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1 INTRODUÇÃO 

O saneamento no Brasil ainda é de fundamental importância 

nas políticas públicas. Sua melhoria influencia diretamente 

na qualidade de vida da população. O presente trabalho visa 

a estudar a melhoria do tratamento biológico através de 

adição controlada de microrganismos autóctones 

(microrganismos presentes no próprio meio em que será 

adicionado) em um sistema fossa-filtro de uma pequena 

comunidade. 

1.1 Bioaumentadores 

Segundo Foster e Whiteman (1998), bioaumentação pode 

ser definida como a aplicação de microrganismos 

selecionados para aumentar a população em um meio, 

melhorando a degradação de algum composto em questão 

ou reduzindo os custos operacionais do tratamento. 

Quando ocorre a bioaumentação, a homeostase (equilíbrio 

dinâmico entre poluentes e microrganismos 

decompositores) se rompe, permitindo um aumento na 

degradação do composto poluente. Entretanto, como a 

tendência natural é que volte a homeostase, torna-se 

necessário a aplicação continua de microrganismos 

selecionados (JERONIMO et al. 2012). 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Local 

As análises foram feitas em uma estação de tratamento de 

esgoto de uma comunidade no interior do estado de São 

Paulo, atendendo a uma população aproximada de 320 

habitantes. O sistema é constituído por fossa-séptica 

seguida por filtro anaeróbio de fluxo ascendente – a fossa 

possui dimensões de 9,4x3,4 m e profundidade de 2,5m 

(volume útil de 80m3); e o filtro possui dimensões de 

7,0x5,4 m e profundidade de 2 m (volume útil de 75,6m3). 

As instalações do distrito ainda contam com um segundo 

sistema de fossa-filtro em paralelo ao descrito em caso de 

entupimento ou para limpeza do primeiro. 

2.2 Preparo do inoculo autóctone 

A técnica de preparo do inoculo foi feita em conjunto com 

uma empresa de biotecnologia com fins comerciais, que 

utiliza as seguintes etapas:  

- bioprospeccão consiste na coleta, isolamento (Figura 1) e 

multiplicação dos organismos autóctones presente no 

efluente e que apresentem bom desempenho para a 

decomposição dos poluentes. 

 
Figura 1: Placa de Petri com autóctones. 

 

Ainda nessa etapa têm-se a produção propriamente dita com 

os microrganismos autóctones selecionados colocados em 

reatores biológicos (Figura 2), preenchidos com caldo 

nutritivo não seletivo para aumento da contagem de 

microrganismos e também para o aumento do volume para 

atender a demanda. 

 

Figura 2: Reatores biológicos. 

- bioadição é a inoculação in situ de microrganismos 

selecionados em quantidades que possam aumentar a 

eficiência de tratamento de efluente; 

- biomanutenção consiste na manutenção diária do processo 

biotecnológico, desenvolvido particularmente para o 

tratamento das características da água residual em questão. 

 

2.3 Aplicação 

A aplicação da biomassa no sistema fossa-filtro foi feita 

diariamente com 4L de biomassa liquida e 150mg de 

biomassa sólida em cada um dos 5 pontos de verificação da 

malha coletora de esgoto (como mostra a Figura 3). O início 

das aplicações foi em dezembro de 2017 até janeiro de 

2018. 

 
Figura 3: Aplicação da biomassa em um ponto de verificação. 

2.4 Monitoramento 

O monitoramento foi realizado pela empresa de saneamento 

responsável pelo distrito, que cedeu algumas análises 

históricas (antes e durante o uso da técnica) de DBO e DQO, 

como mostra a Tabela 1. 



 

 

 
Tabela 1: Dados fornecidos pela empresa de saneamento 

para o sistema fossa-filtro. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de remoção de DBO – Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (Figura 4) e DQO – Demanda Química de 

Oxigênio (Figura 5) foram apresentados como percentual de 

remoção a fim de melhor visualização. É apresentado o 

perfil de remoção de DBO e DQO ao longo do tempo do 

sistema de fossa e filtro anaeróbio sem e com a técnica 

biotecnológica. 

 
Figura 4: box-plot do Perfil de remoção de DBO. 

 

 
Figura 5: box-plot do Perfil de remoção de DQO. 

 

O tratamento convencional do sistema apresentou eficiência 

média de 64,68% de remoção de DBO e 58,48% na remoção 

de DQO. No período em que houve adição de biomassa 

microbiana, a média de remoção de DBO foi de 83,99%, e 

de DQO 80,14%. Isso representa um aumento de 19,31% na 

remoção de DBO e 21,66% de DQO. O teste T de Student 

para a eficiência de remoção de DBO na fossa-filtro 

apresentou Tobs = 6,25 e tα/2 = 2,228. Assim Tobs>tα/ 2, e pode-

se inferir que os valores obtidos nas amostras de remoção 

de DBO com biotratamento são maiores aos obtidos sem a 

adição do mesmo. Já para a remoção de DQO no sistema 

fossa-filtro o teste T de Student apresentou Tobs = 5,24 e tα/2 

= 2,776. Assim Tobs>tα/ 2, e pode-se inferir que os valores 

obtidos nas amostras de remoção de DQO com 

biotratamento são maiores aos obtidos sem a adição do 

mesmo. Esses valores estatísticos obtidos ainda são 

corroborados pela análise estatística feita com as amostras 

efluentes do sistema fossa-filtro antes e durante o 

tratamento que, através do teste T, apresentou redução nos 

valores de DBO e DQO, com Tobs<−tα/ 2 (Tobs = -2,79 para 

DBO, Tobs = -2,88 para DQO e -tα/2 = 2,571 e -tα/2 = 2,447 

para DBO e DQO, respectivamente). 

Esses valores de remoção de matéria orgânica ficaram 

próximos dos valores obtidos por Mauer (2016) e Lazaretti 

et al. (2000) que apresentaram um aumento médio de 20,9% 

e 15% de remoção de DBO em reator UASB e sistema de 

lodo ativado, respectivamente. 

4 CONCLUSÕES 

Ao se utilizar autóctones microbianos para o sistema fossa-

filtro, houve um aumento de 19,31% em média na eficiência 

de remoção de DBO e uma remoção 21,66% maior em 

DQO. Com isso, tem-se um efluente mais depurado, 

podendo ser uma alternativa (ao custo de R$900,00) para 

sistemas que não apresentam eficiências compatíveis com o 

corpo receptor, podendo-se utilizar da referida técnica de 

bioaumentação para readequação a legislação vigente. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento da concentração de fármacos em águas 

superficiais e subterrâneas ocorre em consequência da 

intensificação e modernização das atividades antrópicas 

(Buerge et al., 2003; Ferreira et al., 2005; Peeler et al., 2006; 

Soleto et al., 2014). Em especial a cafeína pode ser 

considerada representante de algumas classes de compostos 

farmacêuticos e um indicador de contaminação 

antropogênica em diversas matrizes por ser utilizada na 

composição de diversos medicamentos (Peeler et al., 2006) 

e também por estar presente na composição de diversas 

classes de bebidas e comidas o que faz dela uma das drogas 

mais consumida mundialmente (Dafouz et al., 2018). 

Devido a ampla variedade de fármacos e seus metabólitos, 

a adoção de um método específico para remoção de 

contaminantes da água se tornou muito difícil. A adsorção 

é uma técnica bastante comum para a remoção de uma 

ampla variedade de poluentes orgânicos (Álvarez-Torrellas 

et al., 2017; Ersan et al., 2017). É um processo que depende 

de fatores como a natureza do adsorvente e do adsorvato e 

das condições operacionais como temperatura e pH 

A fim de avaliar como a variação de cargas interfere no 

processo de remoção de cafeína de águas contaminadas a 

proposta deste trabalho foi investigar a influência do pH na 

adsorção de cafeína utilizando como adsorvente 

nanolâminas de óxido de grafeno. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Preparo da solução contaminante 

A solução sintética foi preparada para os ensaios em 

batelada de adsorção a partir de produtos comerciais 

adquiridos com elevado grau de pureza, cafeína (99,8% 

P.A) e água ultrapura (sistema Milli-Q®, Millipore). A 

solução contaminante sintética, com concentração pré-

definida de 50 mg L-1 foi preparada adicionando-se o 

contaminante ao solvente e submetendo-o à agitação em 

agitador magnético, por um período de 10 minutos até 

completa dissolução do mesmo.  

2.2 Produção das nanolâminas de óxido de grafeno 

A técnica de produção das nanolâminas de óxido de grafeno 

foi implementada baseada no Método de Hummers 

modificado (Hummers e Offeman, 1958; Kovtyukhova et 

al., 1999) caracterizado pela esfoliação/oxidação química 

do grafite à nanolâminas de grafeno oxidado. 

 

2.3 Estudo da influência do pH no processo de adsorção 

Para a avaliação, uma série de frascos com concentração de 

0,25 g L-1 foram agitados continuamente e mantidos em 

temperatura e pH constantes durante 1500 min para garantir 

que fosse alcançado o equilíbrio. O pH da solução foi 

ajustado através adição de NaOH e HCl 0,1M. 

Em intervalos de tempo predeterminados as amostras foram 

filtradas em membranas de acetato de celulose a 0,45 µm e 

retiradas uma alíquota para análise do residual em 

espectrofotômetro a 272 nm. 

Como variável de resposta foi utilizado o parâmetro 

capacidade de adsorção, qe (mg g-1) da cafeína em solução 

aquosa obtido pela Equação 1.  

                      𝑞𝑒 =  
(𝐶0−𝐶𝑒) 𝑉

𝑚
                                        (1) 

Onde C0 e Ce são as concentrações inicial e final de 

equilíbrio do contaminante (mg L-1), V é o volume de 

solução (L) e m a massa de adsorvente (g). 

Assim, com os dados experimentais obtidos foram 

construídos gráficos da capacidade de adsorção (qe) versus 

o tempo (t) nos pH avaliados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O efeito do pH da solução inicial na capacidade de adsorção 

foi investigado em relação a capacidade de adsorção (qe) da 

cafeína é apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1: Capacidade de adsorção da cafeína em pH 4 e pH 10 

 (T = 25°C, C0 = 50 mg L-1). 

 



 

 

No que diz respeito ao pH da solução de trabalho notou-se 

que o pH inicial da solução afetou a capacidade de adsorção 

da cafeína. Para este contaminante foi possível observar na 

Figura 1 que há uma discreta alteração no comportamento 

adsortivo em função da alteração de pH. Os ensaios 

realizados em pH mais ácido apresentaram resultados de 

capacidade de adsorção superiores se comparados aos 

realizados com solução alcalina, sendo 132 e 124 mg g-1 

respectivamente. Isso indica que a disponibilidade dos sítios 

de adsorção para as moléculas dos contaminantes é 

reduzido à medida que o pH aumenta. Este comportamento 

corrobora com resultados encontrados por Konicki et al. 

(2017) e Nam et al. (2015) que reportam que a utilização de 

grafeno como adsorvente é favorecida em pH ácido.  

O pH afeta a adsorção na medida em que determina o grau 

de distribuição das espécies químicas. As cargas da 

superfície do adsorvente dependem especialmente de sua 

composição e das características da superfície (Nascimento 

et al., 2014). Por essa razão o estudo da superfície do 

adsorvato ainda se fez necessário para avaliar de forma mais 

efetiva a influência do pH e das cargas no processo de 

adsorção e é apresentado na Tabela 1. 

Contaminante 
Carga superficial (mV) 

pH 4 pH 10 

Cafeína -3,23 -32,98 
Tabela 1: Carga superficial da cafeína nos pH 4 e 10. 

Avaliando a carga superficial da cafeína, é possível 

observar que a molécula de fármaco existe como molécula 

com carga essencialmente negativa e que a intensidade 

desta carga aumenta com o aumento do pH.  

A análise das cargas corrobora com os dados experimentais 

do estudo de pH, uma vez que a cafeína (pKa 14) é uma 

molécula neutra nos pHs estudados, mas que no pH 4 sua 

interação π-π com o grafeno atingiu seu máximo com 

consequente aumento da capacidade de adsorção. Este 

comportamento pode ser justificado uma vez que com o 

aumento do pH há também uma intensificação da carga 

negativa do contaminante que acaba por repelir a molécula 

de óxido de grafeno que também apresenta carga 

predominantemente negativa (Nam et al., 2015).  

4 CONCLUSÕES 

Como resultado da avaliação da influência do pH na 

adsorção da cafeína utilizando nanolâminas de óxido de 

grafeno, esta revelou melhores resultados com soluções de 

pH mais baixo (pH = 4) com capacidade de adsorção 

máxima no equilíbrio de 132 mg g-1 que revela uma 

excelente resposta do material para a adsorção do 

contaminante objeto de estudo e também fica de acordo com 

as características do material reportadas em literatura. 

Por essa razão opta-se pelo pH 4 para futuros trabalhos e 

aprimoramento dos ensaios de adsorção quanto a avaliação 

dos demais fatores tais como a natureza do adsorvente e do 

adsorvato e das condições operacionais.  
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento urbano traz com ele uma 

impermeabilização crescente da superfície. A infraestrutura 

dos centros urbanos associada às rodovias acaba por gerar 

grandes volumes de escoamento superficial. A forma como 

esse escoamento é tratado pelo sistema de drenagem 

tradicional é eficiente na retirada do fluxo do meio urbano, 

porém o volume acumulado rapidamente à jusante gera 

alagamentos e contaminação de rios e nascentes. 
Desta forma, para contrapor a gestão tradicional das águas 

pluviais, desenvolveram-se abordagens sustentáveis 

denominadas de técnicas compensatórias em drenagem 

urbana, que segundo Davis (2014) visam preservar os 

mecanismos naturais de escoamento, diminuindo as vazões 

a jusante, maximizando o controle de escoamento na fonte 

e mitigando os impactos ambientais. 

Os Sistemas de biorretenção têm sido amplamente 

empregados nas últimas décadas em países desenvolvidos 

como Estados Unidos e Austrália. Estes sistemas são 

depressões paisagísticas que podem reduzir as taxas de 

escoamento e volume, são capazes de filtrar e tratar águas 
provenientes da chuva para que possa infiltrar no solo com 

velocidade e volume adequados, reduzindo o risco de 

alagamentos. 

A partir da revisão bibliográfica realizada, o presente artigo 

se propõe à uma análise sobre o uso de biorretenções 

integradas ao meio urbano, assim como servir de 

instrumento auxiliar para o desenvolvimento de pesquisas 

na área. 

2 SISTEMAS DE BIORRETENÇÃO 

Segundo o The SuDS Manual (2016) sistemas de 

bioretenção podem reduzir as taxas de escoamento e 
volume, assim como tratar da poluição através do uso de 

solos e vegetação. São eficientemente utilizados para 

capturar o escoamento, incentivar a infiltração, promover a 

evapotranspiração, recarregar o lençol freático, proteger o 

fluxo dos canais, reduzir os picos de escoamento e reduzir 

as cargas de poluentes. 

Segundo Eckart et al (2017) o projeto de sistemas de 

biorretenção analisam o tipo de solo, as condições do local 

e os usos da terra, sendo que é possível utilizar mais que um 

sistema na mesma área, realizando funções distintas como 

filtragem de poluentes ou contenção de escoamento. 
Hun e Stecker(1997) afirmam que muitas são as medidas 

estruturais passíveis dentro do conceito sustentável de 

drenagem urbana, entre as quais pode-se destacar: 

2.1      Jardins de chuva 

São pequenos jardins implantados em áreas privadas, 

elaborado em rasas depressões de terra que recebem a água 

do escoamento superficial. São compostos de uma camada 

superior, onde são dispostas as vegetações do jardim, 

camada intermediária em sua maioria composta por areia 

para estimular a infiltração, manta geotêxtil para reter 

partículas carregadas pelo processo seguidos por uma 

camada de brita ou cascalho, onde a água fica armazenada, 

e por último, solo local onde a água pode penetrar ou ser 

destinada ao armazenamento (Melo et al, 2014).  
Li et al (2008) descreve o jardim de chuva como uma 

estrutura hidrológica funcional na paisagem, de baixo 

investimento e manutenção simplificada, no qual, através 

do sistema solo-planta-atmosfera e processos de infiltração, 

retenção e absorção, purifica e absorve as águas pluviais de 

pequenas áreas, reduzindo o volume escoado e protegendo 

as águas subterrâneas. 

 
Exemplo de jardim de chuva em construção e concluído 

Fonte: https://www.ciria.org 

2.2      Valas ou trincheiras 

São depressões em calçadas, pavimentos ou parques que 

utilizam vegetação para acelerar o processo de infiltração 

no solo, além de contribuir para a filtragem de resíduos 

poluentes. Projetadas no decorrer de superfícies 

impermeáveis, visam amortecer os volumes superficiais. 

Pelo seu formato, caracteriza-se como técnica linear. Sua 
implantação é feita em áreas com espaços limitados como 

por exemplo calçadas, rodovias e estacionamentos (Melo et 

al. 2016). A água entra por pequenas aberturas superiores e 

percorre toda a vala. A drenagem ocorre lentamente em sua 

base. Depois de filtrada penetra no solo e seu excedente 

pode ser direcionado às tradicionais galerias de drenagem. 

 
Esquema de trincheira de infiltração em funcionamento 

Fonte: https://www.ricecreek.org/ 

 

https://www.ricecreek.org/


 

 

3      ANÁLISE E DISCUSSÃO 

O sistema de drenagem convencional possui dificuldades 

em se adaptar aos desafios associados às mudanças 

climáticas associada ao crescimento populacional e acaba 

por gerar problemas. Um modelo de gestão integrada, que 

apresente soluções descentralizadas e sustentáveis é uma 

possível solução. Por sua vez, o uso de sistemas de 

bioretenção apresenta-se como uma inovação na área capaz 

de mitigar a problemática resultante e interagir com o 

sistema convencional, anteriormente implantado. 
Este sistema de drenagem sustentável, requer um criterioso 

levantamento de dados sobre o local de sua implantação, 

tais como clima, índice pluviométrico, propriedades físicas 

e hidráulicas do solo, cargas poluidoras, adensamento 

populacional e biodiversidade local. A utilização de 

materiais adequados aliados a um correto dimensionamento 

da estrutura evita que o sistema falhe por tornar-se 

impermeável ou que não comporte os picos de escoamento 

e transborde durante os eventos.  

Quando implantado de maneira correta e com manutenção 

adequada, os sistemas de biorretenção oferecem muitas 
vantagens se comparados ao sistema de drenagem 

tradicional. Dentre elas podemos citar: 

 O resfriamento do microclima local, como 

resultante da evapotranspiração gerada pelas 

plantas situadas na superfície;  

 Redução do escoamento superficial, devido à 

capacidade do sistema de acumular água e 

funcionar como uma barreira para que esse 

escoamento não vá diretamente para as galerias 

pluviais; 

 Atenuação dos picos de drenagem, pois a 

infiltração no solo e a absorção de água pela 
vegetação resultam em pouca ou nenhuma 

liberação do excedente para a rede convencional; 

 Redução da dependência das redes de drenagem 

tradicionais e recarga de águas subterrâneas, sendo 

grande parte do escoamento infiltrada no solo; 

 Tratamento de resíduos poluentes que escoam para 

o leito dos rios através da absorção efetuada pelas 

plantas com características filtrantes utilizadas no 

sistema.  

 A vegetação empregada tem grande valor 

paisagístico, contribuindo para o embelezamento e 
reprodução da drenagem natural existente antes do 

desenvolvimento do local. 

 

4      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão do manejo das águas é um dos principais 

problemas enfrentados pela urbe contemporânea. Propor 

alternativas às técnicas tradicionais para a drenagem urbana 

compõe-se como elemento fundamental no planejamento 

das cidades. Contudo, é praticamente impossível abandonar 

o sistema de drenagem tradicional e substituí-lo totalmente 

por sistemas sustentáveis. A melhor alternativa é adaptar 
esse sistema à outros que o complementam e aprimoram o 

seu funcionamento.  

Os Sistema de Biorretenção ainda não se caracterizam como 

uma solução isolada e são necessárias maiores constatações 

de seu desempenho a longo prazo. Eles porém, se 

apresentam como componentes viáveis para o 

desenvolvimento urbano sustentável, redutor dos impactos 

causados pela impermeabilização e contaminação do solo 

urbano, assim como sua contribuição para o paisagismo e 

atenuação do microclima local. Inova por ser uma solução 

plausível para ser empregada em cidades de todos os portes, 

desde que na concepção do sistema se leve em consideração 
os fatores ambientais que podem influenciá-lo. 
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COAGULANTES PARA A CLARIFICAÇÃO DE ÁGUAS 

SUPERFICIAIS DE BAIXA TURBIDEZ 

 

 
 

Palavras-Chave: Coagulação/Floculação, Engenharia Ambiental, Potabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A água, desde os primórdios da humanidade vem sendo 

utilizada para diversos fins, como navegação, atividades 

agropecuárias, consumo humano e outros. As primeiras 

civilizações cresciam em volta de fontes de água, como rios, 

e com o passar do tempo, a sua utilização intensificou-se 

ainda mais, gerando preocupações quanto a escassez, reuso 

e tratamento. Para que a água possa ser utilizada em 

atividades cotidianas, indústrias ou mesmo na agricultura 

deve-se atender parâmetros de potabilidade para que não 

haja problemas de contaminação ou prejuízos de qualquer 

forma. Assim, processos físicos, químicos e biológicos são 

utilizados para o tratamento da água. Os processos de 

coagulação/floculação são comumente utilizados no 

sistema de clarificação da água para reduzirem sólidos 

suspensos e turbidez, utilizando-se de coagulantes químicos 

como o policloreto de alumínio (PAC), de base química, e 

os coagulantes à base de tanino (origem vegetal). No 

presente trabalho teve-se por objetivo a avaliação do 

desempenho dos coagulantes Tanfloc (SL, SS, SG e POP) e 

PAC na clarificação de águas superficiais, com a 

determinação da dosagem ótima de cada coagulante. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os testes foram realizados nas dependências da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus 

Universitário de Sinop, no laboratório de Tratamento de 

Água e Resíduos (LATR). A água utilizada foi coletada no 

rio Curupi (turbidez 26,5 NTU, pH 6,4, absorbância em 

UV254nm de 0,308 e demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO) de 1,4 mg.L-1). Após a coleta, a água foi 

devidamente conservada e armazenada. As análises de 

turbidez, pH e UV254nm foram realizadas em turbidímetro, 

pHmetro e espectrofotômetro, respectivamente, e análise de 

DBO foi realizada por incubação da amostra por 5 dias, à 

20 °C. Para os testes com Tanfloc, a solução mãe de 

coagulante foi preparada a 1% (v/v), avaliando dosagens de 

0, 10, 20, 30, 40 e 50 mg de coagulante por L de água do 

rio. Para o PAC, a solução mãe foi preparada a 1% (m/v), 

sendo avaliadas as dosagens 0, 10, 20 30, 40 e 50 mg de 

coagulante para cada L de água do rio. Todos os testes de 

coagulação/floculação foram realizados em jar test, nas 

condições de mistura rápida (etapa de coagulação) de 100 

rpm, durante 3 minutos, mistura lenta (floculação) de 15 

rpm, durante 15 minutos, e decantação por 60 minutos. O 

volume de água utilizando em cada teste foi de 250 mL. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pela análise de variância (ANOVA) observaram-se 

diferenças significativas (p<0,05) nos resultados de 

remoção de turbidez e absorbância em UV254nm, (Tabelas 1 

e 2) em relação a interação entre as dosagens e tipos de 

coagulante. 

Valores positivos indicam redução na turbidez ou 

absorbância em UV254nm e valores negativos indicam 

aumento em relação aos valores iniciais desses parâmetros. 

Verificou-se que o Tanfloc SL alcançou melhores 

resultados na remoção tanto de turbidez quanto de 

absorbância em UV254nm para a dosagem de 20 mg.L-1, 

seguido por Tanfloc POP; para o Tanfloc SG a melhor 

dosagem observada foi para 10 mg.L-1 e para o Tanfloc SS 

nas dosagens de 10 e 20 mg.L-1 obtiveram-se remoções 

estatisticamente iguais. Observou-se que o PAC não foi 

eficiente na remoção de turbidez ou de absorbância em 

UV254nm na faixa de dosagem estudada. Verificou-se que o 

ponto máximo de remoção de turbidez não foi atingido e 

que nesta faixa de dosagem avaliada, o coagulante mostrou-

se ineficiente, com baixa remoção de turbidez. 

