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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS 
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 

1.1. Nome/Título 

Imunoterápico Contra Pitiose Eqüina 

 

1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

A tecnologia está vinculada, principalmente, ao Objetivo Estratégico “Competitividade 
e Sustentabilidade do Agronegócio” do atual plano diretor da Embrapa (PDE), mas 
também apresenta vínculos com outros Objetivos Estratégicos do PDE, 
especialmente “Avanço do Conhecimento” e “Sustentabilidade dos Biomas” (Tabela 
1). 

Tabela 1. Vínculo da tecnologia aos objetivos estratégicos do PDE/PDU. 
Objetivo Estratégico PDE/PDU  

X Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio  
 Inclusão da Agricultura Familiar 
 Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 

X Sustentabilidade dos Biomas 
X Avanço do Conhecimento 
 Não se aplica 

 

1.3. Descrição Sucinta 

A pitiose é uma doença granulomatosa causada pelo oomiceto pertencente ao Reino 
Stramenopila, o Pythium insidiosum, que atinge os humanos e animais de interesse 
zootécnico. Em eqüinos provoca um quadro infeccioso na pele e na região 
subcutânea, atinge caninos com apresentação gastrintestinal e cutânea, ovinos com 
quadro de linfangite e lesões cutâneas, felinos e humanos com apresentação de 
quadro de artrite, queratite e celulite periorbital. 

Os eqüinos correspondem à espécie mais atingida pela doença, que, nessa espécie, 
é caracterizada pela formação de granulomas eosinofílicos, com presença de massas 
necróticas denominadas “Kunkers”. Popularmente, a doença nos eqüinos é conhecida 
como "Ferida da Moda” ou “Ferida Braba". 

O fungo causador da doença se desenvolve em locais alagadiços, especialmente nas 
regiões de clima tropical ou subtropical. O Pantanal brasileiro é considerado o local 
de maior ocorrência de pitiose eqüina do mundo, mas a doença já foi verificada em 
todas as regiões do país. O clima e as cheias anuais são fatores favoráveis ao 
desenvolvimento do agente, que, associado ao grande número de eqüinos (cerca de 
120.000) do Pantanal, tornam a região um ecossistema adequado para a ocorrência 
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da pitiose eqüina. No Pantanal, o eqüino é de suma importância para o manejo do 
gado bovino, representando um dos principais fatores que contribuem para a fixação 
do homem no campo. 

A pitiose eqüina acarreta prejuízos significativos para a agropecuária brasileira, uma 
vez que seu agente etiológico não é sensível às drogas antifúngicas existentes, 
causando a morte ou invalidez na grande maioria dos casos de ocorrência da doença. 
Antes do desenvolvimento do imunoterápico “Pitium Vac”, não havia medicamento 
específico no mercado nacional para a terapêutica da pitiose eqüina, sendo o 
tratamento cirúrgico utilizado até então, muito agressivo, capaz de causar severas 
lesões aos animais submetidos à cirurgia e sendo observado alto índice de 
reincidência. 

O principal objetivo do desenvolvimento da presente tecnologia foi o de gerar uma 
estratégia alternativa para o controle da doença, eliminando as graves seqüelas do 
tratamento cirúrgico e agregando valor ao animal afetado. Com esse objetivo, foi 
desenvolvido e aperfeiçoado um imunoterápico em pesquisas realizadas em parceria 
da Embrapa Pantanal com a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. O produto 
gerado nessas pesquisas, o “Pitium Vac” é empregado na cura da doença, ou seja, é 
utilizado após a instalação da pitiose. Este insumo agropecuário foi registrado no 
Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI com o no PI 9800054-3 A, sendo 
a Embrapa e a UFSM os depositantes do registro. 

 

1.4. Ano de Lançamento 

1999 

 

1.5. Ano de Início de adoção 

1999 

 

1.6. Abrangência 

Até o final do ano de 2016, foram comercializadas 26.740 doses do “Pitium Vac” em 
todas as regiões brasileiras, com ampla distribuição pelo território nacional. 
Atualmente, todos os estados da federação comercializam o produto (Tabela 1). 
Tabela 1. Estados onde a tecnologia selecionada está sendo adotada (assinalados 
com X): 
Centro-Oeste (CO) Nordeste (NE) Norte (N) Sul (S) Sudeste (SU) 
DF x AL X AC X PR X ES X 
GO X BA X AM x RS X MG X 
MS X CE X AP X SC X RJ X 
MT X MA X PA X   SP X 
  PB X RO X     
  PE X RR X     
  PI X TO X     
  RN X       
  SE X       
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Em 2016 foram comercializadas 2973 doses do imunoterápico, um aumento de 10% 
em relação ao total comercializado em 2015. As regiões de maior comercialização do 
imunoterápico em 2016 foram as regiões Norte (26,2%), Sul (22,3%), e Sudeste 
(25,3%), com as regiões Nordeste (15,8%) e Centro-Oeste (10,4%) tendo menor 
participação (Figura 1).  
 

 

 

Figura 1. Percentual de doses de imunoterápico contra pitiose eqüina comercializadas por região do 
país em 2016. 

 
Com os dados apurados em 2016 a região Norte continua se firmando como a região 
que mais comercializou a tecnologia nos 14 anos de comercialização do produto, 
alcançado 31,4% do total comercializado no período (Figura 2), a frente da região Sul 
(25,1%). A participação das regiões no número total acumulado de doses adquiridas 
do “Pitium Vac” deste o início da comercialização do produto vem crescendo nas 
regiões Norte e Sudeste, decrescendo na região Centro-Oeste, e se mantendo ao 
redor de 25%-30% na região Sul. (Figura 3).  
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Figura 2. Percentual de doses de imunoterápico contra pitiose eqüina comercializadas por região do 
país no período 1999-2016. 

 

 

Figura 3. Evolução do percentual acumulado de doses de imunoterápico contra pitiose eqüina 
comercializadas por região do país nos períodos de 1999–2016. 

 

1.7. Beneficiários 

O imunoterápico "Pitium Vac" foi testado, desenvolvido e validado em eqüinos 
infectados naturalmente com Pythium insidiosum, agente etiológico que produz a 
pitiose eqüina. Verificou-se, nessas etapas, alta eficácia na cura da doença com o uso 
do imunoterápico. Desta forma, os principais beneficiados da tecnologia são os 
pecuaristas que utilizam eqüídeos para manejo dos rebanhos de animais de produção 
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(bovino, ovino etc.), especialmente em regiões quentes que apresentam áreas sujeitas 
a inundação. Vale ressaltar, que nos últimos anos ocorreu aumentou o número de 
produtores em diferentes estados que solicitaram a aquisição do medicamento junto 
a UFSM.  

Até o ano de 2008, os aumentos no número de doses comercializadas e na 
abrangência no uso da tecnologia ocorreram sem que tenha havido qualquer tipo de 
propaganda em relação ao produto. Já em 2009, a divulgação do produto passou a 
ser feita pelo website <http://pitiose.com.br/> (Figura 4). O website foi criado para 
promover o uso da vacina “Pitium Vac”, além de divulgar informações a respeito desta 
doença que atinge todo o país. O website possui ainda uma área destinada e 
comercialização direta da Vacina PITIUM-VAC e outra área destinada às empresas e 
profissionais liberais que desejam promover o uso da vacina na sua região. A julgar 
pelas vendas no ano de 2010 (com um aumento de 121% em relação a 2009), avalia-
se que a repercussão desta ação sobre a comercialização do produto foi altamente 
positiva (em 2009 esta avaliação não pode ser feita pois o website iniciou suas 
operações no final no mês de novembro deste ano).  

 
Figura 4. Página do website <http://pitiose.com.br/>, que entrou em operação em 23 de 
novembro de 2009 com o objetivo de promover a divulgação do “Pitium Vac”. 

Em 2016 destacou-se o total de doses comercializadas no estado do Rio Grande do 
Sul (575 doses), juntamente com os estado de Pará, Rondônia e São Paulo (com 322, 
393 e 391 doses respectivamente) foram os estados que mais consumiram a 
tecnologia neste ano.  
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Figura 5. Número de doses do imunoterápico “Pitium Vac” comercializadas em 2016 nos diferentes 
estados brasileiros. 
 

Considerando o acumulado de doses adquiridas desde 1999, verifica-se que os 
produtores dos estados do Rio Grande do Sul (6.077 doses), Rondônia (4.411 doses) 
e Pará (2.629 doses) foram os que mais usufruíram do produto (Figura 6). Quanto ao 
Rio Grande do Sul avalia-se que este fato esteja relacionado à localização desses 
produtores, no estado de uma instituição que desenvolveu o imunoterápico, situação 
que facilitou o conhecimento e o acesso ao produto. No que se refere à Rondônia, 
conforme informado em relatórios anteriores, determinados estabelecimentos que 
comercializam produtos veterinários de alguns estados da federação (entre os quais 
Rondônia) têm adquirido maiores quantidades do produto com o objetivo de revendê-
los aos produtores.  

Figura 6. Número de doses do imunoterápico “Pitium Vac” comercializadas no período de 1999 a 2016 
nos diferentes estados brasileiros. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA 
A importância dos eqüinos para o país é constatada desde os tempos do Brasil 
Colônia. Atualmente, o rebanho nacional perfaz um total de 5,9 milhões de cabeças, 
sendo 75% para lida de rebanhos de produção. De acordo com estudo sobre o 
agronegócio do cavalo no Brasil, as atividades envolvendo a fabricação de produtos 
e os serviços relacionados com eqüinos configuram um verdadeiro complexo com 
dimensão social e econômica das mais expressivas do país, conforme se verifica no 
esquema apresentado na Figura 7. As estimativas realizadas pelo Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada – CEPEA, apontam que este complexo apresenta 
valor de movimentação econômica superior a 7,3 bilhões de reais anuais envolvendo 
mais de 6.400.000 pessoas ocupadas diretamente com as atividades que o compõem 
(CEPEA, 2006). 

