.   

São exemplos de polímeros: Polietileno PE, Polipropileno PP, 

Poliestireno PS, Poliamida PA, Nylon e Policloreto de Vinila PVC 

(FONSECA, 2010). Essas nomenclaturas indicam que composição foi 

utilizada para fabricação dos novos materiais, contribuindo para o processo 

de separação e reciclagem.  

Após o surgimento destes novos materiais sintéticos houve grandes 

mudanças tecnológicas que não seriam possíveis sem eles, por se tratar de 

materiais alternativos de fabricação pelo homem, desta forma, materiais 

como borrachas, plásticos e fibras sintéticas revolucionaram o 

desenvolvimento de vários setores da indústria de modo geral.   

 Segundo Junior (1998), o surgimento dos polímeros sintéticos como 

materiais disponíveis para a transformação tecnológica deste século foi 

muito importante que não seria demasia considerar a possibilidade que no 

futuro algum escritor nomeie este tempo como a Idade dos Polímeros, em 

comparação aos séculos passados. Para confirmarmos que isso não é 

nenhum absurdo basta pensar como seria o desenvolvimento tecnológico 

hoje, se os polímeros sintéticos não existissem. Com certeza as 

características de materiais parecidos como madeira, papel, borracha 

natural e fibras naturais não seriam suficientes para abastecer as 

necessidades.   

  

3 METODOLOGIA  

  

Este estudo teve como finalidade descrever como é o processo de 

fabricação de salsichas e a utilização de embalagens em uma agroindústria 

localizado no município de Lucas do Rio Verde no Estado de Mato Grosso 

denominada Delta Agroindustrial S.A, realizada através de visitas in loco. 

Sendo uma pesquisa de caráter descritivo que na concepção de Gil (2006) 

é uma tipologia utilizada pelos pesquisadores sociais preocupados com a 

atuação prática e dentre as mais solicitadas pelas empresas.  



 
 

 

Na pesquisa foi realizado um estudo de caso, que permitiu um 

conhecimento amplo e detalhado do assunto selecionado, dado o estudo 

profundo e exaustivo, não verificado em outros tipos de delineamentos, 

tendo sido utilizado com frequência cada vez maior pelos pesquisadores 

sociais (GIL, 2006).    

Quanto a abordagem utilizada nessa pesquisa foi à qualitativa que 

para Raupp e Beuren (2006) está tipologia possibilita análises mais 

profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado, destacando 

as características não observadas por meio de um estudo quantitativo.   

Esse tipo de pesquisa é frequentemente aplicado nos estudos 

descritivos que buscam descobrir e classificar a relação entre variáveis 

(RICHARDSON, 1989).  

Para obtenção da pesquisa, primeiramente foi realizado a 

identificação da empresa para qual o estudo será aplicado, logo em seguida 

foi realizada a análise de documentos internos que possibilitou a descrição 

dos processos da produção em forma de fluxograma e escrita detalhada do 

processo produtivo.  

Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada 

com os responsáveis do setor de produtividade, especialista de 

produtividade industrial e técnicos de manutenção, responsáveis pelas 

intervenções nos equipamentos, assim conseguiu-se coletar as informações 

sobre a forma de utilização das embalagens, regulagens e intervenções de 

consertos nos equipamentos.   

Para a análise dos dados coletados foi confrontado os dados 

utilizados com o que é apresentado na literatura fazendo uma correlação e 

comparando os resultados mês a mês durante o ano de 2017. Assim, 

passou-se a descrever como ocorre as perdas de embalagens no processo 

de produção de salsichas, detalhando todos os procedimentos adotados na 

produção com o objetivo de entender como elas acontecem na prática. Os 

resultados foram reunidos em gráficos e descritos os processos de análise 

de perdas com intuito de trazer os pontos chaves do processo da produção.  

  



 
 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

  

Esta seção compreende a análise e os resultados do estudo de caso 

realizado, utilizando-se para a análise a coleta de dados em campo e com 

os responsáveis de cada setor de produtividade industrial, de um frigorífico 

de industrializados localizado no município de Lucas do Rio Verde - MT. 

Com isso, chegou-se a formação dos dados que são apresentados a seguir, 

analisados de modo a contribuir com o entendimento da pesquisa.     

  

4.1 Histórico da Empresa  

  

A empresa pesquisada atua no segmento 

alimentício de carnes tendo como principal atividade o abate 

de suínos e aves, além da industrialização de diversos 

produtos derivados e a produção de ração para consumo 

próprio dos integrados. A empresa iniciou suas atividades no 

ano de 2008 e está localizada no interior do município de 

Lucas do Rio Verde - MT, a aproximadamente a 380 km da 

capital Cuiabá.    