Provavelmente as doses para o PAC deveriam ser doses 

menores do que as testadas, conforme resultados 

encontrados por Bongiovani (2013). O parâmetro turbidez 

está relacionado a presença de sólidos em suspensão, assim, 

os resultados de remoção de turbidez indicam a remoção de 

sólidos suspensos da massa líquida, além disso, pode ser 

encontrada diminuição na quantidade de micro-organismos, 

uma vez que os mesmos podem agrupar-se nas partículas 

dos sólidos suspensos, como ressalta Piveli (1996).  

 

Dose 
Tanfloc 

PAC 
SL SG SS POP 

10 -1,7cC 69,4aA 44,2aB 4,3bC -4,4cC 

20 79,5aA -12,7cC 51,7aB 63,6aB -4,3cC 

30 22,6bA -20,9cC -15,0cC -14,5cC -2,4cB 

40 -12,6cC -20,3cC -17,6cC -20,6cC -0,9cB 

50 -12,2cC -17,3cC -18,1cC -22,3cC -0,6cB 

Tabela 1: Porcentagem de remoção de turbidez da água do rio 

Curupi por tratamento por coagulação/floculação (Dose = 

dosagem em mg.L-1); (Letras iguais e maiúsculas nas linhas e 

minúsculas nas colunas não diferem estatisticamente a 5% de 

significância. 

 



 

 

O parâmetro absorbância em UV254nm apresenta relação 

com a presença de matéria orgânica, assim, a redução dos 

valores da absorbância indica a remoção de matéria 

orgânica (BONGIOVANI et al., 2013). 

Estudos realizados por Torres et al. (2010), para o Tanfloc 

SG no tratamento de água, demonstraram eficiência de 96% 

na redução de turbidez da água, quando a água apresentou 

turbidez elevada.   

Zollet et al. (2012), em seus estudos sobre a utilização do 

coagulante orgânico Tanfloc para o tratamento de água para 

consumo humano e comparando os resultados obtidos com 

Tanfloc e sulfato de alumínio, afirmaram que o coagulante 

de origem vegetal demonstrou bom desempenho nos 

tratamentos realizados. 

 

Dose 
Tanfloc 

PAC 
SL SG SS POP 

10 -10,7c 32,6a 10,8a -8,5b -0,1c 

20 36,6a -11,9b 10,7a 20,8a -0,9c 

30 -5,1b -33,7c -46,7b -31,7c -0,4c 

40 -48,8c -46,7d -72,2c -49,3d -0,6c 

50 -58,5c -59,0d -88,1c -61,8d -0,1c 

Tabela 2: Remoção de absorbância em UV254nm da água do rio 

Curupi por tratamento por coagulação/floculação (Tanfloc SL, 

SG, SS, e POP e o PAC); (Dose = dosagem em mg.L-1); (Letras 

minúsculas nas colunas não diferem estatisticamente a 5% de 

significância). 

 

Os resultados de turbidez residual, ou seja, após a 

coagulação/floculação gerou valores de 4,7 NTU para a 

dosagem de 20 mg.L-1 do Tanfloc SL, atingindo níveis de 

potabilidade de acordo com a Portaria 2914/2011 que deve 

ser ≤ 5 NTU. Para os outros coagulantes o limite mínimo 

não foi atingido. 

 

Dose Remoção de turbidez 

 SL SG SS POP 

10  6,9 12,05  

20 4,7  8,0 6,4 

Tabela 3: Valores residuais da turbidez média da água após 

coagulação/floculação para os coagulantes Tanfloc SL, SG, SS e 

POP. (Dose = dosagem em mg.L-1). 

 

Os resultados para o parâmetro pH mostraram que 

praticamente não houve variação quando utilizado o 

coagulante Tanfloc (variação de -10 a 5%), pois o tanino 

não consume a alcalinidade do meio (TANAC, 2008), mas 

para o PAC verificou-se que quanto maior a dosagem, mais 

ácido o meio se tornou (variação de -1 a 26%), uma vez que 

o coagulante químico tem caráter ácido. Os resultados aqui 

analisados podem ser comparados com Zolett et al. (2012), 

que também observaram que os tratamentos com Tanfloc 

praticamente não alteraram o pH, enquanto que o 

tratamento com o coagulante químico (PAC), tornaram a 

água cada vez mais ácida à medida que se aumentava a dose 

do coagulante. 

4 CONCLUSÕES 

O tratamento utilizando o coagulante PAC não é efetivo no 

tratamento da água do rio Curupi, baixa turbidez, na faixa 

de dosagem testada. 

Os tratamentos de coagulação/floculação utilizando Tanfloc 

mostram que nas menores dosagens têm-se os melhores 

resultados para remoção de turbidez e absorbância UV254nm, 

porém, apenas para o Tanfloc SL obtém-se turbidez residual 

abaixo do valor estabelecido em norma para potabilidade. 

Não há variação de pH da água quando utilizado Tanfloc, 

no entanto, a utilização de PAC causa redução do pH. 
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DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE UM 
ELETROBIORREATOR A MEMBRANA 

Mirelly Manica(1); Carlos Magno de Souza Vidal(2); André Aguiar Battistelli(3). 
 
Palavras-Chave: Taxa de aeração da membrana, fluxo crítico e colmatação. 
 

1 INTRODUÇÃO 
Os eletrobiorreatores (EBRM), que são caracterizados pela 
aplicação simultânea de processos biológicos, fenômenos 
eletroquímicos e filtração por membranas em um reator de 
câmera única (BANI-MELHEM & ELEKTOROWICZ, 
2010), têm sido considerados uma tecnologia de elevado 
potencial para tratamento de esgoto sanitário, uma vez que 
apresentam diversas vantagens em relação aos BRM 
convencionais. 
Contudo, a colmatação da membrana ainda é considerada 
um fator limitante para a maior aplicação desses sistemas. 
Dentre as alternativas utilizadas para o controle da 
colmatação destacam-se a operação abaixo do fluxo crítico, 
que é o fluxo mais alto no qual a pressão transmembrana 
(PTM) permanece estável (JUDD & JUDD, 2011), e a 
utilização de elevadas taxas de aeração da membrana 
(TAM), que é responsável pelo arraste dos sólidos causado 
pela turbulência gerada pelas bolhas (RAHIMI et al., 2011). 
Desta forma, visando melhor operação do reator e 
minimização da colmatação, os objetivos do estudo foram: 
avaliar diferentes TAM; e determinar o fluxo crítico da 
membrana. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
Buscando determinar a melhor condição operacional para 
uma maior estabilidade do sistema, foram realizados 
ensaios de tempo de mistura e de coeficiente de 
transferência de oxigênio (KLa) para três TAM (0,1, 0,96 e 
3 m3.m-2.h-1). Posteriormente, aplicando a melhor condição 
operacional obtida, foi realizado o teste de fluxo crítico da 
membrana. 
A determinação do tempo de mistura se deu a partir da 
técnica de estimulo e resposta, adicionando-se um pulso do 
traçador salino NaCl e monitorando-se continuamente a 
condutividade da solução. O procedimento consiste na 
utilização de uma curva de calibração previamente realizada 
que permite relacionar a condutividade com a concentração 
do NaCl. Já o ensaio do KLa consistiu em inocular o reator 
com água da torneira, e em seguida realizou-se a 
desoxigenação da água (OD = 0,00 mg.L-1). Posteriormente, 
ativou-se o sistema de aeração e monitorou-se a 
concentração de OD no sistema até que fosse atingida a 
saturação PUSKEILER & WEUSTER-BOTZ, 2005).  
Para a determinação do fluxo crítico, aplicou-se o método 
flux-step, que consiste no monitoramento da PTM enquanto 
o fluxo de filtração é gradativamente aumentado (VAN 
DER MAREL et al., 2009). O módulo de membrana foi 
submetido à filtração sob fluxo constante de 2,4 L.m-2.h-1 
durante 1 hora, para a compactação da membrana. Com o 

reator já inoculado, iniciou-se o sistema de aeração de 
acordo com as condições operacionais já otimizadas. 
Posteriormente, o fluxo foi ajustado para um valor inicial 
sendo gradualmente aumentado enquanto monitorava-se a 
PTM. Foram testados os seguintes fluxos: 2,4, 3,72, 5,28, 
7,2, 10,8, 13,9 e 16,8 L.m-2.h-1, durante 8 minutos cada. O 
fluxo crítico é o fluxo a partir do qual não for mais 
observada estabilidade da PTM monitorada.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Na figura 1 são apresentados os resultados do tempo de 
mistura do reator para as diferentes taxas de aeração. 

 
Figura 2: Tempo de mistura do reator com as diferentes TAM. 

Observa-se que as TAM de 3 e de 0,96 m3.m-2.h-1 foram as 
que apresentaram menores tempos de mistura, sendo que o 
menor tempo de mistura (0,5 minutos) foi alcançado quando 
utilizou-se a TAM de 3 m3.m-2.h-1, que corresponde à maior 
vazão de ar testada (1,98 m3.h-1). Em seus estudos Wang et 
al. (2013) também observaram melhora nas condições 
operacionais do reator quando aumentaram a TAM de 0,3 
m3.m-2.h-1 para 0,5 m3.m-2.h-1. Ivanovic e Leiknes (2008), 
por sua vez, afirmaram que a taxa de colmatação da 
membrana é reduzida com o aumento da TAM até o limite 
máximo de 3,37 m3.m-2.h-1, a partir da qual não mais se 
observou efeito significativo.  
Na Tabela 3 estão descritos os valores dos KLa obtidos para 
as diferentes TAM testadas, juntamente com o resultado do 
teste de comparação de médias Tukey.  
 

  KLa20oC (h-1) 

Qar 
(m3.h-1) 

TAM 
(m3.m
-2.h-1) 

T1 T2 T3 Méd s 

1,98 3 2,28 2,33 2,12 2,24 ab 0,11 
0,53 0,1 2,81 2,72 2,56 2,70 a 0,13 
0,53 0,96 2,35 1,5 1,78 1,88 b 0,43 
Tabela 1: KLA obtidos pelas diferentes TAM testadas, 
juntamente com o resultado do teste de comparação de 

médias de Tukey. 

Na Tabela 3 observa-se que houve diferença estatística 



 

 

apenas entre os KLa obtidos pelas TAM de 0,1 e 0,96 m3.m-

2.h-1. O maior KLa se deu pela aplicação da TAM de 0,1 
m3.m-2.h-1, alcançando um valor médio de 2,7 h-1, o qual não 
diferiu estatisticamente do KLa obtido pela aplicação da 
TAM 3 m3.m-2.h-1. Testando TAM variando de 1,7 a 2,8 
m3.m-2.h-1, Battistelli et al. (2016) alcançaram KLa entre 
13,13 e 21,09 h-1. 
A Figura 3 mostra o comportamento da concentração de OD 
no meio em função do tempo em cada taxa de aeração.  

 
Figura 3: Concentração de OD no reator com as três TAM 

testadas. 

Nas duas melhores condições de aeração (0,1 e 3 m3.m-2.h-

1) foi possível alcançar 4 mg.L-1 de oxigênio dissolvido 
antes dos 30 minutos de aeração. Assim sendo, e baseando-
se no princípio que uma maior TAM resulta em um maior 
controle da colmatação e consequentemente em maior 
estabilidade do sistema, optou-se pela TAM de 3 m3.m-2.h-

1, a qual encontra-se entre a faixa usualmente utilizada para 
biorreatores a membrana (IVANOVIC & LEIKNES, 2008). 
A Figura 4 apresenta o comportamento da PTM para cada 
fluxo aplicado durante o ensaio de fluxo crítico. 

 
Figura 4: Comportamento da PTM em função do fluxo aplicado. 

Na Figura 4 observa-se pouca ou nenhuma alteração na 
PTM para os primeiros fluxos testados (2,4, 3,72, 5,28 e 7,2 
L.m-2.h-1). No entanto, a partir do fluxo de 7,2 L.m-2.h-1 a 
PTM apresentou uma tendência de crescimento ao longo do 
tempo. Explanando esse comportamento, Gupta, et al. 
(2008) salientam que em um determinado fluxo a PTM pode 
deixar de ser constante e começar a aumentar, 
caracterizando o início do processo de colmatação.  
Assim sendo, considerou-se que o fluxo crítico da 
membrana é 7,2 L.m-2.h-1, uma vez que acima deste 
incremento a PTM já não mais se estabiliza (JUDD & 
JUDD, 2011). Destaca-se ainda que o fluxo crítico definido 
se encontra um pouco a baixo da faixa usualmente aplicada 
em biorreatores de membranas submersas, de 8-20 L.m-2.h-

1 (CORNEL & KRAUSE, 2006). 

4 CONCLUSÕES 
De acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que 
a TAM de 3 m3.m-2.h-1 apresentou melhor capacidade de 
homogeneização e oxigenação, e que o fluxo crítico da 
membrana foi de 7,2 L.m-2.h-1. Desta forma, visando maior 
estabilidade do sistema e minimização do processo de 
colmatação, conclui-se que a maior TAM testada é a 
recomendada e que o fluxo de permeado não deverá exceder 
o valor de 7,2 L.m-2.h-1. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tratamento convencional de água consiste em uma série 

de processos e operações independentes, ordenadas a fim de 

apresentar o melhor desempenho para o resultado final.  

Em se tratando do tratamento de água, a filtração constitui-

se no processo que tem como função primordial a remoção 

das partículas responsáveis pela cor aparente e turbidez. 

Cabe, provavelmente, ao processo de filtração a função 

mais relevante nas estações de tratamento de água 

convencionais, é nesta etapa que as falhas, porventura 

ocorridas na coagulação, floculação e 

sedimentação/flotação, podem ser corrigidas, assegurando a 

qualidade da água tratada (LIBÂNIO, 2010). 

O desenvolvimento do presente estudo se deu a partir do 

objetivo de comparar as eficiências de dois leitos filtrantes 

de diferentes disposições de granulometrias de areia quando 

associados ao processo de tratamento de água utilizando 

diversificados tipos de coagulantes orgânicos e inorgânicos. 
  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Realizou-se os ensaios e demais procedimentos 

laboratoriais na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), campus Londrina. Durante o ensaio 

utilizou-se quatro coagulantes para posterior comparação, 

sendo eles o Sulfato de Alumínio a 6mg L-¹, a Moringa 

oleifera a 3mg L-¹, o Tanino a 3mg L-¹, e o Cloreto Férrico 

a 6mg L-¹.  

Simulou-se então, a partir da metodologia do Jar-test as 

mesmas condições adotadas em estações de tratamento de 

água. Inicialmente foi adotado um tempo de mistura rápida 

de 3 minutos com rotação de aproximadamente 150 rpm 

para que o processo de coagulação se realizasse. 

Posteriormente, para o processo de floculação, a velocidade 

foi reduzida a 15 rpm em um tempo de mistura de 10 

minutos. Em seguida, o equipamento Jar-test foi desligado 

e deu-se início ao processo de sedimentação, onde coletou-

se as amostras em um espaço de tempo de 10 minutos de 

maneira a se obter as amostras nos tempos 3, 13, 23 e 33 

minutos, e uma última coleta de amostras no instante após 

a passagem pelos leitos filtrantes. 

A partir das recomendações de Di Bernardo et al. (2003), 

construiu-se dois diferentes filtros com diferentes leitos 

filtrantes: no primeiro filtro preencheu-se 15 centímetros 

com areia em granulometria única e uniforme de 0 a 

0,425mm (G1); no segundo filtro utilizou-se dois leitos 

filtrantes com duas granulometrias diferentes, a primeira, 

disposta próximo a superfície, de 0 a 0,425mm (G1), e a 

segunda, próximo a base, de 0,425 a 0,850mm (G2), cada 

qual ocupando 7,5 centímetros. Preencheu-se a base do 

filtro com 3 cm por brita, e 2 cm de algodão, contendo 

também um filtro de café em contato com o algodão. 

Analisou-se os parâmetros pH, condutividade elétrica, 

temperatura, turbidez e cor aparente. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Adotou-se a nomenclatura Filtro Tipo 1 (F1) para o filtro 

com granulometria de até 0,425mm, e Filtro Tipo 2 (F2) 

para o filtro com duas granulometrias distintas, de até 

0,425mm, e de 0,425 a 0,850mm. Tomando os valores de 

pH, organizou-se os mesmos na Figura 1. 

 
Figura 1: Comportamento pH. 

Observa-se que o pH manteve-se neutro na faixa de 6,2 a 

7,2. A portaria de consolidação Nº 5 de 2017, emitida pelo 

Ministério da Saúde, estabelece a recomendação do pH 

entre 6,0 e 9,5 para águas no sistema de distribuição, faixa 

essa que incluiu o limite dos valores de pH detectados 

durante a análise das amostras. 

A Figura 2 apresenta os dados de temperatura colhidos 

durante os ensaios. 

 
Figura 2: Comportamento de temperatura. 

Os valores de temperatura apresentam uma constância 
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durante todo o ensaio, não ocorrendo nenhuma variação 

significativa dos resultados.  

Na Figura 3, observa-se os dados coletados quanto a 

condutividade elétrica durante os ensaios. 

 
Figura 3: Comportamento de condutividade elétrica. 

Os valores de condutividade elétrica mantiveram-

se dentro da variação esperada, sendo constantes para todos 

os coagulantes, exceto para os tratamentos com coagulante 

Moringa oleifera, estes apresentam valores 

expressivamente maiores, isto acontece devido as 

propriedades da solução salina do coagulante Moringa 

oleifera. Após a passagem por ambos os tipos de filtros os 

sais foram retidos proporcionando a redução dos valores de 

condutividade elétrica.  

Na Figura 4, podemos observar a eficiência de remoção de 

turbidez dos dois tipos de filtros associados a cada 

coagulante. 

 
Figura 4: Comportamento eficiência de remoção de turbidez. 

Pode-se observar que em todos os tratamentos associados 

ao Filtro Tipo 2 obteve-se resultados superiores durante 

todo o ensaio, se comparado aos tratamentos associados ao 

Filtro Tipo 1. Nos tratamentos associados ao Filtro tipo 2, 

obteve-se também um tempo de resposta mais curto, 

apresentando assim resultados expressivos logo no início da 

amostragem. A maior eficiência de remoção foi encontrada 

com a aplicação do Tanino (99,22%) seguido do Cloreto 

Férrico (98,99%), Moringa oleifera (98,13%) e Sulfato de 

Alumínio (97,57%). 

De acordo com a portaria de consolidação Nº 5 de 2017, 

emitida pelo Ministério da Saúde, o valor máximo de 

turbidez permitido para água filtrada por filtração rápida é 

igual a 0,5uT, valor que não foi alcançado em nenhum dos 

tratamentos. 

Na Figura 5, pode-se observar a eficiência de remoção de 

cor aparente dos dois tipos de filtros associados a cada 

coagulante. 

 
Figura 5: Comportamento eficiência de remoção de cor aparente. 

Pode-se observar que ao final dos tratamentos, após a 

passagem pelo leito filtrantes, o Filtro Tipo 2 obteve 

resultados superiores ao Filtro Tipo 1. Os coagulantes 

Tanino e Cloreto Férrico apresentaram valores iguais em 

100% de eficiência de remoção, seguidos da Moringa 

oleifera e Sulfato de Alumínio a 99,93% e 99,26%, 

respectivamente. 

4 CONCLUSÕES 

Analisando os dados, fica evidente a funcionalidade e a 

eficácia da associação destes tipos de leitos filtrantes aos 

coagulantes. É importante evidenciar a atuação da Moringa 

oleifera que obteve resultados tão bons quanto os outros 

coagulantes, e do Tanino onde obteve-se os melhores 

resultados. A eficiência de remoção de turbidez foi de 

98,13% para o coagulante Moringa oleifera, e de 99,22% 

para o coagulante Tanino, e a eficiência de remoção de cor 

aparente foi de 99,93% para o coagulante Moringa oleifera, 

e de 100% para o coagulante Tanino, ambos quando 

associados ao Filtro Tipo 2. Respondendo ao nosso objetivo 

central, podemos afirmar a superioridade do Filtro Tipo 2, 

principalmente pelo desempenho atingido na eficiência de 

remoção de turbidez onde em todas as associações aos 

diferentes coagulantes, obteve-se resultados superiores a 

97% de eficiência de remoção. 
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1 INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas a demanda por água cresceu duas 
vezes mais que a população mundial, e as previsões para o 
futuro são de que, em uma escala mundial, os recursos 
hídricos possam sofrer uma diminuição de 40% até 2030 
(CONNOR; PAQUIN, 2016). 
Porém, sabe-se que a melhor maneira de atenuar essa 
escassez de água consiste em fazer uso mais eficiente dos 
recursos hídricos. Reaproveitar a água da máquina para 
lavar o piso, por exemplo, é uma simples e que gera 
economia significativa de água. Este é um exemplo de 
reuso de águas cinzas. Classificam-se como águas cinzas 
os efluentes provenientes de lavatórios, chuveiros, 
máquina de lavar e pias, por exemplo, (LI; WICHMANN; 
OTTERPOHL, 2009). 
As aplicações dessas águas, após tratadas, são múltiplas e 
variam desde o uso na irrigação e nas descargas de 
aparelhos sanitários, (ANGELAKIS; SNYDER, 2015). 
Para saber qual destino mais apropriado para a água cinza 
de uma edificação convém realizar um estudo prévio que 
seja capaz de quantificar a demanda e a oferta de águas 
cinzas. Em outras palavras, é necessário fazer um estudo 
de viabilidade para identificar a maneira mais racional de 
fazer uso dessas águas. 
Tendo isso em vista, este trabalho foi realizado com o 
objetivo de verificar a viabilidade do tratamento das águas 
cinzas provenientes do Instituto Federal do Ceará (IFCE) - 
campus Maracanaú, e seu posterior reuso dentro da 
instituição, de forma a alcançar uma realidade mais 
sustentável e, consequentemente, mais econômica. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
O material utilizado consistiu em computadores e 
softwares, como o Excel® ou seu equivalente gratuito, o 
Calc®. Tendo em vista a análise de viabilidade de 
implantação de um sistema de reuso de água cinza no 
Instituto Federal do Ceará (IFCE) - Maracanaú, o projeto 
foi desenvolvido em etapas sequenciais, detalhadas a 
seguir: 

2.1 Etapa 1 – descrição da estrutura hidráulica do 
prédio do IFCE 

Todas as fontes de água cinza foram definidas nesta etapa. 
Também foram levantadas informações sobre o consumo 
de cada aparelho, bem  como informações sobre o 
consumo total de água no prédio. 

 
 

2.2 Etapa 2- cálculo da oferta e demanda de águas 
cinzas do IFCE 

Considerando que as fontes de águas cinzas são os lavatórios 
e chuveiros, foi necessário estimar a  quantidade de usuários 
que utilizam esses aparelhos e o tempo médio de uso, 
para então determinar a  quantidade de água cinza gerada. 

2.3 Etapa 3 – cenário para reuso de água cinza 
Três cenários foram considerados: reuso da água para lavar 
piso, uso nas descargas dos vasos sanitários e reuso para 
irrigação dos jardins da edificação. 

2.4 Etapa 4 – análise de viabilidade 
A etapa final do projeto foi executada com o cálculo da 
viabilidade ambiental e econômica e a apresentação das 
medidas técnicas mais viáveis. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Pode-se determinar a vazão média de águas cinzas geradas 
no campus (por parte dos alunos), por meio da equação a 
seguir: 

Q = 
p x q x r

 (1) 

Sabendo-se que o Instituto conta com um número de 
contribuintes (p) de 1860 alunos, que possui uma cota per 
capita  de  águas  cinzas  (q)  de  4,36 litros/pessoa/dia   e   
utilizando-se um coeficiente de retorno (r) de 0,8 
(tabelado), tem-se que a vazão média de efluentes oriundos 
de pias e lavatórios, no campus, é de 6,48 m3/dia, ou 6480 
litros/dia. 
Em relação ao reuso de água voltado especificamente para 
uso em vasos sanitários, fez-se necessário um estudo 
referente ao consumo  diário de água em cada aparelho do 
campus, bem como um levantamento da quantidade de 
aparelhos total, resultando em estimativas da demanda total 
de água destinada às descargas. O cálculo simplificado 
utilizado para se descobrir esse consumo está exposto a 
seguir: 

Cmédio = f x Q x n (2) 
A partir do levantamento realizado na instituição, observou-
se que  a frequência  média  diária  por  vaso  (fi) foi de 
20,4 descargas/dia. Além disso, considerando-se que cada 
aparelho possui uma vazão (Q) de  6 litros/descarga, obteve-
se um consumo médio diário, por aparelho, de 122,4 
litros/dia. Assim, sabendo- se que há um total de 46 vasos 
sanitários disponíveis para os alunos no campus, conclui-se 
que a demanda média total diária de água é de 5630,4 litros, 
ou 5,63 m3, volume facilmente alcançado por meio de um 
tratamento simples das águas cinzas geradas no prédio, por 



 

meio de pias e chuveiros. Além disso, percebe-se que com 
esse valor de vazão média, os outros cenários de reuso 
propostos também são viáveis, uma vez que há uma boa 
disposição de água e o prédio não possui  dimensões    
muito  grandes, possuindo uma área de apenas 75.052 m2 . 
Em relação à viabilidade econômica da implementação de 
um sistema de reuso, pode-se estimar o retorno do 
investimento levando-se em conta o tipo de sistema a ser 
instalado, e os custos com materiais e com mão de obra, 
como pode ser observado pela fórmula proposta a seguir: 

PBS = 
K

[ ∑ (Ea - Ca)] - Co12
1

 (3) 

Porém, para se realizar esse estudo de viabilidade 
econômica faz-se necessário um conhecimento mais 
específico a respeito do projeto a ser implantado, bem 
como o tipo de tratamento que virá a ser utilizado, de 
forma a se ter conhecimento a respeito do custo capital de 
investimento e do custo operacional, por exemplo. Dessa 
forma, este trabalho encontra-se ainda em 
desenvolvimento, não havendo ainda dados em relação aos 
custos oriundos da implementação desse projeto. 