No Pantanal brasileiro, estima-se que existam 120.000 cavalos especificamente 
criados para a lida no campo. O município de Corumbá/MS, situado integralmente no 
Pantanal, possui o maior efetivo de eqüinos por município do Brasil, com 0,5 % de 
todo rebanho nacional. A pecuária extensiva de gado de corte é a principal atividade 
econômica do Pantanal, especialmente a fase de cria e de recria de fêmeas de 
reposição. Em sistemas extensivos de produção de gado bovino, os eqüídeos 
(cavalos e muares) são indispensáveis para o manejo dos animais. Adicionalmente, 
os eqüídeos são empregados como meio de transporte para a população local. Assim, 
a produção de eqüídeos é um elemento integrante do sistema de criação extensiva e 
da cadeia produtiva da bovinocultura de corte do Pantanal de extrema relevância para 
o desempenho dessa cadeia. 

 

Figura 7. Complexo do agronegócio do cavalo. 
Fonte: CEPEA (2006). 
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Em regra, a criação de eqüídeos no Pantanal também é realizada de forma extensiva, 
com pouco controle zootécnico e sanitário dos rebanhos. Entretanto, vem ocorrendo 
valorização econômica dos eqüídeos de trabalho nos últimos anos (notadamente dos 
animais registrados da raça Pantaneira). Somado a esse fato, há crescente exigência 
quanto ao controle de algumas doenças endêmicas na região, especialmente a 
Anemia Infecciosa Eqüina. Atualmente, verifica-se a tendência de realização de 
controle zootécnico e manejo sanitário mais eficiente da tropa. Adicionalmente, 
destaca-se a grande identificação dos peões com os animais que utilizam ("sua 
montada"), o que conduz ao maior cuidado em relação aos eqüídeos. 
Já no Brasil como um todo, embora tenha sido verificada leve tendência de redução 
do efetivo de eqüídeos nos últimos anos, o gasto médio com produtos farmacêuticos 
veterinários nesse segmento manteve-se sem alteração importante. Conforme 
CEPEA (2006), o segmento de medicamentos para eqüídeos, no qual está inserida a 
tecnologia abordada neste relatório, movimenta anualmente cerca de 55 milhões de 
reais no Brasil, representando 2,6% do mercado de medicamentos veterinários, cuja 
cadeia produtiva está esquematicamente representada na Figura 8. 

 
Figura 8. Cadeia de produção industrial de medicamentos veterinários. 
Fonte: Hacker (2000). 

 
Atualmente, o emprego do imunoterápico contra pitiose eqüina tem abrangência 
nacional, conforme descrito anteriormente. Assim, levando em consideração todo o 
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país, os segmentos diretamente afetados pelo uso do imunoterápico são: os criadores 
que produzem eqüinos de elevado valor zootécnico, os pecuaristas que necessitam 
de eqüídeos em condições de trabalho para a lida com o gado, os fornecedores de 
produtos veterinários que irão comercializar o “Pitium Vac” e os veterinários da 
assistência técnica oficial e privada. A partir do lançamento deste imunoterápico, os 
técnicos passaram a contar com um produto de baixo custo, fácil manuseio e utilização 
e alta eficiência, que permite a cura da pitiose eqüina sem a necessidade de 
intervenção cirúrgica. Este fato tem contribuído de forma significativa para difusão da 
tecnologia junto aos vários segmentos da cadeia. 

Deste o lançamento do imunoterápico “Pitium Vac”, o Laboratório de Pesquisas 
Micológicas (LAPEMI) da UFSM, por meio da comercialização direta de doses do 
produto captou, até o ano de 2011, cerca de Trezentos e vinte e seis mil reais (R$ 
326.628,00), que foram utilizados para o desenvolvimento do próprio laboratório, para 
investimento na produção do medicamento e, em 2009, para divulgação com a 
implementação do website <http://pitiose.com.br/>. 
Deve ser enfatizado que a divulgação deste medicamento por meio do website 
<http://pitiose.com.br/> foi iniciada no final do ano de 2009 e que, até então, não havia 
sido feito qualquer tipo de divulgação do produto utilizando-se veículos de 
comunicação e, além disso, a tecnologia ainda não foi repassada para laboratórios 
comerciais. 

Até novembro de 2009, a divulgação do produto ocorreu apenas pelos próprios 
usuários (técnicos e produtores), que, geralmente, destacam o baixo custo e a alta 
eficiência da tecnologia. Estabelecimentos comerciais, especialmente cooperativas de 
produtores rurais, estão adquirindo o produto com objetivo de revendê-lo aos 
consumidores finais. Tal fato é capaz de estimular a assistência técnica especializada, 
incrementando a atuação de profissionais da área e melhorando a qualidade dos 
serviços prestados por estes. Caracterizando, assim, os demais segmentos da cadeia 
que são impactados pelo emprego da tecnologia. 

 
3. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS 

3.1. Avaliação dos Impactos Econômicos 

Tipo de Impacto: Agregação de Valor 

Na Tabela Ad é apresentada a evolução do impacto econômico determinado pela 
adoção da tecnologia “Imunoterápico para Pitiose Eqüina” entre os anos de 2003 e 
2016. Desde o relatório relativo ao ano de 2008, optou-se por utilizar o tipo de impacto 
“Agregação de Valor”, ao invés do tipo de impacto “Redução de Custos” utilizado no 
relatório relativo ao ano de 2007. Para esta tecnologia, embora o cálculo empregado 
para se calcular “Renda Adicional” no tipo de impacto “Agregação de Valor” siga a 
mesma lógica do cálculo da “Economia Obtida” para o tipo de impacto “Redução de 
Custos”, considerou-se que o uso do “Pitium Vac” é capaz de curar os animais 
acometidos pela pitiose eqüina e, dessa forma, agregar valor aos animais tratados. 
Caso não fossem curados pelo emprego do “Pitium Vac”, os animais seriam 
descartados pelo valor correspondente à “Renda do produto sem agregação”, valor 
significativamente mais baixo àquele obtido pelo animal tratado. Os valores das 
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colunas A e B da Tabela Ad foram corrigidos, isto é, substituídos pelos valores que 
são calculados automaticamente pelo SIDE quando da entrada de dados nas Tabelas-
Síntese. Isso foi feito para eliminar as diferenças que estavam ocorrendo entre os 
resultados dos cálculos realizados pelo Excel (que considera várias casas decimais) 
e os resultados calculados pelo Side (que considera apenas duas casas decimais). O 
cálculo do benefício econômico (coluna G da Tabela Bd) foi refeito pela mesma razão 
(i.é., utilizando valores de ganho líquido – coluna E – com apenas duas casas 
decimais), o que alterou os valores de benefício econômico neste relatório em relação 
aos valores dos anos anteriores. 
 
Tabela Ad. Ganhos unitários de renda por agregação de valor com o uso do 
imunoterápico contra Pitiose Eqüina de 2003 a 2016. 
 

Ano 
Unidade de 
Medida UM 

Renda com produto 
sem Agregação - 

R$/UM (A) 

Renda com Produto 
com Agregação (B) 

Renda Adicional 
Obtida R$/UM C=(B-

A) 
2003 

Valor médio do 
animal 

56,88 578,30 521,41 
2004 59,94 609,35 549,41 
2005 54,63 555,35 500,73 
2006 52,76 536,36 483,60 
2007 60,93 619,46 558,53 
2008 84,08 854,74 770,66 

2009 78,85 801,57 722,72 

2010 88,52 899,89 811,38 

2011 110,50 1123,39 1012,89 

2012 97,11 987,24 890,13 

2013 104,96 1.067,04 962,08 

2014 126,43 1.285,27 1.158,84 

2015 148,87 1.513,41 1.364,55 

2016  152,92 1.554,57 1.401,66 
A = valor médio de um eqüídeo de descarte em reais (R$). 
B = valor médio de um eqüídeo de serviço em reais (R$) subtraindo-se o custo do tratamento com o 
“Pitium Vac”. 

 

Para o cálculo de impacto econômico utilizou-se como “Unidade de Medida” (UM) o 
valor médio de um eqüídeo. A “Renda do Produto sem Agregação de Valor” (A) foi 
representada pelo valor médio de um cavalo de descarte, tendo como base o preço 
da arroba de boi, indexador do preço de eqüídeos de descarte freqüentemente 
utilizado em algumas regiões produtoras. A utilização do eqüídeo de descarte nesta 
situação é justificada pelo elevado índice de descarte de animais acometidos pela 
enfermidade antes do lançamento do “Pitium Vac”. Já a “Renda do Produto com 
Agregação de Valor” (B) é representada pelo valor médio de um eqüídeo de serviço, 
também indexado pela arroba de boi (base de preço utilizada em várias regiões) a 
partir do dado publicado por CEPEA (2006), subtraído do valor do tratamento com 
“Pitium Vac”. 
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Na tabela Bd são apresentados os benefícios econômicos determinados pelo uso do 
imunoterápico contra Pitiose Eqüina de 2003 a 2016 (apenas a participação da 
Embrapa). Para esse cálculo, os dados de área de adoção da tecnologia são 
representados pelo total de doses comercializadas do “Pitium Vac” nos respectivos 
anos de avaliação da tecnologia. Os dados de comercialização são registrados pelo 
LAPEMI, com o número de doses adquiridas por cliente comprador em cada município 
do país. Este fato tem permitido avaliar a real adoção desta tecnologia e não apenas 
proceder a estimativa de sua adoção. 
 
Tabela Bd. Benefícios Econômicos na Região com o uso do imunoterápico contra 
Pitiose Eqüina de 2003 a 2016. 
 

