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"Navigare necesse; vivere non est necesse"  

Pompeu, general romano (106-48 aC.), dita aos marinheiros, 

amedrontados, que recusavam viajar durante a guerra.  

(cf. Plutarco, in Vida de Pompeu). 



     

RESUMO 

 

O trabalho apresenta como inovação, inclusive em nível internacional, a 

utilização de métodos e técnicas de engenharia de software e de sistemas 

aplicadas aos Sistemas Agroindustriais (SAG), definindo uma metodologia 

objetivando facilitar maior compreensão dos relacionamentos e atividades 

dos diversos agentes componentes de um SAG; modelar graficamente as 

atividades dos agentes e demais envolvidos em cada etapa de uma cadeia 

produtiva, através de IDEF0, BPMN e Casos de Uso; identificar 

informações para qualidade, rastreabilidade do produto e seus insumos ao 

longo da cadeia produtiva.  Efetua, também com caráter inovador, a 

aplicação dessa metodologia na área de produtos exóticos através da 

modelagem de atividades pertencentes ao SAG da Malacocultura 

Continental (criação comercial de escargots), agronegócio inserido na 

política de incentivo à Agroindústria Familiar. As exigências dos 

consumidores de produtos agropecuários em relação a qualidade, 

segurança e rastreabilidade tem crescido ano após ano devido ao medo de 

problemas com saúde, como o “mal da vaca louca”.  A modelagem do 

Sistema Agroindustrial (SAG) possibilita identificar necessidades de 

informação e automação em uma cadeia produtiva, explorar essas 

possibilidades de modo a permitir a especificação de sistemas de 

informação que suportem os negócios dos diversos agentes ao longo da 

cadeia produtiva satisfazendo os requisitos de qualidade e rastreabilidade 

dos consumidores. A aplicação de um modelo de caso de uso também é 

apresentada, descrevendo as atividades componentes de processos ao 

longo da cadeia produtiva, permitindo a identificação de requisitos e 

informações de rastreabilidade e qualidade. A técnica de casos de uso 

aplicada na cadeia produtiva ajuda na especificação de sistemas de 

informação de melhor qualidade e mais aderentes aos processos de 

negócio envolvidos. Como exemplo é a apresentada a modelagem 

(utilizando IDEF0, BPMN e casos de uso) de alguns processos de negócio e 

informação pertencentes à cadeia produtiva da malacocultura continental. 



     

A aqüicultura mundial tem se destacado pelo crescimento e sucessivo 

aumento de produtividade, conferindo, a este tipo de produção, posição 

de destaque dentro do setor pecuário internacional. Entre as várias 

modalidades de aqüicultura, nas duas últimas décadas, a criação de 

escargots (malacocultura) tem merecido atenção de empresários, órgãos 

de fomento governamentais e pesquisadores. Em águas continentais, a 

malacocultura continental especialmente a ampularicultura pode ser 

reconhecida como forma para produção de moluscos com baixo impacto 

ambiental, sob sistema de produção compatível com pequenas 

propriedades, o que contribui na maior oferta de alimento para as famílias 

rurais, aumento na disponibilidade de alimentos de alto valor nutricional e 

na renda familiar. 

 
 

 
Palavras-Chave: Modelagem de Cadeias Produtivas, IDEF0, BPMN, Caso 

de Uso, Sistema Agroindustrial, Malacocultura Continental



     

ABSTRACT 

 
 

It is proposed the application of some Systems and Software Engeneering 

techniques to the modeling of agro-industrial systems, in an innovative 

way, defining a methodology in order to better understand the activities 

and relationships among the many agents within an specific supply chain. 

It also permits the productive chain graphical modeling  using IDEF0, 

BPMN and Use Cases. The main goal is to identify information for product 

traceability and quality through the productive chain. There is also 

presented, another innovation, the application of this methodology to the 

Continental Malacoculture Agro-industrial System. Customers' 

requirements for agro food products quality, safety and traceability have 

been rising year after year due to the fear of health problems, such as the 

“mad cow” disease. The Productive Chain Modeling helps identifying the 

information and automation needs of a production chain, exploring its 

possibilities in order to specify information systems that support the 

business of the many agents throughout the agro food chain and fulfills 

customers' quality and traceability requirements. The application of Use 

Case Model is also presented for requirements and traceability 

identification and gathering throughout the productive chain. The Use 

Case technique applied to the productive chain helps to specify more 

quality and adherent information systems. As an example of those 

methods, some business and information processes modeling applied to 

the Continental Malacoculture Productive Chain are presented, using the 

IDEF0, BPMN and use case techniques. Worldwide aquaculture has 

increased in importance due to growth and successive increase in 

productivity, conferring this type of production an outstanding position in 

the international animal production sector. Amongst different modalities of 

aquaculture, in the last two decades, the production of escargots 

(malacoculture) has deserved attention from businessmen, government 

and researchers. In continental waters, Continental Malacoculture, 



     

especially ampullariculture can be seen as a way of producing low impact 

mollusks, using a system compatible with small farms production, 

contributing to a greater increase in the availability of high nutritional 

value food and also improving rural families' income. 

 

 

Keywords: Supply chain modeling, Agro-industrial system, Continental 

malacoculture, IDEF0, BPMN, Use Case 
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Introdução 
 

 

A idéia básica deste trabalho foi desenvolver pesquisas para definir e 

aplicar uma metodologia de modelagem aos Sistemas Agroindustriais 

(SAG), permitindo maior compreensão dos relacionamentos e atividades 

dos diversos agentes componentes de um SAG. 

 

Efetuar, com caráter inovador, a aplicação dessa metodologia na área de 

produtos exóticos através da modelagem do SAG da Malacocultura 

Continental (criação comercial de escargots), agronegócio inserido na 

política de incentivo à agroindústria familiar.  

 

Embora algumas famílias de diferentes partes do país venham criando 

comercialmente algumas espécies de escargots e direcionando suas 

produções a restaurantes locais, a grande meta será a ampliação desses 

projetos domésticos para que suas produções sejam direcionadas ao 

mercado internacional que apresenta uma demanda reprimida carente por 

produtos de alta qualidade. 

 

Assim, para atender tais necessidades, há que desenvolver pesquisas 

sobre materiais e equipamentos (incluindo caixas criatórias e tanques 

rede) que viabilizem grandes produções, minimizando custos com mão de 

obra, injuriando o menos possível os animais, diminuindo, assim, o custo 

de produção. 

 

Com relação à mão de obra nas criações, deve-se lembrar que a rotina 

diária do criador, em criações economicamente rentáveis, é muito 

trabalhosa e, caso se opte por mão de obra contratada, torna-se 

extremamente onerosa, podendo comprometer todo o custo do produto 

final ou, pior, inviabilizar os projetos. 
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Em vista desse fato, há a necessidade de que alguns processos sejam 

automatizados, a exemplo do que ocorrem com outras atividades 

zootécnicas que atualmente saíram da escala familiar para se alçarem 

como agronegócio industrial. 

 

Nos heliários, ou granjas de produção de escargots, as atividades 

envolvem limpeza das caixas, monitoria das condições climáticas do local, 

administração de alimentos, dentre outros.  

 

A automatização de alguns processos, além da redução da mão de obra, 

certamente manterá constante determinados fatores no manejo 

aumentando, com isso, a produtividade e assegurando o sucesso na 

criação.  

 

Alguns processos, alvo de automação, podem ser: 

1 – nas caixas ou tanques de reprodução (indoor): limpeza dos 

resíduos metabólicos, administração de ração, controle da vazão de ar no 

funcionamento dos filtros biológicos, do nível  e da temperatura da água, 

controle ambiental do criatório,etc; 

2 – nos tanques rede de engorda (outdoor): manutenção do 

equilíbrio estático de flutuação dentro do lago ou represa, controle da 

colmatagem da rede feita por incrustação de algas, controle da 

profundidade no sentido de evitar a zona de rarefação do oxigênio, 

controle da suspensão dos cochos de alimento, alarme contra roubos, 

muito freqüentes nas granjas.  

 

Além dessas atividades, existem procedimentos específicos para tratar das 

posturas, dos recém nascidos e juvenis, sempre tomando o cuidado de 

registrar todos os dados. 

Se a criação for pequena, o trabalho maior será o monitoramento das 

condições climáticas e a manutenção dos dados coletados, mas em uma 
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criação comercial, tais atividades demandam muito tempo e esforço do 

criador que, por sua vez, acaba relegando algumas tarefas, em geral a 

coleta e registro dos dados sobre a sua criação. 

 

Aqui já está caracterizada a utilidade de um sistema de informações que 

ajude o criador a coletar, armazenar e gerir os registros sobre o 

desenvolvimento e condições da criação, controlando também as 

condições climáticas da mesma. 

 

Com esse apoio, o criador passará a ter mais tempo para “gerenciar” o 

seu negócio, dar mais atenção à qualidade do seu produto, visitar seus 

clientes, reciclar seus conhecimentos. 

 

No mundo atual cada vez mais globalizado, onde há competição ferrenha 

entre empresas e países e um aumento paulatino no grau de exigências 

dos consumidores em relação à qualidade dos produtos, espera-se do 

agronegócio rastreabilidade, qualidade e preocupação com a não agressão 

ao meio ambiente nas etapas de produção e industrialização desses 

produtos. 

 

Isso significa a necessidade de coleta, manutenção e análise de dados 

relacionados a rastreabilidade e qualidade de insumos e produtos ao longo 

do SAG. 

 

É fundamental ao criador compreender que ele é um empresário e que 

está inserido em um processo bem maior que é o Agronegócio do país e, 

portanto, que os produtos desse agronegócio estão sujeitos a essa busca 

de produtividade com qualidade, que irá determinar a competitividade 

dele e do setor ao qual ele pertence. 
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1.1 Justificativa 

 

 

No setor de Agronegócio existe demanda por novos produtos, geração de 

empregos, inserção social, e alimentos ecologicamente corretos, que não 

ofereçam riscos à saúde pública, dentre outros.  

 

Uma das conseqüências é a pressão para que o Agronegócio familiar 

evolua do seu tradicional modo amador de trabalho para um processo 

profissional de produção e gerenciamento. 

 

Técnicas otimizadas de produção, gerenciamento das informações do 

negócio e automatização de processos devem estar ao alcance tanto do 

agricultor familiar como dos empresários agrícolas, permitindo: 

• Aumento da produção, 

• Uso racional dos recursos e insumos, 

• Redução de custos de produção, 

• Aumento da qualidade dos produtos. 

• Identificação e controle de dados para rastreabilidade de insumos e 

produtos. 

  

 

1.2 Objetivos 

 

 

o Geral 

Modelagem: verificar a viabilidade de utilização de métodos e 

técnicas de engenharia de software e de sistemas aplicadas 

aos Sistemas Agroindustriais (SAG), inovação inclusive em 

nível internacional, definindo uma metodologia visando a 

possibilidade de: 
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• Modelar graficamente as atividades dos agentes e demais 

envolvidos em cada etapa de uma cadeia produtiva; 

• Identificar informações para rastreabilidade do produto e 

seus insumos ao longo da cadeia produtiva; 

• Identificar informações de qualidade do produto. 

 

o Específicos 

• Exercitar esse novo método de modelagem no SAG da 

Malacocultura Continental; 

• Determinar processos e sub-processos componentes do SAG 

da Malacocultura Continental. 
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2  Referencial Teórico 
 

O capítulo apresenta a base teórica necessária para caracterizar os 

fundamentos de engenharia de software aplicados na modelagem do 

Sistema Agroindustrial bem como o domínio de aplicação no qual foi 

experimentada a modelagem. Eles estão ordenados em dois grupos 

apresentando o referencial necessário tanto para o agronegócio como para 

a tecnologia da informação, conforme abaixo: 

• Agronegócio 

o Agronegócio no Brasil 

o Aqüicultura 

o Malacocultura Continental 

o Sistema Agroindustrial 

o Qualidade e Segurança Alimentar 

o Rastreabilidade 

• Tecnologia da Informação 

o IDEF0 

o BPMN 

o UML 

 

A figura 1 apresenta um mind map dessa estrutura. 

AGRO
NEGÓCIO

Brasil

AquiculturaSAG

Qualidade
Segurança
Alimentar

Rastrea
bilidade

Malacocultura
Continental

Helicicultura

AchatinaHelix Pomacea

Ampularic
ultu

ra

TI

BPMN

 

Figura 1 Mindmap do capítulo de Referencial Teórico 
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2.1  Agronegócio 

 

 

2.1.1  O Agronegócio no Brasil 
 

 

Atualmente, Agronegócio é definido por um conceito amplo abrangendo 

desde insumos até a industrialização/distribuição/consumo de produtos 

originados da atividade agropecuária, sendo constituído por empresas 

atuantes nos nós das diversas cadeias produtivas que a compõem 

(DAVIS; GOLDBERG, 1957; CUNHA, 2003).  

 

A primeira definição de agronegócio foi elaborada pelo professor John 

Davis, em 1955, ano em que apresentou um trabalho no Congresso de 

Distribuição de Produtos Agrícolas, em Boston, utilizando pela primeira 

vez a palavra “agribusiness” significando a “soma total de todas as 

operações envolvendo a produção e a distribuição de suprimentos 

agrícolas; as operações de produção na fazenda; e o armazenamento, 

processamento e distribuição de produtos agrícolas e dos itens produzidos 

com eles” (ARAÚJO; WEDEKIN; PINAZZA; 1990). 

 

Posteriormente, em 1957, Davis, em conjunto com o professor Ray 

Goldberg, então ambos de Harvard, lançaram o livro “A Concept of 

Agribusiness”, que apresentava a base conceitual do Agronegócio 

tornando-se um clássico na área. 

 

Nesse livro, os dois professores de Harvard, fundamentam o agribusiness 

como disciplina através da definição de sua natureza, escopo e 

metodologia, utilizando-se de técnicas matriciais desenvolvidas por 

Wassily Leontief (ARAÚJO; WEDEKIN; PINAZZA; op. cit.). 
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No Brasil o agribusiness também é referenciado como Agronegócio, 

Sistema Agroindustrial (SAG) ou Complexo Agroindustrial (CAI). 

 

Essa amplitude de visão fornecida pela concepção do Professor Davis em 

relação ao agronegócio, e que pode ser resumida por “antes da porteira, 

dentro da porteira e depois da porteira”, é importante para que se 

compreenda a grande transformação efetivada pela agricultura brasileira 

nas últimas décadas, quando o tão conhecido setor primário deixa de 

simplesmente fornecer alimentos “in natura” e consumir seus próprios 

produtos, para integrar-se como atividade aos setores industrial e de 

serviços (NUNES; CONTINI, 2001). 

 

Atualmente, os principais insumos utilizados nas atividades do 

Agronegócio (fertilizantes, rações, maquinário, etc) provêm de setores 

industriais especializados em produtos para agropecuária. 

 

Os produtos originados pela atividade agropecuária também têm sido 

encaminhados a agroindústrias especializadas em processar as matérias-

primas e alimentos industrializados que são consumidos, tanto no 

mercado interno como exportados (NUNES; CONTINI, op. cit.). 

 

Até meados dos anos 70, o Agronegócio no Brasil estava grandemente 

baseado em poucos setores voltados à exportação (cafeeiro e canavieiro, 

por exemplo), na produção de grãos e pecuária para o mercado interno. A 

partir da segunda metade dos anos 70, começa um esforço de 

modernização nas áreas tradicionais, como cultivo e pecuária, além do 

desenvolvimento de uma pecuária moderna para o Cerrado, o Semi-árido 

e parte da Amazônia, permitindo maior organização das cadeias 

produtivas e tornando-as capazes de gerar especificação e qualificação de 

demandas tecnológicas para o sistema de inovação do país. 
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Em conjunto com essas atividades, e motivado por elas, houve um grande 

programa de incentivo aos pesquisadores da área agronômica, 

principalmente na pós-graduação, gerando modernização e revisão dos 

métodos de pesquisa, com a criação de vários núcleos de excelência, 

contribuindo para acelerar o processo de inovação tecnológica 

principiando a mudança significativa na capacidade de competição do 

Agronegócio brasileiro (PORTUGAL, 2002). 

 

Um exemplo interessante dessa evolução, da busca por mais tecnologia e 

inovação, é que por mais de 250 anos o Brasil cultivara apenas uma 

espécie de cana-de-açúcar (a crioula) sendo que atualmente há mais de 

cem variedades, cada uma com um objetivo específico. Há as que 

amadurecem mais cedo, as mais adequadas para cada tipo de ambiente, 

pois as áreas de cultivo são muito diversificadas (FURTADO 2002). 

 

Apesar da importância que o Agronegócio representa para a economia 

brasileira, o habitante das grandes cidades no Brasil pouco sabe sobre o 

assunto, mesmo utilizando todos os dias produtos gerados pela atividade 

agropecuária, industrializados ou não (FURTADO, op. cit.). 

 

Além da sua importância nas exportações e na oferta de emprego, o 

Agronegócio também tem participação direta no controle da inflação, 

ajudando a consolidar a estabilização da economia brasileira, através da 

disponibilização de produtos agrícolas a preços razoáveis, o que se pode 

conseguir com o crescimento da safra a taxas maiores do que o 

crescimento populacional. 

 

O setor tem grande potencial de crescimento, pois existe demanda 

crescente no consumo de alimentos (interna e externamente), há 

aumento na busca por melhorias tecnológicas pelas agroindústrias e o 

país possui grandes quantidades de áreas cultiváveis ainda não 

exploradas. O Brasil possui 547 milhões de hectares de áreas cultiváveis 
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(de um total de 850 milhões de hectares), mas usa apenas 10% dessa 

área, tendo a região do Cerrado um alto potencial para abrigar fazendas 

(NEVES et. al. 1997). 

 

Reconhecendo a importância desse setor, o Ministério da Agricultura, a 

Embrapa e o CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos) têm 

patrocinado discussões entre especialistas dessas entidades e de institutos 

de pesquisa do setor e universidades, no sentido de elaborar cenários com 

base em dados de levantamentos realizados, no último ano, por 

profissionais e especialistas do segmento de Agronegócio (CGEE, 2002; 

EMBRAPA, 2002). 

 

 

2.1.2  Aqüicultura 
 

 

A aqüicultura mundial tem se destacado, nos últimos anos, pelo 

crescimento e sucessivo aumento de produtividade, conferindo, a este tipo 

de produção, posição de destaque dentro do setor pecuário internacional, 

o que tem servido para melhorar a adoção e o desenvolvimento 

tecnológico. 

 

Na última década, a aqüicultura mundial atingiu uma produção de 122 

milhões de toneladas de pescado, em 1997 (OSTRENSKY; BORGHETTI; 

PEDINI, 2000 apud VALENTI et. al. 2000). Nos países em 

desenvolvimento, essa atividade pode desempenhar importante papel 

social e econômico, criando condições para o aproveitamento efetivo dos 

recursos locais, originando novos nichos econômicos e promovendo 

oportunidades para novos investimentos com ganhos significativos para a 

economia regional e nacional (BAILEY, 1997), além da produção de 

alimento de alta qualidade e geração de empregos. 
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2.1.3  Malacocultura Continental 
 

 

Entre as várias modalidades de aqüicultura, nas quatro últimas décadas, a 

criação de escargots (malacocultura) tem merecido atenção de 

empresários, órgãos de fomento governamentais e pesquisadores.  

 

Em águas continentais, a malacocultura continental, especialmente a 

ampularicultura, é reconhecida como forma para produção de moluscos 

com baixo impacto ambiental, sob sistema de produção compatível com 

pequenas propriedades, o que contribui na maior oferta de alimento para 

as famílias rurais, aumento na disponibilidade de alimentos de alto valor 

nutricional e na renda familiar (CUNHA; LOBÃO, 2005). 