4 CONCLUSÃO 
Conclui-se, dessa forma, que é viável a implementação de 
um sistema de reuso de águas cinzas dentro da instituição, 
de forma a alcançar-se uma economia de água e uma 
realidade mais sustentável dentro do campus. 
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1 INTRODUÇÃO 

Entre as responsabilidades que o estado tem com sua 

população, destaca-se a fiscalização e monitoramento de 

águas que são utilizadas em processos industriais, 

garantindo seu retorno ao rio o mais próximo das suas 

características originais, pois, caso não seja tratada 

corretamente, acarretará consequências significativas ao 

meio ambiente e a população que faz uso da mesma. 

Evidenciando essa preocupação, a resolução 357/2005 

CONAMA afirma que “o controle da poluição está 

diretamente relacionado com a proteção da saúde, garantia 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria 

da qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários 

e classes de qualidade ambiental exigidos para um 

determinado corpo de água”. 

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção (Abit) o Brasil possui o quinto maior 

parque industrial têxtil do mundo, produzindo, anualmente, 

cerca de 5,4 bilhões de peças de vestuários. Para isso, a 

indústria têxtil precisa utilizar os recursos hídricos, pois os 

processos de limpeza, tingimento e acabamento dentro 

dessas indústrias são as que dão origem a uma grande 

quantidade de despejos (BRAILE & CAVALCANTI, 

1979). 

O objetivo deste projeto é executar a análise química do 

processo quanto aos parâmetros físico-químicos do sistema 

de tratamento do efluente de uma empresa localizada no 

município de Campo Mourão – Paraná, na qual, é lançado 

no Rio dos Papagaios. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Na empresa a estação de efluentes (ETE) é constituída por 

dois tanques, sendo eles, tanque de decantação e tanque para 

secagem do lodo, e uma canaleta onde é efetuado o despejo 

do efluente para o rio. Além dos tanques, são utilizados duas 

bombas, sendo uma para a captação do efluente bruto para 

posterior introdução em um pequeno tanque e a outra 

bomba responsável para levar o efluente bruto para o 

balanceamento de pH e após isso, adicionar  ácido 

sulfúrico.no efluente. Por uma calha, o efluente é 

direcionado a outro tanque , local onde será adicionado um 

polímero com um auxílio de pás, onde ocorre o clareamento 

e inicio da floculação. Posteriormente o efluente é enviado 

ao tanque de decantação, onde realiza-se a segregação da 

parque líquida com a parte sólida. Subsequentemente o 

efluente vai para outro decantador, no qual o lodo presente 

fica retido e a parte líquida, através de uma canaleta, é 

lançada no rio. O lodo é encaminhado para leitos de 

secagem, onde fca retido para que uma empresa 

especialiada faça a retirada e destianação correta. 

Os materiais utilizados para coleta foram, cinco garrafas 

PET (2 litros), cinco frascos DBO, material para 

identificação de cada amostra, caixa térmica com gelo, 

luvas para segurança, seringa e duas amostras, dentre elas, 

sulfato manganoso (MnSO4) e álcali-iodeto-azida que 

contém hidróxido de sódio (NaOH), iodeto de sódio (NaI) e 

azida sódica (NaN3). 

Para a execução de todo o processo de coleta, foi consultada 

a norma de Preservação e técnicas de amostragem de 

efluentes líquidos e corpos receptores (NBR9898/1987). 

Foram delimitados cinco pontos, P1; P2; P3; P4; P5, sendo 

respectivamente o efluente bruto, efluente tratado, três 

metros antes do rio receber o efluente tratado, três metros 

após ser efetuado o lançamento do efluente tratado no rio e 

seis metros após o lançamento do efluente tratado. Para 

efetuar a coleta das amostras conforme a Figura 1 e após a 

coleta, deu-se continuidade ao processo analítico no 

laboratório de solos da UTFPR – Campo Mourão.  

Todavia, as análises foram realizadas conforme métodos 

descritos em Standard Methods Water and Wastewater 

(1998) e conforme a disponibilidade do laboratório. 

 
Figura 1 : Localização da área de estudo com os cinco 

pontos coleta das amostras. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os parâmetros  que foram utilizados nas análises das 

amostras de efluente na empresa, pH, turbidez, alcalinidade, 

nitrogênio total, oxigenio dissolvido (OD) e demanda 

química de oxigênio (DQO), obteve-se resultados distintos 

expressos na Tabela 1. 



 

 

 

Parâmetro P1 P2 P3 P4 P5 

pH 9,41 7,47 6,48 6,22 6,24 

Turbidez 

(NTU) 
103 15,9 22,1 23,5 27,4 

Alcalinidade 

(CaCO3 

(mg/L)) 

312,62 256,25 107,62 11,27 12,3 

Nitrogênio 

Total 

(mg/L) 

28,42 - 10,8 9,38 9,52 

O.D. (ml) - 7.5 8,3 8,0 8,5 

D.Q.O. 520 309,1 25,6 15,2 20,3 
Tabela 1: Resultados obtidos através da execução dos parâmetros 

Na medição do pH utilizou-se um medidor eletrônico 

universal para laboratório. De acordo com a Resolução 

Conama nº 357, de 17 de março de 2005, para que água que 

chega ao rio seja de qualidade é necessário que o pH fique 

entre 6 e 9. Logo, nota-se que os pontos P3,P4 e P5 que são 

os que desenbocam no rio, estão dentro dos padrões de 

eficiência. 

A Resolução CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005, 

Seção II, Art. 14 que diz a respeito das condições de 

qualidade da água, expressa que para uma boa qualidade, a 

turbidez deve ser de até 40 unidades nefelométrica de 

turbidez (UNT). Comparando com os dados coletados no 

experimento, nota-se que apenas em P1 que é o efluente 

bruto, ou seja, não tratado, é ultrapassado o nível de turbidez 

indicada, com 103 NTU, os demais pontos apresentaram 

nivel abaixo de 40 NTU, significado uma boa qualidade de 

água. Podendo assim considerar o parâmetro como 

eficiente, visto que a partir do momento que a água 

desemboca no rio a turbidez se apresenta dentro dos 

padrões.  

Apenas o P1 apresentou alcalinidade à Fenolftaleína, com 

um volume titulado de H2SO4 de 6,9 ml, a partir desse dado, 

foi realizado o cálculo para o valor de alcalinidade, obtendo 

como resultado 70,72 ml/L CaCO3. Sendo assim foi 

necessáro a realização de uma nova titulação das amostras 

a partir do ácido sulfúrico e da solução indicadora Verde de 

Bromocresol + Vermelho de Metila (Solução Mista). A 

partir dos dados obtidos foi realizado o cálculo para a 

alcalinidade. Analisando os resultados, é observado elevada 

alcalinidade principalmente nos pontos P1, P2 e P3, sendo 

estes, onde se encontra os tanques do produto bruto, tratado 

e por ultimo o efluente sendo jogado diretamente no rio. 

De acordo com a resolução CONAMA n0 430, de 13 de 

maio de 2011, a concentração máxima permitida de 

Nitrogênio Total permitida para lançamentos de efluentes 

industriais é de 20 mg/L. O primeiro efluente foi o único 

que apresentou uma concentração acima do permitido, os 

demais estão dentro das normas, ou seja, nos padrões de 

eficiência. 

Para a determinação de oxigênio dissolvido (OD), utilizou-

se o método de Winckler.  Quando foi aplicado o ácido 

sulfúrico para ver se precisaria titular as amostras, apenas o 

P1(bruto) não teve a necessidade de titular, ou seja, não 

havia presença de oxigênio na amostra. Quando se fala em 

demanda química de oxigênio (D.Q.O.), seu aumento num 

corpo d’água deve-se principalmente a despejos de origem 

industrial, na determinação de D.Q.O., as amostras P1 e P2 

possuem uma alta concentração de oxigênio sendo possível 

ser explicado devid/o inexistência de material orgânico. Já 

nas amostras de P3, P4 e P5 do rio, temos uma baixa 

concentração de oxigênio o que conclui que à existência de 

material orgânico. 

Sendo assim, ao analisar a eficiência de cada método 

separadamente pode-se observar que o pH, turbidez, 

nitrogênio total e O.D. obtiveram bons resultados quando a 

água chegou ao Rio dos Papagaios. O que apresentou um 

menor indice de eficiência foi o D.Q.O., devido as amostras 

que desembocam no rio apresentarem ainda assim matéria 

orgânica. 

4 CONCLUSÃO 

Todavia, pode-se concluir que o objetivo proposto pela 

pesquisa foi alcançado, tendo em vista que foram aplicados 

todos os parâmetros desejados para avaliação do sistema de 

tratamento de efluentes da empresa. Com base nos 

resultados obtidos é possível concluir que grande parte dos 

valores tem confiabilidade, na qual foram discutidos 

perante referências. Alguns dos resultados não atendem 

fielmente ao real, pois não foram realizados experimentos 

em triplicata para confirmação absoluta dos dados. 

Contudo, em um contexto geral considera-se que as análises 

realizadas neste estudo foram eficientes. 
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1 INTRODUÇÃO 

A adsorção tornou-se um método importante na separação 

de poluentes devido a sua alta capacidade de remover 

substâncias encontradas em quantidades traços e que 

encontram resistência à métodos de degradação 

enzimáticos. Dentre diversas técnicas, a adsorção é 

considerada um processo atraente, devido a sua elevada 

flexibilidade, a simplicidade do processo, a facilidade de 

operação e entre outros fatores (Goscianska et al., 2015). 

Atualmente, diversas pesquisas focam em materiais 

alternativos ao carvão ativado comercial, que apresentam 

melhor biodisponibilidade, mas com grande potencial 

adsorvente. No tratamento da água, as sementes de Moringa 

oleifera apresentam alta capacidade de 

coagulação/floculação e exibem algumas vantagens em 

relação aos compostos químicos sintéticos, como 

biodegradabilidade, não-toxicidade, e produz menos lodo 

com baixo teor de metais (Reddy et al., 2011). Dentro deste 

contexto, não foram encontradas na literatura referências 

utilizando como biossorvente a semente de Moringa 

oleifera Lam. na remoção da tartrazina. Desta forma, o 

presente trabalho pretende contribuir para um melhor 

entendimento das características biossortivas da semente da 

Moringa oleífera Lam. utilizando leito fixo. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

O corante utilizado para o estudo de adsorção foi o amarelo 

tartrazina (Yellow n°5), doado pela empresa Duas Rodas 

Industrial de Jaraguá do Sul – SC. As sementes de Moringa 

oleifera (moringa) foram obtidas na cidade de Aracaju – SE, 

Brasil. Para o preparo do biossorvente, as sementes foram 

descascadas manualmente e em seguida foram secas em 

estufa com circulação de ar (Temporizador Digital SX 

CR/42) à 105°C (Akhtar et al., 2007) por 2 horas. Após a 

secagem, foram trituradas em um processador comum por 

aproximadamente 2 minutos para então serem padronizadas 

em uma granulometria de 28 mesh. O pó obtido foi utilizado 

como adsorvente para os ensaios de biossorção. 

2.1 Ensaios em coluna de leito fixo 

A metodologia utilizada para o estudo da biossorção de 

tartrazina em leito fixo foi baseada no trabalho de Meng et 

al. (2013). Os experimentos em leito fixo foram realizados 

em uma coluna de vidro com diâmetro interno de 0,9 cm e 

comprimento de 28 cm. Para o empacotamento da coluna, 

preencheu-se a coluna com aproximadamente 7 cm de 

esferas de vidro e em seguida adicionou-se um pequeno 

pedaço de tela de poliamida, com o objetivo de separar o 

biossorvente das esferas de vidro. Adicionou-se a massa 

adequada de biossorvente, seguido de outro pedaço de tela 

de poliamida, e uma camada de esferas de vidro de 

aproximadamente 7 cm, para garantir que a altura do leito 

não fosse alterada durante todo o ensaio. A solução do 

corante amarelo tartrazina, a uma concentração conhecida, 

foi bombeada através da coluna de adsorvente utilizando 

uma bomba peristáltica com ajuste de velocidade variável, 

em fluxo ascendente. As amostras do efluente da coluna 

foram recolhidas em intervalos regulares, até que o ponto 

de saturação do leito fosse atingido. As concentrações de 

corante na saída do leito foram analisadas por 

espectroscopia UV/vis (HACH DR 5000) em um 

comprimento de onda de 426 nm. 

2.2 Efeito da vazão de alimentação 

O efeito da vazão nas curvas de ruptura foi investigado 

usando taxas de fluxo de 1, 2 e 3 mL min-1. Em todos os 

casos, uma solução de alimentação com uma concentração 

inicial de tartrazina de 15 mg L-1 e pH 5 foi passada através 

de um leito fixo de 14 cm de profundidade. 

2.3 Análise dos dados de adsorção  

As curvas de rupturas foram construídas plotando Ct/C0 

(mg L-1) por t (min), onde Ct é a concentração na saída do 

leito, C0 é a concentração inicial e t é o tempo em que os 

pontos foram coletados. O desempenho do processo de 

adsorção em leito fixo depende do tempo necessário para 

ocorrer a ruptura da curva de adsorção e de sua forma. Diz-

se que o ponto de ruptura é aquele em que a Ct atinge 5% 

da concentração inicial, e o ponto onde a concentração de 

efluente atinge 95% é geralmente chamado de ponto de 

exaustão de coluna. A partir de estudos realizados por Auta 

& Hameed (2013), é possível calcular os dados de adsorção 

envolvidos no processo. O volume (mL) do efluente tratado 

é calculado a partir da Equação (1): 

        𝑉𝑡 = 𝑄𝑡𝑒                                   (1)       

Em que, Q é a vazão volumétrica (mL min-1) e te é o tempo 

de saturação da coluna (min). Com uma concentração 

conhecida do corante e a vazão de alimentação da coluna, 

calcula-se a capacidade máxima da mesma (qtotal em mg) 

a partir do cálculo da área acima da curva de ruptura. A área 

foi calculada a partir da integral de Cad (mg L-1) por t (min), 



 

 

mostrado a seguir na Equação (2): 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑄

1000
∫ 𝐶𝑎𝑑𝑑𝑡

𝑡=𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=0
                  (2)                                        

Onde,  

𝐶𝑎𝑑 = 𝐶0 − 𝐶𝑡                               (3)                                                                   

Em que, Cad (mg L-1) é a concentração de corante adsorvida 

no leito, C0 (mg L-1) é a concentração inicial de corante 

alimentada no leito, Ct (mg L-1) é a concentração na saída 

do leito em determinado tempo, ttotal (min) é o tempo total 

de alimentação e Q (mL min-1) é a vazão de alimentação. 

Em sequência, calcula-se a capacidade máxima de adsorção 

do biossorvente qm (mg/g) a partir da Equação (4): 

𝑞𝑚 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚
                                 (4)                                                                        

Onde qtotal (mg) é a capacidade máxima da coluna e m (g) 

a massa de biossorvente utilizada. Por fim, é possível 

calcular a quantidade total de corante enviada para a coluna 

Wt (mg) e a porcentagem R de corante removida pela 

coluna empacotada (%), como mostrado a seguir nas 

Equações (5) e (6), respectivamente: 

𝑊𝑡 =  
𝐶0𝑄𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000
                             (5)                                                                   

𝑅(%) =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑡
                              (6)                                                                    

3 RESULTADOS 

As curvas de ruptura apresentam-se na Figura 1 e os dados 

da coluna encontram-se resumidos na Tabela 1. 
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Figura 1: Efeito da vazão de alimentação  

Vazão 

(mL 

min-1) 

qtotal 

(mg) 

qm 

(mg 

g-1) 

Wt 

(mg) 

R(%) tr 

(min) 

ts 

(min) 

1 1,51 0,50 3,37 44,89 40 225 

2 1,73 0,57 4,81 36,02 20 185 

3 1,81 0,60 5,17 35,07 15 115 
Tabela 1: Dados de adsorção em leito fixo  

A partir da Figura 1 e dos dados da Tabela 1, é possível 

observar que o tempo de ruptura diminui de 40 a 15 min 

quando a vazão de alimentação da coluna aumenta de 1 para 

3 mL min-1, assim como acontece com o tempo de 

saturação, que diminui de 225 a 115 min. Desta maneira, a 

eficiência de adsorção das sementes de moringa em leito 

fixo é favorecida a vazões de alimentação mais baixas, no 

caso, a maior eficiência foi encontrada com a vazão de 1 mL 

min-1, alcançando 44,89% de remoção. Isto se deve ao fato 

de que, em um fluxo menor de alimentação, o tempo de 

contato entre a solução de tartrazina e o biossorvente é 

maior e, desta maneira, o adsorvato tem mais tempo para se 

difundir entre os poros da semente de moringa. Em fluxos 

elevados, o corante sai da coluna antes que ocorra o 

equilíbrio. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Chen et al. (2012) na adsorção de cromo hexavalente a 

partir de solução aquosa por haste de milho modificada, 

onde a curva de avanço tornou-se mais acentuada à medida 

que a taxa de fluxo aumentou. 

4 CONCLUSÕES 

No presente estudo, os resultados mostraram que a melhor 

eficiência do processo ocorreu em uma vazão de 1 mL min-

1, com uma altura de 14 cm e em pH 5. Os resultados obtidos 

demonstram que a moringa é um adsorvente possível de ser 

utilizado em sistema de leito fixo para a remoção de corante. 
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1 INTRODUÇÃO 

A universalização do acesso ao saneamento básico foi 

assumida como um compromisso de toda a sociedade 

brasileira através da Lei nº. 11.445/2007, que orienta as três 

esferas do governo quanto à melhoria da prestação de 

serviços e das políticas públicas de saneamento em busca de 

qualidade de vida dos brasileiros e da conservação e 

preservação do meio ambiente, sempre aliado ao fator 

desenvolvimento sustentável. No quesito saneamento, o 

Brasil enfrenta problemas como a escassez de tratamento de 

esgoto e deficiência nas infraestruturas de coleta e na 

destinação final de resíduos sólidos urbanos, sendo, em 

muitos casos, lançados diretamente nos corpos d’água sem 

o devido tratamento e obediência às condições, padrões e 

exigências dispostos em normas e resoluções (CONAMA 

nº 430/2011). Isso é uma das causas da contaminação do 

solo e dos mananciais de água apropriada para consumo 

humano, causando problemas sanitários e ambientais. 

Diante disso, a sociedade e governo estão se apossando de 

uma nova consciência ambiental e política atrelada ao 

desenvolvimento e aprimoramento de soluções técnicas e 

economicamente viáveis de tratamento de esgoto, que 

atendam à necessidade simplificada de implantação dos 

meios tratáveis nas comunidades brasileiras, tendo em vista 

que em 30,7% dos domicílios brasileiros constata-se 

inadequação ou inexistência da coleta de esgotos sanitários 

(PNAD/IBGE, 2010). Neste cenário, a implantação de 

técnicas alternativas de tratamento são necessárias, pois as 

tradicionais apresentam custo elevado e não são tão eficazes 

na remoção de microrganismos patogênicos e metais 

pesados do solo. Dentre as técnicas alternativas, 

consideradas naturais e mais praticáveis em regiões áridas e 

semiáridas, está o Método do Escoamento Superficial, que 

já é utilizada mundialmente (ERTHAL, 2008), apresenta 

facilidade de implementação, baixo custo e garante ao 

usuário a mesma eficiência e desempenho que o método 

tradicional. É caracterizado pela utilização de águas 

residuárias brutas e parcialmente tratadas para irrigação 

agrícola, tendo a vantagem de recuperar solos pobres, 

possibilitando o ganho de nutrientes necessários às plantas 

e incrementando a produção agrícola (SILVA FILHO, 

2014). O método auxilia na remoção de microrganismos 

patogênicos (coliformes termotolerantes) do solo, sendo um 

minimizador de riscos à saúde dos trabalhadores agrícolas 

(KRUZIC, 1997). Com base nisso, o objetivo deste trabalho 

é avaliar o desempenho de uma estação de tratamento de 

esgoto (ETE) do tipo “fossas sépticas-filtros anaeróbios”, 

tendo como pós-tratamento o escoamento superficial com 

vistas à remoção de DBO e coliformes termotolerantes, 

adequando as características físico-químicas e 

microbiológicas aos padrões exigidos para o reuso. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo compreende o município de Santa Maria, 

no estado do Rio Grande do Norte. Esse município situa-se 

na Microrregião do Agreste Potiguar, abrangendo uma área 

territorial de 219,567 km². Segundo o IBGE (2010), a 

população é de 4.762 habitantes, da qual apenas 49% é 

atendida com um sistema de tratamento de esgoto. A ETE 

disponível é composta por duas fossas sépticas, seguidas de 

dois filtros anaeróbios de fluxos ascendentes e três rampas 

de escoamento, com declividades de 2%, 4% e 8%. 

Utilizou-se como vegetação de cobertura a palma forrageira 

(Opuntia fícus L.Mill), por ser uma das vegetações mais 

resistentes às intempéries. A taxa de aplicação foi de 0,40 

m3/h.m. Os ensaios para avaliação da eficiência do 

tratamento foram: pH, Temperatura, DBO, DQO e 

coliformes termotolerantes. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comportamento do pH sofreu pouca alteração para todas 

as taxas de aplicação e rampas. O esgoto aplicado tendeu 

para valores um pouco acima da neutralidade, todavia essa 

proximidade manteve-se durante todo o trajeto do esgoto 

nas rampas; este caso é um indício de que nenhuma 

condição de tamponamento foi quebrada, propiciando, 

assim, um ambiente adequado para o desenvolvimento das 

plantas e ocorrências das reações químicas necessárias à 

depuração do esgoto. Os maiores valores de pH são 

encontrados na rampa 3, o máximo chegou a 7,43. Já os 

menores são encontrados na rampa 1, com mínimo igual a 

7,05. O pH do sistema combinado Fossa/Filtro/Rampa 3 foi 

acrescido entorno de 4% no final do tratamento. O pH do 

afluente variou entre 7,08 a 7,37 , sendo que esta pequena 

variação demonstra a boa capacidade de tamponamento do 

sistema. A maior temperatura foi observada na rampa 2, 

com 29,5ºC; e a mínima foi de 28,5ºC, observada nas três 

rampas. A temperatura do esgoto afluente não se 

demonstrou tão elevada, ficando na média de 29,50ºC. Esse 

valor se deu pelo período chuvoso na época da coleta de 

dados, que contribuiu para baixas temperaturas, tanto para 

o esgoto afluente, quanto para o efluente advindo das fossas 

e dos filtros. Segundo Silva Filho (2014), o valor médio da 

temperatura esteve entorno de 29°C e está em conformidade 

com a temperatura do Nordeste do Brasil e a predominância 



 

 

nessa faixa de temperatura deu-se devido ao horário de 

coleta (8-16h). A temperatura mais elevada, ao longo dos 

meses de observação nas rampas, foi igual a 29,75ºC no 

trecho final da rampa 2. O que já era esperada devido à 

presença de vegetais e, este valor é comumente encontrado 

na literatura para esgotos submetidos a um pré-tratamento. 