Ano 
Participação da 
Embrapa - % 

(D) 

Ganho Líquido 
Embrapa – 
R$/Animal 
E=(CxD) 

Unidade de 
Medida - UM 

Área de 
Adoção/UM (F) 

Benefício 
Econômico – R$ 

G=(EXF) 

2003 50% 260,71 

No de animais 
  

603 157.208,13 
2004 50% 274,71 390 107.134,95 
2005 50% 250,36 720 180.259,20 
2006 50% 241,80 475 114.855,00 
2007 50% 279,26 1565 437.049,73 
2008 50% 385,33 1165 448.909,45 

2009 50% 361,36 1659 599.496,24 

2010 50% 405,69 3669  1.232.471,03 

2011 50% 506,45 3268 1.655.062,26 

2012 50% 445,06 2769 1.232.384,99 

2013 50% 481,04 1149 552.714,96 

2014 50% 579,42 2996 1.735.942,87 

2015 50% 682,27  2692 1.836.680,42 

2016 50% 700,83  2973 2.083.562,26 
F = dados fornecidos pelo Laboratório de Pesquisas Micológicas - LAPEMI (UFSM), representando o 
número de doses de “Pitium Vac” comercializadas em cada ano. 
 

3.2. Análise dos impactos econômicos 

Anteriormente ao lançamento do “Pitium Vac” em 1999, a forma tradicional de 
tratamento da pitiose eqüina empregava uma intervenção cirúrgica para retirada do 
granuloma provocado pelo Pythium insidiosum, seguida pela queima do local afetado 
com ferro incandescente. Geralmente, essas ações eram associadas ao uso de 
vermífugos e antiinflamatórios, o que onerava o tratamento. Essa forma tradicional de 
tratamento, além de deixar seqüelas funcionais responsáveis por afetar 
negativamente a produtividade ou até mesmo inutilizar o animal para o trabalho, 
apresenta baixa eficácia e alto índice de reincidência pelo aparecimento de novas 
feridas. Salienta-se que casos de óbito por pitiose ainda são comuns quando se 
emprega do tratamento tradicional ou quando o animal não é tratado. 
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O desenvolvimento do imunoterápico “Pitium Vac” possibilitou tratamento da pitiose 
eqüina de maneira prática, eficaz e com baixo custo. O processo de produção deste 
imunoterápico foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI, 
recebendo o número PI 9800054-3 A, sendo seus inventores os doutores João Batista 
Catto (Embrapa) e Jânio Morais Santurio (UFSM). 

Comercialmente, a produção do “Pitium Vac” foi iniciada em 2005. Entretanto, no 
período de 1999 a 2004 foram utilizadas, com alta eficiência, mas ainda em fase de 
validação, 1.311 doses em 11 estados do Brasil. Desde 1999 até o ano de 2010 
verificou-se aumento significativo na comercialização deste produto. Para o ano de 
2013 foi observada uma forte queda no número de doses comercializadas, como já 
havia acontecido no ano anterior. Entretanto essa queda deveu-se a parada na 
produção da vacina por 5 meses em função da reforma do laboratório e melhoria da 
infraestrutura da UFMS, único produtor da vacina. Em 2014 o número de doses 
vendidas voltou a crescer em relação aos dois anos anteriores. 

Embora a demanda pelo medicamento apresente relação direta com a existência de 
condições ambientais que favoreçam o aparecimento da doença (especialmente a 
ocorrência de locais alagados onde se criam eqüinos), a divulgação do produto 
desempenha papel fundamental para que mais produtores passem a utilizar o “Pitium 
Vac”. Levando-se em consideração a necessidade de divulgação do “Pitium Vac”, 
conforme informado anteriormente, foi lançado um website para promover o uso do 
medicamento (incluindo uma área destinada à sua comercialização direta) e divulgar 
informações sobre uma doença que apresenta ampla distribuição pelo país. 

O atual cálculo de impacto econômico determinado pela adoção desta tecnologia 
seguiu a recomendação feita para o relatório de impacto da tecnologia entregue em 
2008, relativo ao ano de 2007. Desta forma, optou-se por trabalhar com indexadores 
para os valores da “renda com produto sem agregação – A” (valor médio de eqüídeo 
de descarte) e a “renda com produto com agregação – B” (valor médio do eqüídeo de 
serviço subtraído o custo médio do tratamento empregando o “Pitium Vac”). Verificou-
se que o indexador de preços mais largamente utilizado para eqüídeos é valor da 
arroba (@) de boi gordo, tanto para o eqüídeo de serviço, cujo valor foi fixado em 10 
@s de boi gordo, quanto para o valor do eqüídeo de descarte, fixado em uma @ de 
boi gordo. Vale notar que o valor de 10 @s estipulado para o preço médio do eqüídeo 
de serviço está de acordo com o valor apresentado para este tipo de animal por 
CEPEA (2006) em estudo sobre agronegócio do cavalo no Brasil. O uso de 
indexadores de preços no presente relatório permitiu corrigir uma falha apontada no 
relatório anterior, conferindo, desta forma, variações nos valores dos itens utilizados 
para calcular o impacto econômico imposto pela adoção da tecnologia. 

A pitiose eqüina leva ao óbito ou inutiliza quase a totalidade dos animais acometidos 
e não tratados. Os animais que sobrevivem perdem o valor comercial, sendo 
frequentemente descartados. Portanto, a agregação de valor ao animal tratado com o 
“Pitium Vac” pode ser obtida pelo valor médio de animal de serviço subtraindo-se o 
custo da utilização do imunoterápico e o valor médio de eqüídeo de descarte. 

O preço final do “Pitium Vac” tem sofrido alterações ao longo do tempo devido à 
necessidade de adequação da embalagem, bem como aumento nos custos de 
produção do próprio imunoterápico. Em 2016, trabalhou-se com o preço médio de 
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trinta e três reais (R$ 33,00) por dose do “Pitium Vac” adquirida pelos clientes, para o 
custo total médio de produção para 2016, estimado pelo LAPEMI, em vinte e três reais 
(R$ 23,00) por dose, o que permitiu o retorno médio de doze reais (R$ 10,00) para 
cada dose comercializada neste ano. Levando-se em consideração a venda total no 
ano de 2.973 doses, verificou-se que o produto gerou uma receita líquida de vendas 
de R$ 29.730,00 em 2016. 

Uma vez que o “Pitium Vac” foi desenvolvido em parceria com a UFSM e a sua 
produção e comercialização estão ao cargo dessas instituições, atribuiu-se o valor de 
50% para a participação da Embrapa no impacto gerado pela adoção da tecnologia. 
Contudo, desde 2007, está havendo a inserção de intermediários na comercialização 
do produto em algumas regiões (notadamente cooperativas de produtores rurais que 
comercializam produtos veterinários na região Norte do país). Ainda não houve como 
quantificar a importância desse novo segmento sobre a apropriação da tecnologia 
pelos produtores. Tão logo seja possível esta quantificação, devem ser revistas as 
percentagens de participação da Embrapa e da UFSM na responsabilidade pela 
adoção da tecnologia. 

Entre os anos de 2003 e 2006 verificou-se que o preço de bovinos, em suas várias 
categorias de animais que compõem a produção da pecuária de corte, não sofreu 
alterações expressivas. Este fato resultou em valores de agregação de valor aos 
eqüídeos tratados com o “Pitium Vac” praticamente constantes, uma vez que o preço 
dos eqüídeos é indexado ao preço de bovinos. Desta forma, a variação no benefício 
econômico pela adoção da tecnologia entre 2003 e 2006 variou principalmente devido 
ao incremento da sua adoção. Já nos anos de 2007 a 2014 observou-se aumento 
significativo no preço dos bovinos, fato que elevou substancialmente o valor agregado 
aos eqüídeos tratados com o imunoterápico nesse período. Adicionalmente, a partir 
de 2007 também ocorreu o aumento na adoção da tecnologia. Esses fatos 
repercutiram em aumento expressivo no benefício econômico determinado pelo uso 
do “Pitium Vac” desde o lançamento do produto, alcançando, em 2014, o montante 
global de benefício econômico de R$ 3.471.885,74 e o benefício econômico referente 
apenas à participação da Embrapa no processo de adoção da tecnologia de R$ 
1.735.942,87. Assim, o benefício econômico global observado pela adoção desta 
tecnologia, foi determinado não somente devido à sua adoção, mas também devido à 
valorização dos eqüídeos de serviço, notada nos últimos anos (2008 a 2016). 
Levando-se em consideração apenas o Pantanal brasileiro, que apresenta cerca de 
120.000 eqüídeos, e utilizando os dados de estimativa dos custos associados com a 
pitiose eqüina relativos ao ano de 2012, verificou-se que com 5% de incidência da 
doença (cerca de 6.000 animais), os custos de perda de eqüídeos e de tratamento 
dos animais, poderiam atingir aproximadamente R$ 6.100.000,00 e R$ 170.000,00 
reais, respectivamente. A grande diferença entre esses valores indica o potencial da 
tecnologia para geração de impacto econômico positivo considerando apenas esta 
região do país. Entretanto, ressalta-se que para a melhor previsão deste tipo de 
impacto, há necessidade de geração de dados epidemiológicos específicos para as 
diferentes categorias de eqüinos dos rebanhos do Pantanal e do país. 

 
3.3. Fonte de dados 
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Uma vez verificada abrangência nacional na adoção da tecnologia e definida a 
utilização do preço da arroba do boi como indexador do valor do eqüídeo, passou-se 
a adotar a partir do relatório apresentado em 2009 (ano base 2008) os dados de preço 
de bovinos disponibilizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia 
Aplicada – CEPEA1. 
Os dados de adoção da tecnologia, incluindo abrangência e valores do produto ao 
longo dos anos foram repassados pelo LAPEMI (UFSM), laboratório que produziu e 
comercializou o “Pitium Vac” até o ano de 2014. Esses dados são derivados da 
comercialização direta do produto. A remessa do produto, na grande maioria das 
situações, é feita pelos correios para os produtores e os estabelecimentos comerciais 
que, atualmente, se localizam nos 25 estados da federação que já acessaram a 
tecnologia. Cada pedido é registrado em fichas de venda no LAPEMI e ao final de 
cada ano o laboratório enviou para Embrapa Pantanal uma cópia das fichas que foram 
tabuladas em planilhas eletrônicas e analisadas. A partir de 2010, a Embrapa Pantanal 
também passou a comercializar o “Pitium Vac”, sendo prevista a adoção da mesma 
metodologia de controle das doses comercializadas atualmente adotada pelo 
LAPEMI, de forma que continue sendo produzido um registro de vendas que permita 
verificar a real adoção da tecnologia. 
 