A agroindústria abate em média 4.900 suínos e 320.000 aves por dia, 

com uma produção média diária de 291.000 kg de industrializados, bem 

como, salsichas 120.000 kg, bacon 60.000 kg, linguiça calabresa 105.000 

kg, peito defumado 6.000 kg em uma linha de produção completa para 

mortadelas com capacidade de 120.000 kg por dia com previsão de 

reestartar nos próximos meses.   

A empresa conta com aproximadamente 4.500 funcionários diretos e mais 

de  

1.000 indiretos.  

  

4.2 Etapas do Processo Produtivo de Salsichas  

  

A coleta de dados das etapas do processo 

produtivo ocorreu conforme informações e visita in loco sob 



 
 

 

orientação do gerente e do analista de produtividade industrial 

responsável da área. A figura 1 representa o fluxograma do 

processo de produção de salsichas.    

  

 
Figura 1 – Processo de Produção de 

salsichas Fonte: Dados da Pesquisa 

(2018).   

  

O processo de fabricação de salsichas apresenta etapas básicas 

conforme mostradas na figura 1, podendo sofrer variações de formulação 

dependendo do tipo de salsichas à ser produzido, sendo pasteurizadas ou 

congeladas, obedecendo uma lista técnica do produto,  todo o processo, 

incluindo a higienização das maquinas e equipamentos devem obedecer a 

legislação vigente, seguir com as exigências do Serviço de Inspeção 

Federal (S.I.F), a qual é responsável por toda fiscalização e liberação dos 

produtos, também do Ministério da Agricultura e Abastecimento (M.A.P.A), 

responsável pela gestão das políticas públicas, seguindo com a Agência  

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e pelo Instituto Nacional de 

Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO), além do controle de 

qualidade interno da empresa (CQ).  

Recebimento de carnes e ingredientes, esse processo se inicia com 

o recebimento de carnes mecanicamente separadas (CMS), em blocos 

quadrados de 20kg embaladas em plásticos, vindas dos frigoríficos de 

suínos e aves também localizados nesta unidade fabril. Do mesmo modo 
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vem dos suínos todo couro, e miúdos utilizados na formulação da massa 

para o preparo da salsicha.   

Nesta etapa também é recebido todo o tempero a ser produzidas as 

salsichas bem como: Polifosfato (antioxidantes), corante de urucum, cloreto 

de sódio (sal), açúcar, fécula de mandioca, alho, estabilizantes, acidulantes, 

conservantes e fosfato. Estes produtos são aditivos adicionados 

intencionalmente a massa em quantidades pequenas e aceitáveis, esses 

ingredientes servem para melhorar a aparência do produto, sabor, textura e 

assegurar as qualidades durante o armazenamento e transporte, todos os 

ingredientes são pesados de forma manual, atendendo a formulação 

proposta e os limites estabelecidos pelos órgãos competentes já citados.   

No preparo de massa todos os blocos de CMS congelados são 

quebrados mecanicamente em partes menores, de forma a facilitar a 

moagem, a massa já moída é encaminhada por roscas transportadoras até 

as misturadoras as quais pesam a massa deixando na receita desejada, 

logo os ingredientes já separados são adicionados nesta massa deixando o 

equipamento misturar todos o volume uniformemente por meio de pás, 

durante alguns minutos. Outra maneira de fazer este processo, porém, na 

maioria das vezes utilizado em reprocesso, é com a utilização do 

equipamento denominado Cutter o qual além de misturar a massa e outros 

componentes, tritura produtos vindos de reprocesso através de navalhas, a 

fim de reutilizar produtos ainda em conformidade e evitar os desperdícios.   

Essa massa já misturada é encaminhada para a emulsão, aonde o 

equipamento chamado de emulsificador realiza o processo fundamental na 

textura da massa deixando-a homogênea e estável, extraindo o vácuo, ou 

seja, retirando os bolsões de ar provenientes de dentro da massa, 

aumentando sua versatilidade e peso.  

Na etapa de embutimento, a massa é direcionada para os 

equipamentos denominados embutidoras, as quais recebem o produto e 

realizam novamente a extração do vácuo, direcionando através de 

tubulações para as formadoras de salsicha, esses equipamentos enchem e 

torcem as tripas artificiais de calibre 22 milímetros, formando gomos, dando 



 
 

 

formato a salsicha com 13 centímetros de comprimento, esses gomos são 

colocados em varas de maneira organizada e encaminhados para o 

cozimento.   

Cozimento e resfriamento, as salsichas são acomodadas em varas e 

estas encaixadas em uma corrente de transporte, a qual leva a salsicha para 

dentro de um túnel continuo, com duas etapas, cozimento e resfriamento. O 

cozimento é realizado com uma temperatura em torno de 80°Celsius, 

exercendo função importante pois ocorre a eliminação de possíveis 

microrganismos contaminantes, dando além disso um paladar adequado, 

coloração e consistência ao produto. Concluído o cozimento, as salsichas 

são resfriadas através de jatos de água direcionados por bicos aspersores 

com temperatura em torno de 2°Celsius.   