A temperatura mais baixa, equivalente a 28,50ºC foi 

observada no início de cada rampa. Os efluentes 

provenientes da fossa séptica e do filtro anaeróbio também 

apresentou média de temperatura igual a 28,50ºC, 

considerada normal para efluentes e dentro da faixa 

encontrada no litoral nordestino. A partir dos valores 

médios para o sistema completo foi possível perceber a 

pequena oscilação de temperatura. Na Figura 1, estão os 

valores das concentrações de coliformes termotolerantes ao 

longo das rampas para a taxa de aplicação de 0,40m3/h.m. 

 
Figura 1: Concentrações de coliformes termotolerantes. 

 

Para o esgoto bruto, a faixa estipulada para o parâmetro 

coliformes termotolerantes para efluentes domésticos varia 

entre 106 a 1010 NMP/100mL, conforme Jordão e Pessoa 

(2005). A densidade média de coliformes termotolerantes 

para o esgoto bruto é de 2,71x107 NMP/100mL, estando, 

portanto, dentro da faixa estipulada. A qualidade 

bacteriológica do efluente final não está satisfatória para a 

utilização na irrigação irrestrita de culturas industriais, 

cerais, forrageiras, pastagens e árvores, uma vez que se 

apresenta dentro do valor máximo recomendado pela OMS 

(WHO, 1989), que estabelece um padrão de, no máximo, 

1000 coliformes termotolerantes/100mL, visto que os 

valores obtidos no experimento foi de 1,89x103 

NMP/100mL para os sistema de pós-tratamento adotado, 

valor este um pouco acima do recomendado. Optando-se 

pelas rampas de escoamento, pode-se esperar que a remoção 

de bactérias na superfície do solo alcance eficiência de 95%, 

podendo, este valor, ser superado e chegar a 99%. Essa 

porcentagem depende de taxas de aplicação, tempo de 

detenção, tamanho das rampas, além de variar com os 

diferentes pontos de aplicação. A eficiência na remoção de 

coliformes termotolerantes situou-se acima de 99,9% para 

todas as rampas com palma forrageira. A grande eficiência 

na remoção de coliformes, sugere que a utilização de 

rampas de escoamento nos sistemas de tratamento de 

esgotos domésticos pode vir a recomendar o tratamento 

terciário, simplificando e barateando custos de estações de 

tratamento, objetivando a remoção de coliformes 

termotolerantes. Evidenciou-se a remoção de coliformes 

termotolerantes do efluente advindos da fossa séptica e 

filtro anaeróbio e demonstram que, ao percorrer a rampa, o 

efluente tem remoção significativa de coliformes 

termotolerantes nos metros finais, com valores de 3 a 4 

unidades log (iguais nas 3 rampas), valores estes 

encontrados na literatura técnica para este parâmetro, como 

citado por VON SPERLING (2005). As concentrações de 

coliformes termotolerantes obtidas para as rampas 1, 2 e 3 

são compatíveis com o valor recomendado para remoção de 

coliformes termotolerantes em efluentes de rampas de 

escoamento superficial destinados a algumas aplicações de 

reuso tais como forrageiras, pastagens e árvores. Para 

irrigação irrestrita, segundo a OMS (1989), não é 

satisfatória, uma vez que o valor final (1,89 x10³ 

NMP/100mL) está acima da média recomendada que é de 

1000NMP/100mL. Quanto à evolução da remoção de 

patógenos foi medianamente satisfatório tendendo-se a um 

acréscimo conforme o aumento da área de aplicação do 

efluente e o efeito intenso da radiação solar observado, visto 

que esses microrganismos são sensíveis à radiação 

ultravioleta. 

4 CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que o sistema de rampas de escoamento, 

como pós-tratamento de efluentes, é eficiente na remoção 

de DBO, apresentando baixo custo de construção e 

operação e remoção satisfatória de microrganismos 

patogênicos. As rampas de escoamento superficial também 

apresentaram a possibilidade de reaproveitamento da 

cobertura vegetal e resiste às variações de carga e descarga 

de efluentes e precipitações. 
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1 INTRODUÇÃO 

Entre as diversas técnicas usadas para tratar efluentes da 

indústria têxtil, os processos de separação por membrana 

(PSM) parecem ser uma boa escolha. A maioria dos 

corantes utilizados é tóxica, com potencial carcinogênico, 

além de possuírem estruturas complexas resistentes à 

degradação (QIU et al., 2015). Apesar da eficiência dos 

métodos convencionais, produtos indesejáveis podem ser 

gerados, aumentando os custos do processo de remoção e 

descarte destes (YANG et al., 2017). Dentro dos PSM, 

uma alternativa atualmente investigada é a modificação de 

membrana com certos tipos materiais e técnicas, a fim de 

melhorar o desempenho das membranas, reduzindo a 

incrustação ou introduzindo novas funcionalidades, como 

por exemplo, aumentar a hidrofilicidade da superfície 

(XU; WAN; HUANG, 2009).  

Alguns tratamentos já são aplicados com este propósito, 

entre eles a modificação de membranas com óxido de 

grafeno (OG), um material promissor com propriedades 

que aumentam a seletividade na remoção de contaminantes 

e diminuem a incrustação (GOH et al., 2015), que é o 

principal problema associado à utilização de membranas 

para tratamento de efluentes. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

modificação de uma membrana de microfiltração 

comercial (MF) de polietersulfona (PES) por meio do 

processo de filtração de óxido de grafeno sob pressão, 

visando melhorar sua eficiência na remoção de corante 

preto 5 e melhorar as propriedades anti-incrustantes da 

membrana. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Grafite em pó (Sigma Aldrich, < 20 μm), peroxodissulfato 

de potássio (K2S2O8, ≥ 99.5%), pentóxido de fósforo 

(P2O5, ≥99,5%), permanganato de potássio (KMnO4, ≥ 

99%), ácido sulfúrico (H2SO4 ≥ 98%), ácido clorídrico 

(HCl 37%) e peróxido de hidrogênio (H2O2, 30% em 

massa) foram utilizados na síntese do óxido de grafeno. 

Uma solução comercial de OG (2 mg/mL) foi utilizada 

para construção de uma curva padrão no espectrofotômetro 

UV-VIS (660 nm) (KONIOS et al., 2014) para avaliar a 

concentração da solução preparada em laboratório. Todos 

os reagentes mencionados foram adquiridos da Sigma-

Aldrich. Membranas de microfiltração PES da Sartorius 

(47 mm de diâmetro, tamanho médio de poro de 0,2 μm) 

foram utilizadas como suporte para as modificações. O 

corante reativo preto 5 (RP5) (Chemistry Texpal) foi 

utilizado para os testes de filtração (10 mg/L).  Todas as 

soluções foram preparadas com água deionizada. 

2.1 Solução de OG 

O óxido de grafeno foi sintetizado pelo método de 

Hummer’s modificado, adaptado por Yamaguchi (2016). 

A metodologia utilizada está representada de forma 

simplificada na Figura 1. 
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Figura 1: Fluxograma Geral da Produção do Óxido de Grafeno.  

As nano-folhas de OG foram esfoliadas por 300 minutos 

via sonicação em um banho ultrassônico (Ultronique - 

QS.5/40A – Frequência 40KHz) e depois foram 

centrifugadas a 5000 rpm por 30 minutos para remover o 

óxido de grafite não esfoliado.  

2.2 Modificação de Membranas 

A membrana foi modificada em uma célula de aço 

inoxidável acoplada em um sistema de ar pressurizado. 

Solução de OG contendo 1 mg de nano-folhas dispersas 

foi filtrado sob pressão de 3 bar através da membrana. As 

membranas foram testadas imediatamente após as 

modificações, na mesma célula descrita acima.  

A membrana modificada foi denominada de PES-MF-OG, 

enquanto a membrana pura utilizada para efeitos 

comparativos foi denominada de PES-MF. 

2.3 Testes de Filtração 

Os testes de filtração foram realizados a temperatura 

ambiente com uma área efetiva de membrana de 11,34 

cm2. Inicialmente, a membrana foi compactada com água 

deionizada por 30 minutos até que o fluxo atingisse o 



 

 

estado estacionário. Então, avaliou-se o fluxo médio inicial 

de água (𝐽i).  Posteriormente, o fluxo de RP5 (𝐽c) foi 

investigado. Antes da medida do fluxo médio de água final 

(𝐽f), uma limpeza hidráulica da superfície da membrana foi 

realizada. Todos os fluxos de permeado foram avaliados a 

1 bar. 

O fluxo de permeado (𝐽𝑃) (L/h.m2) foi calculado usando a 

equação 1: 

𝐽𝑃 =
𝑚

.𝑡.𝐴
 (1) 

onde m é a massa coletada a cada amostra (kg); ρ é a 

massa específica da água (kg/m3); t é o tempo medido para 

coleta da amostra (h) e A é a área efetiva da membrana 

(m2). 

A incrustação foi determinada de acordo com a equação 2. 

(%)Incrustação =  
𝐽i − 𝐽𝑓

𝐽𝑓
× 100   (2) 

A remoção do corante foi medida por meio da equação 3: 

(%) 𝑅 = 1 −
𝐶1

𝐶0
 ×  100   (3) 

onde C1 (ppm) and C0 (ppm) denotam a concentração de 

corante na corrente de permeado e na solução de 

alimentação, respectivamente. A concentração de corante 

foi determinada por um espectrofotômetro UV-Vis (UV-

1800, Shimadzu, Japão) em um comprimento de onda de 

597 nm. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os dados obtidos nos ensaios de 

filtração para as membranas pura e modificada.  

Membranas PES-MF PES-MF-OG 

Fluxo Médio (L/h.m²) 

Ji 18643,21±136,20 10,62±0,81 

Jc 15302,80±101,34 7,32±0,67 

Jf 16979,78±118,18 9,49±0,46 

Parâmetros Avaliados (%) 

Incrustação 8,92 10,67 

Remoção do RP5  2,84 31,42 

Tabela 1: Valores dos fluxos médios, incrustação e remoção de 

corante para a membranas pura e modificada. 

Apesar de uma queda expressiva nos fluxos de permeado 

da membrana pura para a membrana modificada, verifica-

se que a membrana modificada teve sua seletividade 

aumentada em mais de 10 vezes, uma vez que a remoção 

RP5 alcançou 31,42% de remoção.  Esse aumento na 

remoção deve-se ao fato de que o OG, possivelmente 

reduz o diâmetro dos poros da membrana, bloqueando a 

conexão interna entre eles e dificultando o transporte do 

permeado (Yang et al., 2017). 

A incrustação apresentada por PES-MF-OG foi 

ligeiramente superior ao apresentado pela PES-MF, ainda 

assim o valor de 10,67% pode ser considerado baixo, já 

que o fluxo foi recuperado em quase 90%.  

A membrana pura deveria ter apresentado um valor de 

incrustação menor do que o obtido neste trabalho, uma vez 

que ela praticamente não retém o contaminante. Pode-se 

supor que o tempo de compactação para a membrana pura 

não foi suficiente para decaimento do fluxo a um fluxo de 

fato estável, sendo assim o valor obtido para a incrustação 

foi maior do que realmente deveria ser.  

4 CONCLUSÕES 

Os testes de filtração mostraram que a modificação foi 

responsável por diminuir expressivamente o fluxo de 

permeado pela membrana. Em contrapartida, a remoção do 

corante reativo preto 5 foi aumentada e um baixo valor de 

incrustação foi obtido. 
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1 INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, a preocupação com o ambiente aquático 

natural tem aumentado, principalmente quando se trata de 

recursos utilizados como fontes de abastecimento de água, 

como águas superficiais e subterrâneas, pois podem conter 

uma grande variedade de componentes físicos e químicos 

com risco potencial para saúde pública (Mólgora et al., 

2013). 

Os corantes são componentes químicos que fazem parte 

dessa variedade, e estão cada vez mais sendo utilizados nos 

diversos ramos das atividades industriais. Os efluentes 

industriais são as principais fontes de contaminação das 

águas superficiais, e muitas das vezes despejados sem 

nenhuma forma de tratamento nos recursos hídricos (Kumar 

et al., 2016). 

Processos de separação por membranas funcionam como 

barreiras seletivas, capazes de separar duas fases e  

restringir total ou parcialmente o transporte de uma ou 

várias espécies químicas presentes nas fases (Habert; 

Borges; Nobrega, 2006). Assim a membrana pode ser 

definida como uma interface semi-seletiva que separa duas 

fases (alimentação e permeado), podendo restringir de 

forma parcial ou total o transporte de espécies químicas que 

estão presentes nessas fases (Mulder, 1996). 

Nos últimos anos vários métodos de modificação da 

superfície de membranas vêm sendo estudados com 

objetivo de melhorar o fluxo permeado através da 

membrana e otimizar sua capacidade de retenção do 

componente de interesse, à exemplo da modificação por dip 

coating (Ma; Rajabzadeh; Matsuyama, 2015). 

Portanto o presente trabalho buscou modificar a superfície 

de membranas comerciais de polietersulfona (PES), de 

forma a melhorar suas propiedades, e reduzir o fenômeno 

de fouling, quando da aplicação na remoção de corantes. 

2 MATERIAIS E METODOS 

As membranas utilizadas neste trabalho foram de 

microfiltração de (PES) da marca Milipore® (47 mm de 

diâmetro, tamanho médio de poro de 0,22 μm). 

Foram utilizados quitosana, ácido acético, ácido sulfúrico e 

catecol para modificação da membrana. A técnica 

empregada para modificação foi a dip coating de modo que 

a membrana foi imersa e mantida em agitação 

primeiramente em solução de ácido sulfúrico 20% por um 

período de 30 minutos, e depois em uma solução de ácido 

acético 1% com 0,5 g de quitosana e 0,5 g de catecol por um 

período de 1 hora. 

A solução do corante amarelo tartrazina foi preparada, a 

partir da dissolução do corante em água deionizada, na 

concentração de 10 mg/L. As concentrações foram 

determinadas por espectroscopia UV-VIS no equipamento 

HACH DR5000, no comprimento de onda de 426 nm. 

2.1 Solução Quitosana-Catecol 

Para o preparo da solução de quitosana-catecol, 

primeiramente preparou-se uma solução de ácido acético 

1% com água deionizada, e em seguida adicionou-se 0,5 g 

de quitosana e 0,5 g de catecol. A solução foi mantida sob 

agitação de 150 rpm por um período de 20 horas. 

2.2 Teste de Filtração 

Foram realizados ensaios de filtração com a membrana pura 

e a membrana modificada, para fins comparativos. 

O fluxo de água foi avaliado por meio da permeação de água 

deionizada pelas membranas por um período de 60 minutos, 

sob pressão de 2 bar. Em seguida variou-se a pressão de 2 a 

0,5 bar, e por meio das medições de fluxo pode-se calcular 

a permeabilidade ao obter o coeficiente angular do ajuste 

linear de fluxo versus pressão. 

A equação 1 demonstra o cálculo do fluxo. 

JF =
m

. t. A
 

            

(1)1 

Em que 𝐽𝐹 representa os fluxos médios de água inicial (𝐽0) 

e final (𝐽2) e o da água contaminada com corante  (𝐽1) 

através da membrana (L/h.m2), m é a massa (kg),  é a 

massa específica da água (kg/m³), t é o tempo (h) e A é a 

área efetiva da membrana (m2). 

As mesmas condições experimentais foram utilizadas para 

filtrar a água contaminada com corante, cujo cálculo da 

porcentagem de remoção foi feito relacionando a 

concentração inicial (c0) e a concentração final (c1) de 

corante em solução. 

% 𝑅 = (1 −
𝑐1

𝑐0

) 𝑥100            (2) 

Ao final da filtração da água contaminada com corante, 

filtrou-se novamente água deionizada a fim de calcular o 

fouling (3) e o fator de recuperação de fluxo (4). 

% 𝑓𝑜𝑢𝑙𝑖𝑛𝑔 =  
𝐽0 − 𝐽2

𝐽0

× 100            (3)               



 

 

% RF =  
J2

J0
× 100             (4)  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 apresenta os resultados de fluxo para as 3 

filtrações realizadas para as membranas pura e modificada. 

 

Membranas PES-PURA 
PES-

MODIFICADA 

Fluxo Médio (L/h.m²) 

J0 7.912,19 1.183,81 

J1 2.203,69 1.020,96 

J2 1.638,32 660,82 

Permeabilidade (L/h. m².bar) 

 1.217,10 426,87 
Tabela 1: Resultados de fluxo e permeabilidade das membranas. 

Nota-se pela Tabela 1 que o fluxo e a permeabilidade da 

membrana diminuíram após a modificação. Possivelmente 

as moléculas de quitosana e de catecol formaram uma rede 

na superfície da membrana, bloqueando a passagem pelos 

poros resultando nessa redução, conforme sugerido por Qiu 

et al. (2015). 

A Figura 1 apresenta as porcentagens de remoção do 

corante e a porcentagem de fouling obtidos para as 

membranas em estudo. 
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Figura 1: Porcentagem de remoção e fouling obtidos para as 

membranas. 

É possivel perceber com a Figura 1 que após a modificação 

da membrana, houve um aumento na porcentagem de 

remoção do corante amarelo tartrazina, de 8,69% para 

27,75%, bem como uma diminuição no fouling, de 61,64% 

para 44,18%, o que justifica o emprego da modificação, 

apesar da diminuição de fluxo e da permeabilidade, 

conforme apresentado na Tabela 1. 

4 CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que o processo de filtração, utilizando 

membranas comerciais modificadas pela técnica dip 

coating aumentou a porcentagem de remoção de corantes 

da água, e diminuiu o fouling, um dos problemas associados 

ao processo de separação por membranas. 

Neste sentido, ressalta-se que o processo de separação por 

membranas é uma tecnologia eficiente e promissora dentre 

os processos de tratamento de água, e com um amplo campo 

de estudo para melhoria desse processo. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria têxtil figura uma das principais responsáveis 

pela poluição dos recursos hídricos, devido ao elevado 

consumo de água e baixo aproveitamento dos insumos. 

Estima-se que cerca de 50% dos corantes utilizados pelas 

indústrias, são perdidos no efluente final devido a não 

fixação às fibras durante o processo de tingimento 

(KHANDEGAR; SAROHA, 2013).  Os corantes reativos 

do tipo azo, são os mais utilizados pelas industrias têxteis, 

os quais caracterizam-se  por conter como grupo cromóforo, 

o grupamento azo (-N=N-) ligado a anéis aromáticos (FU, 

2010). Geralmente as indústrias têxteis adotam sistemas 

biológicos e físico-químicos para o tratamento desses 

efluentes, porém estes têm se mostrado ineficazes para a 

degradação efetiva de corantes. A presença desses 

compostos em corpos receptores provocam alterações em 

ciclos biológicos, afetando processos de fotossíntese. Além 

disso, diversos estudos têm mostrado que os subprodutos de 

sua degradação natural podem ser carcinogênicos e 

mutagênicos (LIMA et al., 2007).  

Atualmente, os processos redutivos fundamentados no uso 

de ferro metálico (Fe0) tem apresentado elevada eficiência 

no tratamento de diversos compostos orgânicos 

contaminantes, principalmente corantes (DUTTA et al., 

2016). No processo de degradação, o Fe0 atua como doador 

de elétrons para os substratos orgânicos, sendo oxidado a 

íons ferrosos (Fe2+), com concomitante redução dos 

contaminantes (Equação 1). 

Fe0
(s)  Fe2+ + 2e-                   (1) 

A liberação constante de Fe2+ em solução, pode 

proporcionar a aplicação de um proceso de tratamento 

subsequente, o processo oxidativo do tipo foto-Fenton, o 

qual é baseado na reação entre o Fe2+ e peróxido de 

hidrogênio (H2O2), associado a uma fonte de radiação, para 

geração do radical hidroxila (.OH) (Equação 2 e 3). 

 

Fe2++ H2O2    Fe3+ + OH - +  . OH                     (2)                                                                                         

        Fe3+ + H2O + h   Fe2+ + . OH +  H +                          (3) 

 

Neste contexto, o presente trabalho apresenta como 

principal objetivo, avaliar a potencialidade do processo 

redutivo, seguido do processo oxidativo do tipo foto-

Fenton, para a degradação de corantes reativos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Reagentes  

A capacidade dos sistemas redutivo/oxidativo foi avaliada 

utilizando-se uma solução aquosa (50 mg/L) contendo a 

mistura de três corantes reativos: Azul Remazol Brilhante 

(QR-19, C.I 61200), Laranja 16 (C.I 17757) e Preto 5 (C.I 

20505). Esta mistura de corantes foi denominada (MC). 

Como fonte de ferro metálico, para o processo redutivo, foi 

utilizada lã de aço comercial. 

Para o proceso oxidativo, utilizou-se H2O2 100 mgL-1. 

2.2 Tratamento preliminar da lã de aço 

Com o objetivo de retirar óxidos e hidróxidos que possam 

se depositar na superfície da lã de aço, esta foi previamente 

imersa em 250 mL de HCl (10% v/v) durante 15 minutos, e 

posteriormente lavadas com 500 mL de água destilada. 

2.3 Processo Redutivo  

O experimento foi realizado em um funil de separação (250 

mL de capacidade) (Figura 1a). Durante o processo de 

tratamento, utilizou-se 200 mL da MC em condições 

previamente otimizadas: pH=3 e 10g de lã de aço. Alíquotas 

foram coletadas em tempos pré-determinados e submetidas 

ao controle analítico. 

2.4  Processo Oxidativo (foto-Fenton) 

O processo oxidativo foi executado em um reator 

fotoquímico de bancada com capacidade de 300 mL, 

equipado com refrigeração a água e sistema de agitação 

magnético. A radiação ultravioleta foi proporcionada por 

uma lâmpada a vapor de mercúrio de 125 W, a qual foi 

inserida na solução envolta por um bulbo de quartzo (Figura 

1b). 

 

 
Figura 1: Esquema representativo utilizado durante o (a) 

Processo Redutivo e (b) Processo Oxidativo (foto-Fenton) 

 

2.4 Controle analítico 

O proceso de degradação da MC foi acompanhado via 

espectroscopia UV-Vis (200-800 nm), realizada em 

espectrofotômetro HACH DR 6000, utilizando cubetas de 

quartzo com 1 cm de caminho óptico. A concentração de 

Fe2+  em solução foi determinada via espectroscopia UV-

Vis, utilizando Kit Alfakit com faixa de 0,1 a 4 mgL-1. 



 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura 2, está representado os espectros de absorção na 

região UV-Vis da MC coletadas em cinco diferentes tempos 

de tratamento redutivo. 

 

 
Figura 2: Modificação do perfil espectral da MC após 

tratamento redutivo 

 

Observa-se na Figura 2, que nos primeiros 5 minutos de 

tratamento já foi possível observar uma redução da ordem 

de 50% na região compreendida entre 350-700 nm, que 

caracteriza os grupos cromóforos das moléculas de 

corantes, indicando a redução da cor. Ao final do processo 

a redução nesta região foi de 70%. Embora o sistema 

permita uma descoloração significativa da MC, a 

permanência de intensos sinais na região ultravioleta (200-

350 nm) que são características de grupos aromáticos 

substituídos, indicam uma baixa capacidade de 

mineralização do sistema, o que aponta para a necessidade 

de processos complementares posteriores. Após 45 

minutos, 15 mgL-1 de Fe2+ são liberados em solução, o que 

viabiliza a aplicação adicional do processo oxidativo do tipo 

foto-Fenton. 

Dessa forma, a aplicação do processo foto-Fenton foi 

viabilizada pela adição de H2O2 em concentração de 100 

mgL-1 em solução, obtendo-se os resultados apresentados na 

Figura 3. 

 

 
Figura 3: Modificação do perfil espectral da MC após 

tratamento redutivo e oxidativo do tipo foto-Fenton 

 

Como pode ser observado na Figura 3, após 30 minutos do 

processo foto-Fenton, houve uma redução de 

aproximadamente 94% da cor remanescente do processo 

redutivo, além de significativa redução dos compostos 

orgânicos que absorvem na região ultravioleta (200-350 

nm). O pequeno sinal residual centrado em 200 nm, pode 

estar associado à presença de ácidos orgânicos, tais como 

ácidos oxálico, espécies que costumam ficar acumuladas no 

fim do processo (ZANELLA, 2010).  

Diante dos resultados apresentados nas Figuras 1 e 2, é 

possível observar que o processo redutivo pode ser uma 

alternativa eficiente e economicamente viável para a 

descoloração de corantes, no entanto, para ser obtida uma 

degradação destes compostos, é necessário um processo de 

tratamento complementar, como o processo oxidativo 

proposto neste trabalho.  