4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS 
 Em função da limitação de recursos financeiros e cotas de viagem disponíveis 
nos dois últimos anos (2015/2016) não foram feitas novas entrevistas com usuários 
para aplicação da metodologia Ambitec. Os dados aqui apresentados referem-se ao 
ano de 2014. 
4.1. Avaliação dos Impactos Sociais 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC-Social ( x  ) sim (  ) não.  
 
Na Tabela 4.1.1 são apresentados os índices de impactos sociais no aspecto 
“emprego” apontados pelo AMBITEC-Social e determinados pelo uso do “Pitium Vac” 
em 2014. 

Tabela 4.1.1. Impactos sociais – aspecto emprego - 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Capacitação Sim - 1,083 1,43 
Oportunidade de emprego local qualificado Sim - 0,046 0,52 
Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim - -0,017 0,10 
Qualidade do emprego  Não - 0,000 0,00 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial). 

 

Os índices observados para os impactos sociais no “aspecto emprego” refletem, como 
nos dados coletados nos anos anteriores, a necessidade de se treinar os operários 
rurais para aplicar o “Pitium Vac” e de acompanhar a evolução do tratamento nas 
diferentes propriedades onde a tecnologia é empregada. Os usuários da tecnologia 
apontaram que a sua adoção gera impacto positivo sobre a capacitação, embora não 

                                      
1  http://www.cepea.esalq.usp.br/boi/ 
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de forma tão marcante quanto em 2009. Já os pesquisadores consultados avaliaram 
que o somente o treinamento de curta duração e o ensino oficial regular são 
moderadamente incrementados pela adoção da tecnologia. Tento em vista a demanda 
por capacitação para atuar com a tecnologia, técnicos da Embrapa Pantanal 
produziram e divulgaram uma Circular Técnica e um folder abordando os 
procedimentos para aplicação de medicamentos injetáveis  

Tanto os produtores, quanto os pesquisadores consultados indicaram efeito positivo 
para a oportunidade de emprego local qualificado pela adoção da tecnologia. Já a 
oferta e qualidade do emprego praticamente não foram afetados pelo uso da 
tecnologia, conforme visão dos mesmos grupos. 

Ressalta-se que treinamentos e acompanhamentos pós-terapêutica com o “Pitium 
Vac” vêm sendo realizados, em certa escala, pela assistência veterinária às 
propriedades e em treinamentos organizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural – SENAR. 

Na Tabela 4.1.2 são apresentados os índices de impactos sociais no aspecto “renda” 
apontados pelo AMBITEC-Social e determinados pelo uso do “Pitium Vac” em 2014. 
Os usuários consideraram o valor da propriedade seria positivamente afetado pela 
adoção do "Pitium Vac", embora não de forma tão marcante quanto em 2009. 
 

Tabela 4.1.2. Impactos sociais – aspecto renda – 2014. 
Indicadores  Se aplica 

(Sim/Não)  
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 

Tipo 2 (**) 
Média 
Geral 

Geração de Renda do estabelecimento Sim - 0,000 0,000 
Diversidade de fonte de renda Sim - 0,208 0,000 
Valor da propriedade  Sim - 0,000 0,167 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

Desde o ano de 2007 verificou-se uma valorização de produtos da pecuária como um 
todo, o que repercutiu positivamente na comercialização de eqüídeos e no valor 
desses animais. Este fato influenciou possivelmente a percepção dos usuários da 
tecnologia quanto aos impactos sociais sobre o aspecto “renda”, uma vez que parte 
dos produtores comercializam eqüídeos além de produzirem os próprios animais para 
a lida nas respectivas fazendas. De maneira geral, avaliou-se que a redução da 
mortalidade e no descarte de eqüídeos em função da doença pelo uso do “Pitium Vac” 
pode gerar excedente desses animais nas propriedades que poderão ser 
comercializados e, assim, gerando renda e diversificando a fonte de renda para o 
produtor. 

Na Tabela 4.1.3 são apresentados os índices de impactos sociais no aspecto “saúde” 
apontados pelo AMBITEC-Social e determinados pelo uso do “Pitium Vac” em 2014. 
Os produtores consultados consideraram que o uso do "Pitium Vac" promove impacto 
nulo sobre a saúde pessoal e ambiental (no que se refere a foco de vetores de 
doenças endêmicas), enquanto os pesquisadores consideraram que a adoção da 
tecnologia não gera pouco impacto sobre os itens que compõem esses parâmetros. 
Ou seja, os produtores percebem que o uso do “Pitium Vac” diminui a ocorrência de 
casos crônicos em eqüídeos e evita o manuseio da ferida, como acontecia no caso do 
tratamento cirúrgico. 
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Tabela 4.1.3. Impactos sociais – aspecto saúde – 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim - 0,000 -0,02 
Segurança e saúde ocupacional Sim - 0,000 0,01 
Segurança alimentar Sim - 0,167 0,11 
* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 

Em princípio, a exposição aos agentes químicos e biológicos é negativamente afetada 
pelo uso do "Pitium Vac", uma vez que este uso promove a redução no emprego de 
insumos agroquímicos na propriedade e reduz a cronicidade da doença, diminuindo a 
possibilidade de contato com o seu agente causador. Entretanto, os usuários 
consideraram que nenhum dos itens que compõem o indicador segurança e saúde 
ocupacional é afetado pelo uso da tecnologia. O mesmo se verificou para a segurança 
alimentar, e neste caso possivelmente muito mais por uma dificuldade do AMBITEC 
em avaliar este indicador, já que as questões relacionadas à segurança alimentar se 
aplicam pouco ao produto final aqui analisado (cavalo). Desta forma, não há efeito da 
tecnologia sobre garantia de produção, quantidade do alimento e qualidade nutricional 
do alimento (embora a garantia de produção possa ser indireta e positivamente 
afetada com a adoção da tecnologia, pela melhor condição sanitária da tropa utilizada 
para manejo do rebanho bovino). 

Na Tabela 4.1.4 são apresentados os índices de impactos sociais no aspecto gestão 
e administração apontados pelo AMBITEC-Social e determinados pelo uso do “Pitium 
Vac” em 2014. 

 
Tabela 4.1.4. Impactos sociais – aspecto gestão e administração – 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim - 1,042 0,97 
Condição de comercialização Sim - 0,017 0,01 
Reciclagem de resíduos  Não - 0,000 0,00 
Relacionamento institucional Sim - 0,000 0,79 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 
Quanto aspecto “gestão e administração” do impacto social, os dados obtidos 
mostraram a contribuição da tecnologia para a maior organização do sistema de 
criação e de controle do rebanho de eqüinos nas fazendas, especialmente no quesito 
capacitação dirigida à atividade. A tecnologia também proporciona maior contato dos 
produtores com as instituições de pesquisa que desenvolveram a tecnologia, 
principalmente quando estes buscam o produto, as informações sobre o método de 
aplicação desse medicamento e sobre o acompanhamento do processo de cura do 
animal. Quanto a condição de comercialização, com baixo impacto, foi relacionada ao 
encadeamento com produtos, atividades ou serviços anteriores. O indicador 
reciclagem de resíduos não foi considerado, uma vez que, na visão dos avaliadores, 
a tecnologia não gera qualquer tipo de resíduo. 
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4.2. Análise dos Resultados 
No quadro abaixo está apresentada média geral do índice de impacto gerado pelo 
AMBITEC Social no levantamento realizado em 2014 em relação ao “Pitium Vac”. 

Média Tipo 1 Média Tipo 2 Média Geral 
- 0,237 0,467 

*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 
As informações coletadas junto a produtores usuários da tecnologia e pesquisadores 
em 2014 geraram índice geral de impacto social positivo da inovação tecnológica 
“Imunoterápico contra pitiose eqüina”, alcançando a média geral de 0,467 pelo 
sistema de avaliação do AMBITEC-Social. 
Mais uma vez, verificou-se que os impactos mais significativos determinados pelo uso 
da tecnologia se deram sobre os aspectos “renda”, “gestão e administração” e 
“emprego”. Como notado desde o ano de 2007, destacou-se a questão relacionada à 
capacitação da mão-de-obra para emprego da tecnologia (manuseio, aplicação e 
acompanhamento). Somado a este fato, o alto índice verificado para a “dedicação e 
perfil do responsável” indica que o uso da tecnologia pode estar contribuindo para 
melhoria no controle dos rebanhos, incluindo o controle sanitário e maior eficiência 
sobre os aspectos zootécnicos, como controle de nascimento e desmama de potros, 
com vista a realizar a comercialização do excedente de animais. Avalia-se que essa 
percepção deve-se ao fato da pitiose ser uma doença que, tradicionalmente, levava 
ao óbito muitos animais, principalmente em anos com maiores índices pluviométricos. 
Com o advento do imunoterápico este quadro foi alterado, o que possibilitou a venda 
de animais excedentes em algumas propriedades e a redução da necessidade de 
compra em outras. Nesse caso, segundo os proprietários consultados, a “diversidade 
da fonte” de renda e a “geração de renda no estabelecimento” foram os fatores de 
mais alto impacto. 
 