 

A maior parte da malacocultura continental praticada no mundo está 

embasada, até agora, na criação de espécies exóticas dos gêneros Helix e 

Achatina. Esta situação é arriscada, pois o surgimento de problemas com 

essas espécies pode causar colapso mundial da atividade. Um exemplo 

desse fato ocorreu, aqui no Brasil, com a achatinicultura; o 

posicionamento contrário do IBAMA quanto sua criação devido às grandes 

áreas infestadas pela espécie Achatina fulica provocou a desistência de 

muitos empreendimentos e o abandono dos animais na natureza tendo, 

como conseqüência, um agravamento dos problemas ambientais e a 

retirada do produto do mercado interno. 

 

 

2.1.3.1 Helicicultura 
 

 

Escargot é o termo francês para caracol e, embora cada país possua seu 

termo próprio, o termo francês foi internacionalizado pela culinária desse 

país, passando uma imagem de sofisticação. 
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O homem consome o escargot desde tempos pré-históricos como 

comprovam os achados arqueológicos de conchas desse molusco junto a 

ossos em cavernas e escavações, principalmente na Dinamarca, Sicília, 

Marrocos e Tunísia. Alguns montes de conchas chegavam a ter 200m de 

comprimento por 1,5m de altura (ARMELLINI, s/d). 

 

Esse alto consumo provavelmente devia-se ao fato de que nessa época o 

ser humano tinha dificuldades para obter caça, sendo ele mesmo a presa 

para muitos predadores, e a caça ao escargot na verdade era apenas uma 

coleta, não oferecendo riscos (LOBÃO, 2000). 

 

Era apreciado entre os gregos, sendo que Aristóteles foi o primeiro a 

fornecer uma descrição bem precisa sobre um instrumento usado para 

retirar o escargot da concha (ARMELLINI, op.cit). 

 

Na Roma antiga existia um lugar denominado Cochlearium vivaria, onde 

eram criadas várias espécies de escargot, e era uma espécie de indústria 

contando tanto com a criação produtiva como também com a seleção de 

espécies e variedades para melhoramento. Sua imagem de prato “elitista” 

também vem dessa época, pois escavações arqueológicas num 

acampamento de uma legião romana na Gália demonstraram que os 

escargots constituíam-se em um prato exclusivo dos oficiais (LOBÃO, 

2000). 

 

Também foi muito consumido na Idade Média, principalmente na 

Quaresma, pois era considerado como carne branca e com o consumo 

liberado pela Igreja (LOBÃO, op.cit). 

 

Os moluscos são o segundo maior grupo de animais da natureza somando 

150.000 espécies, perdendo apenas para o Phylum Insecta que conta com 

800.000 espécies, tendo grande importância para o homem, pois entre 
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1891 e 1972 foram publicados mais de 100.000 trabalhos sobre eles 

(OLIVEIRA, 1995). 

 

O escargot é um molusco terrestre que pertence à classe Gastropoda, é 

pulmonado e hermafrodita. As espécies comerciais mais criadas são: 

__ Helix aspersa Muller ( petit gris), o mais consumido no mundo. 

__ Helix aspersa maxima Taylor (gros gris); 

__ Helix lucorum Linné (escargot turco); 

__ Helix pomatia Linné (gros blanc); 

__ Achatina fulica (gigante africano, escargot chinês) (VIEIRA, 1984). 

 

Os escargots do gênero Helix são originários da Europa e necessitam de 

clima mais frio do que os do gênero Achatina. Por essa razão eles têm 

mais facilidade de criação na região Sul do Brasil e em regiões serranas. O 

Achatina tem facilidade de criação no resto do país, principalmente 

regiões Norte e Nordeste. 

 

As figuras 2 e 3 ilustram exemplares dos gêneros Helix e Achatina. 

 

 

Figura 2 - Escargot da espécie Helix aspersa Muller (petit gris) Fonte (Nordsiek, 
s/d) 
 

 

Figura 3 -  Escargot da espécie Achatina fulica (gigante africano) Fonte 

(Nordsiek, s/d) 
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2.1.3.1.1  Características da Criação de Escargots 

 

 

Para que a criação tenha sucesso, o criador precisa preocupar-se com a 

otimização dos parâmetros essenciais para o bom desenvolvimento do 

escargot. Os parâmetros especificados, a seguir, estão baseados em 

Lobão (2001). 

 

2.1.3.1.2  Temperatura 

 

 

A faixa ideal para a espécie Helix aspersa maxima é entre 16°C e 24°C, 

sendo o ideal em torno de 20°C, podendo ser um pouco superior desde 

que a umidade relativa do ar esteja elevada. Já para a espécie Achatina 

fulica, 26°C e 32°C. 

 

2.1.3.1.3  Umidade relativa do ar 

 

 

O escargot tem grande dependência de água e, portanto, deve manter um 

equilíbrio constante entre o teor de água de seus tecidos e a umidade 

relativa do meio ambiente. 

No caso da criação ser feita indoor a umidade relativa do ar deve ser 

mantida na faixa de 80% a 85%, através de isolamento térmico do 

ambiente de criação e do uso de aspersores/nebulizadores de água. 

 

2.1.3.1.4  Fotoperíodo e iluminação 

 

 

O ideal é fotofase superior a 15 horas de luz, pois estimula a atividade, 

sobretudo o crescimento e a reprodução. 
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A sua fase de atividade começa no início da noite e tem duração superior 

a 6 horas. A fase de inatividade relativa tem duração inferior a 18 horas, 

quando o escargot fica em repouso, manifestando quase nulas atividades 

locomotora, sexual e alimentar. 

 

Nas criações cobertas é preciso que os raios solares não incidam 

diretamente sobre os animais. A exposição ao sol forte, mesmo que por 

pouco tempo, é fatal ao escargot, enfraquecendo-os e desidratando-os. 

 

2.1.3.1.5  Densidade 

 

 

Densidade é o número de animais por m² de parque, na criação extensiva 

ou caixa, na intensiva. 

 

Recomenda-se para a engorda de Helix aspersa maxima a densidade de 

120 juvenis/m² e, para Achatina fulica, 100 juvenis/m². Já na 

manutenção das matrizes para reprodução, o ideal é a densidade de 80 

matrizes/m² de Helix aspersa maxima e 60 matrizes/m² de Achatina 

fulica. 

 

2.1.3.1.6  Solo 

 

 

A importância do solo na criação dos escargots é evidente apesar da 

reduzida literatura existente, entretanto, as interações destes com os 

diferentes tipos de solos tropicais são desconhecidas até o momento. 
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Recomenda-se, para criação de escargots em canteiros de terra, a 

utilização de solos neutros (pH 7,0) e/ou correção com calcáreo 

dolomítico. 

 

O ideal é compor os canteiros com uma mistura de 50% latossol vermelho 

amarelo e 50% de areia média. 

 

2.1.3.1.7 Insolação 

 

 

A exposição direta aos raios solares desidrata-os em pouco tempo, 

causando-lhes a morte. Os escargots não conseguem sequer recolher-se à 

sua concha, valendo-se do recurso da hibernação, cujo processo é 

bastante lento. 

 

2.1.3.1.8 Ventos 

 

 

O vento é muito prejudicial ao escargot provocando o seu ressecamento, 

pois os tecidos corpóreos são muito vulneráveis, levando o animal à 

hibernação, com todas as danosas conseqüências advindas desse estado. 

 

 

2.1.3.1.9 Sanidade do meio 

 

 

As criações devem ser bastante aeradas e, sobretudo, localizadas em 

locais livres de poluição do ar, da terra e da água. O uso indiscriminado de 

antibióticos, inseticidas e agrotóxicos pode causar a morte dos animais 

como também contaminar sua carne tornando-a imprópria para o 

consumo. 
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2.1.3.1.10  Método de Criação 

 

 

O método definido para a criação dos escargots é o fechado (indoor), 

visando minimizar os riscos de fuga dos animais. Existe o método aberto 

no qual os animais são criados em parques. Este método não é 

recomendado devido ao alto risco de fuga dos animais. 

 

No método fechado os animais são criados em canteiros de terra e/ou 

recipientes (caixas) contidos em áreas fechadas por paredes e telhado 

(galpões, estufas, etc.). 

 

As caixas no método fechado podem variar de material utilizado como 

madeira, plástico, PVC, etc. 

 

Com a forma de criação definida pode-se identificar diversas informações 

que o criador deve coletar e gerenciar (LOBÃO, 2000); (FERRAZ, 1999); 

(RIBAS 1985); (VIEIRA, 1984): 

• Controle das condições ambientais (fundamentalmente temperatura 

e umidade); 

• Controle das posturas/desovas (manejo, número de desovas, 

número de ovos por desova); 

• Eclosão (quantidade de nascimentos); 

• Juvenis (quantidade de animais que sobreviveram e chegaram a 

10g, número de dias para atingir a fase juvenil); 

• Animais para novas matrizes; 

• Animais para engorda (venda quando atingir 18g); 

• Animais adultos (quantidade de animais que sobreviveram e 

chegaram a 25g, número de dias para atingir a fase adulta); 

• Densidade (quantidade de animais por caixa de criação); 

• Quantidade de caixas; 
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• Quantidade de matrizes (animais adultos reprodutores); 

• Quantidade de animais mortos por dia; 

• Quantidade de alimentação consumida; 

• Custos dos insumos (vegetais, rações, água, energia, gás, etc.); 

• Custos dos equipamentos (ventiladores, nebulizadores, 

aquecedores, etc.); 

• Manutenções (custos, datas previstas); 

• Custo da mão de obra (funcionários, impostos); 

• Custos da propriedade (impostos, manutenção); 

• Custos de venda (processamento, visita a clientes, marketing, etc.). 

 

Com as necessidades dos animais (ambientais, alimentação) e do criador 

(informações e controle) tem-se um conjunto de requisitos que permitem 

definir um sistema que auxilie o criador a gerenciar e controlar a criação, 

ou seja, o seu negócio. 
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2.1.3.2 Ampularicultura 
 

 

Ampularicultura refere-se à criação do molusco Pomacea bridgesii, ou 

caracol dourado, ilustrado na figura 4. 

 

 

 

 

Figura 4 – Escargot da espécie Pomacea bridgesii 

Os parâmetros e procedimentos definidos pelo método de criação 

permitirão identificar um conjunto de requisitos a serem utilizados na 

especificação de um sistema computacional para controlar o ambiente de 

criação e gerenciar o agronegócio. 

 

Assim como no caso da helicicultura, para que a criação tenha sucesso, o 

criador precisa se preocupar na otimização dos parâmetros essenciais 

para o bom desenvolvimento do animal. Os parâmetros especificados 

baseiam-se em Lobão (2005). 

 

2.1.3.2.1 Temperatura 

 

 

A faixa ideal para a espécie Pomacea bridgesii encontra-se entre 20°C e 

28°C, sendo o ideal em torno de 24° C. 
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2.1.3.2.2 Fotoperíodo e iluminação 

 

 

O ideal é fotofase superior a 15 horas de luz, pois estimula a atividade, 

sobretudo o crescimento e a reprodução.  

 

A sua fase de atividade começa no início da noite e tem duração superior 

a 6 horas. A fase de inatividade relativa tem duração inferior a 18 horas, 

quando o animal fica em repouso, manifestando quase nulas atividades 

locomotora, sexual e alimentar.  

 

2.1.3.2.3 Densidade 

 

 

Entende-se por densidade o número de animais por litro ou por m3 de 

tanque. 

 

Recomenda-se para a manutenção das matrizes para reprodução de 

Pomacea bridgesii, 0,25 matrizes/litro e, para manutenção dos animais 

para engorda, 1 juvenis/litro. 

  

2.1.3.2.4 Sanidade do meio 

 

 

As criações devem estar localizadas em locais livres de poluição do ar, da 

terra e da água. O uso indiscriminado de antibióticos, inseticidas e 

agrotóxicos pode causar a morte dos animais, como também contaminar 

sua carne tornando-a imprópria para o consumo.  
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2.1.3.2.5 Métodos de Criação 

 

 

Existem, basicamente, duas etapas na criação dos caracóis aquáticos: 

Fase de reprodução e berçário: desenvolvida em tanques internos ou 

método intensivo, onde os animais são mantidos em tanques ou caixas 

d’água de 1000 litros de capacidade, em áreas fechadas. 

 

Fase de engorda: desenvolvida em tanques-rede ou método semi-

extensivo, onde os tanques-rede são mergulhados em lagos, represas 

e/ou tanques de piscicultura.  

 

Com a forma de criação definida, pode-se identificar diversas informações 

que o criador deve coletar e gerenciar (LOBÃO et. al., 2003): 

• Controle das condições ambientais (fundamentalmente 

temperatura); 

• Controle das posturas/desovas (manejo, número de desovas, 

número de ovos por desova); 

• Eclosão (quantidade de nascimentos); 

• Juvenis (quantidade de animais que sobreviveram e chegaram a 

10g, número de dias para atingir a fase juvenil); 

• Animais para novas matrizes; 

• Animais para engorda (venda quando atingir 18g); 

• Animais adultos (quantidade de animais que sobreviveram e 

chegaram a 25g, número de dias para atingir a fase adulta); 

• Densidade (quantidade de animais por tanque de criação); 

• Quantidade de tanques; 

• Quantidade de matrizes (animais adultos reprodutores); 

• Quantidade de animais mortos por dia; 

• Quantidade de alimentação consumida; 

• Custos dos insumos (vegetais, rações, água, energia, etc.); 

• Custos dos equipamentos (sopradores de ar, aquecedores, etc.); 
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• Manutenções (custos, datas previstas); 

• Custo da mão de obra (funcionários, impostos); 

• Custos da propriedade (impostos, manutenção); 

• Custos de venda (processamento, visita a clientes, marketing, etc.). 

 

Como no caso da helicultura, com as necessidades dos animais e do 

criador tem-se um conjunto de requisitos que permitem definir um 

sistema que auxilie o criador a gerenciar e controlar a criação, ou seja, o 

seu negócio. 

 

2.1.4  Sistema Agroindustrial (SAG) 
 

 

Segundo Cunha & Saes (2005), na década de 1990, o PENSA1 tendo como 

alvo a questão da competitividade e embasado com o enfoque teórico da 

Nova Economia Institucional, apresentou o conceito de Sistema 

Agroindustrial (SAG) definido como “um conjunto de relações contratuais 

entre as empresas e agentes especializados, cujo objetivo final é disputar 

o consumidor de determinado produto” (ZYLBERSZTAJN, 2000, p.13).  

 

O SAG, visto como um modelo, é composto pelos seguintes elementos: os 

agentes, as relações entre eles, os setores, as organizações de apoio e o 

ambiente institucional, conforme ilustra a figura 5. 

 

Esse modelo pode ser aplicado a qualquer Cadeia Produtiva, possuindo um 

conceito mais abrangente do que o da Cadeia Produtiva (cadeia vertical de 

produção), mostrando a importância dos Ambientes Institucional 

(governo, cultura, educação, costumes, etc) e Organizacional 

(associações, cooperativas, informação, etc) para o funcionamento dos 

nós componentes (agentes) da Cadeia Produtiva.  

 

                                                
1
 Programa de Estudos dos Sistemas Agroindustriais, da Universidade de São Paulo. 
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Figura 5 - Macro modelo genérico do SAG, adaptado de (ZYLBERSZTAJN, 2000) 
 
 

As setas indicam possíveis fluxos de informação, tanto ao longo da Cadeia 

Produtiva, como entre seus nós e os Ambientes Institucional e 

Organizacional. As características dos nós da Cadeia Produtiva e demais 

informações trafegadas pelo SAG variam dependendo da especialização do 

domínio de aplicação (pecuário, agrícola, aquícola, etc). 

 

Essas características e informações podem ser traduzidas em requisitos de 

sistemas de informação e, portanto, passíveis de serem avaliados quanto 

à qualidade e cobertura de sistemas específicos, tanto para aplicação 

apenas dentro de um dos nós como para sistemas de aplicação mais 

abrangente.  

 

2.1.5  Qualidade e Segurança Alimentar 
 

 

A qualidade é um dos fatores importantes e fundamentais para o sucesso 

de um produto no setor de agronegócio, englobando a questão da 

segurança alimentar. 
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Existem diversos métodos e sistemas de padronização, tanto públicos 

como privados, visando facilitar as tarefas de definir, implantar e 

gerenciar a qualidade dos produtos ao longo da cadeia produtiva. 

 

As estruturas de governança adotadas ao longo da cadeia estão alinhadas 

com os mecanismos utilizados para forçar a qualidade dos produtos. 

 

Os consumidores têm pressionado as instituições, tanto públicas como 

privadas, no sentido de utilizarem esses métodos e normas visando, 

principalmente, melhorar as condições de segurança do alimento, mesmo 

que a um custo maior para o produto final. 

 

 Em muitos casos a falta, ou omissão, de políticas e legislações 

governamentais abre espaço para iniciativas de instituições privadas, com 

impacto positivo no consumidor, gerando confiança em relação aos 

fornecedores. 

 

A pressão por mais qualidade gerada no final da cadeia pelo consumidor é 

repassada para trás, tanto horizontal como verticalmente, contribuindo 

para a definição e ajustes nas transações entre os nós da cadeia, gerando 

o impacto nas suas estruturas de governança. 

 

2.1.5.1 Importância da Qualidade no Agronegócio 
 

 

O grande desafio das firmas, em geral, é atender às exigências, cada vez 

maiores, dos consumidores, mantendo-se competitivas. 
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O mercado atual está globalizado, com um nível crescente de competição, 

não apenas por preços, mas principalmente, na qualidade dos produtos e 

serviços oferecidos. 

 

A exigência dos consumidores tem aumentado através da preocupação 

com a qualidade, traduzindo-se em segurança alimentar, rastreabilidade 

dos produtos, preocupação em consumir o que foi produzido (cultivado, 

criado ou processado) sem agredir o meio ambiente, mesmo a um custo 

diferenciado. 

 

A qualidade é um fator decisivo na sobrevivência de todas as firmas 

componentes das cadeias de suprimentos. 

 

John Davis e Ray Goldberg, da Universidade de Harvard, criaram o 

conceito de Agronegócio no final da década de 50, abrangendo desde 

insumos até a industrialização/distribuição/consumo de produtos 

originados da atividade agropecuária, sendo constituído por firmas 

atuantes nos nós das diversas cadeias produtivas que compõem a 

atividade (DAVIS; GOLDBERG, 1957; CUNHA, 2003). 

 

Existem diversas definições, tanto para qualidade, como para segurança 

do alimento, devido a sua complexidade e multidisciplinaridade 

(ZYLBERSZTAJN; SCARE, 2003), sendo que Philip Crosby diz que 

qualidade é o atendimento dos requisitos do consumidor (PEREIRA; 

OLIVEIRA, 2004). 

 

Isto significa que um produto, mesmo que tenha sido produzido 

(cultivado, criado ou processado) com a mais alta tecnologia, pode ser 

considerado sem qualidade, caso falhe em não atender às exigências do 

consumidor. 
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No setor do Agronegócio existem preocupações dos consumidores 

relacionadas com aspectos de segurança, higiene, características 

nutricionais, presença de resíduos (defensivos agrícolas, por exemplo), 

pragas, utilização de hormônios, rastreabilidade, etc. 

 

Essas preocupações podem ser traduzidas em requisitos e, portanto, a 

qualidade do produto do setor estará ligada também ao seu atendimento. 

 

A globalização crescente da economia obriga as firmas a aumentarem sua 

competitividade, ou seja, atenderem aos parâmetros de qualidade 

internacionais, mesmo para mercados nacionais. 