 

4 CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados apresentados, pode-se 

observar que a lã de aço comercial é uma eficiente 

alternativa como fonte de ferro metálico para a aplicação do 

processo redutivo, o qual apresentou uma elevada 

capacidade de descoloração da mistura de corantes, no 

entanto, baixa capacidade de degradação. Todavia, com a 

combinação do processo oxidativo, foi possível observar 

uma diminuição significativa do sinal espectral 

correspondente aos compostos aromáticos, sugerindo a 

degradação dos corantes têxteis estudados. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional associado à má utilização da 

água contribui com o aumento considerável da demanda 

per capita de água doce (MAY, 2008). O consumo de 

água residencial pode contribuir com mais da metade do 

consumo total de água nas áreas urbanas. O reuso da água 

prioriza a utilização de águas de menor qualidade para 

tarefas que não demandariam de água potável. Para reduzir 

o consumo de água nas residências podem-se utilizar 

fontes de reuso de águas cinzas (provenientes, em geral, da 

utilização de lavatórios, chuveiros, banheiros, máquina de 

lavar roupa e tanque), para a lavagens de veículos, rega de 

jardins e descarga de vasos sanitário. Assim, o processo de 

reutilização das águas cinzas pode acontecer após 

tratamento simplificado, dependendo do reuso. Destaca-se, 

porém, que o reuso da água para qualquer fim depende de 

sua qualidade física, química e microbiológica. Para que 

possa ser reutilizada, a água deve apresentar características 

que estejam de acordo com os usos recomendados.  

Dessa forma, neste trabalho teve-se por objetivo avaliar o 

tratamento de águas da máquina de lavar roupa por 

coagulação/floculação/decantação seguida de filtração 

direta descendente, visando o reuso da água para fins não 

potáveis. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados nas dependências da 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus 

Universitário de Sinop, no laboratório de Tratamento de 

Água e Resíduos (LATR). As amostras de água cinza 

foram coletadas em uma residência unifamiliar, provindas 

da utilização em lavagem de roupas com sabão em pó e 

enxaguadas com amaciante. A água cinza na saída da 

máquina era armazenada em tambores e transportada ao 

laboratório. Antes dos experimentos, a água passou por 

peneira de tecido para remoção de sólidos grosseiros. Os 

experimentos foram realizados com 3 subtipos de água 

(lavagem de roupas claras (água clara), de roupas de cor 

(água média) e de tapetes sujos (água sujas)). O tratamento 

consistiu na coagulação/floculação/decantação (CFD) + 

filtração (CFDF). Para a CFD foi utilizado coagulante à 

base de tanino (Tanfloc® SG, da empresa Tanac, RS). A 

CFD foi realizada em tambor de 200 L, com agitação 

manual e volume de 100 L de água cinza, com valor de pH 

de 8,0 e dosagem de coagulante de 450, 400 e 300 mg.L
-1 

para as águas escura, média e clara, respectivamente. O 

valor do pH e as dosagens foram definidos em pré-testes. 

A filtração foi descendente, realizada em filtro de 15 cm 

de altura, composto de pedra (base suporte), areia (6 cm) e 

carvão antracito (9 cm). A passagem da agua cinza no 

filtro após CFD foi ajustada para vazão de 

aproximadamente 0,1 L.s
-1

 e com aproximadamente 10 cm 

de coluna de água no filtro. Os parâmetros analizados 

foram cor (uH), turbidez (NTU), absorbância em UV254nm 

(ABS UV) (cm
-1

), demanda química de oxigênio (DQO) 

(mg.L
-1

), pH e sólido totais (mg.L
-1

). Na Tabela 1 são 

apresentados os parâmetros da água cinza bruta dos 3 

subtipos de água. 

 

Parâmetros Água Escura Água Média Água Clara 

Cor 717 1203 546 

Turbidez 106 143 75,4 

UV 0,76 0,92 0,71 

DQO 389 388 468 

pH 7,8 7,8 8,26 

Solidos Totais 1140 1110 1610 
Tabela 1: Caracterização das águas cinzas brutas utilizadas no 

proceso de coagulaçao/flocução/decantação/filtração.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que grande parte das remoções 

foram alcançadas pela etapa de CFD (AF) e que a CFD + 

filtração (DF) melhorou ainda mais as remoções. Para a 

água escura, os resultados mostraram altas remoções de 

turbidez (100%), de cor (>84%), de ABS UV (>56%) e de 

DQO (>87%) (Tabela 2). Para a água definida como média 

observaram-se resultados muito bons para a remoção em 

relação aos parâmetros avaliados (Tabela 3). As remoções 

de cor e turbidez foram de 100%, de ABS UV, maior do 

que 70% e de DQO maior que 69%. Para a água clara, os 

resultados mostraram que a água submetida ao tratamento 

completo alcançou altas remoções de turbidez (>97%), de 

cor (>80%), de ABS UV (>58%) e de DQO (>56%) 

(Tabela 4). 

 

 Remoções % 
Parâmetros 3h 6h 9h 

 AF DF AF DF AF DF 

Cor 81,3 84,7 81,5 84,4 82,1 83,8 

Turbidez 95 100 96 100 100 100 

UV 39,6 57,7 42,4 58,1 47,2 56,4 

DQO 74,8 89,2 85,4 87,5 77,2 87,9 

Solidos Totais 14,9 20,2 - - - 16,7 
Tabela 2: Remoção de cor, turbidez, ABS UV, DQO e sólidos 

totais no tratamento de água escura.  
 

 



 

 

 Remoções % 
Parâmetros 3h 6h 9h 

 AF DF AF DF AF DF 

Cor 88,1 100 100 100 100 100 

Turbidez 100 100 100 100 100 100 

UV 61,7 73,5 62,6 70,8 62,3 70,8 

DQO 66,5 69,7 68,4 70,3 67,7 72,9 

Solidos Totais 22,5 23,4 - - - 19,8 
Tabela 3: Remoção de cor, turbidez, ABS UV, DQO e sólidos 

totais no tratamento de água média.  
 

 Remoções % 
Parâmetros 3h 6h 9h 

 AF DF AF DF AF DF 

Cor 27,8 89,6 28,4 82,6 13,0 80 

Turbidez 33,8 100 38,9 97,1 20,3 100 

UV 11,4 64,2 15,1 59,1 7,9 58,5 

DQO 57,4 67,9 56,7 67,9 49,3 64,4 

Solidos Totais 11,8 10,6 - - - 11,2 
Tabela 4: Remoção de cor, turbidez, ABS UV, DQO e sólidos 

totais no tratamento de água clara.  

Observou-se que a maior parte da remoção de turbidez e 

cor aconteceu na etapa de CFD. O coagulante promoveu a 

aglutinação dos sólidos suspensos e coloidais, favorecendo 

a clarificação pela sedimentação dos flocos maiores. No 

processo de filtração, a clarificação foi completada, devido 

à característica da filtração, que é a de retenção de sólidos 

suspensos formados na etapa CFD. Estudos realizados por 

Cruz et al (2005) com água gerada em lavanderia 

industrial também demostraram maiores remoções no  

processo de CFD. Em relação aos valores de turbidez, no 

final do tratamento variaram de 0,02 e 2,2 NTU, valores 

menores do que o preconizado pela normativa NBR 

13969/97 (ABNT, 1997), que estabelece valores menores 

do que 10 NTU para reuso. Em relação ao valor de pH 

verificou-se que este ficou com valores dentro da faixa 

recomendada, de 6 a 8. 

A remoção de sólidos totais não foi observada na mesma 

intensidade quando comparada aos outros parâmetros. A 

fração de sólidos não removidos pode estar relacionada 

com frações não biodegradáveis presentes na composição 

da água cinza, como substâncias inorgânicas e coloidais, 

componentes dos produtos de limpeza e higiene pessoal, 

que não são eficientemente removidos em processos de 

clarificação (PAULO et al., 2009), possivelmente devido 

às características dos sólidos e do coagulante (este de 

caráter catiônico). 

Zotesso (2017), ao realizar testes de tratamento da água da 

lavanderia do Hospital Universitário Regional de Maringá 

(pH 6,0) com o coagulante Tanfloc SG, nas dosagens de 

120 e 140 mg.L
-1

, seguido de filtração, obteve remoções de 

cor e turbidez maiores do que 90% e remoções de DQO 

próximos de 30%. Os percentuais de remoções de cor e 

turbidez foram semelhantes ao encontrado nesse estudo, 

porém, os valores de DQO foram menores do que os 

encontrados neste trabalho (entre 64 e 88%). 

Souza (2012) avaliou os parâmetros cor e turbidez tratando 

a água de lavanderia hospitalar (pH 9,0) com o processo de 

CFD com o coagulante Tanfloc SG, nas dosagens de 200 a 

600 mg.L
-1

, obtendo melhores remoções de cor e turbidez, 

maiores do que 94%, na dosagem de 600 mg.L
-1

. 

Durante as etapas realizadas observou-se que houve 

variação de dosagens do coagulante para cada tipo de 

água. Esse tipo de comportamento pode ter ocorrido 

devido à diferença de concentrações de elementos 

presentes nos sabões e amaciantes e das substâncias 

provenientes da sujidade das roupas lavadas. Com isso, 

verificou-se que o coagulante natural, Tanfloc SG, foi 

eficiente no tratamento da água de lavanderia tanto 

sozinho, quanto associado à filtração. 

Por fim, verificou-se escassez de dados de literatura para 

tratamento de águas cinzas e águas de lavandarias 

domésticas por (CFDF). Os trabalhos encontrados 

referentes ao tratamento de águas cinzas geradas em 

lavanderias domésticas abordam revisões de estudos para 

diferentes tratamentos e meios de reuso para fins não 

potáveis, sendo que nenhum trabalho apresentou o 

processo de tratamento CFDF completo. 

4 CONCLUSÕES 

A CFDF é eficiente no tratamento de águas cinzas. 

A água cinza tratada apresentou resultados satisfatórios 

com o coagulante Tanfloc SG para os parâmetros 

analisados.  

Diferentes dosagens de coagulante são necessárias para 

cada tipo ou condição da água de lavanderia.  

Foi possível verificar que a água tratada apresenta 

potencial para reuso doméstico em fins não potáveis, na 

irrigação, lavagens de calçadas e veículos e descarga de 

vasos sanitários. 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

(ABNT). Tanques sépticos -unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos – projeto, 

construção e operação: NBR 13.969. Rio de Janeiro: ABNT, 

1997.  

CRUZ, J. G. H., MENZES, J. C. S. S., RUBIO, J. Aplicação de 

coagulante vegetal à base de tanino no tratamento por 

coagulação/floculação e adsorção/ coagulação/floculação do 

efluente de uma lavanderia industrial.  In: XXIII CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL., Campo Grande, 2005. Anais, Campo Grande: 

UFRGS, 2005. p. 2-10. 

MAY, S. Caracterização, Tratamento e reuso de águas cinzas e 

aproveitamento de águas pluviais em edificações.  Tese 

(Doutorado em Engenharia Hidráulica e Sanitária). Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, 2008.  

PAULO, P. L., BEGOSSO, L., PANSONATO, N. SHRESTHA, 

R.R., BONCZ, M. A., Design and configuration criteria for 

wetland systems treating greywater. Water Science Technology, 

60:60-102, 2009.  

SOUZA, R. C. Tratamento de efluentes de lavanderia hospitalar 

para fins de reuso. Dissertação (Pós-Graduação em engenharia 

Urbana). Universidade Estadual de Maringá, 2012 

ZOTESSSO, J. P. Tratamento avançado de efluente de lavanderia 

hospitalar. Tese (Doutorado em Engenharia Química). 

Universidade Estadual de Maringá, 2017.   



 

 

AVALIAÇÃO DE CINÉTICA DE FLOCULAÇÃO/DECANTAÇÃO 

UTILIZANDO TANFLOC EM ÁGUA BRUTA 
Marcus Vinicius Ribeiro Ruggeri (1); João Gabriel da Silva Andrade (2); Ana Paula Lopes 

Ribeiro (3); Maycon Adriano dos Santos Ribeiro (4); Juliano Katayama Groff (5); 
 

Palavras-Chave: Tratamento de água, Coagulante Natural, Polímero. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A atual situação do sistema de tratamento de água bruta no 

Brasil possibilita a utilização de meios físicos e químicos 

existentes para atender ao padrão de potabilidade 

requerido na Portaria 2914/11, contido nesse tratamento 

está o processo de coagulação para melhor conformidade 

da água aos padrões mencionados pela portaria. A 

realização de ensaios de laboratório é importante para a 

obtenção de parâmetros mais viáveis, principalmente em 

estações de tratamento de água que utilizam coagulantes. 

Geralmente são utilizados coagulantes químicos a base de 

sais de Alumínio e Ferro, que se provam eficientes devido 

a operação em uma ampla faixa de pH, entretanto, são 

prejudiciais a saúde ou ao próprio sistema de distribuição 

da água. O Sulfato de Alumínio é objeto de diversos 

estudos científicos, devido este, estar ligado a supostas 

doenças no sistema nervoso central e periférico (Rosalino, 

2011).  

Uma alternativa para a substituição desses coagulantes 

químicos são os coagulantes naturais, dentre eles o Tanfloc 

SG, Tanfloc SL e a Moringa Oleifera, no estudo utilizou-

se o Tanfloc SL, entretanto ambos são um polímero 

orgânico-catiônico de baixo peso molecular, de origem 

essencialmente vegetal, e ainda atua como coagulante, 

floculante e produto de auxílio para coagulação no 

tratamento de águas em geral. Segundo Acunã e Cruz 

(2004), é efetivo em uma ampla faixa de pH, elimina o uso 

de alcalinizantes (como soda ou cal), não acrescenta 

metais ao processo e proporciona uma redução no volume 

de lodo a ser descartado. Ainda, de acordo com sua 

composição orgânica, pode ser biologicamente degradado 

ou eliminado termicamente. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar a eficiência do Tanfloc, por meio de sua cinética de 

floculação e decantação, com amostras de agua bruta. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 Para os ensaios de cinética de coagulação/floculação foi 

preparado em laboratório um efluente sintético a partir da 

mistura de sedimentos com água da torneira, a amostra foi 

homogeneizada e armazenada em galão. Posteriormente 

2L do efluente sintético foi adicionado em cada jarro para 

os ensaios preliminares utilizando o Tanfloc SL como 

coagulante. 

Para os ensaios de coagulação/floculação, utilizou-se o 

equipamento Jar-Test / FlocControl III configurado como 

25s em mistura rápida a 490 rpm e 20min como mistura 

lenta a 30 rpm. As concentrações do coagulante nos seis 

tubos do Jar-Test foram de 200mg/L, 300mg/L, 400mg/L, 

600mg/L, 700mg/L e 800mg/L com alíquota de 5ml em 

cada jarro. 

As coletas das amostras foram realizadas durante o 

processo de decantação em intervalos de tempo pré-

determinados (0,3,6,9,12,15,18,21,31,41,51,61 min), 

posteriormente a turbidez de cada amostra foi analisada 

separadamente em turbidímetro modelo DLT-WV da del 

lab. 

 

3 RESULTADOS 

Após o procedimento de coagulação e floculação realizado 

no Jar-Test, foram obtidos os seguintes dados. (Tabela 1) 

 

Turbidez 

 Inicial (NTU) 
455  489  492  564  683  800  

Amostra T(Min) 
200 

mg/L 

300 

mg/L 

400 

mg/L 

600 

mg/L 

700 

mg/L 

800 

mg/L 

1 0 496 433 464 554 693 679 

2 3 426 457 486 539 609 766 

3 6 283 377 424 485 581 680 

4 9 177 257 343 432 418 549 

5 12 122 209 298 395 419 538 

6 15 97 171 264 312 417 477 

7 18 79,1 169 245 329 378 453 

8 21 48 137 227 304 349 422 

9 31 48 113 208 272 352 368 

10 41 38,6 93,8 194 253 313 344 

11 51 36,8 79,3 192 248 317 304 

12 61 35,8 76 175 242 320 321 

Eficiência 

de 

Remoção 

x 7,87 15,54 35,37 42,91 46,85 40,13 

pH Inicial x 7,1 7,04 6,98 7,12 7,17 7,6 

pH Final x 7.06 7 7,08 6,93 6,95 6,95 

Tabela 1: Valores de pH e Turbidez. 

Por meio dos dados observou-se a discreta variação do pH 

no processo, que é uma vantagem se comparado a 

coagulantes como o sulfato de alumínio.  Quanto a 

eficiência de remoção de concentração de sedimentos pelo 

Tanfloc, a mesma se apresentou melhor quando a 

concentração usada foi a de 700 mg/L. Também foi 



 

 

possível determinar a cinética do procedimento, conforme 

a Figura 2, complementando a análise do resultado 

anterior. 

Figura 1: Variação da turbidez (NTU) em função do tempo de 

ensaio 

 
Figura 2: Cinética de floculação/decantação durante o tempo de 

ensaio. 

4 CONCLUSÃO 

Houve disparidade nas amostras utilizadas durante os 

ensaios devido a mistura dos sedimentos ser feita 

manualmente, e a homogeneização das amostras não foi 

adequada, onde mesmo em uma situação em que houve 

uma distribuição rápida das amostras, a água do galão de 

5L foi se esgotando, ocasionando em maiores valores nas 

ultimas amostras utilizadas para esse ensaio. 

A partir dos testes, pode-se concluir que o coagulante 

Tanfloc é consideravelmente efetivo na remoção de 

sedimentos na concentração de 700 mg/L, onde a 

eficiência foi de 46,85%. 

Diferente dos coagulantes químicos, o Tanfloc não 

provocou nenhuma alteração significativa em relação ao 

pH inicial da água bruta. 

Pelo presente estudo fica comprovada a viabilidade técnica 

do mesmo, pois, apresentou uma eficiência considerável 

para quantidades não muito elevadas de coagulantes.  

Outros fatores a serem considerados na sua utilização 

frente aos coagulantes convencionais se apresentam em 

forma de contribuição quanto a saúde da população, onde 

não haverão mais entradas de sais metálicos no tratamento 

de água, propiciando assim um coagulante que atenda as 

necessidades de um sistema de tratamento de água e agrida 

menos a população consumidora da água tratada. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em áreas urbanizadas, conforme apontado por Fontes & 

Barbassa (2003), as alterações no uso do solo trazem a 

redução da infiltração e o consequente aumento do 

escoamento superficial, resultam muitas vezes em 

inundações urbanas. No intuito de atenuar esse acréscimo 

de escoamento, segundo Cruz et. al. (1998), a prática mais 

utilizada consiste na canalização, onde a população 

responsável pera geração transfere as consequências para a 

população a jusante, criando assim uma nova problemática. 

Dessa forma, se faz necessária a busca por medidas eficazes 

e sustentáveis para atenuar essa problemática. Baptista et. 

al. (2005), afirma que a recomendação ou obrigatoriedade 

de reservatórios individuais vem sendo um crescente 

alternativa em legislações municipais. Os MRDs 

(microrreservatórios de detenção) são dispositivos de 

pequeno porte construídos para armazenamento temporário 

da água pluvial gerada no lote, propiciando o seu despejo 

lentamente nas canalizações. 

O presente estudo propõe uma sistematização para a 

determinação do volume de MRDs em uma bacia urbana no 

município de Pato Branco – PR, uma vez que a legislação 

municipal não estabelece essa especificação. Essa proposta 

visa garantir a eficácia do desempenho da aplicação desses 

dispositivos para atenuação de enchentes urbanas.  

2 MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo  

O município de Pato Branco localiza-se na Região Sudoeste 

do Paraná e aproximadamente 94% de sua população vive 

na área urbana. Segundo Jabur & Gasparini (2007), durante 

a edificação da área central do município a maior parte dos 

corpos hídricos superficiais foram canalizados. 

A Lei Municipal Nº 2.349, de 2004, estabelece que novas 

edificações industriais, públicas, educacionais, residenciais 

(A≥ 200 m²), comerciais (A≥ 100 m²), contem com a 

captação da chuva e seu encaminhamento para MRDs in 

loco. A legislação também prevê o uso desse volume para 

atividades não potáveis, porém não define nenhum método 

de para seu dimensionamento. 

2.2 Método de Dimensionamento do volume de MDRs  

Buscando uma metodologia que possibilite determinar os 

volumes considerando diferentes períodos de retorno (Tr), 

tomou-se como base o proposto por SUDERHSA (2002), 

aplicado a Pato Branco-PR sendo a mesma metodologia 

adotada por Tucci (1997). 

Ambas afirmam que a vazão máxima pode ser obtida pelo 

Método Racional, para o qual considerou-se a intensidade 

máxima da chuva para o município de Pato Branco – PR 

proposta por Fendrich (1998). Para o coeficiente de 

escoamento considerou-se uma ponderação levando em 

conta a taxa de ocupação TO, a qual se encontra apresentada 

na Equação 1, levando em conta o relevo e ocupação. 

C=0,25+0,75.TO (1) 

Segundos estas, o volume necessário para controle de 

pequenas áreas urbanas pode ser é estimado pela diferença 

da vazão de escoamento antes e depois da ubanização 

considerando um tempo de 60 minutos. Sendo a razão entre 

esse volume e a área considerada, denominado volume 

especifico. Chegando a Equação 2, onde qn é a vazão 

especifica em l/s.ha e td o tempo de duração em minutos. 

v=((611+(1833*TO)/(td+9)0,73).Tr
0,15-qn)).td.60  (2) 

Onde o tempo de duração que retorna o volume específico 

máximo é determinado a partir da derivada da equação 2 em 

função de td, igualada a zero fazendo-se uso de iterações. 

Uma vez determinados os td para cada Tr (2, 5 e 10 anos) e 

TO (10% a 100%, com incremento de 10%) adotados, 

substituiu-se os mesmos na Equação 2 e então obteve-se os 

respectivos volumes específicos máximos. Então por meio 

do uso de regrassão linear, foi possível a determinação de 

uma equação para cada Tr, que aponte o volume de 

detenção necessário.  

Para fins de demonstração essa sistemática foi aplicada 

considerando uma ocupação hipotética e comparou-se os 

volumes obtidos, com os resultantes da aplicação de 

métodos propostos em regulamentações já consagradas 

como o Manual de Drenagem Urbana da Região 

Metropolitana de Curitiba - PR (SUDERHSA, 2002) e o 

Decreto n° 15.371/06 do município de Porto Alegre - RS. 

O manual relativo a região de Curitiba-PR, propõe um pré-

dimensionamento do volume de detenção, com base na 

Equação 3, onde A é a área do lote em ha, e o Tr admitido 

para comparação foi de 10 anos. 

V=2,546. Tr
0,3320,25.TO.A (3) 

Enquanto a legislação de Porto Alegre – RS determina que 

este volume deve ser dado pela Equação 4 qual considera 

um Tr=10 anos, e onde i é a intensidade da chuva em m/h, 

para qual durante a comparação considerou-se a proposta 

por Fendrich (1998) para Pato Branco-PR. 

 V=qn..i. TO.A (4) 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Sendo assim, levando em conta a sistemática apresentada, a 

vazão específica de projeto qn para Pato Branco-PR, 



 

 

considerando um Tr=10 anos foi de 46,90 l/s.ha, superior as 

especificadas nas regulamentações dos municípios de 

Curitiba -PR (27 l/s.ha) e Proto Alegre -RS (20,8 l/s.ha). 

Os volumes específicos relativos a Equação 2, com tempos 

de duração (td) determinados por meio de iteração, 

encontram-se apresentados nas Tabelas 1 e 2.   

 

Tr 

(anos) 

Taxa de ocupação (%) 

10 20 30 40 50 

2 45,97 68,27 92,92 119,62 148,08 

5 52,85 78,45 106,74 137,464 170,18 

10 58,01 84,66 118,66 152,74 189,10 
Tabela 1: Volumes específico (m³/ha) para cada TO e Tr. 

 

Tr 

(anos) 

Taxa de ocupação (%) 

60 70 80 90 100 

2 178,14 209,64 242,46 276,54 311,76 

5 204,73 240,84 279,67 317,82 358,31 

10 227,47 267,71 308,99 353,13 398,12 
Tabela 2: Volumes específico (m³/ha) para cada TO e Tr 

Após a determinação desses volumes específicos, fazendo-

se uso de regressão linear, buscou-se desenvolver uma 

equação para determinação do volume especifico para cada 

tempo de retorno (Tr), as quais encontram-se apresentadas 

na Figura 1, juntamente com suas respectivas curvas. 

 
Figura 1: Curvas de volumes específico (m³/ha) para Tr em 

relação a taxa de ocupação e respectivas equações. 