4.3. Impactos sobre o Emprego 
Como verificado anteriormente, a maior parte dos avaliadores consultados com as 
planilhas do AMBITEC-Social informou que a tecnologia conduziu à necessidade de 
maior qualificação dos operários rurais, seja pelo contato com os veterinários da 
assistência oficial ou não, seja pelo aprendizado em cursos e treinamentos voltados 
para lida com eqüídeos. Nesse sentido, também foi relacionado impacto positivo sobre 
a “oportunidade de emprego local qualificado”. Sumarizando, não foi descrito impacto 
significativo sobre número de empregos gerados em função da tecnologia, mas sim a 
maior qualificação dos empregados, conforme apresentado do quando abaixo. 
Número de empregos gerados ao longo da cadeia: Praticamente nulo 

 

4.4. Fonte de dados 
Na Tabela 4.4.1 está relacionado o número e o local de coleta de dados para análise 
pelo AMBITEC-Social da tecnologia “Imunoterápico Contra Pitiose Eqüina” no ano de 
2014. Foram utilizados os resultados da consulta anterior a pecuaristas de grande 
escala de produção das duas principais regiões produtoras de gado de corte do 
Pantanal brasileiro, Nhecolândia e Paiaguás, sendo as planilhas do AMBITEC-Social 
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aplicadas a cinco pecuaristas da sub-região pantaneira da Nhecolândia e a dois da 
sub-região dos Paiaguás. Foram também utilizados os resultados anteriores de sete 
pecuaristas de grande escala de produção da sub-região de Poconé, no Pantanal de 
Mato Grosso. Adicionalmente foram feitas entrevistas adicionais com produtores 
associados a Acrisul. O tamanho médio dessas propriedades, por volta dos 6.500 ha, 
constitui módulo ligeiramente inferior ao adequado para se produzir em uma escala 
economicamente viável nas principais regiões pecuárias do Pantanal. Todas as 
propriedades apresentavam rebanhos de eqüinos com objetivo de utilizá-los para a 
lida com o gado bovino, sendo que algumas também comercializam esse tipo de 
animal. Conforme recomendação, as planilhas do AMBITEC-Social também foram 
respondidas por quatro pesquisadores das áreas de sanidade e de produção animal 
da Embrapa Pantanal, cujas respostas também foram empregadas para determinação 
do impacto social da tecnologia. 

Tabela 4.4.1. Consultas realizadas do AMBITEC-Social para análise da tecnologia 
“Imunoterápico Contra Pitiose Eqüina”– 2014. 

Classe Origem 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Produtor rural  Pantanal - MS 0 0 13 0 13 
Produtor rural Pantanal - MT 0 0 07 0 07 
Pesquisador Embrapa Pantanal                  04 04 
Total   0 0 24 0 24 

 

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 Em função da limitação de recursos financeiros e cotas de viagem disponíveis 
no ano de 2016 não foram feitas novas entrevistas com usuários para aplicação da 
metodologia Ambitec. Os dados aqui apresentados referem-se ao ano de 2014. 
5.1. Avaliação dos impactos ambientais 
A Unidade utilizou a metodologia AMBITEC ( x ) sim (  ) não. 
 
5.1.1. Alcance da Tecnologia 
Quanto ao alcance da tecnologia, não há qualquer tipo de restrição ou impedimento 
para emprego do “Pitium Vac” para cura da pitiose eqüina em qualquer local de 
ocorrência da doença. Conforme descrito anteriormente, a comercialização do 
imunoterápico contra pitiose eqüina já ocorreu em todas as regiões brasileiras, com 
ampla distribuição pelo território nacional, tendo sido comercializada em 25 estados 
da federação desde o seu lançamento. 

No ano de 2014, a região Norte se destacou como a que mais adquiriu doses do 
“Pitium Vac”, 1118 doses (37 % do total de doses comercializadas no ano), seguida 
pelas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, com respectivamente, Sul 664 
doses (22,2%), Sudeste 634 doses (21,2%), Nordeste 329 doses (11,0%) e Centro-
Oeste 244 doses (8,2%). 

A queda da participação da região Centro-Oeste no mercado do “Pitium Vac” 
observada nos últimos anos pode ser explicada pela ocorrência de anos mais secos 
na região do Pantanal, o que tem reduzido a ocorrência de áreas alagadas que 
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favorecem o aparecimento da doença nesta região, principal compradora do “Pitium 
Vac” no Centro-Oeste brasileiro. 

Desde 2007, observou-se o crescimento significativo na comercialização do “Pitium 
Vac” no país como um todo e em 2010 foi verificado um grande aumento na 
comercialização do produto, da ordem de 51%, quando comparado ao anterior. Até 
2009 a divulgação do produto ocorria entre os próprios usuários, sem a participação 
de veículos de propaganda ou mídias para essa divulgação, mas em 2010 houve 
divulgação através de um website. Esse crescimento da demanda pelo “Pitium Vac” 
surpreendeu de maneira geral, tanto os pesquisadores da Embrapa Pantanal como 
os da UFSM que trabalharam no desenvolvimento do produto principalmente para a 
região do Pantanal, pois mostrou que o problema da pitiose eqüina é mais abrangente 
do que se avaliava. Sua ocorrência mostrou-se freqüente em diferentes pontos do 
Brasil, especialmente nas áreas em que os animais estão sujeitos a locais alagados, 
como ocorre nas áreas de várzea da região Norte do país. Além disso, motivou o 
lançamento do website <http://pitiose.com.br/> para prestar esclarecimentos sobre a 
doença e promover a divulgação e a comercialização do produto em escala nacional 
(Figura 9). 

Tendo em vista o potencial de incremento das vendas promovido pela divulgação do 
produto no website <http://pitiose.com.br/>, a UFSM está buscando parceiro privado 
para produzir e distribuir o “Pitium Vac”, uma vez que a produção e distribuição em 
larga escala seriam limitadas pela atual capacidade do LAPEMI, laboratório 
atualmente responsável por essas etapas. 

 
Figura 9. Página do website <http://pitiose.com.br/>, mostrando como adquirir o “Pitium Vac”. 
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5.1.2. Eficiência Tecnológica 
 
Na Tabela 5.1.2.1 são apresentados os índices de impactos ambientais no aspecto 
“eficiência tecnológica” apontados pelo AMBITEC-Produção Animal e determinados 
pelo uso do “Pitium Vac” em 2014. 

Tabela 5.1.2.1. Eficiência Tecnológica – 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou 
materiais 

Sim - 1,667 0,72 

Uso de energia Sim  - 0,000 -0,17 
Uso de recursos naturais Sim - 0,067 0,04 
Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

Seguindo a recomendação atual para a elaboração dos relatórios impacto de 
tecnologias, em 2014, além dos questionários do AMBITEC terem sido direcionados 
aos usuários da tecnologia, também houve a aplicação desses questionários para 
repostas de pesquisadores da Embrapa Pantanal, Unidade que participou do 
desenvolvimento do “Pitium Vac”.  
Para a maioria dos usuários da tecnologia, o emprego do “Pitium Vac” promove uma 
redução moderada na freqüência e variedade de uso de insumos veterinários, quando 
o produto é utilizado em substituição a forma tradicional de tratamento da doença. 
Ainda vale reforçar que a utilização do “Pitium Vac” promove a redução na utilização 
de outros fármacos veterinários. Isto porque, sendo a pitiose uma ferida crônica, 
quando não era possível a retirada cirúrgica da ferida, utilizavam-se diferentes 
produtos veterinários de maneira indiscriminada na tentativa de curar o animal, 
havendo relato de casos em que o animal morria devido ao excesso no processo de 
tentativa de cura. Também foi relacionado que o uso da tecnologia é capaz de reduzir 
moderadamente o uso de óleo diesel e da necessidade de área para disposição de 
resíduos nas propriedades. Essas observações estão relacionadas à redução da 
necessidade de intervenções sobre os animais doentes e da produção resíduos como 
frascos, seringas, etc. quando se introduz o uso do “Pitium Vac”, devido à eliminação 
do uso de alguns insumos veterinários freqüentemente empregados no tratamento 
tradicional da pitiose. 

 
5.1.3. Conservação Ambiental 
Na Tabela 5.1.3.3 são apresentados os índices de impactos ambientais no aspecto 
“conservação ambiental” apontados pelo AMBITEC-Produção Animal e determinados 
pelo uso do “Pitium Vac” em 2014. 
 
Tabela 5.1.3.3. Conservação Ambiental para AMBITEC Produção Animal – 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Atmosfera Não - 0,000 0,000 
Qualidade do solo Não - 0,000 0,000 
Qualidade da água Não - 0,000 0,000 
Biodiversidade Não - 0,000 0,000 
Geração de resíduos sólidos Não - 0,000 0,000 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
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Os usuários da tecnologia não relacionaram qualquer impacto determinado pelo uso 
do “Pitium Vac” sobre a atmosfera, capacidade produtiva do solo, água ou sobre a 
biodiversidade. Contudo, como já informado anteriormente, avalia-se que os atuais 
indicadores do AMBITEC-Produção Animal utilizados para avaliar impactos sobre a 
“conservação ambiental” são pouco adequados para analisar esta tecnologia. 
 
5.1.4. Recuperação Ambiental 
Na Tabela 5.1.4.1 são apresentados os resultados para o indicador “recuperação 
ambiental” apontados pelo AMBITEC-Produção Animal e determinados pelo uso do 
“Pitium Vac” em 2014. 
 
Tabela 5.1.4.1. Recuperação Ambiental – 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Recuperação Ambiental Não  - - - 
*’Tipo 1 - Produtor familiar  pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 
Tanto os produtores quanto os pesquisadores entrevistados não relacionaram 
qualquer impacto determinado pelo uso do “Pitium Vac” sobre a recuperação 
ambiental. Uma vez que a tecnologia não esta ligada a nenhum tipo de manejo 
visando ação direta sobre o meio ambiente, verificou-se que este indicador não 
apresenta parâmetros adequados para avaliar este tipo de tecnologia. 