 

No setor do Agronegócio a qualidade do produto final depende da 

qualidade observada em todas as etapas produtivas pelas quais ele 

passou, ou seja, depende da qualidade existente em todos os 

componentes (firmas, processos) do respectivo Sistema Agroindustrial 

(SAG). 

 

A importância da qualidade é estratégica para todas as firmas do SAG, 

pois a falha no atendimento aos requisitos dos consumidores pode 

significar, até mesmo, a falência de todo um sistema específico de 

produção. 

 

2.1.5.2 Sistemas e Métodos para Gestão da Qualidade 
 

 

Existem diversos sistemas e métodos para uso na gestão da qualidade.  

Descrevem-se, a seguir, alguns em uso no setor de Agronegócio. 
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2.1.5.2.1 HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point 

 

 

Este sistema é conhecido, em português, como Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

 

O sistema foi desenvolvido, originalmente, pela empresa Pillsbury Co., no 

inicio da década de 60, à partir de solicitação da NASA, cuja preocupação 

básica era com a prevenção de problemas de intoxicação alimentar dos 

astronautas durante as missões espaciais (GIOVANNUCCI; SATIN, s/d). 

 

Portanto, este sistema enfatiza a questão da segurança alimentar, focando 

a eliminação dos riscos à saúde. As firmas envolvidas na utilização do 

HACCP devem identificar todos os Pontos Críticos nos quais riscos à saúde 

podem ser introduzidos nos produtos alimentares, controlando esses 

pontos de forma a eliminar os riscos (SPARLING; LEE; HOWARD, 2001). 

 

A utilização do HACCP pela indústria de alimentos tem crescido 

rapidamente, principalmente no processamento de carne, onde seu uso 

reconhecido é um requisito para exportação aos EUA. O Canadá também 

está tornando sua utilização obrigatória (SPARLING; LEE; HOWARD, 

op.cit.). 

 

O HACCP é uma ferramenta para Gerenciamento de Riscos provendo 

estrutura e formas mais efetivas para controlar o processamento ou os 

riscos de produção, do que os procedimentos tradicionais de inspeção e 

controle da qualidade (GIOVANNUCCI; SATIN, op.cit.). 
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Uma forma utilizada para apresentá-lo é através da descrição de seus sete 

princípios básicos: 

� Principio 1: Analisar os Perigos e Medidas Preventivas. Preparar um 

diagrama de fluxo dos passos do processo, identificando e listando 

os perigos às medidas de controle em uso. 

� Principio 2: Identificar os Pontos Críticos de Controle do processo 

através do uso de uma árvore de decisão. 

� Principio 3: Estabelecer Limites Críticos. Valores de níveis e 

tolerâncias que devem ser alcançados para garantir que cada Ponto 

Crítico esteja sob controle. 

� Principio 4: Estabelecer procedimentos de Monitoração. Sistema 

que garanta o controle dos Pontos Críticos pela programação de 

testes e observações. 

� Principio 5: Estabelecer Ações Corretivas. As ações que devem ser 

tomadas quando a monitoração indicar que um Ponto Crítico está 

ficando fora de controle. 

� Principio 6: Estabelecer Procedimento de Documentação. Todos os 

procedimentos e registros relacionados a estes princípios e sua 

aplicação. 

� Principio 7: Estabelecer Procedimentos de Verificação. Incluindo 

testes suplementares  e revisões que confirmem que o HACCP está 

funcionando corretamente. 

 

O HACCP tem mais sucesso quando aplicado por todas as firmas e 

processos componentes das cadeias de suprimentos alimentares, desde a 

produção até o consumidor. 

 

Para o produtor, seu uso significa monitorar as entradas, manutenção dos 

procedimentos sanitários e praticar a manutenção da boa saúde dos 

animais. 



  42   

No caso do processador, está voltado à prevenção da contaminação 

durante as etapas de processamento, transporte, armazenamento e 

distribuição do alimento. 

 

Para o varejista (restaurante, por exemplo) o foco está nas condições e 

procedimentos apropriados de sanidade, refrigeração, armazenamento, 

manuseio e preparação (SPARLING; LEE; HOWARD, op.cit.). 

 

Zaibet (2000) analisa a importância da conformidade da indústria de 

processamento de peixe de Omã, em relação ao HACCP, enfatizando a 

extrema importância da exportação de peixe para o país. Comenta que, 

no passado, as regulamentações governamentais foram suficientes para 

que o produto atingisse tanto o mercado europeu como o norte- 

americano, porém, na última década, houve a necessidade de aplicação 

de controles de qualidade de acordo com normas e metodologias 

internacionais, como o HACCP, discutindo sobre o entendimento das 

firmas em relação ao HACCP e as conseqüências para seu sucesso e 

competitividade. Apresenta estudos empíricos mostrando que a sua 

adoção foi positiva quando correlacionada ao índice de exportação, sendo 

que as firmas que o utilizam enfatizam sua necessidade como ferramenta 

para competir nos mercados internacionais. 

 

Krieger;  Schiefer (2004) informam que, desde a metade da década de 

90, tem crescido a utilização do HACCP no setor agroalimentar, sendo que 

diversos países têm normatizado nacionalmente o HACCP, como 

Dinamarca, Holanda, Austrália, sendo que a norma ISO 15161, que foi 

desenvolvida em 2001 especificamente para as indústrias de alimentação 

e bebidas, é um guia para a implementação da ISO 9000 conjuntamente 

com o HACCP. 

 



  43   

2.1.5.2.2 GAP – Good Agricultural Practices 

 

 

O GAP, em português BPA (Boas Práticas Agrícolas), é um conjunto de 

princípios básicos de segurança alimentar associado com a mitigação dos 

perigos biológicos, químicos e físicos cobrindo desde o cultivo até a 

distribuição de frutas e vegetais frescos. Esses princípios estão reunidos 

nas seguintes categorias: 

� Escolha do local, 

� Uso das terras adjacentes, 

� Água, 

� Fertilizantes, 

� Pesticidas, 

� Higiene do trabalhador, 

� Condições sanitárias do campo e das instalações, 

� Resfriamento e 

� Transporte. 

 

Nos EUA, a política de utilização é baseada em leis estaduais e federais e 

em guia da FDA (Food and Drug Administration).  Outros países (por 

exemplo, o México) desenvolveram seus próprios guias de segurança 

alimentar, muitas vezes baseando-se, ou mesmo excedendo, os requisitos 

definidos pela FDA. 

 

Na Europa, a orientação para uso do GAP é fornecida pela  EUREP (Euro-

Retailer Produce Working Group), no chamado “EUREP GAP Protocol 

2000”, que acrescenta, em relação ao guia norte-americano, 

considerações sobre questões como vida selvagem e proteção ao habitat, 

organismos geneticamente modificados, dentre outros (GIOVANNUCCI; 

SATIN, op.cit.). 

 



  44   

Embora o GAP seja um conjunto de orientações, os importadores têm 

questionado seus fornecedores sobre essas questões, o que pode 

representar mudanças potenciais nos processos operacionais em uso nos 

países exportadores. 

 

2.1.5.2.3 GMP – Good  Manufacturing Principles 

 

 

O GMP direciona todos os trabalhadores em contato direto com o 

alimento, superfícies com as quais o alimento possa ter contato e 

materiais de empacotamento, a estarem em conformidade com práticas 

de higiene e sanidade com a extensão necessária a criar proteção contra a 

contaminação do alimento, seja por fontes diretas ou indiretas. 

 

Em diversos países desenvolvidos há a expectativa generalizada de que as 

firmas processadoras aplicarão o GMP, mas também existem muitas 

regras especificas que os exportadores precisam seguir para que possam 

entrar em mercados mais desenvolvidos como, por exemplo, processos de 

alto risco para cortes de carne fresca (não cozida). 

 

Krieger; Schiefer (op.cit.) indicam que o GMP (em conjunto com o HACCP) 

é base para a maioria dos sistemas de garantia da qualidade em utilização 

no mundo todo, voltado ao agronegócio. 
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2.1.5.3 Sistemas de Padronização 
 
 

2.1.5.3.1 Sistema ISO 9000 

 

Apesar de a ISO 9000 ter sido voltada para as firmas de manufatura, tem 

sido utilizada por todos os tipos e tamanhos de firmas e organizações. A 

série ISO 9000 é formada por um conjunto de cinco normas individuais e 

relacionadas, definindo um padrão internacional de gerenciamento e 

garantia da qualidade. Seu foco é na documentação dos elementos do 

sistema da qualidade, planos de melhoria e procedimentos para manter e 

melhorar os processos da firma, especificamente no quesito qualidade. 

 

As cinco normas que compõem o sistema ISO 9000 são: 

� ISO 9000 - Gerenciamento e Garantia da Qualidade. Guias para 

seleção e uso. 

� ISO 9001 - Garantia da Qualidade para Projeto, Desenvolvimento, 

Produção, Instalação e Fornecimento de Serviços. 

� ISO 9002 – Garantia da Qualidade para produção e Instalação. É 

semelhante a ISO 9001 sem a parte para Projeto e 

Desenvolvimento. 

� ISO 9003 – Garantia da Qualidade na Inspeção Final e Teste 

� ISO 9004 – Elementos do sistema de Garantia e Gerenciamento da 

Qualidade. Guias para o desenvolvimento de programas ISSO. 

 

Para as firmas de alimentação e bebidas a mais utilizada é a ISO 9002 

(SPARLING; LEE; HOWARD, op.cit.). 

 

As firmas que são certificadas ISO 9000 normalmente requerem a mesma 

certificação de seus fornecedores, ou que estes desenvolvam preparação 

para requerer a certificação. Isto indica uma disseminação através da 
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cadeia de suprimentos, afetando custos e relacionamentos entre as 

firmas. 

 

A certificação ISO 9000 fornece alguns benefícios para as firmas 

certificadas, como: 

� Reconhecimento e aceite internacional faz do nome ISO um 

instrumento de marketing facilitador do comércio entre países; 

� Promove uniformidade de produto e maior satisfação do 

consumidor; 

� Documentação e monitoramento dos processos ajudam a prevenir 

problemas; 

� Reduz o número de auditorias requeridas por consumidores; 

� Mantém o foco na melhoria contínua; 

� Proatividade na auto-regulamentação pode diminuir a necessidade 

de envolvimento governamental; 

� Consumidores têm expectativa no seu uso e os competidores 

efetivamente a utilizam, o que a torna uma necessidade 

competitiva. 

 

Segundo Capmany et al. (2000) a certificação ISO 9000 possui relevância 

como instrumento de marketing para as empresas norte-americanas 

atuantes no setor de agronegócio. Foi efetuada pesquisa nas firmas 

certificadas procurando verificar as perspectivas antes e após a 

implantação (ex-ante e ex-post) do sistema de gerenciamento da 

qualidade, ou seja, a  certificação ISO 9000. Um dos resultados 

encontrados é o de que as firmas do agronegócio respondem à 

certificação da mesma forma que as firmas dos outros setores. O estudo, 

ainda, mostra que as firmas que desejam estabelecer uma posição, 

manter a que possuem ou aumentar participação no mercado europeu, 

devem considerar a certificação ISO 9000, o que lhes permite obter 

vantagem competitiva ao mesmo tempo em que atingem os requisitos do 
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consumidor, definição de qualidade de Crosby (JOOS, s/d). O estudo 

também mostra que quanto mais firmas conseguem a certificação ISO 

9000, menos vantagem ela representa, surgindo a necessidade da busca 

por outros sistemas de qualidade, sendo que as tendências são HACCP, 

ISO 14000 e alguns programas de terceiros. 

 

2.1.5.3.2 Sistema ISO 14000 

 

 

A ISO 14000 é uma iniciativa para gerenciamento global ambiental 

operando de forma similar a ISO 9000. Seu objetivo é a criação de um 

acordo mundial e voluntário para um sistema e práticas de gerenciamento 

ambiental. Sua certificação é um instrumento para indicar e aumentar a 

responsabilidade final das firmas, sem o envolvimento governamental. 

 

A família ISO 14000 inclui as seguintes normas: 

 

� ISO 14001 – Especificação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

� ISO 14004 – Diretrizes para o SGA. 

� ISO 14010, 14011, 14012 – Diretrizes para auditoria ambiental. 

� ISO 14020, 14021, 14024 – Selo ambiental. 

� ISO 14031 – Diretrizes para avaliação da performance ambiental. 

� ISO 14040, 14041, 14042 – Avaliação do ciclo de vida. 

� ISO 14050 – Termos e Definições. 

 

Alguns benefícios significantes da certificação ISO 14000 são: 

 

� Melhor entendimento dos custos ambientais; 

� Motivação para as firmas manterem-se atentas à legislação e 

problemas ambientais; 
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� Aceitação internacional e reconhecida como ferramenta de 

marketing; 

� Documentação de processo e monitoramento para prevenir 

problemas; 

� Menor número de inspeções governamentais; 

� Atendimento das expectativas do consumidor para as questões 

ambientais. 

 

O processo de certificação e auditoria para a ISO 14000 é idêntico ao da 

ISO 9000. 

 

A família ISO 14000 não substitui a legislação ambiental existente, mas 

sim, atuando como seu complemento (SPARLING; LEE; HOWARD, op.cit.). 

 

2.1.5.3.3 Normas Legais (setor público) 

 

 

Este tipo de norma usualmente é estabelecida por governos de países e, 

em sua grande maioria, está relacionada à segurança, tentando garantir 

que os produtos não sejam adulterados ou contaminados (envolvendo 

microorganismos indesejados, pesticidas, etc). 

 

Costumam ser mandatórias, representando o mínimo em termos de 

normalização de qualidade e segurança que as firmas devem seguir. 

Também podem funcionar como diferencial de qualidade, sem serem 

obrigatórias. Um exemplo é o Selo de Qualidade da Macedônia, criado 

pelo governo desse país para apoiar as indústrias de carne e laticínios a 

atenderem a demanda por produtos de alta qualidade, aumentando as 

vendas a preços mais altos. O selo está inserido no Programa de 

Assistência ao Agronegócio, que tem o apoio da USAID (The United States 
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Agency for International Development), indica a importância do 

agronegócio como uma das áreas chave da economia da Macedônia 

(USAID, s/d). 

 

Em relação ao Brasil, Salay; Caswell (1998) concluem que a análise da 

política e de iniciativas de gerenciamento da qualidade do governo 

brasileiro indica que essas atividades têm sido mais voltadas a conseguir o 

acesso ao mercado externo do que garantir a segurança do alimento 

vendido no mercado interno. Por outro lado comentam que atividades de 

conscientização e proteção do consumidor estão em crescimento na 

economia brasileira, geralmente com o apoio do governo que, mesmo 

assim, continua a enfatizar a garantia da qualidade para a exportação. 

 

Estudo conduzido por Baker (1998) no mercado norte americano, em 

relação à maçã vermelha, sugere a criação de políticas governamentais 

para padrões de produção, melhoria no monitoramento regulatório e 

criação de marcas definidas pelo próprio governo. 

 

Trienekens; Beulens (2001) comentam que a preocupação crescente do 

consumidor europeu em relação à segurança do alimento obrigou os 

governos a reagirem e imporem novas leis e normas aos distribuidores 

que, por sua vez, geraram imposição de novas demandas aos 

fornecedores. 

 

A Designação de Origem (DO) é analisada por Castillo Camacho (2003) 

que discute, através de modelo separado da teoria dos jogos, a economia 

subjacente na escolha de diferentes arranjos para observar a qualidade. O 

modelo considera a questão da diferenciação vertical e a variabilidade no 

nível da qualidade, onde firmas independentes escolhem competir 

livremente e quando decidem se unir em cooperativas ou se tornar uma 
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DO (com legislação governamental), onde as firmas produzem o mesmo 

produto, mas não necessariamente com o mesmo preço e qualidade. Os 

resultados mostram que o arranjo ótimo é o das DO’s e que os 

consumidores estimam a qualidade a partir de fontes como observação 

direta, marcas e comunicação pessoal. 

 

2.1.5.3.4 Normas para o Consumidor 

 

 

Uma área de importância crescente é a área de normas relacionadas à 

apresentação de informações ao consumidor, significando que a 

conformidade com a norma não é necessariamente do produto em si, mas 

sim da sua descrição. 

 

Há muito trabalho na questão da uniformização dos rótulos dos produtos, 

sendo que grandes segmentos de mercado possuem requisitos 

semelhantes de rotulagem. 

 

Essas normas facilitam a decisão de compra por parte do consumidor e 

são importantes devido à assimetria de informação entre consumidor e 

fornecedor, o que pode permitir ações oportunísticas por parte dos últimos 

(ZYLBERSZTAJN; SCARE, op.cit.). 

 

Ward e Hunnicutt (2001) tratam de um exemplo desse tipo de problema 

ao comentar sobre a questão do risco moral existente no mercado de 

produtos orgânicos e gerada pela dificuldade do consumidor em 

determinar se um produto é ou não orgânico. Os autores sugerem alguns 

métodos para tentar equacionar o problema como, sinais externos 

(aparência do produto); reputação do produtor (levando-se em conta que 
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o consumidor normalmente não conhece o produtor); certificação (que 

depende da sua credibilidade junto aos consumidores). 

 

Baker (op.cit) analisa as preferências dos consumidores relacionadas aos 

atributos de segurança alimentar, bem como alguns outros atributos de 

produto. A partir daí desenvolve quais as implicações tanto para o 

governo como para as firmas privadas. O produto que deu base ao estudo 

foi a maçã vermelha, estudando atributos como preço, qualidade 

(observada pelo nível de defeitos externos), nível de pesticida utilizado e o 

risco de câncer associado, uma variável representando diferentes níveis 

de inspeção governamental. O resultado do estudo indica que a maioria 

dos consumidores possui grande preferência em aumentar a segurança do 

alimento, mesmo pagando a mais pela redução no nível de pesticida 

utilizado e aceitando alguma deterioração na qualidade de apresentação 

do produto.  

 

 

2.1.5.3.5 Normas Industriais (setor privado) 

 

 

São normas criadas por uma associação de firmas visando estabelecer 

uma identidade para um produto especifico. Em sua maioria tornam-se 

bem efetivas devida sua aceitação por grande parte dos produtores. 

 

Raramente são relacionadas à segurança, visando mais as características 

de qualidade que as firmas acreditam que sejam mais importantes para 

estabelecer uma credibilidade para o mercado. São referenciadas como 

normas para identidade de produto. 
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Segundo Belik; dos Santos; Green (2001) evidências mostram uma busca 

pela certificação privada (Franca, Inglaterra, Brasil), indicando falta de 

atuação dos órgãos reguladores governamentais, gerando uma espécie de 

“crise de certificação pública”. Com isso, permite-se que distribuidores e 

entidades privadas ocupem esse espaço, gerando normas privadas, 

assumindo o papel de “voz do consumidor”. 

 

Informação semelhante é apresentada por Reardon; Farina (2002) quando 

comentam que, desde a última década, o setor privado tem, de forma 

rápida, criado um conjunto de normas para garantir a qualidade e 

segurança dos alimentos, diferenciando produtos e criando reputação, 

sendo que diversas dessas normas surgiram para preencher a lacuna de 

normas públicas, especialmente na questão da segurança do alimento. 

Enfatizam que a privatização das normas tem sido importante, tanto para 

consumidores, como para fornecedores ao longo da cadeia produtiva, 

sendo que a tendência é que elas sejam formuladas e impostas pelos 

consumidores intermediários (distribuidores e processadores), sendo 

chave no seu controle de custo e reputação junto ao consumidor final. 

Constatam que os fornecedores de sucesso descobrem que atender às 

normas, possuindo certificação formal, gera benefício ao seu negócio, 

abrindo novas oportunidades. Aqueles que não conseguem, ficam 

circunscritos a mercados menos rentáveis. Esses pontos são ilustrados 

com exemplos do agronegócio brasileiro (café, trigo, coco, etc). 