Já no tingimento, os produtos passam por um processo de retirada 

automática da casca (tripa), utilizada para dar formato a salsicha esta etapa 

é realizada por tanques próprios para este fim. O corante utilizado é o 

urucum deixando a salsicha com uma coloração alaranjada/avermelhada, 

dependendo da receita e tempo de tingimento.   

O processo de embalagem começa após o processo de tingimento, 

todas as salsichas são embaladas mecanicamente através de máquinas 

que fazem a contagem e classificação do produto. As salsichas são 

embaladas a vácuo, em pacotes de 3kg ou 5kg por meio de filmes plástico 

resistentes que protegem os produtos, contendo indicações de fabricação e 

validade.  

Na pasteurização ou túnel de congelamento, todos os produtos 

passam por um destes processos, o primeiro é realizado por meio de 

tanques de água, aonde o produto é imerso a temperatura em torno de 90° 

Celsius e posteriormente por tanques de agua fria com temperatura em 

torno de 1°Celsios. Os produtos não pasteurizados chamados de 

congelados, e são destinados ao túnel de congelamento, onde permanecem 

até atingirem a temperatura igual ou inferior a -18°C. Ambos os processos 

têm a finalidade de neutralizar qualquer risco a saúde, além de prorrogar a 

validade dos produtos.  



 
 

 

O processo de paletização começa após os produtos saírem da 

pasteurização ou túnel de congelamento, são colocados caixas de papelão, 

fechadas com fita incolor e paletizados. Os pallets são formados com as 

caixas empilhadas contendo os produtos e informações pertinentes de 

fabricação, strechados, recebem uma ficha de identificação, após são 

enviados para as câmaras de estocagem de produtos.  

Câmaras de estocagem, os produtos são levados por empilhadeira 

ou transpaleteiras elétricas até as câmaras de estocagem, este 

procedimento pode ocorrer nas câmaras de congelados para produtos que 

passaram pelo túnel de congelamento ou resfriados, para produtos que 

passaram pelo processo de pasteurização, sendo que a temperatura de 

operação das câmaras é de -18ºCelsius para as câmaras de produtos 

congelados e de 0ºCelsius para as câmaras de produtos resfriados.  

Na expedição, os pallets são retirados das câmaras de estocagem e 

levados até a área de expedição onde as temperaturas dos produtos e dos 

caminhões são conferidas pela inspeção federal, só após o embarque é 

realizado. Produtos congelados são expedidos a temperatura de -18°C e 

produtos resfriados a temperatura entre -1°C e 1°C.   

  

4.3 Identificação das Perdas de Embalagens   

  

O gráfico 1 permite visualizar com clareza as perdas de embalagens 

no decorrer do ano de 2017.   

  

GRÁFICO 1 – Perda de embalagem na fabricação de salsichas  
15 
10 5 

0 

  1ºTurno  2ºTurno 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago set Out Nov Dez MÉID 

A 

 1ºTurno 5,493 6,59 8,045 11,291 9,939 7,06 7,39 7,521 4,57 5,92 5,61 4,82 7,02 

2ºTurno 6,479 5,645 6,661 7,553 6,584 7,698 7,185 7,853 5,49 5,91 5,84 7,04 6,66 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  



 
 

 

  

O gráfico 1 demostra as perdas de embalagens no processo 

produtivo de salsichas, nas diversas etapas de produção. Pela análise do 

gráfico acima, observase grande desperdício de embalagens em todos os 

meses do ano, com acréscimo nos meses de abril e maio, em especial, no 

primeiro turno, quando os operadores mais experientes, gozaram do 

período de férias, deixando em seus lugares, operadores com menos 

experiência, e em número reduzido.  

Já no gráfico 2 é demonstrado as perdas de filme no setor de 

embalagem primária.  

  

GRÁFICO 2 – Perda de filme no setor de embalagem primária.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  

  

O gráfico 2 possibilita entender melhor o grande desperdício de 

embalagens, no setor de embalagens primárias, aonde tem o maior índice 

de percas dos filmes utilizados para formar os pacotes, isso devido à alta 

complexibilidade deste setor. Cada bobina de filme utilizado para formar os 

pacotes possui 500 metros de comprimento, sendo utilizados dois tipos de 

filme, fundo e tampa. O equipamento utilizado nesse setor é a 

termoformadora, marca Multivac, modelo R535, conforme mostrado na 

figura 2.  