 

5.1.5. Qualidade do Produto 

Na Tabela 5.1.5.1 são apresentados os resultados para o indicador “qualidade do 
produto” apontados pelo AMBITEC-Produção Animal e determinados pelo uso do 
“Pitium Vac” em 2014. Para este indicador, os produtores e os pesquisadores 
consultados apontaram um pequeno efeito pelo uso do “Pitium Vac”.  

Tabela 5.1.5.1. Qualidade do Produto – 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (*) 

Média 
Geral 

Qualidade do produto Sim - 0,050 0,06 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 

 
5.1.6. Capital Social 
Conforme apresentado na Tabela 5.1.6.1, não foram verificadas, entre todos aqueles 
que responderam os questionários do AMBITEC, respostas descrevendo impacto 
sobre o “capital social” determinados pelo uso do “Pitium Vac”, sendo considerado que 
este indicador não é aplicado à tecnologia. 
Tabela 5.1.6.1. Capital Social – 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não)  

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Integração Social Não - - - 
*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial) 
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5.1.7. Bem-estar e saúde do animal 
Na Tabela 5.1.7.1 está apresentado o índice de impacto relacionado para o “bem-
estar e saúde animal” conforme as respostas ao AMBITEC em 2014. Os usuários da 
tecnologia avaliaram que o uso do “Pitium Vac” não produz efeito ou em alguns casos 
produz um pequeno efeito negativo sobre o bem-estar e saúde dos animais tratados 
sob pastejo. Todavia, os pesquisadores consultados consideraram que os parâmetros 
contidos no AMBITEC para avaliar o impacto sobre “Bem-estar e saúde do animal” 
são positivamente afetados pelo uso do “Pitium Vac” para animais em confinamento. 

Embora baixo, o valor negativo do impacto sobre o “bem-estar e saúde do animal” 
observado nos dados analisados em 2014 pode ser associado a um viés na 
interpretação do questionário pelos produtores entrevistados, não estando 
diretamente ligado ao objetivo geral da tecnologia, que é garantir a saúde do eqüino 
e, conseqüentemente, seu bem-estar. Contudo, considera-se novamente que os itens 
utilizados pelo AMBITEC para avaliar impactos sobre a saúde dos animais não são 
apropriados em algumas situações e poderiam ser revistos. 

 Tabela 5.1.7.1. Bem-estar e saúde do animal – 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não)  

 Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Tipo 2 (**) 

Média 
Geral 

Bem-estar e saúde do animal sob pastejo  Sim  - -0,283 -0,19 
Bem-estar e saúde do animal sob 
confinamento 

Sim 
 

 0,000 3,88 

*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 
 
5.2. Índice de Impacto Ambiental 
Conforme pode ser observado no quadro apresentado a seguir, o índice geral de 
Impacto Ambiental aferido pelo AMBITEC para a adoção do “Pitium Vac” em 2014 foi 
positivo e de baixa magnitude (0,09). Este impacto pode ser considerado nulo, uma 
vez que a escala de avaliação varia de varia de -15 a +15. Resultados de baixo 
impacto ambiental pelo emprego da tecnologia já haviam sido verificados nos 
levantamentos de informações dos anos anteriores, em que pese nem sempre terem 
sido negativos. 
 

Média Tipo 1  Média Tipo 2  Média Geral  
 0,145 0,09 

*Tipo 1 - Produtor familiar ( pequeno ). **Tipo 2 - Produtor patronal ( médio e grande, comercial 

 
Mais uma vez, reforça-se que há grande número de indicadores no AMBITEC–
Produção Animal que não são pertinentes para avaliação de impacto ambiental 
determinado pela adoção do “Pitium Vac” na cura da pitiose eqüina. 
 
5.3. Fonte de dados 
Na Tabela 5.3.1 está relacionado o número e o local de coleta de dados para análise 
pelo AMBITEC da tecnologia “Imunoterápico Contra Pitiose Eqüina”. Em 2014 foram 
utilizados novamente os resultados da consulta anterior a pecuaristas de grande 
escala de produção das duas principais regiões produtoras de gado de corte do 
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Pantanal brasileiro, Nhecolândia e Paiaguás, além de pesquisadores da Embrapa 
Pantanal. Na ocasião foram aplicadas planilhas do AMBITEC-Produção Animal a 
cinco pecuaristas da sub-região pantaneira da Nhecolândia e a dois da sub-região dos 
Paiaguás. Foram também utilizados os resultados da consulta anterior a pecuaristas 
de grande escala de produção da sub-região de Poconé, no Pantanal de Mato Grosso. 

Foram aplicadas planilhas do AMBITEC-Produção Animal a 14 produtores de grande 
escala de produção de gado de corte com as propriedades situadas no Pantanal Sul 
e Norte-Mato-Grossense. O tamanho médio dessas propriedades, por volta dos 6.500 
ha, constitui módulo ligeiramente inferior ao adequado para se produzir em uma 
escala economicamente viável nas principais regiões pecuárias do Pantanal. Todas 
as propriedades apresentavam rebanhos de eqüinos com objetivo de utilizá-los para 
a lida com o gado bovino, sendo que algumas também comercializam esse tipo de 
animal. Adicionalmente foram entrevistados seis produtores associados a Acrisul. 
Conforme recomendação, as planilhas do AMBITEC-Produção Animal também foram 
respondidas por quatro pesquisadores das áreas de sanidade e de produção animal 
da Embrapa Pantanal, cujas respostas também foram empregadas para determinação 
do impacto ambiental da tecnologia. 

 

 

Tabela 5.3.1. Consultas realizadas do AMBITEC-Produção Animal para análise da 
tecnologia “Imunoterápico Contra Pitiose Eqüina”– 2014. 

Classe Origem 
Produtor 
Familiar Produtor Patronal 

Total 
Pequeno  Médio  Grande  Comercial  

Produtor rural Pantanal - MS 0 0 13 0 13 
Produtor rural Pantanal - MT 0 0 07 0 07 
Pesquisador Embrapa Pantanal                  04 04 
Total  24 
 

Ressalta-se, mais uma vez que, como foi verificado que a tecnologia adquiriu 
abrangência nacional em termos de adoção, considera-se adequado que as futuras 
coletas de dados para determinação de impactos ocorram em mais localidades que 
apresentem comercialização expressiva do “Pitium Vac”, notadamente nas regiões 
Norte e Sul do país. Essas ações não puderam ser implementadas nesse último ano 
por conta da falta de recursos. 

 

6. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE O CONHECIMENTO, CAP ACITAÇÃO E 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

6.1. Impactos sobre o Conhecimento 

Na Tabela 6.1.1 estão relacionados, por avaliador, os índices de impacto sobre o 
conhecimento gerado pelo desenvolvimento do imunoterápico “Pitium Vac” até o ano 
de 2014. Conforme o entendimento dos avaliadores, com exceção dos impactos sobre 
o “nível de intercâmbio de conhecimento” e a “diversidade dos conhecimentos 
aprendidos”, o desenvolvimento do “Pitium Vac” gerou alto impacto sobre os demais 
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indicadores que avaliam impacto do desenvolvimento da tecnologia sobre o 
conhecimento. 

Tabela 6.1.1. Impacto sobre o Conhecimento - 2014 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Avaliador 4 Avaliador 5 Média 

Nível de geração de 
novos conhecimentos Sim +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Grau de inovação das 
novas técnicas e 
métodos gerados 

Sim +3 +3 +1 +3 +3 +2,6 

Nível de intercâmbio 
de conhecimento 

Sim +1 +1 0 +1 0 +0,6 

Diversidade dos 
conhecimentos 
aprendidos 

Sim +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Patentes protegidas Sim +3 +3 +3 +3 +3 +3 
Artigos técnico-
científicos publicados 
em periódicos 
indexados 

Sim +3 +1 +3 +3 +3 +2,6 

Teses desenvolvidas a 
partir da tecnologia Sim +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança 
(0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% 
e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 

O alto impacto relacionado pelos avaliadores para a maioria dos indicadores que 
avaliam o impacto do desenvolvimento da tecnologia sobre o conhecimento é 
justificado, tendo em vista que antes do desenvolvimento do imunoterápico contra 
pitiose eqüina, o tratamento para a pitiose era cirúrgico, portanto inviável em grande 
escala. Quando a cirurgia era impossível de ser realizada devido à localização da 
lesão, eram ministrados uma série de medicamentos aos animais doentes, que na 
maioria das situações não resolvia o problema, e em alguns casos, levava os animais 
ao óbito. A doença não tinha sua etiologia bem esclarecida, sendo confundida com a 
habronemose cutânea, doença parasitária causada pelas larvas de Habronema 
muscae. Durante o desenvolvimento da pesquisa que gerou o “Pitium Vac”, o agente 
etiológico da pitiose eqüina foi identificado como sendo o fungo Pythium insidiosum. 
A identificação do agente, seu isolamento e produção do imunoterápico foram, 
portanto, considerados avanços significativos na área de estudos de doenças 
micológicas em animais domésticos. Apesar da técnica laboratorial que foi utilizada 
nesses procedimentos não ser inédita, houve esforço científico significativo no sentido 
de adaptar a metodologia de produção de antígeno específico para a pitiose. A 
implantação de técnicas laboratoriais constou da padronização na produção do 
antígeno, e a partir deste, na realização das técnicas sorológicas para a pitiose. 