 

O estudo conduzido por Baker (op.cit.) examina, para o setor privado, 

opções como marcas de produtores (fazendeiros), marcas de 

distribuidores e marcas de terceiros, em relação à preferência dos 

consumidores. 
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Fearne; Hornibrook; Deadman (2001) apresentam as conclusões de dois 

estudos de caso sobre controle da garantia de qualidade no setor de carne 

na Alemanha e Itália, introduzidos pelos distribuidores. A motivação foi o 

caso da “doença da vaca louca” e a introdução desses controles no Reino 

Unido. Os resultados das pesquisas com os consumidores mostram o 

potencial desses controles privados para reduzir o risco percebido e 

aumentar a confiança dos consumidores nos produtos específicos. 

 

2.1.5.3.6 Normas Internacionais 

 

 

Em termos de organizações internacionais, a Comissão Codex 

Alimentarius é a que possui a maior abrangência de reconhecimento em 

termos de normas para alimentos, com mais de 180 países membros. 

O Codex possui dois objetivos básicos: por um lado procura proteger a 

saúde dos consumidores e, por outro lado, procura regular o comércio 

internacional de alimentos. 

 

Os diversos comitês que o compõem elaboram normas numéricas, códigos 

de prática e outras diretrizes, promovendo sua aceitação e implementação 

por parte dos governos dos diversos países, pois a adoção das normas 

componentes do Codex assegura a aceitação internacional dos produtos. 

Giovannucci; Satin (op.cit.) informam que, desde 1962, o Codex já 

avaliou a segurança de mais de 500 aditivos de alimentos, determinando 

o limite de resíduo máximo para cerca de 2.500 combinações de 

pesticidas/produto alimentar. 
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2.1.6  Rastreabilidade: Formas, Funções e Processos 
 
 

2.1.6.1 O Gatilho da Rastreabilidade 
 
 
 
A crise européia ocasionada pela “doença da vaca louca” (BSE - Bovine 

Spongiform Encephalopathy), no início dos anos 90, levou o consumidor a 

duvidar da qualidade e segurança dos alimentos, principalmente com 

relação à carne vermelha. O receio do consumidor foi o “gatilho” de toda a 

discussão sobre a rastreabilidade, já que na época os sistemas de controle 

de qualidade dos produtos agroindustriais não identificavam problemas 

como a BSE, que é gerado na fazenda (DICKINSON; BAILEY, 2002). 

 

A Segurança e Qualidade Alimentares foram, portanto, a motivação para o 

desenvolvimento de novos sistemas de monitoramento alimentar tendo a 

rastreabilidade como requisito básico e abrangendo todo o Sistema 

Agroindustrial (DICKINSON; BAILEY, 2002).  A Inglaterra, onde se 

originou a BSE, é um dos países que mais avançou na discussão, 

legislação e implementação de rastreabilidade agroindustrial (GODDARD, 

2003). 

 

2.1.6.2 Qualidade, Segurança Alimentar e Assimetria da 
Informação 

 

 

A qualidade / segurança alimentar pode ser percebida e verificada por 

meio de atributos intrínsecos e extrínsecos (DICKINSON; BAILEY, 2002).  

 

Os atributos intrínsecos são aqueles percebidos pelos sentidos como 

aparência, cheiro, ou sabor.  São também denominados de bens de 
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experiência, pois o atributo pode ser avaliado depois da experimentação 

ou consumo.  Os extrínsecos não são percebidos pelos sentidos ou 

experiência. São chamados de bens de crença já que o comprador não 

consegue com facilidade avaliar o atributo por ele desejado, por exemplo, 

produtos orgânicos, produtos que adotam processo de produção que 

respeita o meio ambiente ou bem estar dos animais, produtos livre de 

transgênicos, entre outros.  

 

Os atributos extrínsecos ocasionam assimetria da informação, isto é, os 

consumidores não conseguem percebê-los ou identificá-los. Apenas os 

produtores possuem a informação da presença (ou atendimento) desses 

atributos. 

 

A assimetria de informação dos atributos extrínsecos ocasiona problemas 

de credibilidade. Ou seja, o consumidor pode confiar na informação do 

produtor? Muitas vezes este tipo de assimetria é minimizado pela 

freqüência das relações entre as partes, que leva a criação de reputação 

do fornecedor ou, então, em função da marca um determinado produtor. 

 

Os produtores, entretanto, necessitam de processos e meios para 

informar o consumidor da presença dos atributos extrínsecos, o que gera 

maiores custos de produção. A implantação ou utilização desses processos 

pode ser feita por iniciativa do produtor, pela demanda dos agentes a 

jusante da cadeia produtiva ou para atender determinada legislação. 

 

Algumas iniciativas do setor privado passam por certificação, para 

identificar a presença de atributo extrínseco, e rotulagem voluntária dos 

produtos gerando valorização desses produtos pela demonstração de 

qualidade e segurança. Alguns exemplos de empresas que agem por 

iniciativa própria: Tracesafe (Reino Unido), van Drie Group (Holanda) e 

Maple Leaf Foods (Canadá), que utiliza rastreabilidade de DNA para suínos 

(HOBBS, 2005). 
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Na Europa a principal motivação para efetuar a rastreabilidade está 

relacionada à qualidade e segurança alimentar, devido à crise da BSE.  

 

Surgiram iniciativas legislativas e sistemas complexos para rastrear de 

ponta a ponta do Sistema Agroindustrial: produção, passando pelo 

processamento, até a distribuição, principalmente a carne vermelha 

(LIDDEL; BAILEY, 2001). 

 

Algumas iniciativas legislativas européias são: 

• Rotulagem da carne (EC 1760/2000), 

• Rastreabilidade Geral de Alimentos (EC 178/2002), 

• Rotulagem e Rastreabilidade de Alimentos Geneticamente 

Modificados. 

 

Nos EUA, ao contrário da Europa, a motivação vem da questão de se o 

consumidor deseja ou não pagar a mais para consumir produtos 

rastreados e certificados (DICKINSON; BAILEY, 2002).  

 

O sistema americano é baseado nos conceitos de rastreabilidade 

(Traceability), transparência (Transparency) e garantias adicionais (extra 

Assurances), gerando o índice TTA (LIDDEL; BAILEY, 2001), 

principalmente no setor de carne vermelha. Na conceituação acima 

Rastreabilidade é entendida como a capacidade de rastrear os 

componentes utilizados para a produção de produtos alimentares até a 

sua fonte (upstream ao longo do SAG); a Transparência refere-se à 

disponibilidade da informação de todos os procedimentos e práticas 

utilizadas para a produção dos produtos alimentares em cada ponto do 

SAG; Garantias Adicionais referem-se à criação de normas de qualidade e 

segurança em cada ponto do SAG bem como a verificação dessas normas 
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através de sistemas de teste e auditorias (LIDDELL apud LIDDEL; BAILEY, 

2001). 

 

Os EUA perdem para seus parceiros comerciais no provimento de sistemas 

de rastreabilidade (LIDDEL; BAILEY, 2001) e receberam o menor índice 

TTA para quando comparados com Dinamarca, Reino Unido, Canadá, 

Austrália e Nova Zelândia, Japão (DICKINSON; BAILEY, 2002). 

 

 

2.1.6.3 Funções de um Sistema de Rastreabilidade 
 
 
De acordo com Hobbs (2005), as principais funções para um sistema de 

rastreabilidade são: 

 

Reatividade 

• Permite a recuperação do histórico dos produtos, caso haja um 

problema de segurança alimentar (tracing); 

• Protege as firmas que trabalham de forma correta da ação dos 

“caronas” (free riders)2; 

• Não fornece informação adicional para os consumidores. 

 

Esta função está presente na maior parte dos sistemas de rastreabilidade 

animal. 

 

Efetividade da lei de Responsabilidade Civil  

• Incentiva por meio de penalidades legais e perda de reputação as 

firmas produzirem alimentos seguros; 

• Reduz custos de monitoramento e de ações judiciais para 

consumidores e firmas a jusante. 

                                                
2 Free rider: uma firma conta com a possibilidade de beneficiar-se da ação coletiva das 
demais, sem ter os custos da participação (“pega carona”) 
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Redução do Custo de Informação para os Consumidores 

• Rotula a presença de atributos extrínsecos; 

• Possibilita a proatividade no fornecimento de informação e 

verificação da qualidade. 

 

O atendimento dessas funções permite reduzir a assimetria de informação 

do consumidor em relação aos atributos extrínsecos e sinaliza a 

necessidade de auditoria e certificação. Os sistemas de rastreabilidade 

podem, portanto, servir a diversos propósitos, funcionando como uma 

ferramenta de comunicação e disponibilizando informação ao longo do 

SAG, que podem ser utilizadas para uma ampla variedade de propósitos.  

No caso da segurança alimentar, a informação pode ser utilizada para 

rastrear a fonte e causas dos problemas (upstream ao longo do SAG), de 

forma a eliminar o problema ou prevenir que ele aconteça novamente.  

 

O sistema de rastreabilidade também pode ser utilizado para descobrir 

produtos que já foram movidos downstream no SAG, caso haja 

necessidade de recolhê-los ou efetuar um recall (CIES, 2005). 

 

A Rastreabilidade, principalmente pelo aspecto da segurança alimentar, é 

uma questão de ética e responsabilidade comercial. Um produto com 

boa qualidade e segurança faz com que o consumidor aumente sua 

confiança na marca e na firma, gerando maior fidelização. 

 

2.1.6.4 Formas de Rastreabilidade 
 

 

O guia GENCOD – “Traceability in the Supply Chain” (GENCOD, 2001) 

identifica as seguintes formas de Rastreabilidade: 
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• Bottom-up: capacidade de localizar produtos, a partir de qualquer 

ponto da cadeia, utilizando um ou mais critérios definidos – forma 

de lidar com recall e/ou retirada de produtos. 

• Top-down: capacidade para descobrir a origem e as características 

de um produto, a partir de qualquer ponto do SAG, utilizando um ou 

mais critérios definidos – forma de lidar com o estabelecimento da 

causa de um problema de qualidade. 

• Upstream: descreve os procedimentos e ferramentas 

implementadas de forma a localizar um evento que tenha ocorrido 

num ponto anterior do SAG antes que o agente, com o qual tenha 

aparecido o problema, seja responsabilizado pelo produto 

problemático. 

• Downstream: descreve os procedimentos e ferramentas 

implementadas de forma a localizar um evento ocorrido após a 

transferência do produto de um agente para outro, num ponto 

posterior do SAG. 

• Interna: descreve a rastreabilidade implementada por todo o 

processamento ou transformação efetuada por agentes parceiros a 

um determinado produto, dentro de um dos nós do SAG.  

• Produto: descreve o follow-up qualitativo dos produtos – favorece o 

descobrimento das causas de uma falha de qualidade. 

• Logística: descreve o follow-up quantitativo dos produtos – 

favorece a localização de produtos e determinando origem e destino 

relativos à retirada ou recall de produtos. 

 

A figura 6 ilustra as formas de rastreabilidade aplicadas na cadeia 

produtiva do Sistema Agroindustrial, onde cada nó pode ser composto por 

uma rede de agentes. 
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ProduçãoInsumos AtacadoIndústria ConsumidorVarejo

UpstreamUpstreamUpstreamUpstream DownstreamDownstreamDownstreamDownstream

Botton-upBotton-upBotton-upBotton-up

Top-downTop-downTop-downTop-down

InternaInternaInternaInterna

LogísticaLogísticaLogísticaLogística

ProdutoProdutoProdutoProduto

 

Figura 6 - Formas de rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva do SAG. 

Fonte: adaptada de (SCHULZE, 2004) 

 
 
 

2.1.6.5 Papéis Funcionais da Rastreabilidade 
 

 

A UK Food Standards Agency (2002) identificou os seguintes Papéis 

Funcionais para a Rastreabilidade em uma cadeia de fornecimento 

alimentar: 

• Incidentes de Segurança Alimentar: 

A rastreabilidade deve facilitar uma rápida resposta a incidentes com 

segurança alimentar, permitindo ações de suporte como retirada e 

recall de produtos. 

• Vigilância de Resíduo Alimentar: 

Amostras de alimento são coletadas em pontos distribuídos ao longo 

de todo o SAG (cadeia de fornecimento alimentar) e testados para 

verificar a presença de uma ampla gama de resíduos, como 
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pesticidas. Um sistema de Rastreabilidade é essencial para rastrear os 

pontos no SAG (cadeia de fornecimento) responsáveis pelo resíduo 

excessivo. 

• Avaliação de Risco pela Exposição Alimentar: 

A rastreabilidade deve facilitar o acesso à informação relacionada a 

alimentos ou ingredientes, componentes de um determinado produto, 

que podem estar relacionados a questões de segurança alimentar. 

• Reclamação de Rotulagem: 

A rastreabilidade pode ajudar a resolver pendências relativas a 

alegações de rotulagem falsa e a estabelecer a integridade do SAG 

(cadeia de fornecimento) com relação a reclamações relacionadas a 

produtos alimentares. 

• Fraude: 

A rastreabilidade efetiva, auditoria regular e medidas de reconciliação 

podem auxiliar na inibição de fraudes. 

• Desperdício de Alimento: 

A rastreabilidade e o controle de qualidade podem ser aplicados à 

redução do desperdício ao longo do SAG. 

• Higiene da Carne: 

A rastreabilidade ajuda a obrigar e suportar a higiene da carne ao 

longo do SAG (da fazenda ao consumidor). 

 

 

2.1.6.6 Processos de Rastreabilidade 
 

 

Rastreabilidade é um conjunto complexo de processos atingindo todos 

componentes do Sistema Agroindustrial (SAG), no qual os diferentes 

agentes devem colaborar de forma a otimizar as interfaces determinadas 

pelas diversas direções, papéis funcionais, formas, áreas de atuação e 

processos. 
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A figura 7 ilustra o SAG onde os nós da cadeia produtiva e os ambientes 

institucional e organizacional podem ser compostos por redes de agentes.  

 

As setas indicam o fluxo de dados e informações. 

 

Insumos Produção Indústria Atacado Varejo Consumidor

Ambiente Organizacional

Ambiente Institucional

 

Figura 7 - Redes de agentes compondo o SAG 

 

Pode-se identificar como processos de um sistema de rastreabilidade: 

• Identificação Única dos Produtos; 

•  Captura, 

•  Armazenagem, 

•  Recuperação, 

•  Gerenciamento e 

•  Comunicação de Dados ao longo do SAG. 

 

Um sistema de rastreabilidade deve permitir a identificação (unívoca) de 

unidades e conjuntos de todos os ingredientes que estão presentes num 

determinado produto, além do próprio produto. Além disso, deve 
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armazenar e prover informação de quando e onde um determinado 

produto foi transformado ou movido, permitindo a ligação entre a 

identificação e a informação. Isso significa que um sistema de 

rastreabilidade deve possuir procedimentos de identificação e 

armazenagem de dados que mostrem o caminho percorrido por um 

determinado produto (ou ingrediente) desde a sua fonte até o consumidor 

final, passando por todos os estágios intermediários de processamento, 

considerando também a transformação do produto original pelo acréscimo 

de ingredientes, distribuídos ao longo do SAG, utilizando formas de 

identificação que facilitem a leitura por equipamento informatizado como 

etiquetas de código de barras e de rádio freqüência (UK Food Standards 

Agency, 2002). 

 

A complexidade de composição do SAG, com diversos nós formados por 

redes de agentes e grandes fluxos de dados, aliada às necessidades de 

um sistema de rastreabilidade, torna evidente que os processos acima 

precisam ser suportados por Tecnologia da Informação, sem a qual não há 

a mínima chance de implantação de um sistema eficaz e completo de 

rastreabilidade. 

 

 

2.1.6.7 Uso da TI como Apoio a Rastreabilidade 
 
 
As características e necessidades da rastreabilidade apresentadas nos 

itens anteriores (funções, formas, papéis funcionais e processos), aliadas 

à complexidade dos SAGs (figura 3) mostram a dimensão adquirida pela 

TI para permitir a implantação de sistemas de rastreabilidade. 

 

Segundo a UK Food Standards (2002) as características básicas dos 

sistemas de rastreabilidade são: 
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• Identificação sobre unidades/lotes de todos os ingredientes e 

produtos; 

• Informação sobre quando e onde eles foram movidos ou 

transformados; 

• Sistema ligando todos esses dados. 

 

Portanto os sistemas de rastreabilidade são conjuntos de rotinas e 

procedimentos para captura e armazenamento de dados que também 

mostram o caminho percorrido por uma particular unidade (ou lote) do 

produto (ou ingrediente) desde o fornecedor (ou fornecedores), através 

de todos os estágios intermediários que processem ou combinam 

ingredientes em novos produtos, prosseguindo pela cadeia de 

fornecimento, até chegar aos consumidores. 

 

O uso de identificadores de leitura automática, como códigos de barras e 

identificadores por radiofreqüência (RFID), vem substituindo etiquetas 

manuais, permitindo maior armazenamento de informação a ser 

transferida. 

 

A quantidade de informação a ser manipulada por um sistema de 

rastreabilidade é variável, dependendo da natureza do produto, das 

práticas na fazenda e no processamento, especificações de consumidores 

e requisitos legais (UK Food Standards, 2002). 

 

Os sistemas devem possuir mecanismos confiáveis que facilitem a 

captação e validação das informações, garantindo que elas possam ser 

atualizadas e compartilhadas ao longo de todo o SAG. Esta é uma 

característica importante, pois, como o SAG é composto por muitos 

agentes interagindo entre si, existem muitos sistemas diferentes em uso e 

que devem se comunicar, trocando dados e informações, de maneira 

confiável e eficiente. A intercomunicação entre os sistemas é ponto chave 

para a implantação de um sistema de rastreabilidade ao longo do SAG. 
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As necessidades acima determinam algumas componentes da TI 

necessárias aos sistemas de rastreabilidade: 

• Captura de Dados/Informações 

o Códigos de barras, identificadores por radiofreqüência (RFID) 

• Armazenamento e Troca de Dados/Informações 

o Arquivos (ASCII, RDBMS, XML, etc) 

• Comunicação de Dados/Informações 

o Protocolos (FTP, HTTP, E-mail, etc) 

 

Outra aplicação da TI é dada por Cunha; Massola; Saraiva e Lobão (2006) 

que discutem sobre a utilização das ferramentas e técnicas de modelagem 

usadas em TI para levantar informações e requisitos de rastreabilidade ao 

longo do SAG. 

 

2.2 Tecnologia da Informação 

 
 

2.2.1  IDEF0: Integration Definition for Function Modeling 
 

 

IDEF0 é um método voltado à modelagem de decisões, ações e atividades 

de uma organização ou sistema. É derivado da linguagem gráfica SADT 

(Structured Analysis and Design Technique) (KBS, 2006).  

  

Auxilia a execução e gerenciamento de tarefas como análise, definição de 

requisitos, análise funcional, projeto de sistemas, entre outras (FIPS, 

1995). 

 

Foi criado pelos desenvolvedores do SADT a pedido da Força Aérea dos 

EUA que desejava um método de modelagem de funções para analisar e 

comunicar a funcionalidade de um sistema.  
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Em dezembro de 1993, o NIST (Computer Laboratory of the National 

Institute of Standards and Technology) apresentou o IDEF0 como um 

padrão para modelagem funcional na publicação 183 da FIPS (Federal 

Information Processing Standards). 