O produto dessas equações de volume específico pela área 

de cada lote em ha, resulta no volume de detenção 

necessário para MRDs, apresentados nas Equações 5, 6 e 7 

respectivamente para os tempos de retorno 2, 5 e 10 anos. 

V=(0,079.TO²+2,1018.TO+23,408). A (5) 

V=(0,091.TO²+2,4140.TO+26,922). A (6) 

V=(0,097.TO²+2,7317.TO+28,113). A (7) 

3.1 Demonstração da sistemática proposta  

A Tabela 3 apresenta os volumes de detenção requeridos, 

considerando uma ocupação hipotética aplicada a Pato 

Branco-PR. Para propiciar uma comparação, a tabela 

referida também apresenta os volumes determinados com 

base nas regulamentações dos municípios de Porte Alegre - 

RS, e Curitiba -PR previamente apresentados nesse estudo. 

 

Área 

(m²) 

TO 

(%) 

Proposto  

V (m³) 

Curitiba 

V (m³) 

P. Alegre 

V (m³) 

500 60 15 16 13 

600 40 18 13 10 

700 50 21 18 15 

800 40 23 17 14 

900 40 26 19 15 

1000 50 29 26 21 

Tabela 3: Volume dos MRDs (m³) para ocupação hipotética 

4 CONCLUSÕES 

O presente estudo determinou uma sistematização para 

determinação do volume de detenção necessário para 

aplicação de MRDs no município de Pato Branco-PR. 

Sendo essa sistemática de simples aplicação, requerendo 

apenas a especificação do período de retorno a ser adotado 

e a entrada da taxa de ocupação e da área de cada lote.  

Ao aplica-la considerando-se uma ocupação hipotética, 

comparando os resultados com os obtidos com o uso de 

metodologias propostas em regulamentações consagradas, 

a mesma mostrou-se coerente, resultando em valores 

ligeiramente superiores ao encontrados, o que pode ser 

consequência das considerações adotadas no coeficiente de 

escoamento superficial, quanto ao relevo, solo e ocupação 

da bacia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A deposição de resíduos em aterros sanitários é 

uma das soluções cabíveis para resolver a problemática de 

resíduos urbanos, porém essa deposição gera um atenuante 
que vem sendo estudado com maior frequência devido seu 

potencial elevado de contaminação, sendo este o chorume. 

O Chorume é um líquido escuro gerado pela degradação 

dos resíduos em aterros sanitários. Ele é originário de três 

diferentes fontes: - da umidade natural do lixo, 

aumentando no período chuvoso; - da água de constituição 

da matéria orgânica, que escorre durante o processo de 

decomposição; - das bactérias existentes no lixo, que 

expelem enzimas, enzimas essas que dissolvem a matéria 

orgânica com formação de líquido (SERAFIM et al, 2003). 

Assim sendo, o presente trabalho teve como 
premissa tratar o efluente gerado na disposição de resíduos 

sólidos através do processo de eletrocoagulação, avaliando 

o parâmetro de condutividade elétrica. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizada a coleta do efluente a ser tratado, no 

caso o chorume (lixiviado) em uma empresa responsável 
por destinar adequadamente os resíduos sólidos. O 

chorume coletado foi utilizado para realizar os ensaios de 

eletrocoagulação, onde foi possível analisar o parâmetro 

de condutividade elétrica com base no “Standard Methods 

for The Examination of Water and Wastewater”(2012). A 

Tabela 1 apresenta o equipamento e o método utilizado. 

Parâmetro Equipamentos Metodologia 

Condutividade 

elétrica 

Condutivímetro Mca 

150 
2510 B 

   Tabela 1- Equipamento e metodologia para o ensaio aplicado. 

Os ensaios de eletrocoagulação foram realizados 

em um reator de acrílico retangular de capacidade de 2 

litros com 12 cm de largura, 12 cm de comprimento e 20 
de altura. Com sistemas de eletrodos metálicos de ferro de 

geometria retangular, arranjadas em paralelo e conectados 

em uma fonte elétrica (12V) geradora de corrente 

contínua. Para homogeneizar o meio foi utilizado um 

agitador magnético. Ao término de cada ensaio uma 

amostra foi coletada e deixada em repouso. Após o tempo 

de 2 horas de sedimentação ou repouso foi realizada a 

leitura do parámetro de condutividade elétrica. 

 

Figura 1: Esquema do Reator de EC em escala de bancada com 
eletrodos monopolares em paralelo. 

A Figura 1 apresenta os materiais utilizados no 

procedimento do tratamento do lixiviado através do 

processo de eletrocoagulação. 

       O sistema de eletrodos monopolares foi disposto por 

meio de 4 placas de ferro conectadas em paralelo e fixadas 

por parafusos de policloreto de polivinila (PVC), 

originando 2 pares de eletrodos com distância de 1 cm 

entre eles. Estas placas apresentam 20 cm de altura, 5 cm 

de largura e 3 mm de espessura, sendo que o isolamento e 

distanciamento entre elas foi feito de forma equidistante. 
Conectores fixados com parafuso metálico e fio de cobre 

foram utilizados para interligar as placas de mesma 

polaridade. 

   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para analisar a variação da condutividade elétrica 

do lixiviado foi gerado o gráfico 1 com os dados obtidos 

no experimento que constam na tabela 2, onde é possível 

compreender em qual das amostras há uma maior 

eficiência de remoção relacionada à condutividade elétrica 

e em qual caso será mais efetiva a realização da 

eletrocoagulação. 



 

 

Ensaio Duração 

(min) 

pH CONDUTIVIDADE 

1 40 3,58 12,49 

2 60 3,58 14,93 

3 80 3,58 16,82 

4 40 7,62 10,11 

5 60 7,62 9,65 

6 80 7,62 9,27 

7 40 9,93 13,45 

8 60 9,93 11,83 

9 80 9,93 12,53 

10 60 7,62 8,33 

11 40 3,58 16,34 

12 60 3,58 14,63 

13 80 3,58 15,47 

14 40 7,62 9,79 

15 60 7,62 8,85 

16 80 7,62 7,88 

17 40 9,93 12,95 

18 60 9,93 12,18 

19 80 9,93 9,89 

20 60 7,62 7,1 

BRUTA (21) - 11,91 7,62 

Tabela 2- Dados de condutividade elétrica em µS/cm, pH e 
tempo de duração dos ensaios realizados.  

Na tabela constam os dados de condutividade 
elétrica com as amostras em meio ácido, básico e 

neutro, onde foram coletadas para analise após o 

tempo de duração de 40, 60 e 80 minutos. E a partir 
daí foi possível realizar o gráfico com base nestas 

características. 

 
Gráfico1: Variação da condutividade elétrica (µS/cm) dos 
ensaios. 

Através do gráfico 1 é possível notar que em 

amostras ácidas a condutividade elétrica é mais elevada, o 

que implica em menor resistência elétrica do efluente. 

Com isso constata-se que nesse tipo de amostras há 

necessidade de menor quantidade de energia para realizar a 

eletrocoagulação, tornando-o mais viável economicamente 

quando analisado apenas neste âmbito. 
  

 

4 CONCLUSÃO 
Com base nos dados obtidos e analisados foi 

possível perceber que o tratamento por meio da 

eletrocoagulação é mais eficaz em amostras de pH ácidos e 

que a condutividade auxilia no processo de tratamento, 

porém quanto maior a condutividade, mais rápida é a 

degradação do eletrodo. Portanto analisando pelo âmbito 
de otimização do processo como um todo, trabalhar com o 

efluente ácido pode economizar energia mas tornar custoso 

o processo pela questão de alto índice de degradação do 

eletrodo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que os recursos hídricos devem apresentar 

condições físicas e químicas adequadas para sua utilização 

pelos seres vivos, contendo substâncias essenciais à vida e 

isento de espécies químicas e organismos prejudiciais à 

saúde. Debe ainda ser adequada aos serviços domésticos, 

apresentar baixa agressividade, turbidez e dureza, não 

apresentar cor, sabor e odor. Neste contexto, o tratamento 

da água visa a remoção de partículas suspensas e coloidais, 

matéria orgânica, microrganismos e outras espécies 

presentes na água, que possam causar efeitos adversos à 

saúde humana (BRAGA et al., 2005; LIBâNIO, 2010). 

Dentre as tecnologias existentes para a produção de água 

potável, os processos de separação por membranas (PSMs) 

constituem a principal inovação tecnológica, desde o 

desenvolvimento das tecnologias convencionais, 

(SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001), visto que as membranas 

de micro e de ultrafiltração são consideradas barreiras 

físicas capazes de remover partículas e coloides em 

suspensão, turbidez, bactérias, algas e parasitas 

(BERGAMASCO et al., 2011). 

Neste sentido, o presente trabalho visou tratar a água 

captada do Rio Pirapó por meio do processo de filtração, 

utilizando membranas de ultrafiltração. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A agua bruta coletada foi do Rio Pirapó, e esta foi 

caracterizada em termos de cor e compostos com absorção 

em UV254 (Org) por meio de espectrofotômetro UV-VIS 

HACH DR 5000, e em termos de turbidez, por meio de 

turbidimetro HACH 2100 P. 

Os ensaios de ultrafiltração foram realizados a temperatura 

ambiente em uma unidade de ultrafiltração/nanofiltração 

(UF/NF) de bancada (PAM Membranas Seletivas®), a 

qual opera pelo principio de filtração convencional, com 

área filtrável de 9,62 cm2. Para estes ensaios, utilizou-se 

membranas de ultrafiltração de polietersulfona de 300KDa 

da marca Milipore®. 

O fluxo inicial de água foi avaliado, por meio da 

permeação na membrana de água ultrapura pelo período de 

60 minutos na pressão de 1 bar até a estabilização do 

fluxo. Em seguida, a pressão foi variada (1 a 0,25 bar), e o 

fluxo foi medido de modo a calcular a permeabilidade, por 

meio do coeficiente angular do ajuste linear de fluxo 

versus pressão. 

A Equação 1 demonstra o cálculo do fluxo: 

JF =
m

. t. A
             (1)  

Em que 𝐽𝐹 pode representar os fluxos médios de água 

inicial (𝐽0) e final (𝐽2) e o da agua em  estudo  (𝐽1) através 

da membrana (L/h.m2), m é a massa (kg),  é a massa 

específica da água (kg/m³), t é o tempo (h) e A é a área 

efetiva da membrana (m2). 

A filtração da água bruta na membrana de ultrafiltração, 

foi realizada sob as mesmas condições experimentais 

descritas anteriormente. A remoção de cor, turbidez e 

matéria orgânica, foi determinada por meio da relação 

percentual entre os valores iniciais (c0) e finais (c1) de cada 

parámetros avaliado.  

% 𝑅 = (1 −
𝑐1

𝑐0

) 𝑥100            (2) 

Ao final da filtração da água em estudo, filtrou-se 

novamente água ultrapura a fim de calcular o fouling (3) e 

o fator de recuperação de fluxo (4). 

% 𝑓𝑜𝑢𝑙𝑖𝑛𝑔 =  
𝐽0 − 𝐽2

𝐽0

× 100            (3)               

% RF =  
J2

J0
× 100             (4)  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 ilustra a caracterização da água bruta em 

termos de cor, turbidez e matéria orgânica. Percebe-se que 

a água bruta apresenta uma cor característica de água 

superficial em período de estiagem. 
 

Cor (Ptco) Turbidez (NTU) Org UV (cm
-1

) 

273 53,8 0,215 

Tabela 1: Parâmetros de caracterização da água bruta. 

A Figura 1 ilustra o ajuste linear do gráfico de fluxo versus 

pressão utilizado para o cálculo da permeabilidade. 

Nota-se que sob as condições experimentais, a 

permeabilidade calculada foi de 575,09 (L/h.m².bar). 
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Figura 1: Permeabilidade da membrana da ultrafiltração. 

A Figura 2 demonstra os fluxos inicial, da água bruta e o 

final obtidos experimentalmente. 
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Figura 2: Fluxos permeado na pressão de 1 bar. 

A partir da Figura 2 observa-se que na filtração da água 

bruta houve uma queda do fluxo permeado, o que pode ser 

justificado pelo elevado fouling encontrado, de 80,90%. A 

água bruta é rica em cor, turbidez e em matéria orgânica, 

cujas partículas, provavelmente entupiram os poros da 

membrana, diminuindo o fluxo permeado. 

A Figura 3 ilustra a remoção dos parâmetros avaliados. 
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Figura 3: Remoção dos parâmetros avaliados. 

Observa-se que houve 100% de remoção da cor, 99,01% 

de remoção da turbidez e 88,37% de remoção da matéria 

orgânica. 

A Figura 4 ilustra a água bruta e a água filtrada, e como 

ficou a membrana após a filtração da água bruta. 

  
Figura 4: Ilustração da agua bruta antes e depois da filtração (A); 

membrana após a filtração da agua bruta (B). 

4 CONCLUSÕES 

Conclui-se que o processo de filtração, utilizando 

membrana comercial de ultrafiltração foi eficiente no 

tratamento da água bruta, apresentando boa remoção dos 

parâmetros avaliados, e dessa forma, atingindo os valores 

máximos permissíveis exigidos pela Portaria MS nº 

2.914/2011, em termos de cor, turbidez e matéria orgânica. 

Neste sentido, destaca-se que o processo de separação por 

membranas é uma tecnologia avançada, que pode ser 

utilizada na substituição do processo convencional de 

tratamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

A reutilização das águas atualmente vem ganhando 

visibilidade e ascensão na sociedade, pelo fato da escassez 

da água ser uma grande problemática que atinge todo o 

mundo, sendo ela por mudanças climáticas ou consumo e 

deterioração da qualidade da água. O reúso de águas 

cinzas provenientes do uso de lavatórios, chuveiros, 

banheiras, pias de cozinha, entre outros, para fins não 

potáveis, é uma das principais alternativas na busca pela 

redução do consumo de água, uma vez que esse efluente 

possui menores concentrações de poluentes, e representa 

cerca de 50% a 80% do total gerado em residências, sendo 

assim, grande parte do volume de esgoto doméstico 

(GILBOA e FRIEDLER, 2008). Na área de tratamento de 

efluentes, o carvão ativado é utilizado como adsorvente, 

catalisador ou suporte de catalisador, utilizado na adsorção 

em fase líquida, por exemplo, na adsorção de moléculas 

orgânicas que causam sabor, odor e toxicidade 

(LETTERMAN, 1999). 

Espécies vegetais são utilizadas como bioindicadoras 

demonstrando a qualidade do meio quando o mesmo 

apresenta-se degradado ou contaminado. Através da 

inibição do crescimento de suas raízes ou problemas 

quanto ao desenvolvimento ou crescimento de suas folhas, 

tem-se uma quantificação do grau de toxicidade da água de 

reúso ou do local. 

Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar o 

tratamento de água cinza usada no processo de lavagem de 

roupa por adsorção em carvão ativado. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A amostra de água cinza foi coletada em uma residência 

rural, localizada no interior de Caçapava do Sul-RS. A 

coleta foi realizada durante a lavagem de roupas 

diretamente da máquina de lavar, armazenada em garrafa 

PET, esterilizada e levada ao laboratório para análises de 

pH, condutividade, odor e coloração da água. O tratamento 

da água cinza foi feito com dois tipos de carvão ativado, 

em pó e granulado, a fim de obter uma comparação da 

eficiência do tratamento. 

2.1 Filtração 

Foi pesado 2,0 g de carvão ativado em pó e em granulado. 

Os adsorventes foram depositados em papéis filtros e 

colocados em funis. Após, foi filtrado 100 mL de água 

cinza, para cada adsorvente. 

 

2.2 Análise da água 

Os parâmetros analisados foram condutividade, pH e 

turbidez através dos equipamentos eletrônicos de bancada, 

condutivímetro, pHmêtro e turbidímetro, respectivamente. 

A coloração da água foi observada visualmente, de forma 

comparativa, conforme a Figura 1.  

2.3 Análise do odor 

Foram armazenados 50 ml de água tratada por carvão 

ativado em pó e granulado e água sem tratamento (in 

natura), em um recipiente vedado durante uma semana. Os 

recipientes foram embalados para que não houvesse a 

presença de luz, simulando assim, um reservatório ou 

recipiente de armazenamento de água para o reúso. O odor 

foi analisado de forma sensitiva e comparativa. 

2.4 Análise de toxicidade aguda 

A análise de toxicidade foi realizada pela técnica de 

germinação de sementes de Lactuca sativa, mais 

conhecida como semente de alface. Foram adicionados 10 

sementes em 4 placas de Petri. Cada placa foi regada com 

1,5 mL de água de cada amostra obtida, água in natura 

(amostra sem tratamento), pó (água tratada com carvão 

ativado em pó), grão (água tratada com carvão ativado 

granulado) e controle (água destilada). Após as placas 

foram dispostas em um local arejado que possibilitou a 

incidência solar, condição essencial para a germinação, as 

quais foram analisadas após uma semana. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Filtragem 

Após a filtragem de água cinza, foram comparadas as 

colorações das amostras, conforme observado na Figura 1. 

A esquerda trata-se da água destilada, em seguida água 

tratada por carvão ativado em pó, água tratada por carvão 

ativado em grão e a amostra de água cinza sem tratamento, 

respectivamente. Foram observadas grandes diferenças das 

colorações das amostras, indicando uma ótima eficiência 

do tratamento da água cinza por carvão ativado em pó, 

onde sua coloração visualmente é mais próxima da cor da 

água destilada. 

3.2 Análise da água 

Ao analisar os dados de turbidez, parâmetro que indica a 

presença de materiais sólidos em suspensão como, silte, 

argila, sílica ou coloides, matérias orgânicas e inorgânicas, 

e microrganismos, foram observadas grandes diferenças 

com os resultados obtidos. A turbidez inicial da água não 

tratada apresentou valor de 621 NTU, valor muito maior 



 

 

quando comparadas com as amostras tratadas com carvão 

ativado em grão 235 NTU e em pó 35,6 NTU indicando 

uma ótima eficiência do tratamento com carvão ativado 

em pó, reduzindo consideravelmente a presença de 

materiais sólidos em suspensão. O pH e a condutividade 

elétrica, parâmetros que indicam a concentração de íons 

H
+
 presentes na água, e sólidos dissolvidos em água, 

respectivamente, não obtiveram diferenças significativas 

nas amostras. O pH variou de 9,8 a 10,1 indicando um pH 

básico. A condutividade de 2,3 a 2,5 mS cm
-1

. O pH da 

água cinza depende basicamente do pH da água de 

abastecimento e dos compostos presentes na água, como 

sabão em pó caracterizado por apresentar pH básico. 

 

 
Figura 1: Análise da coloração. 

 

3.3 Análise do odor 

Após uma semana armazenadas, o odor das amostras 

foram analisados sensorialmente. 4 pessoas aleatórias 

compararam os odores obtidos em cada amostra. A 

amostra tratada com carvão ativado em pó, não apresentou 

odor, diferentemente das amostras in natura e tratada com 

carvão ativado em grão, que apresentaram forte odor. 

Quando a água cinza é armazenada em recipientes 

fechados sem incidência solar, gera um péssimo odor, 

sendo uma grande problemática no reúso das águas cinzas 

sem tratamento. O sabão em pó utilizado para lavagens de 

roupa contém enxofre e outros componentes, que 

contribuem para o forte odor. 

 

3.4 Análise de toxicidade aguda 

A análise de toxicidade foi verificada por meio do 

potencial de germinação de algumas sementes de alface 

mediante a avaliação do seu crescimento e 

desenvolvimento. A Tabela 1 mostra a taxa de germinação 

em porcentagem de cada amostra e tamanho médio dos 

brotos.  Conforme a tabela, foi observado que a taxa de 

germinação variou entre 90% e 100%. 

O desenvolvimento das sementes, e consequentemente dos 

brotos mostraram visivelmente grande diferença para os 4 

tipos de exposição das amostras, conforme a Figura 2. 

Analisando os dados, foi observado que apesar das 

sementes expostas a água cinza sem tratamento 

germinarem 100 %, os brotos apresentaram raízes e folhas 

pequenas, com tamanho total máximo em torno de 0,5 cm. 

O desenvolvimento das sementes regadas com a água 

tratada com carvão ativado em grão, se assemelha ao 

desenvolvimento das sementes expostas a água não 

tratada, não apresentando um bom desenvolvimento. 

Diferentemente dos casos anteriores, as sementes regadas 

com a água do tratamento de carvão ativado em pó e água 

destilada visivelmente obtiveram os melhores resultados. 

As sementes expostas a água destilada (controle), 

mostraram um bom desenvolvimento, só não melhor do 

que as sementes expostas a água tratada com carvão 

ativado em pó, que apresentaram brotos, folhas, raízes e 

caules bem desenvolvidos quando comparadas com as 

outras amostras.  

 

 (%) (cm) 

In natura 100 0,5 

Trat. CA Pó 90 2,5 

Trat. CA Grão 90 1,2 

Controle  100 3,0 

Tabela 1: Potencial de germinação e  desenvolvimento das 

sementes. 

 

 
Figura 2: Desenvolvimento das sementes 

 

4 CONCLUSÃO 

Com as análises conclui-se, que o tratamento por carvão 

ativado é bastante eficaz quando realizado com o carvão 

ativado em pó, removendo consideravelmente os materiais 

sólidos em suspensão, cor e odor. Além de não interferir na 

germinação das sementes e contribuir para o 

desenvolvimento dos brotos. 

O reúso da água cinza é uma ótima alternativa para 

minimizar o consumo da água, contudo quando é destinada 

a irrigação de jardins faz-se necessário um tratamento 

específico para que a água não afete o crescimento das 

plantas e não altere parâmetros físicos e químicos, como 

pH do solo. Deve-se ressaltar que o tratamento com carvão 

ativado apesar de ser eficaz, não corrige o pH da água, 

como observado, o pH da água manteve-se básico antes e 

após os tratamentos. 

Portando, maiores estudos de viabilidade e métodos de 

utilização das águas cinzas devem ser incentivados e 

praticados, pois as águas cinzas representam grande parte 

do volume de esgoto doméstico, e é um efluente sem 

maiores complicações para ser tratado. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo relatório publicado em 2016 das Nações Unidas a 

respeito dos recursos hídricos, estima-se que cerca 1,8 

bilhões de pessoas não têm acesso seguro à água em 

condições mínimas de potabilidade, além disso outros 2,3 

bilhões de pessoas não têm instalações sanitárias 

adequadas. Levando-se em consideração que a grande 

maioria dessa população vive em países pobres, o 

tratamento de efluentes é praticamente inexistente, ou seja, 

os dejetos são lançados nos corpos hídricos in natura, 

contaminando-os e tornando o acesso a água potável ainda 

mais difícil.  

Uma boa prática que pode ser aplicada nesses casos é a 

associação dos Sistemas Alagados Construídos (SAC). A 

fim de associá-los ao tratamento de efluentes é preciso 

avaliar a eficiência do processo, por isso neste estudo 

analisou-se a capacidade do sistema SAC associado ao uso 

de coagulantes orgânicos e inorgânicos aplicado ao efluente 

de um restaurante universitário (RU) na cidade de Londrina 

– PR. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

Para avaliar a eficiência desse tratamento, o esgoto bruto 

resultante das atividades do RU foi aplicado numa SAC 

horizontal e coletados em seguida na entrada e saída do 

sistema. 

Utilizou-se o equipamento jar teste aplicando-se as 

concentrações de 6 mg.L-1 para os 3 coagulantes utilizados. 

Após adicionar os coagulantes utilizou-se adaptações de 

Theodoro (2012) para simulação dos processos de 

coagulação/floculação/sedimentação. As coletas foram 

realizadas nos tempos 3, 13, 23, 33 e 63 minutos contados a 

partir do desligamento do equipamento, correspondendo 

respectivamente a T1, T2, T3, T4 e T5. Em cada um dos 

tempos foram analisados a temperatura, o pH, a 

condutividade elétrica, a cor aparente e a turbidez. Por fim 

os resultados foram avaliados utilizando análise estatística 

de análise de variância (TESTE ANOVA) usando o 

software R, versão 3.4.2. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise do pH apresentados na Figura 1, mostra que 

houveram pequenas variações do parâmetro, porém quando 

comparamos os valores obtidos no tempo de 63 minutos 

com o valor do bruto (6,44), percebe-se que as variações 

não são significativas. É possível notar que os tratamentos 

apresentam uma certa estabilidade desses coagulantes 

referente as variações do pH, além disso, todos atenderem a 

resolução CONAMA 430/2011 que estabelece que 

efluentes devem estar com pH entre 5 e 9 para serem 

lançados nos corpos hídricos. 