 
 

 

   
Figura 2 – Equipamento termoformadora 

Multivac R535 Fonte: Dados da Pesquisa, 

2018.   
A figura 2 mostra o equipamento termoformadora Multivac R535, 

utilizado para fabricar o fundo e a tampa da embalagem, fechar a mesma e 

extrair o vácuo aonde é acondicionado as salsichas.  

A figura 3 possibilita entender melhor como o equipamento forma as 

bandejas automaticamente através dos filmes fundo e tampa, aonde ocorre 

as maiores percas de embalagens.  

   

  
Figura 3 – Equipamento termoformadora 

Multivac Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.   

  

Na figura 3 é possível ver visualizar passo a passo como o 

equipamento desenrola o filme a fim de formar as bandejas.  

1- O Filme fundo é posicionado através da bobina no equipamento.  

2- Passando pela primeira forma, ocorre a formação do fundo da 

embalagem.  

3- Forma fundos pronta.  

4- As salsichas são colocadas na embalagem automaticamente de 

forma organizada.  



 
 

 

5- O filme tampa já posicionado no equipamento no início do processo, 

realiza o fechamento da embalagem.  

6- Nessa etapa ocorre a extração do vácuo.  

7- Ocorre o primeiro corte transversal, separando as embalagens, 

deixando duas em duas.   

8- Ocorre o segundo corte longitudinal, deixando as embalagens 

individualmente e retirando as rebarbas nas laterais dos pacotes.  

9- Embalagem pronta, com o fundo e tampa formados e soldadas, 

salsicha acondicionada e vácuo extraído.   

No gráfico 3 é demostrado de maneira estratificada, as maiores 

percas de embalagens no setor de embalagens primárias.   

  

GRÁFICO 3 – Estratificação de perdas de filme na embalagem primária.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  

  

  

Neste gráfico identificamos as maiores falhas no setor de 

embalagens primárias de salsichas, possibilitando entender aonde o 

desperdício ocorre com maior intensidade e com isso realizar o plano de 

ação, envolvendo o setor de manutenção e operação para minimizar este 

desperdício. Os resultados demostram que as três maiores falhas estão na 

falta de vácuo no pacote, seguidas por falha na solda do pacote e pacote 

fora do peso.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

Através deste estudo, foi concluído que os desperdícios de 

embalagens ocorrem em diferentes setores, com ênfase na etapa de 

embalagens primárias, nos equipamentos termoformadora Multivac. Esses 

desperdícios de embalagens acontecem devido à falta de treinamento 

operacional e operadores com pouca experiência nesses equipamentos. 

Outros fatores que contribuem para o desperdício de embalagens é a 

manutenção destes equipamentos, o qual é de alta complexibilidade tanto 

na parte elétrica como mecânica, com custo alto para reposição de peças e 

concertos, com prazos longos de entrega, devido ao equipamento ser 

importado.  

Para minimizar este problema, foi proposto a alteração dos planos de 

manutenção e inspeção dos equipamentos termoformadora Multivac, 

implementando a manutenção preventiva, com inspeções mecânicas e 

elétricas, conforme orientação do fabricante do equipamento a ser 

realizadas por um técnico capacitado a fim de anteceder possíveis quebras 

e realizar compra de peças para reposição antecipadamente e com prazos 

programados. Foi sugerido também a implementação do check list 

operacional, para verificação diária de pontos críticos do equipamento, a ser 

realizados sempre no start da linha de produção, pelos operadores. Quanto 

ao treinamento operacional foi indicado trazer operadores mais experientes 

de outras unidades fabris desta companhia, a fim de acompanhar, orientar 

e treinar estes operadores por algumas semanas ou até que supram as 

necessidades de conhecimento nestes equipamentos.   

O estudo de caso realizado em uma agroindústria Luverdense de 

fabricação de salsichas nos constatou que com a fabricação deste produto, 

surgem diversos pontos de desperdícios de embalagens. No 

desenvolvimento deste estudo buscou-se responder à questão: Como 

diminuir o desperdício de embalagens em uma agroindústria localizada no 

município de Lucas do Rio Verde?  



 
 

 

Para isto, realizou-se uma pesquisa descritiva, sendo os dados 

coletados através de observações e entrevistas. Após a coleta de dados foi 

aplicado um questionário com os operadores de máquinas, gestores e 

técnicos de manutenção, sobre as informações, com intuito de identificar os 

problemas e dificuldades do processo produtivo.   

Apesar de o estudo apresentar limitações pôr à empresa não poder 

passar todos os dados devido sua política interna de sigilo das informações, 

os resultados aplicados aos dados que nos foram passados evidenciaram 

uma relação entre a operação, manutenção para os desperdícios de 

embalagens no processo de produção. As informações geradas por este 

estudo permitiram identificar qual setor geram mais desperdícios para a 

empresa, servindo como base de informações para a tomada de decisões 

da mesma.  
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