 

O IDEF0 pertence a uma família de métodos dentre os quais se destacam: 

• IDEF0- modelagem das decisões e ações de uma organização ou 

sistema 

• IDEF1 – modelagem da informação e seus relacionamentos 

• IDEF1x – método para projeto de bases de dados relacionais 

• IDEF3 

o Modelo de processos 

o Captura relações de precedência e causalidade 

• IDEF4 – projeto de sistemas OO 

• IDEF5 – descrição de ontologias 

 

Modelos IDEF0 ajudam a organizar a análise de um sistema promovendo a 

boa comunicação entre o analista e o cliente através de uma abordagem 

estruturada. Além disso, eles refletem como as funções do sistema 

operam e se inter-relacionam. 

 

Como ferramenta de análise auxilia a identificação de: 

o Quais funções são executadas 

o O que é necessário para executá-las 

o O que o sistema atual faz certo 

o O que o sistema atual faz errado 

 

Os modelos IDEF0 são freqüentemente criados como uma das primeiras 

atividades do desenvolvimento de sistemas, sendo compostos por três 

tipos de informação: 

o Diagramas 
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o Texto 

o Glossário 

 

O IDEF0 apresenta, como resultado de sua aplicação em um sistema, um 

modelo formado por séries hierárquicas de diagramas, texto e glossário, 

com referências cruzadas entre si. Os dois elementos primários de 

modelagem são as funções (representadas por caixas) e os dados e 

objetos que inter-relacionam as funções (representados por flechas) 

(FIPS, 1995). 

 

 

2.2.1.1 Notação 
 

 

A notação utilizada nos diagramas é simples, consistindo de caixas e 

flechas (figura 8): 

 

• Caixas – representam funções, atividades, processos do sistema: 

o Representam atividades chave 

o Nomeadas usando nomes ou frases 

o Número único 

o Decompostas em grupos de sub-atividades 

o Agrupadas em, no máximo, 6 atividades em um determinado 

nível do modelo 

o Numeradas em seqüência no nível 

 

• Flechas – descrevem relacionamentos entre Atividades 

o Representam objetos, dados, coleções de coisas (artefatos) 

o Nomeadas usando substantivos 

o Conectam atividades entre si e com interfaces 

o Classificadas nas categorias: 

o Entradas (E), Saídas (S), controles (C), mecanismos (M) 
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Cada lado da caixa possui um significado padronizado em termos do 

relacionamento caixa/flecha. O lado da caixa que possui uma flecha reflete 

o papel dessa flecha.  

Figura 8 - Notação IDEF0: as flechas e seus papéis. Fonte: adaptado de FIPS 

(1995) 

As flechas que entram no lado esquerdo da caixa são entradas. As 

entradas são transformadas ou consumidas, pela função representada 

pela caixa, para produzir saídas.  

 

As flechas que entram na caixa pelo lado superior são controles, que 

especificam as condições necessárias para a função produzir saídas 

corretas.  

 

As flechas que saem do lado direito da caixa são saídas, que representam 

os dados produzidos pela função.  

 

As flechas no lado inferior da caixa representam mecanismos. Flechas 

voltadas para cima representam alguns dos meios ou recursos necessários 

para a execução da função, que também pode herdar recursos da caixa 

pai. As flechas voltadas para baixo são flechas de chamada e permitem 

compartilhar detalhes entre modelos (ligando-os) ou entre partes do 

Função 

Controle 

 Mecanismos 

Saída Entrada 

Chamada 
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mesmo modelo. A caixa chamada pela flecha fornece detalhe para a caixa 

de chamada (FIPS, 1995). 

 

 

2.2.1.2 Decomposição de Funções 
 

 

As funções (caixas) de um diagrama podem ser decompostas em sub-

funções dando origem a um diagrama filho. As sub-funções também 

podem ser decompostas, criando cada uma um diagrama filho. 

 

O diagrama filho resultante dessa decomposição cobre o mesmo escopo 

da caixa pai (função decomposta). A figura 9 ilustra a decomposição. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - Estrutura de decomposição. Fonte: adaptado de FIPS (1995) 
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Como benefícios da utilização do IDEF0 pode-se citar: 

• Identifica Processos redundantes ou que não geram valor; 

• Documenta o “hoje” (as is): 

o Processos, 

o Relacionamentos entre eles, 

o Decomposição lógica das Funções nos seus sub-processos; 

• Inicia o Road Map do “as is” ao “to be”; 

• Fornece meio de comunicação e apresentação de resultados; 

• Estabelece um fórum e uma estrutura para obtenção de dados e 

aquisição de conhecimento; 

• Identifica oportunidades para melhorias; 

• Identifica Relacionamentos e Incongruências dos Dados; 

• Identifica e Categoriza entidades de informação que formam a 

fundação para a modelagem da informação (dados – IDEF1x). 

 

Algumas desvantagens são: 

• IDEF0 é um método melhor aplicado em análise de negócio do que 

em desenvolvimento de sistemas; 

• Os diagramas podem-se tornar confusos rapidamente com o 

avançar do detalhamento; 

• Tem limitações no número de caixas representadas por diagrama, 

recomendando-se um máximo de seis caixas; 

• Muitas ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software não 

fornecem bom suporte ao IDEF0. 

 
 
2.2.2  BPMN : Business Process Modeling Notation 
 
 
O BPMN é uma notação gráfica padronizada para modelagem de processos 

de negócio facilmente entendida por todos os envolvidos nessa tarefa e 

vem se tornando rapidamente um padrão “de-facto” para a produção de 

diagramas de processos de negócio (OMGc, s/d). 
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Permite a geração de código executável em BPEL4WS (Business Process 

Execution Language for Web Services) e cria uma ponte para o “gap” 

entre processo de negócio e implementação. 

 

Em agosto de 2001, o BPMI (Business Process Management Institute) 

formou um grupo para propor uma notação padronizada para a 

diagramação de processos de negócio. Em 2005, houve a junção do 

BPMNI com a OMG que passa a ser responsável pela evolução do BPMN 

(já era responsável pela UML). 

 

A especificação 1.0 do BPMN (OMGd, 2006) foi adotada como padrão pela 

OMG, em 2006,  e hoje está em RFP (Request for Proposals) a versão 2.0. 

A figura 9 apresenta um modelo Audiência X Objetivo para projeto e 

implementação de processos de negócio. Por exemplo, o Analista de 

Negócio tem foco no BPMN visando a modelagem de negócio e o Arquiteto 

de Sistema tem foco no BPEL visando a execução do processo. 

A figura 10 apresenta o modelo de processos de negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Modelo Processos de Negócio: Audiência X Objetivo. Fonte: 
adaptado de OMGd (2006) 
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2.2.2.1 Conjunto Núcleo de Elementos de Diagramação 
 

 

O BPMN define um conjunto núcleo (básico) de elementos de diagramação 

para facilitar o desenvolvimento de Diagramas de Processo de Negócio 

simplificados. Os diagramas possuem uma aparência familiar aos analistas 

(diagrama tipo flowchart) (OMGd; 2006). 

 

A figura 11 apresenta esse conjunto núcleo bem como a notação gráfica 

de seus elementos. A descrição desses elementos é apresentada no 

próximo item. 

 

 

Figura 11 - Conjunto Núcleo de Elementos de Diagramação. Fonte: adaptado de 

OMGd (2006) 
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2.2.2.2  Conjunto Completo de Elementos de Diagramação 
 

 

O BPMN define quatro categorias básicas de elementos de diagramação: 

 
• Flow Objects – atividades existentes em um fluxo: 

• Events: 

� Alguma ocorrência durante a execução do Processo de 

Negócio. 

� Afeta o fluxo do Processo e geralmente possui um 

gatilho (trigger) ou um resultado, podendo: 

• iniciar 

• interromper 

• terminar o fluxo 

 

 

o Atividade 

� Trabalho executado dentro do Processo de Negócio. Pode 

ser  

• atômica 

• não atômica (composta) 

� Tipos de atividades que são parte de um Modelo de 

Processo: 

• Processo 

• Sub-Processo 

• Tarefa 

� Sub-Processo pode estar expandido mostrando os 

detalhes do processo do conjunto das suas atividades 

 

o Gateway 

� Controlam como Fluxos Seqüência interagem dentro 

do Processo 
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� Se não é necessário controlar o fluxo, então o Gateway 

não é necessário 

 

• Connecting Objects – usados para demonstrar algum tipo de ligação 

com definição de sentido: 

o Fluxo Seqüência mostra a ordem na quais as atividades serão 

executadas em um Processo 

o Fluxo Mensagem mostra o fluxo das mensagens entre duas 

entidades preparadas para enviar e receber 

o Associação é usada para associar informação e artefatos aos 

objetos de fluxo 

 

 

• Swimlanes – normalmente associados a departamentos ou grupo de 

executantes: 

o Pool é uma Swinlane e um container gráfico para particionar 

um conjunto de atividades de outras Pools, geralmente no 

contexto B2B 

o Raia é uma sub-partição dentro da Pool de mesmo tamanho 

horizontal ou vertical 

 

• Artifacts – complementam de algum modo o diagrama (ex: 

comentários): 

o Data Objects não são Objetos Fluxo (conectados através Fluxo 

Seqüência), mas fornecem informação sobre como documentos, 

dados e outros objetos são utilizados e atualizados dentro do 

Processo  

o Anotações (Texto) permitem ao modelador fornecer informação 

adicional para o leitor de um diagrama BPMN 

o Grupos fornecem um mecanismo para organizar visualmente 

atividades 

 



  75   

As figuras 12 até 17 apresentam as possibilidades de notação gráfica das 

categorias básicas. 

Figura 12 - Possibilidades de notação gráfica de Events. Fonte: adaptado de 

OMGd (2006) 
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Figura 13 - Possibilidades de notação gráfica de Atividades. Fonte: adaptado de 

OMGd (2006) 
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Figura 14 - Possibilidades de notação gráfica de Gateways. Fonte: adaptado de 

OMGd (2006). 

 
 
 
 

Figura 15 - Possibilidades de notação gráfica de Conecções. Fonte: adaptado de 

OMGd (2006) 
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Figura 16 - Possibilidades de notação gráfica de Swinlanes. Fonte: adaptado de 

OMGd (2006) 

 
 
 
 
 

 

Figura 17 - Possibilidades de notação gráfica de Artifacts. Fonte: adaptado de 

OMGd (2006) 
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2.2.2.3 Tratamento de Exceções 
 

 

Eventos Intermediários ligados à fronteira de uma Atividade representam 

gatilhos que podem interromper essa atividade. 

 

Todo o trabalho executado dentro da Atividade será paralisado e o fluxo 

prosseguirá a partir do Evento. Exemplos de Gatilhos: Timer, Exceções, 

Mensagens, etc. 

 

A figura 18 apresenta a notação gráfica para o tratamento de 

interrupções. 

Figura 18 - Possibilidades de notação gráfica de Tratamento de Interrupções. 

Fonte: adaptado de OMGd (2006) 

 

2.2.2.4 Tratamento de Compensação e Transação 
 

 

A Transação é uma atividade que possui dupla fronteira. Elas são 

suportadas por um protocolo de transação. 
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Fluxo Seqüência Normal de Saída (Normal Outgoing Sequence Flow) 

representa o caminho que deve ser seguido após um término com 

sucesso. 

Um Evento Intermediário de Cancelamento (Cancel Intermediate 

Event) representa o caminho a ser seguido após o cancelamento da 

atividade. 

 

Um Evento Intermediário de Exceção (Exception Intermediate Event) 

representa o caminho a ser seguido após um problema na execução da 

transação que gere o seu término não esperado. 

 

Atividades executadas para compensação devem estar fora do fluxo 

normal e são atividades normais associadas. 

 

A figura 19 apresenta um exemplo desses tratamentos em uma transação 

de reserva de vôo. 

 
Figura 19 - Possibilidades de notação gráfica de Tratamentos de Compensação e 
Transação. Fonte: adaptado de OMGd (2006) 
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2.2.3  UML: Unified Modeling Language 
 

 

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem padronizada para 

modelagem gráfica e visual de sistemas de software (BOOCH et al, 2000; 

OMGa, 2007; OMGb, 2007), sendo amplamente utilizada no 

desenvolvimento de sistemas orientados a objeto (ZYGMUNT, 2006) e é 

um padrão aberto mantido pelo OMG (Object Management Group).  

 

A UML possui como característica a utilização de diagramas como notação, 

onde cada elemento tem sua semântica bem definida, garantindo 

significado e precisão aos diagramas (PAULA, 2006). 

 

Seu desenvolvimento iniciou-se no final de 1994, com o trabalho de 

unificação dos métodos de Booch e OMT (Object Modeling Technique) 

desenvolvido por Grady Booch e Jim Rumbaugh. Em 1995, Ivar Jacobson 

uniu-se a Booch e Rumbaugh incluindo seu método OOSE (Object 

Oriented Software Egineering) nessa unificação.  O esforço dos três 

resultou nas versões 0.9 e 0.91 da UML, em junho e outubro de 1996. 

Durante 1996, os três criadores da UML incorporaram diversas sugestões 

produzidas por outros profissionais. 

 

Em paralelo, Jacobson e Richard Soley, diretor da OMG, decidiram que era 

necessário aumentar o esforço para a padronização dos métodos de 

desenvolvimento. Para isso, a OMG patrocinou, em julho de 1995, uma 

reunião entre os mais importantes metodologistas, resultando no primeiro 

acordo internacional para criação de metodologias padronizadas, sob a 

batuta da OMG (GOOCH et al, 2001). 
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A figura 20 apresenta uma linha de tempo da história da evolução da UML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Linha de Tempo da evolução da UML. Adaptada de Magicdraw (2006) 

 

2.2.3.1 As Cinco Visões da UML: Modelo 4+1 
 

 

Segundo Kruchten (1995), um sistema pode ser caracterizado por cinco 

visões interdependentes, como apresentado na figura 21. 
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Figura 21 - Visões da UML: modelo 4+1. Adaptada de Amatya (1999) 

• Visão Caso de Uso 

o Descreve o que o sistema deve fazer 

o Todas as outras visões dependem desta 

o Ex. Diagrama Caso de Uso, Descrição Caso de Uso 

  

• Visão Processo 

o Descreve os Processos no Sistema 

o Ex. Diagrama Atividade 

 

• Visão Design 

o Descrição abstrata do Sistema, do que é feito e como ele 

interage 
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o Ex. Classe, Objeto, Máquina de Estados e Diagrama Interação 

 

• Visão Implementação 

o Descreve como partes do Sistema são organizadas - módulos, 

componentes 

o Ex. Diagrama Componente e Pacote 

 

• Visão Deployment (Instalação) 

o Descreve como o projeto do Sistema se torna realidade como 

um conjunto de entidades do mundo real 

o Ex. Diagrama Deployment  

 

Cada visão representa uma projeção do sistema completo, destacando 

aspectos particulares do sistema e são descritas por subconjuntos dos 

diagramas da UML, sendo que um diagrama pode fazer parte de mais de 

um subconjunto (WUYTS, 2005). 

 

 

2.2.3.2 Os Diagramas 
 

 

A UML versão 2  divide os diagramas em duas categorias chave: 

 

• Diagramas Estruturais 

o Usados para definir a arquitetura estática. 

o Englobam construções estáticas como classes, objetos, 

componentes e as relações entre esses elementos.  
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• Diagramas Comportamentais 

o Usados para representar a arquitetura dinâmica. 

o Englobam construções comportamentais como atividades, 

estados, linhas de tempo e mensagens que trafegam entre 

objetos diferentes. 

 

o Diagramas de Interação 

� Sub-conjunto de diagramas comportamentais usados 

para representar as interações entre os vários 

elementos do modelo e estados ao longo de um período 

de tempo. 

 

A figura 22 apresenta, graficamente, a hierarquia entre os diagramas da 
UML. 
 

Figura 22 - Hierarquia entre os diagramas  da UML versão 2 

 

A figura 23 mostra os diagramas que são utilizados em cada uma das 

cinco visões. 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Visões da UML versão 2 com seus diagramas. Adaptada de 

Magicdraw (2006) 

A figura 24 apresenta os resultados de uma pesquisa feita nos EUA sobre 

o grau de utilização dos diagramas da UML Versão 1.x, mostrando a 

tendência de uso entre os profissionais de desenvolvimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Porcentagem de utilização dos diagramas da UML. Fonte: Silingas 

(2006) 

 

Visão Caso 
de Uso 
     

Caso de Uso 

Visão Design 
 
Classe 
Objeto 
Composite 
Structure (Pacote) 

Visão 
Implementação 
 
Composite Structure 
(Estrutura)  

Visão Processo 
 

Comunicação 
Máquina de Estado 
Atividade 
Interação 
Seqüência 
Tempo 

Visão 
Deployment 
 
Instalação 
(Deployment) 



  87   

2.2.3.3  Diagrama de Casos de Uso 
 

 

Um diagrama de Casos de Uso na UML v2.0  é um conjunto de seqüências 

de ações que o sistema executa até chegar a um valor observável por um 

ator específico. Apresenta como utilizar Casos de Uso relacionados entre si 

e é base para os demais diagramas da UML. 

 

Esse diagrama é construído nos primeiros estágios do desenvolvimento, e 

tem como objetivos: 

• Especificar o Contexto do Sistema; 

• Capturar os Requisitos Funcionais do Sistema, a funcionalidade 

do sistema tal como vista pelos usuários, sem se preocupar em 

como será a implementação; 

• Validar a Arquitetura do Sistema; 

• Dirigir a Implementação e Gerar Casos de Teste. 

 

Além disso, o diagrama de Casos de Uso permite: 

• Facilitar a comunicação com os usuários finais e especialistas no 

domínio 

o Proporcionar um “aceite” nos estágios preliminares do 

desenvolvimento do sistema (contrato de compra / venda) 

o Favorecer entendimento mútuo sobre os requisitos 

• Identificar: 

o Quem fará interação com o sistema e o que o sistema deverá 

fazer 

o Quais interfaces o sistema deverá ter 

• Verificar se os Requisitos foram 

o Todos capturados; 

o Entendidos pela equipe de desenvolvimento. 
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O diagrama, ilustrado na figura 25, é composto pelos seguintes 

elementos: 

o Casos de Uso 

o Atores 

o Associações 

o Fronteira do Sistema 

 

Figura 25 - Representação gráfica de um Diagrama de Casos de Uso 

 

2.2.3.3.1 Fronteira do Sistema 

 

 

Segundo Schneider e Winters (2000), a Fronteira do Sistema deve ser 

identificada de forma bem clara, ou seja, quais funções estão dentro do 

sistema e devem ser detalhadas e quais estão fora do sistema, as quais 

não precisam ser detalhadas, mas deve-se preocupar com a interface 

entre elas e as funções internas ao sistema. 

A sua representação gráfica é um retângulo envolvendo os Casos de Uso. 
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2.2.3.3.2 Casos de Uso 

 

 

O Caso de Uso descreve, utilizando linguagem simples, uma seqüência de 

ações que o sistema e o ator executam, quais os parâmetros que devem 

ser fornecidos e eventuais validações e/ou restrições devem ser 

analisadas até chegar a um valor observável por um ator específico. É 

desenvolvido por analistas e especialistas no domínio da aplicação. 

 

A UML não define um formato específico para a descrição do Caso de Uso. 

 

Cada Caso de Uso possui como característica: 

• Ser sempre iniciado por um Ator, de forma voluntária ou não; 

• Fornecer valor discernível para um Ator; 

• Formar uma Função Conceitual Completa (quando é produzido valor 

no final observável); 

• É representado graficamente por uma elipse horizontal, como na 

figura 26. 