 

Figura 1: Variações de pH 

 

A Figura 2 representa a variação de temperatura 

apresentado no ensaio. 

 
Figura 2: Variações de temperatura durante analise. 

 

Os dados apresentados na Figura 2 demonstram que ao 

longo do experimento houveram variações de 

aproximadamente 1 ºC, mas quando comparamos esses 

dados ao valor de temperatura do efluente bruto (27,5 ºC) 

observa-se que esta variação não é significativa. 

A Figura 3 apresenta os dados de condutividade elétrica ao 

longo da análise. 

 

 
Figura 3. Valores de condutividade elétrica. 



 

 

 

Comparando os dados presentes na Figura 3 com o valor de 

condutividade elétrica do efluente bruto (1,07 µS·cm-1) , 

observa-se que para os coagulantes Sulfato de Alumínio e 

Tanino, não houveram variações significativas, 

permanecendo entre 1,05 e 1,10 µS·cm-1. A Moringa 

oleifera por sua vez, apresentou uma variação de 

aproximadamente 0,70 µS·cm-1 isso ocorre devido a 

presença de NaCl na composição da solução empregada, 

fazendo com que a presença de sal eleve o valor da 

condutividade elétrica. Foi observada diferença estatística 

neste parâmetro, porém foi observado que o tempo não 

interfere na capacidade condutiva do efluente, apenas o 

coagulante pode interferir nesse parâmetro. 

A Figura 4 apresenta os resultados referentes ao percentual 

de remoção de turbidez ao longo da análise. Ao analisar os 

dados do parâmetro turbidez pode-se notar na Figura 4, que 

os coagulantes Sulfato de Alumínio e Tanino apresentam 

maior eficiência logo de início no processo, no entanto, a 

Moringa oleífera apresenta melhores resultados a partir dos 

13 minutos ultrapassando a remoção de turbidez dos demais 

coagulantes. 

 

 

Figura 4. Dados da remoção de turbidez. 

A partir do tempo 13 minutos a Moringa oleífera (Figura 4) 

apresenta um salto de eficiência e durante os tempos 13 e 

23 minutos passa a operar com capacidade média de 

remoção superior a 70%, podendo estes serem considerados 

os tempos ótimos de eficiência. Nesses mesmos tempos o 

Tanino também apresenta resultados melhores que o Sulfato 

de Alumínio. Ao levarmos em conta que o efluente bruto 

apresentava turbidez em torno de 155 NTU vê-se que a 

Moringa oleifera foi muito eficiente chegando a baixar a 

turbidez para menos de 50 NTU em seus tempos ótimos, já 

o Tanino conseguiu baixar essa turbidez para menos de 65 

NTU. Observando estatisticamente, somente no tempo de 

33 minutos, é possível considerar que a Moringa oleifera e 

o Tanino apresentam eficiência estatisticamente iguais, nos 

demais tempos todos eles apresentam diferenças e não 

podem ser considerados de igual eficiência. No início das 

análises o Sulfato de Alumínio foi capaz de remover cerca 

de 50% da turbidez enquanto a eficiência do Tanino foi 

maior, aproximando-se de 60%.  

A Figura 5 demonstra os resultados referentes a capacidade 

de remoção de cor aparente do efluente testado. 

 

 

 

 
Figura 5. Dados da remoção de cor aparente. 

Com esses dados observa-se que o Sulfato de Alumínio e o 

Tanino apresentam rápida ação na capacidade de remoção 

de cor aparente sendo mais eficientes no tempo 3 minutos 

quando comparados com a Moringa oleifera. A Moringa 

oleifera por sua vez demanda um tempo de ação maior em 

relação aos outros dois avaliados. O uso da Moringa oleífera 

é indicado para tempos maiores de sedimentação, sendo os 

tempos ótimos de eficiência entre 13 e 33 minutos. O 

Tanino por sua vez é indicado para tratamentos mais rápidos 

de até 13 minutos de duração, já o Sulfato de Alumínio atua 

com grande eficiência no tempo 3 minutos, sendo indicados 

para tratamentos onde são demandados alta eficiência em 

pouquíssimo tempo. 

 

4 CONCLUSÕES 

As análises dos resultados mostram que os coagulantes 

orgânicos, Moringa oleifera e Tanino foram mais eficientes 

no comparativo com o coagulante inorgânico Sulfato de 

Alumínio em praticamente todos os parâmetros ponderados. 

Os coagulantes orgânicos são viáveis no tratamento de 

efluentes domésticos graças aos seus custos reduzidos e na 

capacidade que apresentam de melhorar a qualidade do 

efluente antes deste ser lançado ao corpo hídrico.  
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1 INTRODUÇÃO 

A infraestrutura urbana constitui aspectos de análise da 

qualidade ambiental das cidades. Dentre esses aspectos, 

destacam-se as seguintes variáveis: água (abastecimento de 

água potável); esgoto (coleta e tratamento de esgoto); 

limpeza urbana (coleta municipal de resíduos); e asfalto 

(pavimentação e drenagem urbana). Tais elementos podem 

funcionar como condicionantes para uma melhor ou pior 

qualidade ambiental de um ambiente, além disso possuem 

relação direta com a gestão pública e o planejamento 

(LIMA, 2013). 

Esta problemática pode estar associada à ineficiência do 

planejamento urbano, o qual, nem sempre leva em 

consideração as necessidades humanas e os limites da 

natureza. Sendo assim, um ordenamento adequado da 

paisagem pode gerar um equilíbrio que venha a resultar na 

melhoria da qualidade ambiental urbana, bem como na 

qualidade de vida da população (NUCCI; FERREIRA; 

VALASKI, 2014).  

A Lei nº.  11.445 (BRASIL, 2007) dispõe sobre as diretrizes 

do saneamento básico nos municípios brasileiros e coloca o 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos, e a drenagem e 

manejo das águas pluviais como um princípio fundamental 

a ser prestado. Em complementação, o Decreto nº 7.217 de 

26 de junho de 2010 (BRASIL, 2010) determina que todo 

município brasileiro deverá possuir o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB). Os municípios que não 

cumprirem com o decreto, além de não estarem colaborando 

com o meio ambiente, no que diz respeito ao saneamento 

básico, não estarão aptos a receber recursos da União 

voltados a esta área.   

Dias (2011) aponta que quanto maior a população com 

acesso ao saneamento básico, maiores serão os benefícios, 

pois há uma forte tendência na melhoria da saúde da 

população, bem como da economia do país. Com isso, pode-

se afirmar que uma cidade que tem implantado os itens de 

Saneamento Básico em sua infraestrutura está colaborando 

de maneira positiva para a qualidade ambiental urbana. 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar 

as condições de saneamento básico na cidade de Juranda – 

PR, por meio de indicadores de qualidade.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Considerando os indicadores trabalhados pelo Programa 

Cidade Sustentáveis e o conjunto de serviços que integram 

o saneamento básico de acordo com a Lei nº.  11.445 

(BRASIL, 2007), foram selecionados os seguintes 

indicadores: (1) abastecimento público de água potável; (2) 

coleta de resíduos; (3) rede de esgoto; (4) esgoto que recebe 

algum tipo de tratamento; e (5) drenagem urbana.  

Para a análise dos indicadores 1, 2 e 3 foi obtido uma 

porcentagem em relação ao número total de domicílios da 

cidade, enquanto que para analisar o indicador 4, a 

porcentagem gerada foi em relação ao volume total de 

esgoto. Em relação ao indicador 5, a análise se deu a partir 

da porcentagem gerada em relação à extensão total das ruas 

da cidade. Com isso, foi possível levantar considerações 

acerca de todos os indicadores que compõe o grupo de 

maneira individual e integrada.   

Para tanto, têm-se como parâmetros de referência que esses 

indicadores estejam presentes em 100% da área urbana. 

Desse modo, servem como base para entender a 

contribuição individual de cada item que compõe este 

grupo, onde quanto mais próximo ao parâmetro 

estabelecido, maior a contribuição do indicador para a 

qualidade ambiental.  

As metodologias utilizadas e as fontes de dados que foram 

utilizados para o levantamento dos indicadores podem ser 

verificadas na tabela 1. 

 

Indi-

cador 
Metodologia Referência 

Fonte de 

Dados 

1 Total de domicílios 

atendidos ÷ Total de 

domicílios (× 100) Programa 

Cidades 
Sustentáveis 

(2017) 

Prefeitura 
Municipal, 

Empresa 

responsável 
pelo 

abastecimento 

e/ou dados do 
IBGE. 

2 

3 

4 

Volume de esgoto 

tratado ÷ Volume 

total de esgoto (× 
100) 

5 

Extensão total de ruas 

atendidas com 

galerias ÷ Total da 
extensão das ruas (× 

100) 

Viana 

(2013) 

Prefeitura 

Municipal e 

observação 
por idas a 

campo. 

Tabela 1 – Indicadores de Saneamento Básico, métodos, fonte de 

dados e referência. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os indicadores presentes na cidade foram o abastecimento 

público de água potável, coleta de resíduos e drenagem 

urbana. Para o indicador rede de esgoto, o IBGE apontava 

que havia presença do mesmo em pequenas parcelas da 

cidade, mesmo com a prefeitura informando a ausência do 

mesmo. Esta inconsistência de informação levanta a 

hipótese de que durante o levantamento de dados realizado 

pelo IBGE, algumas pessoas entrevistadas confundiram 

rede de esgoto com uso de fossas, ou mesmo, considerou 



 

 

que sim mesmo sem ter certeza. 

Os parâmetros de referência utilizados apontam que o ideal 

seja que os indicadores estejam presentes em 100% da 

malha urbana. Contudo, nenhum dos indicares atingiu o 

parâmetro utilizado, sendo que o abastecimento público de 

água potável foi o que mais se aproximou (Tabela 1). 
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Ocorrên-

cia (%) 
98,9 95,1 0 0 64,8 51,78 

Tabela 1 – Ocorrência em % dos indicadores de saneamento 

básico na cidade de Juranda. 

 

 

Ainda que o indicador de abastecimento público de água 

potável não ocorra em 100% da cidade, isso não quer dizer 

que os domicílios remanescentes não tenham acesso à água, 

uma vez que esta pode ser oriunda de poços artesianos 

particulares. Costa et al. (2013) consideram que para que o 

abastecimento de água seja classificado como satisfatório, a 

abrangência seja na faixa de 95 a 100%.  

Apesar da cidade não apresentar os indicadores rede de 

esgoto e esgoto que recebe algum tipo de tratamento, os 

moradores fazem uso do saneamento in situ (fossas sépticas 

e rudimentares) como destino final dos efluentes 

domésticos gerados. O problema, segundo Varnier (2007), 

é que esses sistemas são uma fonte potencial de 

contaminação por nitrato em águas subterrâneas e, além dos 

impactos negativos causados no meio ambiente, coloca em 

risco a saúde da população.  

Nos moldes da Lei do Saneamento Básico (BRASIL, 2007), 

a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos são parte 

integrante do que se considera saneamento básico. 

No que se refere à drenagem urbana, o escoamento é 

realizado por meio de galerias pluviais. Segundo Bahiense 

(2013), os sistemas convencionais de drenagem urbana são 

compostos por dispositivos de micro e macrodrenagem 

(calhas, tubulações, bueiros, entre outros) que transportam 

as águas pluviais para áreas à jusante do sistema. 

 

4 CONCLUSÃO 

Verificou-se que o objetivo do trabalho foi cumprido, uma 

vez que foi possível realizar o levantamento da situação do 

Saneamento Básico na cidade de Juranda. Percebeu-se que, 

na cidade, os indicadores rede de esgoto e esgoto que recebe 

algum tipo de tratamento foram ausentes. Em relação aos 

demais indicadores, conclui-se que, embora haja 

ocorrência, os mesmos estão fora dos parâmetros de 

referências estabelecidos para este trabalho. Dessa forma, 

faz-se importante que a gestão municipal aplique recursos 

para a melhoria do saneamento básico na cidade. 
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1 INTRODUÇÃO 
A rápida expansão industrial e o frequente emprego de 
agrotóxicos contendo metais pesados, desencadeou em 
uma série de problemas ambientais observados no decorrer 
do século passado e ainda atualmente (ZHOU et al., 2018). 
Metais pesados como cobre, chumbo e cádmio, podem 
adentrar facilmente nos organismos vivos via inalação, 
manuseio e alimentação, causando efeitos adversos e 
provocando doenças devido à sua bioacumulação nos 
tecidos biológicos (BOTHE; SLOMKA, 2017). Várias 
técnicas tais como filtração, osmose reversa, precipitação 
química, troca iônica, eletrodeposição e adsorção têm sido 
usadas para remoção de metais tóxicos de ambientes 
aquáticos com variado grau de sucesso (KLEINÜBING, 
2006). A maioria destes métodos possui algumas 
desvantagens, tais como altos custos e baixa eficiência 
operacional. Neste contexto, as zeólitas têm se mostrado 
como materiais promissores para a aplicação industrial na 
remoção de metais pesados, por apresentarem porosidade 
uniforme, alta cristalinidade, diversidade estrutural, alta 
área superficial, forte capacidade de troca catiônica e alta 
capacidade de adsorção de metais, mesmo quando em 
baixa concentração (WANG et al., 2018). 
Sendo assim, levando em consideração o alto custo dos 
tratamentos químicos convencionais para a remoção de 
metais pesados de efluentes, associado à disponibilidade 
de material zeolítico de baixo custo e com potencial para 
uso como adsorvente, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
o emprego da zeólita natural clinoptilolita como sólido 
adsorvente na remoção de chumbo de soluções aquosas 
utilizando um sistema de leito fixo, uma vez que a 
indústria demonstra preferência pelos métodos contínuos 
sobre os métodos intermitentes (DU; ZHENG; WANG, 
2018). Foram estudadas algumas variáveis tais como: 
concentração inicial do metal, tempo de exaustão e vazão 
de alimentação no processo de adsorção. 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Preparação da Zeólita 
A peneira molecular utilizada neste estudo foi a zeólita 
natural clinoptilolita (Celta Brasil, lote 408.6/15384). Para 
os experimentos, foi realizado classificação 
granulométrica da zeólita utilizando peneiras da série 
Tyler, obtendo-se granulometria de partículas com 
diâmetro médio de 0,71 mm, sendo a granulometria ideal 
segundo Medvidović (2006). Após o peneiramento, a 
zeólita foi lavada com água destilada e filtrada, sendo 
posteriormente seca em estufa a 60 ºC até massa constante. 

A lavagem por sua vez, foi efetuada visando a remoção de 
partículas que eventualmente, possam obstruir os sítios 
ativos, diminuindo a eficiência de remoção dos metais em 
solução. A secagem da zeólita foi utilizada para retirar 
partículas de água remanescentes nos poros da mesma, 
funcionando como uma forma de ativação do adsorvente 
(MARELLA; SILVA, 2015). Com o catalisador 
devidamente preparado, adicionou-se 1,00 g à coluna de 
leito fixo para realização de cada experimento. 
2.2 Preparação das Soluções 
As soluções foram preparadas a partir de nitrato de 
chumbo II P.A. (Dinâmica). As dissoluções foram feitas 
em água ultrapura nas concentrações de 200, 400 e 600 mg 
L-1. O pH inicial ideal de cada solução foi selecionado com 
base nos estudos realizados por Kleinübing (2006), a qual 
realizou testes de precipitação dos metais variando o pH de 
faixas ácidas a básicas, determinando o pH ideal de 5,00. 
O ajuste do pH foi feito com ácido clorídrico e hidróxido 
de sódio, ambos com concentração de 0,1 mol L-1. Estudos 
indicam que valores maiores de pH, favorecem a adsorção 
de metais por peneiras moleculares, uma vez que há menor 
concorrência entre íons H+ e os cátions metálicos pelos 
sítios ativos da zeólita, e ainda, evita a dissolução de 
átomos de alumínio e silício da estrutura zeolítica 
(MARELLA et al., 2015). 
2.3 Determinação do chumbo em solução 
As soluções estoque, bem como as amostras que foram 
submetidas ao processo de adsorção, foram acidificadas 
com ácido nítrico P.A. (Dinâmica) e armazenadas sob 
refrigeração, e o teor de chumbo foi analisado por 
espectrometria de absorção atômica com atomização por 
chama (Perkin Elmer 3110). A curva de calibração do 
equipamento foi preparada via dissolução de uma solução 
padrão de chumbo (Merck). 
A modelagem matemática foi aplicada através da 
utilização do software Origin 6, o qual apresenta a função 
de regressão não linear com otimização de parâmetros 
através do método de Levenberg-Marquardt. 
2.4 Dessorção e Regeneração da Coluna 
No estudo da regeneração da coluna, os experimentos 
foram realizados após a saturação da mesma, onde uma 
solução 30 g L-1 de nitrato de sódio (Vetec) foi percolada 
na vazão de 10 mL min-1, durante 30 minutos. A saturação 
seguida da regeneração foi efetuada três vezes em 
sequência, a fim de verificar a ocorrência de perda de 
eficiência do adsorvente durante seu período de utilização. 
A medição da concentração de chumbo nas soluções 

 



 

remanescentes das amostras extraídas se deu pelo mesmo 
procedimento descrito na seção 2.3. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1      Efeito da Concentração de Metal 
Para avaliar o efeito da concentração inicial sobre a 
adsorção em clinoptilolita, os experimentos foram 
realizados com soluções de 200, 400 e 600 mg L-1, onde 
manteve-se vazão constante de 5 mL min-1. As curvas de 
ruptura estão ilustradas na Figura 1. 

 
Figura 1: Curvas de ruptura com variação da concentração 

inicial. Vazão constate de 5 mL min-1. 

Não foi observada exaustão da coluna em baixas 
concentrações de chumbo no tempo de ensaio empregado, 
todavia, foram necessários 175 mL de solução 600 mg L-1 
de chumbo para saturação do adsorvente nas condições 
experimentadas. 
3.2      Efeito da Vazão 
Para investigar o efeito da vazão (2, 5 e 10 mL min-1), 
manteve-se a concentração inicial de chumbo fixa em 400 
mg L-1. A Figura 2 apresenta a influência da vazão de 
soluções de chumbo sobre as curvas de ruptura. 

 
Figura 2: Curvas de ruptura com variação da vazão. 

Concentração inicial constate de 400 mg L-1. 

A clinoptilolita apresentou grande eficiência de adsorção 
com o aumento da vazão, com valor de 110 mg g-1 quando 
percolada a solução de 600 mg L-1, corroborando o fato de 
sua alta seletividade como adsorvente para íons Pb2+, 
como verificado por Zambon (2003), que encontrou 
resultados semelhantes, o qual obteve capacidade de 
adsorção de 95 mg g-1 para vazão de 10 ml min-1. 
3.3      Regeneração da Coluna 
O descarte do adsorvente carregado com íons de metais 
pesados cria outro problema ambiental, pois esse material 
pode ser perigoso para o meio ambiente. Até certo ponto, 
este problema pode ser resolvido usando métodos de 
eliminação apropriados, viz. eluição, incineração ou 

pirólise. A regeneração do material adsorvente é de 
importância crucial para o desenvolvimento econômico. 
Por essa razão, a regeneração da coluna de leito fixo de 
zeólita foi estudada para avaliar a possibilidade de 
reutilização do adsorvente. Uma coluna de zeólita foi 
saturada com os íons chumbo que posteriormente foram 
removidos com nitrato de sódio e novamente percolado o 
íon metálico pela coluna. Foram realizadas três 
regenerações consecutivas, onde obteve-se a capacidade 
dessorção média de 104,37 mg g-1. Não foi verificada 
perda de eficiência da coluna ao longo das regenerações, 
indicando que o adsorvente pode ser reutilizado por mais 
vezes. 
4 CONCLUSÃO 
Os resultados demonstraram que a clinoptilolita 
apresentou alta efetividade na remoção de chumbo (Pb2+) 
de soluções aquosas, com capacidade de adsorção máxima 
de 110 mg g-1. As curvas de ruptura de adsorção foram 
obtidas sob diferentes concentrações iniciais e vazões de 
eluição das soluções para cada metal. O aumento da 
concentração inicial bem como da vazão de eluição, 
indicaram aumento na capacidade de adsorção. A 
dessorção da coluna se mostrou eficiente, com capacidade 
de dessorção média de 104,37 mg g-1, e não foi verificada 
perda de eficiência da coluna ao longo das três 
regenerações. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cortiça constitui o revestimento externo do tronco e ramos 

da árvore de sobreiro (Quercus suber L.). A sua área de 

cultivo se encontra na Bacia Mediterrânica, contemplando, 

Portugal, Espanha, Itália, França e o norte da África 

(OLIVEIRA, 2010). De acordo com a Associação 

Portuguesa da Cortiça (APCOR), Portugal produz cerca de 

40 milhões de rolhas por dia, sendo o maior produtor do 

mundo.  

A aplicação da cortiça é utilizada na fabricação de boias 

para pesca, isolante térmico e acústico e, principalmente, na 

produção de rolhas para garrafas de vinho (VIEIRA, 2009). 

Sua composição química consiste de suberina (45 %), 

lenhina (25 %) e celulose (15 %), sendo o remanescente (15 

%) de taninos, ceras e minerais (SILVA, 2009). A suberina 

é responsável pela capacidade de elasticidade e de 

resistência à água. Já a lenhina confere a capacidade 

isolante. Os polissacarídeos (celulose) ajudam a manter a 

forma original do material. Seu poder térmico e acústico se 

deve ao fato da quantidade de ar presente, pela dificuldade 

de movimento deste e também pela regeneração lenta do ar 

no interior das células (OLIVEIRA, 2016). 

Devido as várias aplicações e recursos provindos da cortiça, 

suas características e composições químicas são estudadas 

desde o século XVIII (CONDE et al., 1998). Estudos 

demonstram sua capacidade na adsorção de metais pesados, 

bem como, adsorvente no tratamento de gases e águas 

residuais (PINTOR et al., 2012).  

Nesse contexto, o presente estudo faz uso do pó da rolha de 

cortiça para a remoção do corante azul de metileno de 

soluções aquosas. Muitos efluentes decorrentes do setor 

têxtil apresentam quantidades significativas de corantes 

orgânicos e, por isso, há uma grande necessidade de 

pesquisa de adsorventes alternativos para diminuir o custo 

associado àqueles comumente utilizados (KUMAR; JENA, 

2016).  

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

A rolha de cortiça estudada, de garrafas de vinho, foi 

submetida a um corte para remoção da parte inferior (ca. 3 

%) que estava em contato com o vinho. Já a parte de 

interesse passou por um processo de lixamento (lixa para 

madeira nº 80) cuja granulometria utilizada foi aquela retida 

em peneira mesh 200. Em seguida, a amostra foi submetida 

a um tratamento térmico sob vácuo (130 ºC/1 h) para a 

determinação da área superficial específica no equipamento 

Nova 2200e (Quantachrome) via adsorção de N2 (g) à -196 

ºC. 

Através de um sistema em batelada, na temperatura de 25 

ºC e sob agitação constante, foi realizada a cinética de 

adsorção do azul de metileno com o pó da rolha de cortiça. 

Utilizou-se 50 mL da solução de azul de metileno (12 mg/L) 

e 0,10 g de adsorvente. Em tempos pré-determinados (0 a 

70 min), coletaram-se alíquotas de 4 mL da mistura 

reacional. Em seguida, estas foram centrifugadas a 765 rpm 

por 5 min e, posteriormente, submetidas a análise em 

espectrofotômetro de UV-VIS no comprimento de onda de 

664 nm, referente ao composto azul de metileno (KUMAR; 

JENA, 2016). Por fim, a remoção de azul de metileno foi 

determinada conforme a Equação 1. 

𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜 (%) = 1 −
𝐶𝑒

𝐶𝑜
  (1) 

Onde, Ce é a concentração de equilíbrio; C0 é concentração 

inicial. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi obtida uma baixa área superficial específica do pó de 

rolha (33,9 m².g-1). 

De acordo com o Gráfico 1 é possível perceber que a 

cinética de adsorção do azul de metileno no pó da rolha de 

cortiça é rápida, já que em 3 minutos, atingiu-se uma 

remoção de 63 %. Aos 70 minutos obteve-se uma remoção 

de 88 % de azul de metileno e após esse tempo, percebeu-

se que a adsorção permaneceu constante. Tal fato pode ser 

decorrente da saturação da superfície do adsorvente. 

 
Gráfico 1: Efeito do tempo de contato entre 50 mL da solução de 

azul de metileno (12 mg/L) e 0,10 g do adsorvente. 