Adicionalmente, a técnica de diagnóstico de ELISA ou imunoensaio indireto foi 
padronizada e esta sendo utilizado como rotina para animais suspeitos de pitiose, 
assim como as técnicas de Immunoblot e Dot-Blot. Um dos grandes avanços 
alcançados foi o desenvolvimento do modelo experimental da doença empregando 
coelhos, pois facilitou o desenvolvimento das pesquisas com a pitiose em todo mundo. 
Atualmente, esse modelo animal experimental é aceito e utilizado pelos 
pesquisadores que atuam na área. Através da técnica de immunoblot foram 
identificados as principais proteínas, com pesos moleculares de 33,5 kDa, 39 kDa e 
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80 kDa, como os principais antígenos envolvidos na resposta imunológica da pitiose 
em coelhos e eqüinos. O que proporcionou o desenvolvimento do imunoterápico. 

Os resultados obtidos na execução desse projeto foram utilizados para elaboração e 
publicação de vários trabalhos em revistas científicas. No ano de 2008 foi publicado o 
livro “Pitiose: uma abordagem micológica e terapêutica” e, por fim, deve-se destacar 
a patente registrada para o “Pitium Vac” com o número PI 9800054-3 A, que tem como 
inventores o pesquisador João Batista Catto (Embrapa) e o professor Jânio Morais 
Santurio (UFSM). 

Com o lançamento do website <http://pitiose.com.br/> no final do ano de 2009, toda a 
publicação científica relacionada à doença e à tecnologia do imunoterápico produzidas 
pelo grupo que participou do desenvolvimento do “Pitium Vac” passou a ser 
disponibilizada, por ano de publicação, na página sobre “PUBLICAÇÕES” nesse 
website (Figura 9). No ano de 2009 foram apresentadas três publicações científicas 
relacionadas à tecnologia. 

 
Figura 9. Página do website <http://pitiose.com.br/>, apresentando as publicações científicas 
relacionadas ao desenvolvimento da tecnologia. 

 
6.2. Impactos sobre Capacitação 
Na Tabela 6.2.1 estão relacionados, por avaliador, os índices de impacto sobre a 
capacitação gerados pelo desenvolvimento do “Pitium Vac” até o ano de 2014. 
Conforme o entendimento do grupo de pesquisadores que participaram deste 
levantamento, o impacto do desenvolvimento do imunoterápico sobre a maioria dos 
indicadores que avaliam impacto do desenvolvimento da tecnologia sobre a 
capacitação não foi elevado. Contudo, a qualidade da equipe de pesquisadores 
formada pelos técnicos da Embrapa Pantanal e da UFSM para o desenvolvimento do 



 

 

 26 

projeto “PITIOSE EQÜINA” permitiu a orientação de alunos da UFSM em duas 
dissertações de mestrado, que foram defendidas sobre o tema. Salienta-se, 
entretanto, que a capacitação proporcionada pelo desenvolvimento da tecnologia foi 
mais efetiva para equipe da UFSM, especialmente devido à transferência dos 
pesquisadores da Embrapa Pantanal envolvidos com o projeto, após o término dos 
trabalhos. 

Ainda merece ser destacado que durante a execução do projeto “PITIOSE EQÜINA” 
a parceria entre a Embrapa e a UFSM funcionou a contento, com resultados científicos 
relevantes, capacitando os alunos da UFSM e os pesquisadores da Embrapa 
Pantanal. O professor Jânio Morais Santúrio (UFSM) esteve na região pantaneira de 
Poconé (MT) e na UFMT no ano de 2006 proferindo palestras sobre a pitiose e 
articulando junto aos produtores da região, à Embrapa Pantanal e à UFMT a 
estruturação de novo projeto visando a progressão da tecnologia de imunoterápico. 
Nesse sentido, o projeto “Estudo acerca da Pitiose em Eqüinos no Pantanal de Mato 
Grosso” foi articulado, submetido e aprovado pela fundação estadual de apoio a 
pesquisa, a FAPEMAT. Esse projeto, atualmente em execução, conta com uma rede 
de pesquisa composta por pesquisadores da UFMT, da Embrapa Pantanal e da UFSM 
e seus resultados serão utilizados para tese de dourado de um professor da UFMT, 
que tem o professor Jânio Morais Santurio (UFSM) como co-orientador. 
Tabela 6.2.1. Impacto sobre Capacitação – 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Avaliador 4 Avaliador 5 Média 

Capacidade de se 
relacionar com o 
ambiente externo 

Sim +3 0 +1 +3 +1 +1,6 

Capacidade de formar 
redes e de estabelecer 
parcerias 

Sim +1 +1 0 +3 +1 +1,2 

Capacidade de 
compartilhar 
equipamentos e 
instalações 

Sim +3 0 0 +1 +1 +1 

Capacidade de 
socializar o 
conhecimento gerado 

Sim +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Capacidade de trocar 
informações e dados 
codificados 

Sim 0 0 +1 0 +1 +0,4 

Capacitação da 
equipe técnica Sim +3 0 0 +3 +1 +1,4 

Capacitação de 
pessoas externas Sim +3 +3 +1 +3 +1 +2,2 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança 
(0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% 
e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 
6.3. Impactos Político-institucional 
Na Tabela 6.3.1 estão relacionados, por avaliador, os índices de impacto político-
institucional pelo desenvolvimento do “Pitium Vac” até o ano de 2014. Conforme o 
entendimento do grupo de pesquisadores que participaram deste levantamento de 
dados, os mais elevados impactos do desenvolvimento o imunoterápico ocorreram 
sobre a capacidade de captar recursos e sobre a melhoria na imagem da instituição. 
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De maneira geral, o desenvolvimento do “Pitium Vac” não causou grande impacto 
sobre os indicadores utilizados para avaliar o impacto sobre questões político-
institucionais. Contudo, a aprovação do projeto intitulado “PITIOSE EQÜINA” em 
parceria com a UFSM possibilitou a captação de recursos para realizar a avaliação in 
vitro e in vivo do imunoterápico, a caracterização antigênica de isolados das feridas, 
permitiu o desenvolvimento de técnicas para monitoramento sorológico e análise da 
resposta imunológica em coelho e eqüino. Este projeto foi financiado pelo Prodetab, 
recebendo o no 013/01-98 e fornecendo os recursos financeiros para realização dos 
trabalhos de campo no Pantanal e para a estruturação do LAPEMI na UFSM. 

Considera-se que o desenvolvimento do “Pitium Vac” gerou impacto positivo para 
imagem da instituição, especialmente frente aos produtores usuários da tecnologia. 
Isto, porque permitiu solucionar problemas relacionados à ocorrência da pitiose, 
doença endêmica em regiões úmidas onde há criação de eqüídeos, que representava 
um dos principais motivos de morte ou descarte de cavalos nessas regiões, como no 
caso do Pantanal. 

Tabela 6.3.1. Impacto Político-institucional – 2014. 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) Avaliador 1 Avaliador 2 Avaliador 3 Avaliador 4 Avaliador 5 Média 

Mudanças 
organizacionais e no 
marco institucional 

Sim 0 0 0 0 0 0 

Mudanças na 
orientação de políticas 
públicas 

Sim 0 0 0 0 0 0 

Relações de 
cooperação público-
privada 

Sim 0 0 0 0 0 0 

Melhora da imagem 
da instituição Sim +3 +1 +1 +3 +1 +1,8 

Capacidade de captar 
recursos Sim +1 +1 +3 +3 +3 +2,2 

Multifuncionalidade e 
interdisciplinaridade 
das equipes 

Sim +3 +1 0 +1 0 +1 

Adoção de novos 
métodos de gestão e 
de qualidade 

Sim 0 0 0 0 0 0 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; Negativo (-1): redução de mais de 25% e menos de 75%; Sem mudança 
(0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% 
e menos de 75%; Muito positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 

6.4. Análise Agregada dos Impactos sobre o Conhecim ento, Capacitação e 
Político-institucionais 

Como nos relatórios anteriores, ainda avalia-se que o mais importante impacto 
causado pelo desenvolvimento do Imunoterápico contra a Pitiose Eqüina tenha sido 
sobre o conhecimento, destacando-se o desenvolvimento de duas teses de mestrado, 
a publicação de uma série trabalhos científicos em revistas indexadas, o lançamento 
do livro “Pitiose: uma abordagem micológica terapêutica” e o próprio registro da 
patente sobre a tecnologia. 

O recurso para o desenvolvimento do “Pitium Vac” foi captado do Banco Mundial, via 
o Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologia Agropecuária para o Brasil - 
Prodetab pela rede de pesquisa formada na parceria Embrapa/UFSM, sendo que as 
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ações de pesquisa aconteceram de acordo com o cronograma de trabalho previsto no 
projeto. Avalia-se que este teve sucesso em estabelecer as bases tecnológicas para 
desenvolvimento do imunoterápico, sendo um dos exemplos positivos entre os 
projetos financiados pelo Prodetab, em termos execução correta dos recursos com 
geração de produto tecnológico. 
A equipe de pesquisadores da Embrapa Pantanal que participou do desenvolvimento 
do “Pitium Vac” em parceria com a UFSM não mais se encontra nos quadros da 
Unidade, com os pesquisadores tendo sido transferidos, o que descontinuou, por 
alguns anos, as ações científicas em parceria entre a Embrapa Pantanal e a UFSM. 
Atualmente, nova rede de pesquisa com a participação da Embrapa Pantanal, UFSM 
e também da UFMT está agregada para estudos no tema desta tecnologia, pela 
parceria no projeto “Estudo acerca da Pitiose em Eqüinos no Pantanal de Mato 
Grosso”, apoiado financeiramente pela FAPEMAT 
6.5. Fonte de dados 
Em 2014 as avaliações abordando os indicadores de impactos sobre o conhecimento, 
capacitação e político-institucional foram efetuadas por quatro pesquisadores 
doutores ligados às áreas de sanidade ou de produção animal da Embrapa Pantanal.  

7. AVALIAÇÃO INTEGRADA E COMPARATIVA DOS IMPACTOS G ERADOS 

Desde o lançamento da tecnologia, verificou-se a sua crescente adoção pelo setor 
produtivo ao longo dos anos. Avalia-se que, até este momento, este fato esteja 
diretamente relacionado à eficiência da tecnologia para solucionar o problema que se 
propõe a resolver e à ampla percepção deste fato pelos usuários. 