 

Geralmente o Caso de Uso é descrito através das seguintes informações: 

• Nome: cada Caso de Uso possui um nome único; 

• Fluxo Principal: descrição da seqüência de passos do fluxo natural 

do Caso de Uso; 

• Fluxo Alternativo: descrição de variações no Fluxo Principal devido a 

alguma condição específica durante a sua execução; 

• Fluxo de Erro: descrição de seqüência de passos a serem 

executados em caso de ocorrência de algum erro específico na 

execução do Fluxo Principal; 

• Atores: Ator Principal e Atores Secundários; 

• Pré-condição: condição inicial necessária para iniciar o Caso de Uso; 

• Pós-condição: situação na qual o sistema estará após terminar a 

execução do Caso de Uso; 
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• Entradas: informações de entrada; 

• Saídas: informações de saída; 

• Gatilhos: condições para disparo de eventos. 

Figura 26 - Representação gráfica de um Caso de Uso 

 

2.2.3.3.3 Atores 

 

 

O Ator é uma pessoa, uma entidade ou um sistema externo que 

desempenha um papel em uma ou mais interações com o sistema. É uma 

classe que forma a fronteira do sistema e é representado graficamente 

por um boneco, como na figura 27. 

Ator 
 

Figura 27 - Representação gráfica de um Ator 

São exemplos de atores (figura 28): 

o Usuários finais (os papéis que desempenham); 

o Sistemas Externos (co-operações); 

o Eventos relacionados ao Tempo (eventos); 

o Objetos externos, passivos (entidades). 

 
 

Correntista Caixa 
Eletrônico 

Gerente 

 
Figura 28 - Representação gráfica de tipos de Atores 

 

Caso de Uso 
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Os Atores podem ser classificados em: 

o Ator Primário: usa as Funções Primárias do Sistema; 

o Ator Secundário: usa Funções Secundárias do Sistema; 

o Ator Ativo: inicia um Caso de Uso; 

o Ator Passivo: somente participa em um ou mais Casos de Uso. 

 

 

2.2.3.3.4 Identificação de Atores 

 

 

Segundo Bittner e Spence (2003) a chave para identificar os atores é 

definir até onde vai o sistema, o seu escopo, ou seja, a Fronteira do 

Sistema. Tudo o que estiver fora da fronteira e interage com o sistema é 

um Ator. 

A lista de perguntas abaixo, adaptada de Schneider e Winters (2000), 

fornece algumas perguntas que auxiliam na identificação de atores. 

• Quem são os Usuários Primários do Sistema? 

• Quem Necessita de Suporte do Sistema para Tarefas Diárias? 

• Quem são os Usuários Secundários do Sistema? 

• Quem inicia o sistema? 

• Quem finaliza o sistema? 

• Quem mantém o sistema? 

• Quem fornece informação para o sistema? 

• Qual o Hardware que o Sistema Utiliza? 

• Que outros Sistemas Interagem com o Sistema em Questão? 

• Alguma Entidade Interagindo com o Sistema executa Múltiplos 

Papéis como ator? 

• Quais outras Entidades (humanas ou não) podem ter Interesse na 

Saída do Sistema? 
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2.2.3.3.5 Associações de Interação 

 

 

As Associações representam interações ou relacionamentos entre: 

• Atores; 

• Atores e Casos de Uso; 

• Casos de Uso e Casos de Uso: 

o Inclusão; 

o Extensão; 

o Generalização. 

 

Relacionamento entre Atores 

• Especialização/Generalização (figura 29): 

o Associação entre Atores com características semelhantes; 

o As características do Ator generalizado são herdadas pelos 

Atores especializados. 

 

 

Pessoa 

Pessoa 
Física 

Pessoa 
Jurídica 

 

Figura 29 - Representação gráfica de Especialização/Generalização de Atores 

 

Relacionamento entre Ator e Caso de Uso 

O relacionamento entre Ator e Caso de Uso identifica a função do sistema, 

representada pelo Caso de Uso, que é utilizada pelo Ator: 

• Requisitando a execução; 
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• Recebendo o resultado produzido. 

 
Relacionamento entre Casos de Uso 

 
• Especialização/Generalização (figura 30) 

o Associação entre Casos de Uso com características 

semelhantes; 

o A estrutura de um Caso de Uso generalizado é herdada pelos 

Casos de Usos especializados. 

 

Figura 30 -Representação gráfica de Especialização/Generalização de Atores
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• Incluir (figura 31): 

o Usada quando existe um serviço, situação ou rotina comum a 

mais de um Caso de Uso; 

o Outros Casos de Uso utilizam-se de um Caso de Uso; 

o “Chamada de Sub-Rotina”; 

o Representação gráfica é uma linha tracejada com texto 

“<<include>>”; 

o A direção do <<include>> é do Caso de Uso utilizado para o 

Caso de Uso que utiliza. 

 

 

Figura 31 - Representação gráfica de Inclusão de Caso de Uso 
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• Estender (figura 32): 

o Descreve cenário opcional do Caso de Uso: 

� Quando o caso de uso que está sendo modelado 

disponibiliza para o ator a possibilidade de usar as 

interações executadas pelo UC que esta sendo 

estendido; 

o Descreve cenários que somente ocorrerão em uma situação 

específica – se uma determinada condição for satisfeita; 

o Representação gráfica é uma linha tracejada com texto 

“<<extend>>”; 

o A direção do <<extend>> é do Caso de Uso que estende para 

o Caso de Uso que é estendido. 

 

Figura 32 - Representação gráfica de Extensão de Caso de Uso 
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2.2.3.3.6 Exemplo de Caso de Uso 

 

 

• Caso de Uso: Efetuar Saque no Caixa Automático 

• Ator: correntista 

• Pré-Condição: o ATM estar funcionando 

• Fluxo Principal 

1.Sistema lê o cartão magnético 

2.Se houver erro de leitura ir para o Fluxo Alternativo 1 

3.Correntista informa senha 

4.Sistema valida senha 

5.Se a senha for inválida ir para o Fluxo Alternativo 2 

6.Correntista informa o valor desejado 

 7.Sistema verifica se há saldo para o valor solicitado 

8.Se não houver saldo ir para o Fluxo Alternativo 3 

9.Sistema bloqueia o valor de saque na CC 

10.Sistema inicia contagem das cédulas 

11.Sistema debita o valor de saque na CC 

12.Sistema libera o dinheiro para o correntista 

13.Termina o Caso de Uso 

• Pós-Condição: conta do correntista atualizada 

• Fluxo Alternativo 1 (problema de leitura do cartão) 

1. Sistema tenta nova leitura por 3 vezes 

2. Se não conseguir ler terminar o Caso de Uso 

• Fluxo Alternativo 2 (senha incorreta) 

1. Sistema informa senha incorreta 

2. Sistema pede nova senha por até 3 vezes 

3. Se a senha continuar incorreta terminar o Caso de Uso 

• Fluxo Alternativo 3 (saldo insuficiente) 

1.Sistema informa que o saldo é insuficiente 

2.Termina o Caso de Uso 
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2.3 Epílogo 
 
Este capítulo apresentou os fundamentos teóricos necessários para 

caracterizar o domínio da aplicação (Agronegócio – Malacocultura 

Continental) e as metodologias de modelagem de software que foram 

aplicadas ao domínio da aplicação (IDEF0, BPMN e UML), gerando um 

exemplo prático de modelagem de processos componentes do SAG 

exemplo (Malacocultura Continental). 

 

3 Material e Métodos 
 

 

O SAG da Malacocultura Continental foi selecionado para a aplicação da 

metodologia proposta por ser relativamente simples e servir de exemplo 

para outros SAGs de produção animal. 

 

A etapa de Produção, pertencente ao SAG da Malacocultura Continental, 

foi escolhida para exemplificar a aplicação da metodologia proposta por 

representar bem o Processo de Negócio “Criação de Escargots”. 

 

A modelagem desse processo e das suas atividades componentes 

experimentou técnicas e metodologias de modelagem de processos e 

objetos, procurando determinar qual a mais adequada para este caso, 

identificar seus personagens (criador, preparador, etc), as atividades 

importantes e seus inter-relacionamentos, dependências e interação entre 

nós da cadeia. 

 

Foram utilizadas as metodologias IDEF0, BPMN, UML e uma adaptação da 

técnica de casos de uso. 

 

Para o levantamento dos parâmetros zootécnicos relativos a 

Ampularicultura foram desenvolvidos experimentos, em laboratório e no 
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Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócio do Leste 

Paulista em Monte Alegre do Sul (unidade da APTA voltada ao agronegócio 

familiar), sobre os efeitos da densidade de estocagem sobre o 

crescimento, a maturidade sexual, a biomassa total e o rendimento em 

carcaça da Pomacea bridgesii (Mollusca:Gastropoda) em tanques rede 

(Apêndice 1). 

 

Para modelar a etapa de Produção foi aplicada a metodologia IDEF0, nos 

seus níveis zero, um e dois. 

 

A aplicação da técnica baseada em casos de uso foi exemplificada com a 

escolha da etapa de Produção e desta o Processo de Engorda, pelo fato de 

serem representativos do SAG da Malacocultura Continental e existentes 

em qualquer outro SAG de criação animal, facilitando seu entendimento e 

aplicação para outros tipos de criação. 

 

O Processo de Engorda também foi modelado com o BPMN visando ilustrar 

a aplicação de outra técnica, permitindo uma comparação entre elas. 

 

Todos os desenhos componentes da modelagem foram criados com o 

software Visio Professional 2002, da Microsoft. Embora existam outros 

softwares específicos para uso com as técnicas utilizadas (IDEF0, BPMN e 

UML) optou-se pelo uso do Visio pela sua fácil disponibilidade em relação 

aos softwares específicos. 
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4 Resultados 
 
 

4.1 Modelagem do Processo de Negócio 

 

 

O primeiro resultado é a modelagem do processo de negócio “Criação de 

Escargot” descrito utilizando a linguagem de modelagem e especificação 

IDEF0 (FIPS, 1993).  

A Figura 33 ilustra o nível 0. 

 

Figura 33 - Processo Criação de Escargots – IDEF0 nível 0 

 

A figura 34 ilustra o texto explicativo que deve acompanhar os diagramas 

IDEF0. Esse texto deve ser tão detalhado quanto for preciso para deixar 

claro o significado dos itens e das regras a serem seguidas. 
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 DESCRIÇÃO 
ENTRADA  

Água Água renovada para uso geral 
Ração Ração formulada para o tipo de animal criado 
Vegetais Vegetais indicados para complementar a 

alimentação dos animais 
Matrizes Animais selecionados para início e/ou renovação 

dos reprodutores 
  

SAÍDA  
Registros Dados sobre os diversos aspectos da criação 

(consumo de ração e vegetais, número de 
animais, etc) 

Matrizes Animais selecionados para integrar o grupo de 
reprodutores e/ou para venda 

Descarte Animais fora dos padrões comerciais que serão 
descartados 

Escargot ok Animais dentro dos padrões comerciais que 
permanecerão sendo alimentados 

Subprodutos Conchas dos animais mortos, esterco e outros que 
possam ser aproveitados em outras atividades 

  
REGRAS  

Método de Criação Método de criação específico para o tipo de animal 
criado 

Regras de 
Monitoramento e 
Administração 

Regras a serem seguidas para efetuar o 
monitoramento da criação (condições ambientais, 
estado dos animais, etc). 
Regras para efetuar a administração do negócio 
(custos fixos e variáveis, impostos, etc) 

  
MECANISMOS  

Criador Dono da criação e seus funcionários 
Caixa Recipiente para receber e manter os animais, 

segundo o tipo de animal criado 
Aquecedor Equipamento para aquecer o ambiente de criação 
Aspersor Equipamento para umidificar o ambiente da 

criação 
Iluminação Equipamento para iluminar o ambiente da criação 
Sensor Equipamento para monitorar as condições 

ambientais e acionar o equipamento correto 
quando necessário 

Materiais Mangueiras, baldes, botas, luvas e demais 
materiais necessários para o trato da criação e seu 
ambiente 

Figura 34 - Texto explicativo do diagrama IDEF0 do Processo Criação de 

Escargot 
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A figura 35, nível 1 do processo “Criação de Escargots”, identifica dois 

sub-processos:  

• Operação da Criação: concentra os procedimentos executados no 

recinto de criação dos animais como alimentação, limpeza, etc. 

• Monitoramento/Administração: concentra os procedimentos de 

monitoramento do ambiente de criação e de administração do 

negócio. 
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Figura 35 - Processo Criação de Escargots – IDEF0 nível 1 

 
A figura 36 detalha o nível 2 correspondente ao sub-processo “Operação 

da Criação” em quatro processos subseqüentes, na seqüência normal de 

manipulação da criação: 

• Trata Postura: identificação e remoção das posturas, 

contagem/estimativa da quantidade de ovos em cada uma, 

transferência para o local de eclosão; 

• Limpeza: limpeza do local de criação: caixas criatórias, restos de 

alimentos, recipientes utilizados, piso, etc; 

• Trata Animais: manejo da criação, retirada de animais mortos, 

identificação e retirada de animais doentes, etc; 

• Alimentação: distribui a alimentação pelas caixas e tanques 

criatórios nas quantidades necessárias, balanceando entre ração e 

vegetais. 
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A2
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Figura 36 - Processo Criação de Escargots – Operação da Criação 

A figura 37 detalha o nível 2 do sub-processo “Monitoramento e 

Administração”: 

• Administração: gerencia o negócio - cadastros de clientes, 

fornecedores, custos envolvidos, dados da criação levantados no dia 

a dia, vendas, etc.; 

• Controle de Ambiente: monitora o ambiente de criação verificando 

periodicamente os parâmetros definidos pelo criador como 

temperatura, umidade, luminosidade, etc., acionando atuadores 

caso seja necessário alterar alguma das condições medidas; 

• Estatística e Simulação: efetuam a simulação do comportamento 

da criação (utilizando os dados coletados no dia a dia e a base 

histórica da criação), análises estatísticas desses dados e emissão 

de relatórios para que o criador tenha melhor visão de como seu 

negócio está se desenvolvendo, fornecendo subsídios para tomada 

de decisão. 
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Figura 37 - Processo Criação de Escargots – Monitoramento e Administração 
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4.2 Sistema Agroindustrial (SAG) da Malacocultura 
Continental 

 

A metodologia foi aplicada ao SAG da Malacocultura Continental. Para 

ilustrar essa aplicação são apresentados alguns dos resultados 

abrangendo etapas e processos típicos da atividade de produção (criação) 

dos escargots, com maior detalhamento do processo de engorda. 

Iniciando, a figura 38 mostra a aplicação do conceito de SAG para 

modelar, em alto nível, o processo produtivo da Malacocultura 

Continental. 

 

Entrada
Insumos

Produção Indústria
Distribui

ção

Varejo
Restau
rantes

Consumi
dor

Ambiente Organizacional

Ambiente Institucional
 

Figura 38 - Cadeia agro-industrial e transações típicas do Processo Produtivo da 
Malacocultura Continental 

Os processos componentes da etapa de Produção são: 

• Melhoramento Genético 

• Reprodução 

• Juvenis 

• Engorda 

• Abate 

• Venda (comercialização) 

 

A figura 39 ilustra essa decomposição. 
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Figura 39 - Cadeia agro-industrial detalhando a etapa de Produção da 
Malacocultura Continental 

 

Aplicando o mesmo método na etapa de Engorda  são identificadas suas 

atividades , ilustradas na figura 40. 
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Figura 40 – Detalhamento das atividades do Processo de Engorda 
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A figura 41 apresenta um modelo em BPMN para o Processo Engorda. 
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Figura 41 - Detalhamento das atividades do Processo de Engorda em BPMN 

 
 

4.3 Modelagem do Processo de Engorda através de Casos de 
Uso 

 

 

A modelagem de Casos de Uso foi utilizada para detalhar o processo de 

cada atividade do processo de Engorda, permitindo entender melhor suas 

características e identificando quais dados e informações podem ser 

utilizadas para rastreabilidade e qualidade.  

 

Erder e Pureur (2004) apresentam como um método semelhante ao Caso 

de Uso pode ser aplicado à Cadeia de Valor interna a uma firma para um 

melhor entendimento do seu processo de “core business”. Os Casos de 

Uso foram introduzidos por Ivar Jacobson como parte de uma metodologia 

para projeto e análise orientados a objeto e se tornaram uma ferramenta 

de sucesso para a definição de requisitos na indústria de software, 

aplicáveis a qualquer tipo de projeto de desenvolvimento de software. 
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O propósito aqui é olhar para cada setor/segmento na cadeia produtiva 

como uma firma com o seu “core business” específico e aplicar um 

método semelhante ao de Caso de Uso para entender suas regras de 

negócio (processo) tentando identificar informações para rastreabilidade e 

qualidade.  

 

A figura 42 mostra um exemplo de Diagrama de Casos de Uso da etapa de 

Engorda da Cadeia Produtiva da Malacocultura Continental. 
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Figura 42 - Casos de Uso para o processo de Engorda na Cadeia Produtiva da 
Malacocultura Continental 

 
A figura 43 apresenta a descrição do caso de Uso “Preparação da Ração”. 
 

Preparação da Ração 
Breve Descrição 
Descreve o fluxo de eventos para a preparação da ração pelo 
Preparador. 

Pré-condição 
Todo insumo está devidamente armazenado e identificado (id do 
fornecedor, data de compra, preço, quantidade, etc).  
Fluxo de Eventos 

As seguintes ações devem ocorrer: 
� O Preparador inicia o registro desta preparação de ração (data,  

número do lote, quantidade); 
� O Preparador seleciona o insumo Milho, separa a quantidade 

equivalente a 31,5% da mistura final, coloca no misturador e 
registra os detalhes (id do fornecedor, quantidade usada, data de 
compra, etc); 

� O Preparador seleciona o insumo Fibra de Trigo, separa a 
quantidade equivalente a 31,5% da mistura final, coloca no 
misturador e registra os detalhes (id do fornecedor, quantidade 
usada, data de compra, etc); 

� O Preparador seleciona o insumo Ração para Codorna, separa 
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o equivalente a 21% da mistura final, coloca no misturador e 
registra os detalhes (id do fornecedor, quantidade usada, data de 
compra, etc); 

� O Preparador seleciona o insumo Farinha de Ostra, separa o 
equivalente a 10,5% da mistura final, coloca no misturador e 
registra os detalhes (id do fornecedor, quantidade usada, data de 
compra, etc); 

� O Preparador seleciona o insumo Carbonato de Cálcio, separa 
o equivalente a 5,5% da mistura final, coloca no misturador e 
registra os detalhes (id do fornecedor, quantidade usada, data de 
compra, etc); 

� O Preparador mistura todos os insumos para formar a ração. 

Figura 43 - Descrição do Caso de Uso Preparação da Ração 

O exemplo acima mostra o aparecimento de informações para 

rastreabilidade: número de lote, id de fornecedor, quantidades, datas 

(compra, preparação). 

As informações acima podem ser acrescentadas no diagrama BPMN do 

processo de Engorda, tornando-o mais completo. 

 

O método é repetido para todas as atividades e processos componentes 

de uma etapa, ou um agente, componente do SAG. Ao término dessa 

repetição o SAG estará modelado graficamente, com seus processos 

identificados e informações relevantes (rastreabilidade, qualidade) 

obtidas. 

 

Este método pode ser aplicado a todo o SAG, onde cada um de seus 

setores/segmentos é composto por uma rede de firmas e agentes. 
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5 Discussão 
 

 

A pesquisa efetuada nos principais periódicos das áreas envolvidas nesta 

tese e demais fontes de informação alcançadas pelos modernos métodos 

de pesquisa, não encontrou referências sobre outros trabalhos e pesquisas 

que apresentassem a utilização de técnicas e metodologias de engenharia 

de software e sistemas aplicadas na modelagem de Sistemas 

Agroindustriais (SAG), visando descrever, com maior formalismo, as 

atividades de seus agentes e demais envolvidos e, através desse 

formalismo, identificar parâmetros de rastreabilidade e qualidade. 

 

Pode-se encontrar material focando a utilização da UML para modelagem 

de negócios (ERIKSSON; PENKER, 2000; JOHNSTON, 2004) definindo 

extensões ao “padrão” UML, mas sem abordar as características acima. 

 

A utilização de TI na Aqüicultura tem sido aplicada, principalmente, na 

Piscicultura, em sistemas de apoio ao criador, mas sem preocupação com 

as informações de rastreabilidade e qualidade. 

 

Outras possibilidades abordadas focam sobre a utilização da TI em 

agricultura de precisão com características diferentes deste trabalho 

(SARAIVA, 1998; SARAIVA, 2003; MURAKAMI, 2006). 

 

No domínio da Malacocultura Continental, ainda não existe aplicação da 

TI. 

 

Da mesma forma, não são encontrados trabalhos voltados à modelagem 

gráfica das cadeias produtivas, facilitando a visualização das atividades e 

relacionamentos entre seus componentes. 
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A dificuldade de encontrar pontos de comparação com este trabalho 

advém, sem dúvida, da sua originalidade na aplicação de metodologias de 

engenharia de software e sistemas (IDEF0, BPMN, UML) nos Sistemas 

Agroindustriais., visando identificar informações de rastreabilidade e 

qualidade do produto. 

 

Pode-se concluir, através da experiência da aplicação do método proposto, 

que a utilização conjunta de Casos de Uso e Diagramas de Processo 

(fluxo) para o levantamento e documentação de requisitos de negócio, 

rastreabilidade e qualidade, permitem a sua obtenção e caracterização da 

melhor forma possível. 

 

Ambas as técnicas acabam documentando a mesma coisa, mas o fazem 

de maneira diferente. E é exatamente a disponibilização dessa diferença 

que permite melhorar a compreensão das atividades sendo executadas no 

SAG. Por exemplo, o IDEF0 pode ser utilizado como primeira abordagem 

para iniciar o entendimento do modelo de negócio. A partir daí o BPMN 

pode detalhar, de forma mais gráfica, as atividades componentes de cada 

processo identificados pela modelagem em IDEF0. Finalmente utiliza-se a 

modelagem por casos de uso, que com sua descrição mais detalhada 

permite a identificação das informações procuradas para rastreabilidade e 

qualidade do produto. 

 

Pode-se entender cada técnica, disponível para identificação e 

documentação dos requisitos, como uma ferramenta. O trabalho para 

identificar e documentar os requisitos presentes no SAG não é sempre o 

mesmo, o que significa que se deva utilizar a ferramenta correta para 

cada trabalho. 

 

A modelagem forneceu subsídios para a identificação das 

atividades/processos/sub-processos envolvidos e, principalmente, aqueles 
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passíveis de informatização e automatização, através de aquisição de 

dados ou controle. 

 

O trabalho de modelagem realizado indica que se deva obter um grande 

entendimento das necessidades dos componentes do SAG, ou seja, não 

apenas seus objetivos, mas também os requisitos, as regras e processos 

utilizados. Para cada uma dessas tarefas deve-se usar a ferramenta 

correta. 

 

Trabalhos voltados ao estudo zootécnico da Pomacea bridgesii 

praticamente inexistem literatura, aumentando a importância do 

experimento zootécnico efetuado, que passa a estudar e caracterizar um 

produto novo, de fácil implementação pela agricultura familiar. 

 

Foi possível comprovar essa importância quando da apresentação do 

experimento na World Aquaculture Conference 2005 - International Peace 

and Development Trough Aquaculture, em Bali-Indonesia (CUNHA; 

LOBÃO, 2005). 

 

A WAC 2005 foi organizada pela World Aquaculture Society e é 

considerado um dos eventos mais importantes e representativos da área, 

ocorrendo de três em três anos. 

 

A apresentação gerou interesse nos profissionais e especialistas, 

principalmente aqueles da Indonésia, França e Austrália, que comentaram 

exatamente a falta de estudos sobre a Pomacea bridgesii, apesar desse 

molusco ser a única espécie da família Ampullaridae que é reconhecida 

como não invasora e sem condições de vir a tornar-se praga. Isso é 

devido à fragilidade da sua rádula (espécie de dentição), que apenas lhe 

permite o consumo de vegetais já em decomposição: 

• Foundation d’Entreprise Total - www.issg.org/database 

• Ministério do Meio Ambiente - www.mma.gov.br 
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• Rede de Informações sobre as Espécies Invasoras da América do Sul 

- //i3n.cria.org.br 

• Ministério da Agricultura dos EUA – USDA) 

 

Outro dado importante é que esta espécie compete e combate os 

planorbídeos do gênero Biomphalaria, hospedeiros do Schistosoma 

mansoni (www.applesnail.net/content/snails_various.htm#Planorbidae). 

 

Pode-se oferecer ao criador brasileiro um novo produto, que é uma boa 

alternativa à criação do Achatina fulica, a espécie terrestre que melhor se 

adapta às condições climáticas do Brasil. 

 

As idéias básicas da metodologia de modelagem proposta foram 

apresentadas no WCCA 2006 (Computers in Agriculture and Natural 

Resources, 4th World Congress Conference) em Orlando-EUA (CUNHA; 

MASSOLA; SARAIVA; LOBÃO, 2006) gerando um retorno positivo por 

parte de alguns pesquisadores, principalmente pela utilização da 

metodologia IDEF0 no entendimento de processos de negócio. 

 

A difusão e disponibilidade, deste trabalho, podem vir a motivar outros 

pesquisadores a desenvolver estudos e soluções que venham a detalhá-lo 

e complementá-lo, permitindo maior compreensão tanto das atividades e 

relacionamentos entre os agentes de um SAG como quais informações são 

importantes para atender as necessidades de rastreabilidade e qualidade, 

fundamentais nos negócios globalizados. 
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6 Notas Finais 
 

 

O trabalho apresenta como inovação a utilização de métodos e técnicas de 

engenharia de software e de sistemas aplicadas aos componentes do SAG, 

definindo uma metodologia visando: 

 

• Modelar graficamente as atividades dos agentes e demais 

envolvidos em cada etapa de uma cadeia produtiva; 

• Identificar informações para rastreabilidade do produto e seus 

insumos ao longo da cadeia produtiva; 

• Identificar informações de qualidade do produto. 

 

Pode-se sugerir como evolução deste trabalho: 

 

• Aplicar a metodologia apresentada para completar o SAG da 

Malacocultura Continental e/ou efetuar a modelagem de um SAG 

mais complexo como o da Piscicultura, da Bovinocultura ou do Café; 

• Formalizar um “framework” visando facilitar a aplicação dessa 

metodologia; 

• Aprofundar o estudo do relacionamento entre as metodologias 

IDEF0, BPMN e UML; 

• Estudar a modelagem de dados (informação) ao longo de um SAG; 

• Identificar, através da metodologia de modelagem apresentada, 

processos passíveis de automação em um SAG específico e projetar 

sua implementação (ex: controle de condições climáticas em 

tanques/caixas criatórias, controle de alimentação, etc); 

• Aplicar a metodologia em sistemas do tipo “net chain” (LAZZARINI; 

CHADDAD; COOK; 2001), complementando-a se necessário. 
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EFEITOS DA DENSIDADE DE ESTOCAGEM SOBRE O CRESCIMENTO, A 
SOBREVIVÊNCIA, A BIOMASSA TOTAL, O ÍNDICE DE DESOVAS E O 

RENDIMENTO EM CARCAÇA DE Pomacea bridgesii (MOLLUSCA: 
GASTROPODA) CRIADA EM TANQUES REDE DURANTE A PRIMAVERA-VERÃO 

Gilberto José da Cunha; Vera Lucia Lobão 
 

A densidade de estocagem é um dos principais parâmetros que se deve conhecer quando 
se pretende estabelecer uma tecnologia de criação comercial de uma espécie animal. 
Assim, este trabalho objetivou avaliar o desempenho zootécnico de exemplares juvenis da 
espécie Pomacea bridgesii, mantidos em tanques rede com 1.000 litros de capacidade 
(com 778 litros de volume útil), até a fase adulta, em oito diferentes densidades de 
estocagem (tratamentos): T1 = 0,25 animais / litro; T2 = 0,50 animais / litro; T3 = 0,75 
animais / litro; T4 = 1,00 animais / litro; T5 = 1,25 animais / litro; T6 = 1,50 animais / litro; T7 

= 1,75 animais / litro e T8 = 2,00 animais / litro. Estes foram imersos no Lago Javarine no 
Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Leste Paulista, em 
Monte Alegre do Sul (SP), onde os experimentos foram conduzidos na primavera-verão 
(2005-2006). Os animais foram numerados de forma que cada um representasse uma 
repetição dentro de cada tratamento. Quinzenalmente foram anotadas as medidas 
individuais dos pesos e alturas das conchas e a mortalidade, por tratamento. Para que a 
densidade de estocagem fosse mantida constante, os animais mortos foram substituídos 
por outros marcados com um tipo diferente de codificação para serem excluídos das 
biometrias. Os experimentos seguiram o delineamento inteiramente casualizado com o 
teste de Tukey-Kramer, utilizando, como parâmetros de avaliação, o crescimento médio 
individual em peso e em altura da concha, a sobrevivência, a biomassa total, o índice de 
desovas, o rendimento em carcaça e o total de carne obtida, por tratamento. Os melhores 
valores de crescimento em peso, em altura, sobrevivência e índice de desovas foram 
obtidos na densidade de  0,25 animais / litro (T1); a biomassa total foi obtida na densidade 
de 1,75 (T7) e a quantidade de carne produzida na densidade de 1,25 animais / litro (T5); 
já o maior valor de rendimento em carcaça foi atingido na densidade de 1,75 animais / litro 
(T7). Na densidade de 2,00 animais / litro (T8 ) houve mortalidade total depois de 70 dias. 
Inexiste, na literatura, trabalhos sobre densidade, com esse gênero, que possam ser 
discutidos. Recomenda-se, em criações comerciais, a densidade de 0,25 animais / litro 
para produção de matrizes e a de 1,25 animais / litro para obtenção de maior quantidade 
de carne. 
 
Palavras chave: Pomacea bridgesii, ampularicultura, densidade 
 

 

I. INTRODUÇÃO 

A determinação dos valores ideais de densidade de estocagem (em nº de 
animais /litros) reveste-se de grande importância inserido em uma programação 
de desenvolvimento zootécnico de uma espécie; somente a partir da obtenção de 
tais valores é que se pode pesquisar sobre o manejo (alimentar, reprodutivo, 
sanitário, etc.). 

Define-se por densidade, na malacocultura terrestre, o número de animais por 
m² e, na aquática, como o número de animais por litro para criação em tanques.  

Segundo CLARKE (1974), na natureza, todo acréscimo de indivíduos de uma 
determinada espécie acarreta importantes conseqüências para a mesma e seu 
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respectivo habitat. Tais conseqüências podem trazer resultados negativos e/ou 
positivos. As conseqüências desfavoráveis são óbvias, pois a rivalidade entre 
indivíduos de uma mesma espécie é mais acentuada perante as necessidades vitais. 

Já em 1859, DARWIN (in CLARKE, op. cit.) afirmava que a luta seria 
invariavelmente mais dura entre os indivíduos da mesma espécie, porque 
freqüentam os mesmos lugares, necessitam a mesma alimentação e estão expostos 
aos mesmos perigos. Portanto, a partir do momento em que indivíduos de uma 
espécie começam a competir por espaço, luz e alimento, ocorre uma seleção 
natural. É por causa desta seleção, onde apenas os mais aptos sobrevivem e se 
reproduzem, que se  obtém a conseqüência favorável: a evolução. 

 

Pomacea bridgesii, espécie selecionada para estudo, apresenta os 
seguintes aspectos favoráveis para criação e exploração comercial: 

• trata-se de um novo produto que vem a substituir, no mercado, as espécies 
exóticas apresentando algumas vantagens: maior resistência a doenças, maior 
produtividade (FAHL; LOBÃO; TOLEDO-PIZA, 2003; FAHL, et al., 2003); pouca 
exigência com relação às condições climáticas, sustentabilidade, baixo impacto 
ambiental, além de apresentar melhores características sensoriais em termos de 
cor, textura e sabor da carne; 

• trata-se de uma espécie nativa com ampla distribuição geográfica nas 
principais bacias do País; 

• não consta de qualquer listagem que a aponte como praga, no Brasil ou em 
qualquer parte do mundo (COWIE, 2004); 

• está presente em nossos ecossistemas aquáticos desde o Cambriano Médio 
(BARNES, 1984); 

• compete e combate os planorbídeos do gênero Biomphalaria, hospedeiro do 
Schistossoma mansoni (www.applesnail.net/content/snails_various.htm# 
Planorbidae); 

• apresenta alto potencial de exploração comercial; 

• apresenta um sistema de produção compatível com pequenas propriedades, 
tanto urbanas quanto rurais, o que contribui na maior oferta de alimento e de 
renda e 

• pode ser comercializada em restaurantes, pesqueiros e em lojas de aquários. 

 

Assim, o objetivo deste trabalho consiste em determinar a densidade de 
estocagem (em nº de animais / litro) que otimize a produção comercial de Pomacea 
bridgesii  em tanques rede. 

 
 

II. METODOLOGIA 

As pesquisas sobre densidade foram desenvolvidas no Lago Javarine 
situado no Pólo Regional de Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do 
Leste Paulista (Monte Alegre do Sul - SP).  
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Juvenis de 4 semanas (28 dias) de Pomacea bridgesii foram mantidos em tanques rede 
com 1.000 litros de capacidade, submersos até 778 litros para que cerca de 15cm fosse 
reservado como espaço livre para deposição das desovas.  

Os animais foram estocados em 8 diferentes densidades  (tratamentos): 
•
 TRATAMENTO 1 (T1): 0,25 animais / litro 

• TRATAMENTO 2 (T2): 0,50 animais / litro 
• TRATAMENTO 3 (T3): 0,75 animais / litro 
• TRATAMENTO 4 (T4): 1,00 animais / litro 
• TRATAMENTO 5 (T5): 1,25 animais / litro 
• TRATAMENTO 6 (T6): 1,50 animais / litro 
• TRATAMENTO 7 (T7): 1,75 animais / litro 
• TRATAMENTO 8 (T8): 2,00 animais / litro 

 
Outros três tanques rede foram destinados à manutenção de animais para 

reposição, com densidade intermediária àquelas dos tratamentos (1,25 juvenis / 
litro), com mesma idade e recebendo a mesma alimentação e cuidados 
dispensados aos demais animais dos tratamentos. 

 
1. Biometria 

O crescimento dos animais foi avaliado quinzenalmente através da tomada de medidas 
dos pesos individuais (W), com o auxílio de uma balança analítica, com precisão de milésimo 
de grama, e através de um paquímetro digital, com precisão de mm, da altura da concha (H) 
tomada do ápice à margem anterior (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação esquemática da tomada de medida da altura concha 
(H), em milímetros 

Os animais foram numerados através de tinta inerte colorida (esmalte), de 
maneira a serem facilmente identificados, de forma que cada um representasse 
uma repetição dentro de cada tratamento. 

Também, quinzenalmente, foi anotada a mortalidade; para que a densidade 
de estocagem fosse mantida constante, os animais mortos foram substituídos por 
indivíduos marcados (com um tipo diferente de codificação) para que fossem 
excluídos das biometrias. 
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2. Manejo 

Os animais receberam o mesmo tipo de alimento em quantidades 
compatíveis ao seu número e consumo (estimado na dosagem diária de cerca de 
10% da biomassa total) e que consistiu de parte iguais de: 

• hortaliças orgânicas variadas, sob a forma fatiada (pepino, berinjela, 
abobrinha, banana, etc.), segundo recomendações de LOBÃO; NAGO; 
SAMPAIO (2000); 

• ração Nutripeixe para engorda da Purina® e 

• suplementação de cálcio, vitaminas e sais minerais composta por: a) 400g de 
ração denominada R7, desenvolvida por ARMELLINI; SANTANA (s/d), 
recomendada por LOBÃO et al. (1999) e LOBÃO (2000); b) 300g de 
FOSBOVI 20 TQ da Tortuga (suplemento mineral para bovino de corte) e c) 
1000g de pó de ostra (bem fina e branca). Todos esses ingredientes 
aglutinados com 800g de amido de milho (LOBÃO, 2005). 

 

É importante ressaltar que os juvenis dessa  espécie provieram de 
populações distintas, não havendo qualquer possibilidade de interferência de 
carga genética no resultado deste experimento. 

Na ocasião da obtenção de desovas, o tempo, o número de desovas e o tamanho dos 
animais foram anotados de cada tanque.  

Após o período de desova, os animais foram abatidos em vapor, avaliando-se os pesos 
antes ado abate (Wt) e após abate (Wa), bem como o rendimento em carcaça (R). 

Os rendimentos médios em carcaça (Ra) foram calculados através da fórmula: 

( ) 100.%
t

a
a

W

W
R =   

Os experimentos seguiram o delineamento inteiramente casualizado empregando  
análise de variância de uma-via (ANOVA) através do teste de comparações múltiplas de 
Tukey-Kramer, utilizando, como parâmetros de avaliação, o crescimento médio individual em 
peso e em altura da concha, a sobrevivência, a biomassa total, o rendimento em carcaça e o 
total de carne obtida,  por tratamento. 

O índice de desovas (I) foi obtido pela divisão entre o número de desovas (d), por 
quinzena, pelo número de sobreviventes (s) em cada tanque/tratamento (I = d / s). 

 

III. RESULTADOS 

 

a. Crescimento em peso e altura da concha 

Para a determinação da curva de crescimento em peso dos animais (W / T), 
foram lançados, graficamente, os valores médios dos pesos (em gramas) em função 
das idades (T) (em dias) (Tabela 1). A Tabela 2 e a Figura 2 apresentam as 
equações ajustadas e respectivos valores do coeficiente de determinação (r2) para 
as relações peso X  tempo de vida (idade) (W X T), a partir dos valores empíricos. 
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Já para a determinação da curva de crescimento em altura (H / T), foram lançados, 
graficamente, os valores médios das alturas dos animais (em milímetros) em função das 
idades (T) (em dias) (Tabela 3). A Tabela 4 e a Figura 3 apresentam as equações ajustadas e 
respectivos valores do coeficiente de determinação (r2) para as relações altura da concha X  
tempo de vida (H X T), a partir dos valores empíricos. 

Após 70 dias houve mortalidade de todos os animais do tratamento 8. 