Adicionalmente, sempre foram verificados resultados positivos em termos de benefício 
econômico para os usuários do “Pitium Vac”. O benefício econômico global 
determinado pela adoção real da tecnologia entre os anos de 2003 e 2013 alcançou 
o montante de R$ 17174936,13. Levando-se em consideração apenas a participação 
da Embrapa, esse benefício econômico atingiu o valor R$ 8.587.468,07 no mesmo 
período. Considerando que os custos com o desenvolvimento e a transferência da 
tecnologia para a Embrapa foram estimados em cerca de R$125.211,54 até aquela 
data, pode-se inferir que o “Pitium Vac” correspondeu, até agora, a uma tecnologia 
muito bem sucedida quanto ao retorno econômico que foi capaz de gerar para a 
sociedade como um todo. 
O desenvolvimento do imunoterápico “Pitium Vac” ocorreu com a parceria da Embrapa 
Pantanal e da UFSM. Essa parceria se mostrou produtiva, tanto em termos de 
desenvolvimento da tecnologia, como no aspecto científico. Entretanto, houve 
descontinuidade de ações conjuntas entre essas instituições, uma vez que 
pesquisadores da Embrapa foram transferidos da Unidade sem que houvesse a 
reposição dos quadros no momento da transferência. Contudo, atualmente, 
contratações de pesquisadores para a área de sanidade animal que ocorreram no ano 
de 2007 permitiram reativar a parceira com a UFSM, dando continuidade às ações de 
pesquisa no tema. Nesse sentido, foi aprovado em 2007 pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT o projeto intitulado “Estudo 
prospectivo da Pitiose em eqüinos criados no Pantanal de MT”, o qual é liderado pela 
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT e conta com as parcerias da Embrapa 
Pantanal e da UFSM. Este projeto é a base para o desenvolvimento de uma nova 
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tecnologia para prevenção e tratamento da pitiose eqüina, partindo do conhecimento 
e da experiência acumulados pela equipe durante o desenvolvimento do 
imunoterápico “Pitium Vac”. 

A comercialização do “Pitium Vac” ocorre, em sua grade maioria, pela venda direta do 
LAPEMI/UFSM aos consumidores finais. Contudo, desde 2007, alguns 
estabelecimentos que comercializam produtos veterinários (notadamente 
cooperativas de produtores rurais situadas na região Norte) vêm adquirindo grandes 
partidas do “Pitium Vac”, para posterior repasse ao consumidor final. Essa nova 
situação se mostrou eficaz para divulgação do produto junto ao consumidor final e tem 
resultado em aumento significativo da comercialização para a região Norte, que, em 
2010 (assim como em 2009), ultrapassou a região Centro-Oeste em número 
acumulado de doses adquiridas do produto e comercializou 25,7% do total de produto 
comercializado. 

Como verificado nos anos anteriores, o impacto ambiental avaliado pelo AMBITEC-
Produção Animal para a adoção desta tecnologia, embora positivo, foi praticamente 
nulo. Assim, ressalta-se mais uma vez, que os indicadores disponíveis no AMBITEC-
Produção Animal para a avaliação de impacto ambiental podem não ser apropriados 
para avaliar este tipo de tecnologia em todos os locais onde é aplicada. Essa 
consideração baseia-se no fato da tecnologia ter sido desenvolvida e ser bastante 
adotada na região do Pantanal brasileiro, local que se encontra em bom estado de 
conservação ambiental (mais de 85% da vegetação nativa original), embora a 
atividade produtiva para a qual tecnologia é direcionada ocorra em praticamente toda 
sua extensão. Sumarizando, existem poucos itens que avaliam influência da 
tecnologia para não alterar ambientalmente locais em boas condições de 
conservação. 

Em relação aos impactos relacionados pelos usuários empregando o AMBITEC-
Social, destaca-se mais uma vez que foi percebido pelos avaliadores que a adoção 
da tecnologia promoveu aumento da necessidade de mão-de-obra qualificada nas 
propriedades e aumentou e diversificou a renda do estabelecimento. 

8. CUSTOS DA TECNOLOGIA 

8.1 - Estimativa dos Custos 

A Tabela 8.1.1 apresenta uma estimativa de despesas da Embrapa com pessoal, 
custeio e capital (depreciação) na geração (P&D) e na transferência da tecnologia 
“Imunoterápico contra pitiose eqüina” de 1997 a 2016. Em tal estimativa foram 
incluídas tanto as despesas diretas (projeto de P&D), como as indiretas 
(administração e manutenção da Unidade, treinamento, etc.). 

Tabela 8.1.1. Estimativa dos custos – 1997-2015. 

Ano Custos de 
Pessoal 

Custeio de 
Pesquisa 

Depreciação de 
Capital 

Custos de 
Administração  

Custos de 
Transferência 
Tecnológica 

Total 

1997 19.936,00 3.040,00 8.873,00 20.537,00 0,00 52.386,00 
1998 19.936,00 3.040,00 8.873,00 20.537,00 0,00 52.386,00 
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2001 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 
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2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2006 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419,54 1.419,54 
2007 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 2.500,00 

2008 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 5.500,00 

2009 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 
2010 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 3.000,00 
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 45.872,00 6.080,00 17.746,00 41.074,00 16.419,54 125.211,54 
Estimativas de custos da tecnologia relativos as despesas da Embrapa. 

Atualmente, para esta tecnologia, a Embrapa tem aportado recursos apenas em ações 
de transferência e divulgação do “Pitium Vac”. Essa estratégia está de acordo com o 
resultado obtido pela abordagem aos usuários por ocasião do levantamento de dados 
para o AMBITEC em 2008, quando foi relacionada a importância da capacitação para 
emprego da tecnologia, bem como verificou-se a necessidade de sua mais ampla 
divulgação.  
 
8.2. Análise dos Custos 
Nos anos de 1997 e 1998, as despesas com pessoal se referem aos custos de um 
pesquisador doutor e de dois operários rurais trabalhando no projeto. O custeio da 
pesquisa foi, principalmente, para realização de viagens, pois o material foi 
processado junto ao laboratório de micologia (LAPEMI) da UFSM. A depreciação de 
capital foi considerada a média dos anos de 2003 e 2004 e a percentagem de 
depreciação devido ao projeto foi de 5%. Os custos administrativos também foram 
rateados entre os projetos da época e, avaliou-se, que o projeto para desenvolvimento 
do imunoterápico foi responsável por 5% dos gastos administrativos. O custo de 
transferência da tecnologia correspondeu às de viagem de um professor da UFSM até 
Corumbá em 2001, para realização de palestra técnica junto aos produtores 
pantaneiros. Vale ressaltar que o lançamento oficial do imunoterápico ainda não 
ocorreu e que os custos da UFSM não foram contabilizados. Entre anos de 2007 e 
2010, como foi verificado que, embora bem aceita pelos usuários, a tecnologia ainda 
necessita de ações de transferência e divulgação, a Embrapa Pantanal designou uma 
pesquisadora para atuar nessas ações. Nesse sentido, houve entre 2007 e 2010 
gastos com elaboração e produção de textos técnicos/material de divulgação (Circular 
Técnica no 69 da Embrapa Pantanal, folders nos 96 e 98 da Embrapa Pantanal e 
apresentação de trabalho em congresso) e a participação da pesquisadora em feiras 
(Feira Agropecuária do Pantanal - FEAPAN) e eventos de divulgação (curso de 
capacitação para aplicação do medicamento em eqüídeos, Ciência para Vida). 
O desenvolvimento, lançamento e hospedagem do website para a divulgação da 
tecnologia <http://pitiose.com.br/> ficou ao cargo da UFSM, não havendo qualquer 
tipo de custeio para a sua implementação por parte da Embrapa. 
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O projeto de P&D que deu suporte para o desenvolvimento do “Pitium Vac” teve 
recurso captado junto ao Projeto de Apoio ao Desenvolvimento de Tecnologia 
Agropecuária para o Brasil - PRODETAB (projeto 013/01-98). Contudo, durante o 
desenvolvimento deste projeto, que envolveu ações de pesquisa no campo 
experimental da Embrapa Pantanal (Fazenda Nhumirim) e ações no laboratório de 
micologia da UFSM (LAPEMI), não houve registro individualizado dos custos, pois não 
havia orientação neste sentido. Assim, os custos foram calculados como percentuais 
de gastos com pessoal e mão de obra. A parte laboratorial, que exigiu compra de 
reagentes, equipamentos, etc. não pôde ser contabilizada. 
Em 2010, a equipe do LAPEMI estimou o custo de produção do “Pitium Vac” em 
quatorze reais (R$ 14,00) por dose e o valor médio para venda de vinte e oito reais 
(R$ 28,00) a dose, gerando, assim, uma receita líquida de venda por dose de quatorze 
reais (R$ 14,00). Para 2014 esses valores foram mudados pela equipe do LAPEMI 
para um custo de produção de vinte e um reais (R$ 21,00) e um valor de venda de 
trinta e três reais (R$33,00) gerando, assim, uma receita líquida de venda por dose de 
doze reais (R$ 12,00). Considerando que a Embrapa tem investido muito pouco nesta 
tecnologia nos últimos anos, que ficou acordado que a Embrapa receberá, a partir 
deste momento, 50% da receita líquida de venda do produto e que o custo na geração 
e na transferência da tecnologia para a Embrapa foi, até agora, de aproximadamente 
cento e vinte mil reais (R$ 125.211,54), seria necessária a venda de cerca de dezoito 
mil doses do “Pitium Vac” para que os custos da tecnologia para a Embrapa fossem 
totalmente cobertos apenas pela comercialização do produto. 
 
9. AÇÕES SOCIAIS 
Não se aplica. 
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