 

Tabela 1 –  Pomacea bridgesii - Valores médios dos pesos dos animais, em 
gramas, aferidos quinzenalmente, por tratamento (densidade) 

Tanques (tratamentos) Idade 
(d) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
28 0,552 0,470 0,418 0,595 0,371 0,414 0,470 0,516 
42 2,695 2,786 3,139 2,804 1,924 2,356 2,190 2,118 
56 3,395 2,760 2,191 2,124 1,879 2,141 1,895 1,860 
70 2,769 2,674 2,193 2,169 2,181 2,312 2,069 1,855 
84 3,467 3,751 2,588 3,067 2,422 2,404 2,637  
98 7,244 5,603 4,929 4,451 3,950 4,351 3,745  
112 9,815 7,534 6,620 6,067 5,010 4,358 4,285  
126 11,166 7,705 7,288 5,649 5,744 4,557 5,309  
140 12,441 9,528 8,497 6,595 6,350 6,626 6,410  
154 12,783 9,279 8,603 7,607 6,871 6,015 5,753  
168 13,978 10,793 9,878 7,770 7,707 7,099 6,450  
182 13,039 11,470 11,077 9,513 9,018 7,815 7,597  
196 14,565 11,247 10,591 9,494 8,787 7,507 6,962  
210 14,515 11,350 11,290 9,608 8,188 8,106 8,156  
224 16,738 13,660 12,710 11,635 10,829 8,246 7,118  

 

Tabela 2 – Pomacea bridgesii - Equações 
ajustadas e coeficiente de determinação (r2), por 
tratamento, para as relações peso X tempo de 
vida  (W X T) de exemplares mantidos em 
diferentes valores de densidade (em animais / 
litro) 

Tanques 
(tratamentos) Modelo ���� W = a Tb r2 

1 W1 = 0,757 T1
1,189 0,934 

2 W2 = 0,724 T2
1,111 0,937 

3 W3 = 0,627 T3
1,132 0,903 

4 W4 = 0,757 T4
0,987 0,930 

5 W5 = 0,518 T5
1,119 0,952 

6 W6 = 0,644 T6
0,983 0,917 

7 W7 = 0,658 T7
0,953 0,933 

8 W8 = 0,668 T8
0,926 0,700 
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Figura 2 – Curvas de crescimento em peso ajustadas para exemplares de Pomacea 
bridgesii mantidos em diferentes valores de densidade (tratamento ou tanque) 

 

Tabela 3 –  Pomacea bridgesii - Valores médios das alturas dos animais, em 
milímetros, aferidos quinzenalmente, por tratamento (densidade) 

Tanques (tratamentos) Idade 
(d) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
28 12,51 12,17 11,87 13,67 12,99 11,78 12,30 13,11 
42 19,85 19,43 19,01 17,90 14,65 15,56 14,80 14,85 
56 23,88 23,72 21,22 21,57 20,47 20,72 20,22 19,45 
70 23,86 23,60 21,96 22,09 21,90 21,62 20,96 20,73 
84 25,06 25,75 24,21 24,62 22,08 21,73 22,50  
98 32,80 29,29 27,68 26,96 25,71 25,71 25,07  
112 36,27 32,79 31,37 30,42 28,34 27,10 26,86  
126 38,05 33,48 32,54 29,74 29,66 27,61 29,38  
140 36,83 36,47 34,80 27,06 26,48 31,82 30,91  
154 40,18 36,15 35,43 33,49 30,83 30,10 30,08  
168 40,81 37,19 35,88 32,89 32,86 31,83 30,75  
182 40,54 37,76 37,20 35,56 35,10 32,75 32,90  
196 42,19 38,50 37,26 35,17 33,89 32,28 31,41  
210 43,09 39,48 37,36 35,65 34,17 34,58 34,44  
224 43,37 40,93 39,84 38,16 37,47 33,96 31,60  
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Tabela 4 – Pomacea bridgesii - Equações 
ajustadas e coeficiente de determinação (r2), por 
tratamento, para as relações altura da concha X 
tempo de vida (H X T), de exemplares mantidos 
em diferentes valores de densidade (em animais 
/ litro) 

Tanques 
(tratamentos) Modelo ���� H = a Tb r2 

1 H1 = 13,573 T1
0,454 0,964 

2 H2  = 13,578 T2
0,422 0,973 

3 H3 = 12,835 T3
0,429 0,977 

4 H4 = 13,827 T4
0,366 0,974 

5 H5 = 12,398 T5
0,398 0,967 

6 H6 = 12,260 T6
0,395 0,978 

7 H7 = 12,372 T8
0,384 0,971 

8 H8 = 12,681 T8
0,385 0,928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Curvas de crescimento em altura ajustadas para exemplares de Pomacea bridgesii 
mantidos em diferentes valores de densidade (em animais / litro) 

 

Tanto a análise gráfica quanto as equações ajustadas, apontam que os 
melhores resultados foram obtidos no tratamento/tanque 1 (densidade de 0,25 
animais / litro), para o peso e para as alturas da concha. 

Para os valores do peso, a aplicação do teste de Comparações Múltiplas de 
Tukey-Kramer revelou um valor de p = 0,0142. Como o valor de q > 4,268, então p < 
0,05, considerado significante. A ANOVA assume, através do teste de Kolmogorov 
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& Smirnov, que os dados foram amostrados de populações que seguem 
distribuições Gaussianas (normais) (F = 2,821). 

Já para os valores das alturas, tais testes revelaram um valor de p = 0,1491, 
considerado não significante (p > 0,05). Analogamente ao peso, a assume, através 
do teste de Kolmogorov & Smirnov, que os dados foram amostrados de populações 
que seguem distribuições Gaussianas (normais) (F = 1,622). 
 

b. Sobrevivência e biomassa total 

A Tabela 5 demonstra os números de animais sobreviventes, por tratamento e 
por biometria (quinzena), enquanto a Figura 4 ilustra os valores das taxas de 
sobrevivência  no final do experimento (em %), igualmente por tratamento e por 
biometria (quinzena). A partir dos dados do número de sobreviventes (Tabela 5), 
multiplicados pelos pesos médios (Tabela 1) de cada tratamento, em cada 
biometria, pode-se calcular os valores da biomassa total (em gramas) (Tabela 6).  

A Tabela 7 e a Figura 5 apresentam as equações ajustadas e respectivos 
valores do coeficiente de determinação (r2) para as relações biomassa X  tempo de 
vida (B X T), a partir dos valores empíricos. 

 

 

Tabela 5 – Número de exemplares vivos de Pomacea bridgesii, aferidos quinzenalmente e 
sobrevivência (%) calculada no final do experimento, por tratamento 

Tanques (tratamentos) 
Idade (d) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

28 195 390 584 778 973 1168 1362 1557 
42 194 385 578 762 958 1117 1328 *  
56 193 380 572 746 943 1066 1294   
70 192 374 566 730 929 1015 1261   
84 190 369 560 714 914 964 1227   
98 189 364 554 697 899 912 1193   
112 188 358 548 681 885 861 1159   
126 187 353 542 665 871 810 1126   
140 185 348 536 649 856 759 1092   
154 184 342 530 633 841 708 1058   
168 183 337 524 616 827 656 1024   
182 182 332 518 600 812 605 991   
196 180 327 512 584 797 554 957   
210 179 318 507 567 780 502 923   

Sobrevivência 
final (%) 91,8 81,54 86,82 72,9 80,16 42,98 67,77 0,00* 

(*) tratamento encerrado 
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Figura 4 – Taxa de sobrevivência final (%) de Pomacea bridgesii, por tratamento 

 

Tabela 6 – Valores da biomassa total dos tratamentos/tanques de manutenção de Pomacea 

bridgesii, por idade 

Tanques (tratamentos) Idade 
(d) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
28 107,60 183,38 243,94 462,91 360,50 483,79 640,14 803,88 
42 522,86 1072,49 1814,28 2136,88 1843,29 2631,32 2908,45 0,00 
56 655,32 1048,80 1253,53 1584,50 1771,69 2282,81 2451,72  
70 531,74 1000,01 1240,99 1583,15 2026,53 2346,60 2609,26  
84 658,81 1384,04 1449,49 2190,10 2213,32 2317,69 3235,76  
98 1369,20 2039,40 2730,47 3102,50 3550,80 3968,20 4468,00  
112 1845,16 2697,26 3627,85 4131,63 4433,63 3752,10 4966,06  
126 2088,01 2719,92 3950,21 3756,50 5003,22 3691,15 5978,13  
140 2301,67 3315,63 4554,57 4279,96 5435,98 5029,07 6999,58  
154 2352,03 3173,41 4559,63 4815,41 5778,60 4258,90 6087,19  
168 2558,05 3637,31 5176,19 4786,07 6373,99 4656,87 6605,29  
182 2373,08 3807,89 5737,80 5708,08 7322,28 4728,37 7528,55  
196 2621,65 3677,62 5422,66 5544,50 7003,22 4159,03 6662,88  
210 2598,24 3609,22 5723,93 5447,85 6386,27 4069,23 7528,31  
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Tabela 7 – Pomacea bridgesii - Equações 
ajustadas e coeficiente de determinação (r2), por 
tratamento, para as relações biomassa X tempo 
de vida (B X T), de exemplares mantidos em 
diferentes valores de densidade (em animais / 
litro) 

Tanques 
(tratamentos) Modelo ���� B = a Tb r2 

1 B1 = 147,97 T1
1,170 0,926 

2 B2  = 291,77 T2
1,043 0,916 

3 B3 = 374,44 T3
1,083 0,884 

4 B4 = 636,48 T4
0,859 0,899 

5 B5 = 528,91 T5
1,034 0,934 

6 B6 = 901,07 T6
0,683 0,774 

7 B7 = 949,94 T8
0,827 0,901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Valores da biomassa total (g) de Pomacea bridgesii, por tratamento 

 

Com exceção do tratamento 8 em que ocorreu mortalidade total, todos os 
valores de sobrevivência foram relativamente altos, variando de 42,98 a 91,80%. 
Tais valores correspondem, respectivamente, aos tratamentos 6 (densidade de 1,50 
animais / litro) e 1 (densidade de 0,25 animais / litro), ou seja, às maiores densidade 
correspondem aos menores valores de sobrevida. 

Tanto a análise gráfica, quanto as equações ajustadas, apontam que os 
melhores resultados de biomassa total foram obtidos no tratamento/tanque 7 
(densidade de 1,75 animais / litro). 
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A análise de variância de uma via (ANOVA) aponta um valor de p < 0,0001, 
considerado extremamente significante. A aplicação do teste de Comparações 
Múltiplas de Tukey-Kramer revelou um valor de q > 4,276, então p < 0,05, 
considerado significante. A ANOVA assume, através do teste de Kolmogorov & 
Smirnov, que os dados foram amostrados de populações que seguem distribuições 
Gaussianas (normais) (F = 5,749). 

 
c. índice de desovas 

A Tabela 8 apresenta os valores quinzenais (a partir do 1120 dia de vida) dos 
índices de desovas (I), obtidos pelo número de desovas (d) dividido pelo número de 
sobreviventes (s), por tratamento. 

A Figura 6 ilustra, em ordenada, a somatória de tais valores quinzenais, por 
tratamento/tanque (em abcissa). 

 
Tabela 8 – Índice de desovas dos tratamentos/tanques de manutenção de Pomacea bridgesii, 
por idade 

Tanques (tratamentos) Idade 
(d) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
112 0,005 0,003 0,007 0,023 0,012 0,001 0,003 0* 
126 0,203 0,122 0,061 0,045 0,032 0,017 0,016  
140 0,211 0,126 0,069 0,049 0,035 0,020 0,020  
154 0,071 0,026 0,032 0,000 0,010 0,003 0,002  
168 0,077 0,027 0,032 0,000 0,011 0,005 0,003  
182 0,242 0,099 0,077 0,045 0,031 0,021 0,015  
196 0,161 0,156 0,166 0,029 0,036 0,043 0,028  
210 0,117 0,094 0,107 0,030 0,046 0,024 0,021  

Σ 1,087 0,654 0,551 0,222 0,213 0,134 0,108  
(*) tratamento encerrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Índice de desovas (I = d / s) de Pomacea bridgesii, por tratamento 

 

A Tabela 8 e a Figura 6 apontam que os melhores resultados do índice de 
desovas foram obtidos no tratamento/tanque 1 (densidade de 0,25 animais / litro). 
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Além disso, observa-se graficamente que existe uma relação inversa entre 
densidade de estocagem e o número de desovas. 
 

d. rendimento em carcaça 

A Tabela 9 e a Figura 7 apresentam os valores percentuais do rendimento em 
carcaça, após abate (Ra) dos animais sobreviventes, por tratamento. 
 

Tabela 9 – Pomacea bridgesii – Valores 
percentuais do rendimento em carcaça, por 
tratamento, para exemplares mantidos em 
diferentes valores de densidade (em animais / 
litro) 

Tanques 
(tratamentos) 

Rendimento 
(%) 

1 22,239 
2 21,822 
3 19,779 
4 20,367 
5 20,585 
6 20,840 
7 23,464 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Rendimento em carcaça (%) de Pomacea bridgesii, por tratamento 
 

A análise de variância de uma via (ANOVA) aponta um valor de p = 0,0165, 
considerado significante. A aplicação do teste de Comparações Múltiplas de Tukey-
Kramer revelou um valor de q > 4,170, então p < 0,05, considerado significante. A 
ANOVA assume, através do teste de Kolmogorov & Smirnov, que os dados foram 
amostrados de populações que seguem distribuições Gaussianas (normais) (F = 
2,611). 

 

 



  138   

e. resumos dos resultados 

A Tabela 10 resume os dados obtidos nesse trabalho. 

Tabela 10 – Pomacea bridgesii – Parâmetros zootécnicos obtidos em 
experimentos com 8 tanques rede ( 778 litros – 1m²) em Monte Alegre do Sul (SP 
– Brasil)  

Tratamento/Tanque 1 2 3 4 5 6 7 8 
Densidade (animais/litro) 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 
Número de animais 195 390 584 778 973 1168 1362 1556 
Peso final (g) 16,738 13,660 12,710 11,635 10,829 8,246 7,118 * 
Comprimento final (mm) 43,37 40,93 39,84 38,16 37,47 33,96 31,60 * 
Índice de desovas  
(no. desovas/no. animais) 1,087 0,654 0,551 0,222 0,213 0,134 0,108 0 
Rendimento em carcaça (%) 22,24 21,94 19,78 20,45 20,59 20,84 23,46 0 
Sobrevivência (%) 91,79 81,54 86,82 72,88 80,16 42,98 67,77 0 
Biomassa total (kg)** 2,996 4,344 6,444 6,597 8,447 4,140 6,570 0 
Peso total em carne (kg) 0,666 0,953 1,275 1,349 1,739 0,863 1,541 0 
(*) mortalidade total         
(**) animais vivos         

 

A Tabela 10 demonstra que os melhores resultados quanto: 

• aos parâmetros importantes para obtenção de matrizes, tais como: peso 
médio individual (16,738g), comprimento médio individual (43,37mm), índice de 
desovas (1,087 desovas/animal) e sobrevivência (91,79%), foram obtidos no 
tratamento 1; 

• aos parâmetros importantes para a engorda, tais como: rendimento 
médio em carcaça (23,46%) foi alcançado no tratamento 7, enquanto que a 
biomassa total (8,447kg) e o peso total em carne (1,739kg) foram atingidos no 
tratamento 5. 

 

IV DISCUSSÃO 

Na malacocultura continental terrestre, dependendo do método de criação, a 
taxa de animais por m² pode variar muito (Quadro 1). Isto porque em criações 
intensivas a limpeza das caixas criatórias tende a ser mais freqüente e eficaz do que 
no regime extensivo, onde há que se esperar o longo ciclo biológico de 
decomposição das fezes.  

Além desse fator, a densidade pode variar de acordo com a idade dos animais 
criados em um mesmo método, pois a idade influencia o crescimento e a conversão 
alimentar de cada fase vital. Segundo RIERA (1995), a densidade deve diminuir 
gradativamente conforme o crescimento dos animais. Devendo-se, então, com esta 
diminuição, evitar a competição por comida, água e espaço. Segundo esse autor, no 
caso da manutenção de matrizes, a densidade deverá ser ainda menor, 
possibilitando assim, a postura. 

A densidade aliada com a higienização correta, portanto, diminui a taxa de 
mortalidade dos moluscos, fato este comprovado por muitos autores e em diferentes 
espécies de animais. DAN; BAILEY (1982) em experimentos feitos com Helix 
aspersa maxima comprovaram que o muco do caracol diminui suas atividades, 
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fazendo com que se alimentem menos, retardando o crescimento e a maturidade 
dos mesmos. Já HEZBERG (1965) e CHEVALLIER (1979) que trabalharam com a 
mesma espécie, defendem que o excesso de excretas no viveiro aumenta a 
mortalidade, pois criam um ambiente perfeito para microorganismos e inimigos 
naturais dos escargots, tais como fungos e ácaros.  

Na ampularicultura ou criação de moluscos aquáticos do gênero Pomacea, 
onde a água é continuamente higienizada pela filtração biológica (em caixas in door) 
ou pela imersão em corpos d'água maiores (no caso de tanques rede imersos em 
lagos ou represas), a limpeza deixa de ser fator determinante, mas antes a sanidade 
da água. 

Ainda, com relação ao Quadro 1, pode-se notar que inexistem dados, na 
literatura científica, que apontem a densidade ideal para engorda de Pomacea 
bridgesii, o que impossibilita comparações com o presente trabalho. 

Este trabalho espera gerar informações técnicas para a otimização da 
ampularicultura (criação comercial de Pomacea bridgesii) através do emprego de 
densidades adequadas, para todos os nichos de mercado que a produção da 
espécie se propõe: venda direta a restaurantes, a intermediários, à casas de 
aquário, a pesqueiros, bem como na produção de matrizes, de juvenis, dentre outros 
segmentos. 
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Quadro 1 – Relação de trabalhos, levantados na literatura, que tratam da densidade 
de estocagem de escargots terrestres 

FONTES DE 
REFERÊNCIAS 

ESPÉCIE(S) 
ESTUDADA(S) DENSIDADES DE 

ESTOCAGEM 

BARRIER (1980) 
Escargot em geral 

Inferior a 100 / m² 

CHEVALIER (1975) Helix aspersa 
Helix aspersa maxima 

1.5Kg / m² 
2.8Kg / m² 

CUÉLLAR; GARCIA (1986) 
Escargot em geral 

2.5Kg / m² 

de VALLE (1984) Helix spp 15 a 20 / m² * 
FUNCIA (1994) Helix aspersa 

Helix aspersa maxima 
Achatina fulica 

143 / m² ** 
62 / m² ** 
8 / m² ** 

FUNCIA (s/d) 
Escargot em geral 

100 / m² 

JESS; MARKS (1995) 
Helix aspersa maxima 

100 a 800 / m2 

LOBÃO; BARROS; 
HORIKAWA (1988) Helix aspersa 

100 / m2 

LOBÃO et al. (1999) Achatina fulica 25 / m2 

LOBÃO; NAGO; SAMPAIO 
(2000) 

Helix aspersa maxima 
Achatina fulica 

25 / m²  
25 / m² 

NAKAMURA (1996) Helix aspersa  
Helix aspersa maxima 

Achatina fulica 

150 / m² 
120 / m² 
100 / m² 

PALHARES (1996) Helix aspersa 
Helix aspersa maxima 

Achatina fulica 

150 / m² 
120 / m² 
80 / m² 

RAMIREZ (1984) 
Escargot em geral 

100 / m² 

RAMIREZ (1985) Helix aspersa  100 / m² 
RASSI; BIAZOTTO  (s/d) Helix aspersa 

Helix aspersa maxima 
143 / m² 
62 / m² 

RIBAS (1985) Escargot em geral 100 a  150 / m² 
SANTOS (1995) Achatina 60/m² * 
SEBRAE (1994) Escargots em geral 100 / m² 
TAKAHASHI (1986) Helix aspersa 

Helix pomatia 
100 / m² 
50 / m² 

VIEIRA (1984) Helix aspersa  
Helix pomatia 
Helix lucorum 

100 / m² 
50 / m² 

                  50 / m² 
 (*) Densidade recomendada para o estoque de matrizes, ou seja, para a 
reprodução. 

 (**) Densidade recomendada para criações extensivas, em parques ao ar livre. 
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V CONCLUSÃO 

Recomenda-se para obtenção de matrizes, o emprego da densidade de 0,25 
animais/litro (tratamento 1), com reposição dos indivíduos mortos, e, para engorda, a 
densidade de 1,25 animais/litro (tratamento 5), uma vez que a biomassa total e o 
peso total, em carne, são os parâmetros mais importantes para comercialização do 
produto. 
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