Para os processos de adsorção é indispensável calcular e 

interpretar os parâmetros cinéticos, pois através destes 
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calcula-se a velocidade de adsorção. Para tanto, foram 

empregados três modelos para interpretar os dados 

experimentais, tais como, pseudo-primeira ordem, pseudo-

segunda ordem e difusão intrapartícula.  

Os parâmetros obtidos referentes a cada modelo são 

apresentados na Tabela 1. Através da análise dos resultados 

é possível identificar que o modelo que mais se adequa para 

representar a cinética desta adsorção é o de pseudo-segunda 

ordem, pois apresenta um coeficiente de determinação 

maior em relação aos demais. 

 

Modelos Parâmetros 

Pseudo-primeira 

ordem 

k1 (min-1) 0,06 

R2 0,82 

Pseudo-segunda 

ordem 

k2 (g.mg-1.min-1) 0,02 

R2 0,98 

Difusão 

intrapartícula 

Kdif (mg.g-1 min0,5) -4,98 

C (mg.g-1) 50,64 

R2 0,88 

Tabela 1: Modelos e parâmetros da cinética de adsorção. 

 

4 CONCLUSÃO 

A rolha de cortiça, que é um resíduo proveniente da garrafa 

de vinho, resultou em uma remoção de 88 % do composto 

orgânico, azul de metileno, presente na solução aquosa 

estudada (12 mg/L). Portanto, a cortiça apresenta boas 

características e indica um grande potencial para o uso 

como adsorvente.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A principal consequência da expansão de áreas urbanas, 

industriais e principalmente daquelas destinadas à 

agropecuária é a fragmentação de habitats. Um dos 

impactos que ocorre em função da fragmentação é a 

formação de uma área de transição entre o fragmento e a 

matriz, denominada de borda. Nessa área mais externa do 

fragmento ocorre uma série de alterações no meio abiótico 

e biótico, denominadas de efeito borda (Primack, 2006). Os 

efeitos abióticos são principalmente devido às mudanças 

que ocorrem nas condições microclimáticas (Oosterhoorn; 

Kappelle, 2000). Já os efeitos bióticos envolvem mudanças 

na abundância e distribuição das espécies e, 

consequentemente alterações nas interações entre as 

espécies e na cadeia trófica (Murcia, 1995; Pscheidt et al., 

2015). 

O Parque Nacional do Iguaçu (PNI), apesar de possuir uma 

extensa área, está rodeado de estradas e áreas agrícolas, as 

quais podem causar grandes impactos na comunidade 

biótica da unidade de conservação. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o diâmetro 

e a densidade de árvores, bem como as plantas rasteiras para 

identificar um possível efeito de borda em uma área com 

menor interferencia antrópica e em uma área com maior 

interferencia antrópica (antiga Estrada do Colono) no 

Parque Nacional do Iguaçu. 

 

2    MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido em uma extensão do PNI 

localizada no município de Serranópolis do Iguaçu/ PR, 

entre as coordenadas 25º27’18” e 25º27’16” Sul e 

54º03’55” Oeste. 

Foram selecionadas duas áreas: “Área 1” (área com menor 

interferência antrópica) e “Área 2” (área com maior 

interferência antrópica – antiga estrada do Colono), 

distanciadas entre si em 500 m.  

Em cada área foram feitas amostragens em cinco pontos ao 

longo do gradiente borda-interior, entrando 400 m no PNI. 

O primeiro ponto foi demarcado na divisa do Parque 

Nacional do Iguaçu com a estrada, e os demais pontos foram 

a cada 100 metros, entrando na unidade de conservação.  

Em cada ponto foram demarcadas três parcelas  (3 m × 3 

m), com uma distância de 10 m entre parcelas. Foram 

quantificadas todas as árvores e medida a Circunferência na 

Altura do Peito (CAP) dos indivíduos com CAP igual ou 

superior a 5 cm. Em cada parcela foi lançado um quadrado 

(0,5 × 0,5 m) e contado o número de plantas rasteiras. 

 

3       REDULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em função da dificuldade de acesso, não foi possível fazer 

a amostragem no ponto de 400 m da Área 1.  

Foi amostrado um total de 37 indivíduos com CAP menor 

que 5 cm, ao analisar todas as parcelas (12 parcelas) da Área 

1, tendo uma média de 3,1 indivíduos/parcela. Para as 

plantas com CAP maior que 5 cm, foi amostrado um total 

de 47 indivíduos, com média igual a 3,9 indivíduos/parcela 

e CAP médio de 19,9 cm (Tabela 1). 

Para a Área 2, foi amostrado um total de 43 indivíduos com 

CAP menor que 5 cm em todas as parcelas (15 parcelas), 

com uma média igual a 2,9 indivíduos/parcela. Foram 

contabilizados 25 indivíduos com CAP maior que 5 cm, 

com média de 1,7 indivíduos/parcela e CAP médio de 55,4 

cm. 

A Área 1 apresentou maior número de indivíduos com CAP 

menor e maior que 5 cm de diâmetro, porém apresentou 

árvores com as menores circunferências. 

 

Distancia 

borda 

Área 1 Área 2 

< 

5cm 

> 

5cm 

CAP 

(cm) 

< 

5cm 

> 

5cm 

CAP 

(cm) 

0m 7,0 3,3 18,8 1,0 1,7 36,8 

100m 3,0 6,0 16,9 3,0 0,3 32,7 

200m 0,7 2,3 24,6 2,0 1,7 82,0 

300m 1,7 4,0 19,3 6,0 2,3 94,8 

400m -- -- -- 2,3 2,3 30,6 
Tabela 1. Número médio de árvores com menor que 5 cm de 

circunferência na altura do peito (CAP) e maior que 5 cm e sua 

respectiva CAP em centímetros, em diferentes distâncias da borda 

em duas áreas no Parque Nacional do Iguaçu, Serranópolis do 

Iguaçu, Paraná. 

 

Não foi possível detectar efeito de borda ao analisar a 

densidade e o CAP das árvores nas duas áreas estudadas. 

Ao contrário dos resultados obtidos, esperava-se encontrar 

árvores com menor diâmetro na borda, pois nessas áreas as 

taxas de mortalidade e recrutamento são mais elevadas 

(Laurance et al. 1998). Além disso, na borda existe uma 

tendência de colonização por espécies de início de susseção, 

que possuem geralmenre menor diâmetro e altura, 



 

 

substituindo as espécies de final de sucessão, que 

apresentam maior diâmetro e altura (Nascimento e 

Laurance, 2006). 

Os resultados encontrados podem estar relacionados com a 

distância da borda avaliada (400 m), a qual pode não ter sido 

suficiente para detectar o efeito de borda para esse fator. 

Laurance et al. (2000) relataram que, na Amazônia, os 

efeitos de borda podem atingir de 400 metros a quilômetros 

dentro da mata. 

Em relação as plantas rasteiras, verificou-se que houve 

efeito de borda nas duas áreas avaliadas, com maior 

frequência na área limite do fragmento (Tabela 2). Além 

disso, foi observada maior ocorrência dessas plantas na 

Área 2. 

Esses resultados podem ser explicados pelo fato da 

ocorrência das plantas rasteiras ser influenciada pelo estágio 

de sucessão ecológica do ambiente, sendo que essas plantas 

ocorrem em maior quantidade nos estágios iniciais de 

sucessão (Paula et al., 2004). 
 

Distancia borda Área 1 Área 2 

0m 5,0 29,3 

100m 4,9 13,7 

200m 2,3 3,7 

300m 4,3 5,3 

400m 3,0 9,3 
Tabela 2. Número médio de plantas rasteiras, em diferentes 

distâncias da borda em duas áreas no Parque Nacional do Iguaçu, 

Serranópolis do Iguaçu, Paraná. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Não foi possível detectar efeito de borda ao analisar a 

densidade e o CAP das árvores nas duas áreas estudadas. 

Para as plantas rasteiras verificou-se que houve efeito de 

borda nas duas áreas avaliadas, com maior frequência na 

área limite do fragmento. 

A Área 2 encontra-se em estágios mais iniciais de sucessão 

ecológica, quando comparada com a Área 1, apresentando 

sinais visíveis de alterações antrópicas. 

São necessários novos estudos, avaliando áreas mais 

distantes da borda. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ideia geral da remediação ambiental é a de eliminar um 

contaminante em particular inserido em um meio natural, 

cuja presença pode ser danosa ao meio ambiente e ao 

homem. Dentre diversas técnicas de recuperação do meio, a 

adsorção faz uso da capacidade de um material em adsorver 

substâncias prejudiciais de origem antrópicas, como os 

metais pesados (MORAES et al., 2014). 

Com um alto poder adsortivo, a bentonita pode ser definida 

como uma rocha formada principalmente de argilomineral 

montmorillonita, assim, apresenta alta capacidade de troca 

catiônica, habilidade de inchamento na presença de 

umidade e elevada área de superfície de contato (WANG; 

WANG, 2007).  

Na prática, as bentonitas tem sido destacada para a síntese 

de compósitos à base de quitosana, pois demonstra 

habilidade para intercalar compostos orgânicos 

poliméricos. Por sua vez, a quitosana é um biopolímero do 

tipo polissacarídeo, que também apresenta capacidade de 

adsorção, e pode ser encontrada em abundância nas 

carapaças de crustáceos. Possui estrutura molecular 

quimicamente similar à celulose, diferenciando-se somente 

nos grupos funcionais, grupo hidroxila (OH) para a celulose 

e grupo amino (NH2) para a quitosana (GOOSEN, 1996). 

Nesse sentido, a junção de bentonita sódica com quitosana 

visa incrementar a eficácia de adsorção de chumbo em 

corpos de água. Busca-se também a obtenção de um 

compósito nacional, diminuindo custos e valorizando os 

recursos naturais locais.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Materiais 

Nesta pesquisa, foram utilizadas três argilas de origens 

distintas, argila comum, argila bentonítica da região de 

Quatro Barras/PR e bentonita argentina. Todas as argilas 

passaram por caracterizações (inchamento de Foster e 

Capacidade de Troca Catiônica) e tratamento de ativação 

sódica. Após os procedimentos, utilizou-se o software Past3 

para confirmar se o tratamento de ativação sódica 

apresentava diferença significativa se comparada ao não 

tratamento das argilas (brutas). 

Como resultado, duas bentonitas apresentaram 

comportamento diferenciado quando ativadas, a bentonita 

paranaense e a bentonita argentina. Desta maneira, como 

esse projeto visa obter um compósito nacional, adotou-se a 

argila bentonítica da região de Quatro Barras/PR para 

formar o composto com a quitosana. 

A argila de Quatro Barras foi concedida pela empresa 

Bentonita do Paraná Mineração LTDA. No depósito, o 

minério é apenas seco em forno, não passando por nenhum 

processo de beneficiamento. 

A quitosana foi obtida a partir da quitina de carapaças de 

siri e gládios. Esse polímero biodegradável, quitina, foi 

preparada no prédio de Engenharia da Pesca, da UDESC, 

Laguna/SC, e encaminhada à UDESC de Lages/SC. 

Já no laboratório de Físico-Química, situado no 

Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Lages/SC, a quitosana foi preparada segundo o método de 

Yao e colaboradores (1994), baseado na hidrólise alcalina 

da quitina com Hidróxido de Sódio (NaOH) 50% (m/v).  

 

2.2 Métodos 

2.2.1 Capacidade de Troca Catiônica 

A capacidade de troca catiônica (CTC) das argilas foi 

verificada de acordo com o método de adsorção com azul 

de metileno (A.M), baseado na norma ASTM C 837-84 

(Standard Test Method for Methylene Blue Index of Clay), 

em que os valores de CTC são calculados a partir do volume 

de A.M adicionado à dispersão argilosa. 

O cálculo da CTC se dá por meio da Equação 1, 

demonstrada a seguir: 

𝐶𝑇𝐶 =  
𝑉𝐴.𝑀

𝑚
                                   (1) 

Onde: 

CTC = capacidade de troca catiônica (meq/100 g de argila);  

VA.M = volume de A.M titulado até o ponto final (mL); 

m = massa de argila. 

 

2.2.2 Ativação sódica 

Para o tratamento químico das argilas, foram realizadas 

reações de ativação com carbonato de sódio anidro 

(Na2CO3) para tornar a bentonita sódica e melhorar, 

sobretudo, a sua capacidade de troca de cátions. 

 

2.2.3 Preparação das beads de quitosana/bentonita 

Existem variados métodos para a formação de partículas 

poliméricas, assim, para essa pesquisa, escolheu-se o 

mecanismo de coagulação. 

Desse modo, preparou-se uma suspensão de 0,5g de argila 

em solução de quitosana 3,5%. A mistura chega ao 

coagulante, hidróxido de sódio (NaOH), com auxílio de 

uma bomba peristáltica. Garantiu-se o caminhamento da 

solução de quitosana com uma mangueira encaixada a 

bomba. Um capilar na extremidade da mangueira 

assegurava a formação das microesferas. 



 

 

 

2.2.4 Preparação dos filmes de quitosana/bentonita 

Uma outra alternativa desenvolvida nessa pesquisa para 

adsorção de chumbo em mananciais, foi a formação de 

filmes com bentonita sódica e quitosana. Nesse passo, 

adicionou-se a solução de quitosana 3,5% em uma 

suspensão de bentonita 1%. 

A formação do filme deu-se na razão 1:1, ou seja, em um 

béquer, adicionou-se 25 mL da solução de quitosana em 25 

mL de suspensão de argila, a mistura ficou em agitação 

mecânica por 4 horas, a 60ºC. 

Passado o período de espera, verteu-se em uma placa de 

Petri de vidro a mistura contida no béquer e secou-se em 

estufa a 50ºC, durante 20 horas. Com o filme já seco, 

cobriu-se o mesmo com uma solução de NaOH, 1 mol/L, 

por 5 horas, assegurando a neutralização dos resíduos 

ácidos. Em seguida, lavou-se os filmes com água destilada 

até o pH neutro e deixou-se secar a temperatura ambiente. 

 

2.2.5 Adsorção atómica de chumbo 

Para esse teste, colocou-se 200 mg de cada material 

adsorvente em seu respectivo erlenmeyer, de 250 mL, e 

adicionou-se 100 mL de solução de 20 mg/L de chumbo em 

cada vidraria. Em seguida, ajustou-se o pH, entre 6 e 7, com 

adição de solução de ácido clorídrico (HCl) 1 mol/L.  

Após o acerto de pH, deixou-se o erlenmeyer sob agitação 

moderada, durante duas horas, em temperatura ambiente 

controlada de 25ºC. Após esse período, filtrou-se cada 

solução para separação da parte líquida 

As concentrações de chumbo foram encontradas por 

espectrometria de absorção atômica, em chama. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O beneficiamento das argilas aumenta o potencial de troca 

catiônica e pode ser observado abaixo, na Figura 1. 

 
Figura 1: ativação sódica das argilas. Fonte: os autores. 

 

A elevação da CTC da bentonita de 4 Barras, em mais de 

40%, em virtude do tratamento com Na2CO3, foi a 

propriedade decisiva para escolha e utilização dessa argila 

na formação de compósitos nacionais com a quitosana. A 

bentonita paranaense ativada superou, em porcentagem, o 

crescimento da CTC argentina, que apresentou melhora de 

27,22% nas reações de troca catiônica. 

Como citado por Rosário (2010), os resultados para as 

amostras sódicas apresentam aumento significativo em 

relação ao CTC das bentonitas brutas. Assim, esses valores 

confirmam que a troca dos cátions ocorreu como esperado, 

e que o acréscimo no teor de Na+ foi obtido. 

Se tratando da adsorção de chumbo, a radiação 

eletromagnética possibilitou determinar a quantidade de 

metal pesado adsorvido em cada sólido, e pode ser 

observado no Quadro 1, abaixo. 

MATERIAL CONCENTRAÇÃO (mg/g) 

Bentonita bruta 8,13 

Bentonita sódica 9,73 

Beads de quitosana 8,61 

Beads de quitosana e 

bentonita bruta 

6,64 

Beads de quitosana e 

bentonita sódica 

6,55 

Filme 8,41 

Quadro 1: adsorção de chumbo. Fonte: os autores. 

 

Comparados com as amostras puras, todos os compósitos 

apresentaram menores quantidades de chumbo asorvido. 

Tais resultados não eram esperados, já que por sua vez, a 

mistura de dois matérias, com capacidade de adsorção, 

tende a potencializar o poder adsortivo do composto.  

Em contrapartida, Silva et al. (2011) atestam que o material 

híbrido (vermiculita revestida com quitosana) apresenta a 

maior capacidade de adsorção do chumbo, quando 

comparados com o mineral natural e a quitosana. O aumento 

na adsorção pelo composto pode estar associado tanto à 

presença da quitosana quanto ao acréscimo na porosidade 

da vermiculita após sua modificação. 

 

4 CONCLUSÃO 

A ativação sódica da bentonita paranaense atingiu os 

resultados esperados, ou seja, ampliou a capacidade de troca 

catiônica da argila. 

Por outro lado, os compósitos não demonstraram a 

eficiência esperada, de potencializar a adsorção metálica. 

Assim, os compostos ainda estão sendo estudados e 

continua-se buscando alternativas para suas formações. 
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1 INTRODUÇÃO 

O negro de fumo (NF) é um material carbonáceo amorfo, 

subproduto do petróleo bruto, comumente presente na 

composição de pneus (VALIM et al., 2012). Estes, quando 

submetidos a pirólise, permitem a recuperação do negro de 

fumo. Mais especificamente, a pirólise consiste em um 

processamento térmico, no qual mais de 90 % dos materiais 

presentes em pneus usados são recuperados (TENG et al., 

1995). Este processo consiste no superaquecimento da 

borracha, sem levá-la a combustão, sendo realizado em um 

reator ou forno a vácuo em 500 °C. A partir deste processo 

são obtidos, principalmente, três componentes: óleo 

combustível, gás e negro de fumo (ROMBALDO et al., 

2008). Em relação à aplicação do negro de fumo tem-se 

aplicações em tintas, plásticos, estabilizante da luz 

ultravioleta na fabricação de toners, entre outros. Porém, 

pode ser considerado um poluente, pois suas partículas são 

muito finas (<1 μm) dispersando-se facilmente na atmosfera 

causando, inclusive, problemas respiratórios quando 

presentes em altas concentrações. Entretanto, estas 

partículas muito finas proporcionam um material de elevada 

área superficial o que potencializa o seu uso como 

adsorvente.  Nesse contexto, o presente estudo faz uso de 

negro de fumo obtido da pirólise de pneus para a remoção 

do corante azul de metileno de soluções aquosas. Águas 

residuais da indústria têxtil contêm altas quantidades de 

poluentes coloridos, que em sua maioria são tóxicos, o que 

direciona esforços no desenvolvimento de adsorventes 

alternativos (KUMAR; JENA, 2016).  

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

O negro de fumo fornecido pela Empresa RODE 

Removedora foi caracterizado mediante análise 

termogravimétrica (TGA), massa específica, espectroscopia 

de infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR) e 

área superficial (BET). A análise termogravimétrica foi 

realizada no equipamento TG-50 Shimadzu, na faixa de 

temperatura de 25 °C a 800 °C sob atmosfera oxidante com 

taxa de aquecimento de 10°C.min-1. Para a Espectroscopia 

de Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR) fez-

se uso do equipamento IRprestige-21 (Shimadzu) com 

acessório DRS-8000. A massa específica do negro de fumo 

foi determinada através da NBR NM 23:2000, que diz 

respeito a cimento e materiais em pó. Utilizou-se um frasco 

de Le Chatelier e querosene, sendo este um fluido que não 

reage quimicamente com o material de interesse, mas que 

dilui o óleo adsorvido na superfície do negro de fumo 

oriundo da pirólise de pneus. Devido a presença de resíduos 

de óleo nos poros do adsorvente, foi realizada uma 

calcinação a 400 °C por 1 hora. A área superficial específica 

foi determinada no equipamento Nova 2200e 

(Quantachrome). A cinética de adsorção do azul de 

metileno foi realizada em sistema batelada, na temperatura 

de 25 ºC, sob agitação constante. Utilizou-se 50 mL (12 

mg.L-1) da solução de azul de metileno e 0,05 g de 

adsorvente. Em tempos pré-determinados (0–75 min) 

coletavam-se 5 mL do meio reacional, os quais eram 

centrifugados a 765 rpm por 15 min para posterior análise 

por espectrofotometria de UV-VIS no comprimento de onda 

de 664 nm, referente ao composto azul de metileno 

(KUMAR; JENA, 2016). A remoção de azul de metileno foi 

calculada fazendo-se uso da Equação 1. 

𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜 (%) =  1 −
𝐶𝑒

𝐶𝑜
  (1) 

Onde Ce é a concentração final; C0 é concentração inicial. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No Gráfico 1 é apresentado o resultado da análise 

termogravimétrica, no qual é possível observar uma perda 

de massa menos significativa (<10 %) até a temperatura de 

400°C, possivelmente devido a remoção de água, e outros 

componentes voláteis. Entre 400 °C e 600 °C, tem-se uma 

maior perda de massa (ca. 80 %), devido a degradação do 

material carbonáceo.  Pode-se verificar que não ocorreu 

uma degradação total do negro de fumo o que indica a 

presença de material inorgânico residual (ca. 10 %), ou seja, 

cinzas.  

 
Gráfico 1: Análise termogravimétrica do negro de fumo. 



 

 

No Gráfico 2, são apresentados os espectros da análise de 

FT-IR para o negro de fumo antes e após calcinação. Bandas 

próximas a 3000 cm-1 são características de 

hidrocarbonetos. Entretanto, tais bandas são inexistentes, ou 

seja, não há estiramentos vibracionais simétricos e 

assimétricos de grupos CH, o que evidencia a ocorrência da 

pirólise para a obtenção do negro de fumo (BRUM et al., 

2008). Dessa forma, tem-se um processo de carbonização 

completo. Entre 2000 e 2400 cm-1, são observados picos 

característicos de materiais carbonáceos que se tornaram 

mais evidentes após a calcinação, possivelmente devido a 

decomposição do óleo residual presente na superfície do 

negro de fumo. A presença deste óleo impediu a adsorção 

do azul de metileno nos testes preliminares.  

 
Gráfico 2: Espectro de Infravermelho antes (--) e após 

calcinação (--). 

A massa específica do negro de fumo encontrada foi de 

aproximadamente 1840,82 kg.m-3, estando dentro da faixa 

encontrada para o negro de fumo comercial (1700–1900 

kg.m-3) (BASILE QUÍMICA, 2017). O fluido utilizado 

(querosene) para esta análise não reage quimicamente com 

o negro de fumo, porém observou-se uma alteração de cor 

devido a presença de óleo adsorvido na superfície do negro 

de fumo oriundo da pirólise de pneus. Tal informação 

associada aos dados obtidos no Gráfico 2 inferiram na 

escolha da temperatura de calcinação de 400 oC. O valor da 

área superficial específica foi alta (96,0 m².g-1).  

Uma remoção de 83 % de azul de metileno foi obtida aos 

55 minutos conforme Gráfico 3. Após 55 minutos a 

remoção do corante permaneceu constante. Para examinar 

o mecanismo que controla o processo de adsorção, tais 

como, transferência de massa na solução e possível 

interação química, três modelos foram empregados 

(pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e difusão 

intrapartículas). Os parâmetros dos ajustes dos dados 

experimentais referentes ao teste cinético são apresentados 

no Tabela 1. O modelo de pseudo-segunda ordem foi o mais 

adequado para representar a cinética de adsorção. 

4 CONCLUSÃO 

O negro de fumo mostrou-se com características em 

potencial para uso como adsorvente devido remoção de 83 

% do corante azul de metileno de uma solução aquosa. 

 
Gráfico 3: Remoção do Azul de Metileno (12 mg/L) com negro 

de fumo (0,05 g). 

Modelos Parâmetros 

Pseudo-

primeira 

ordem 

k1 (min-1) 0,13 

R2 0,75 

Pseudo-

segunda ordem 

k2 (g.mg-1.min-1) 162,87 

R2 0,96 

Difusão 

intrapartículas 

Kdif (mg.g-1 min0,5) 0,08 

C (resistência de adsorção) 

(mg.g-1) 

8,34 

R2 0,80 

Tabela 1: Modelos da cinética de adsorção. 
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1 INTRODUÇÃO 

A toxicidade de metais pesados provocada pela poluição 

ambiental aumenta a cada ano e se acumula nos 

organismos vivos (DÁVILA-RANGEL et al., 2006). O 

chumbo, é introduzido facilmente no meio ambiente por 

apresentar uma infinidade de aplicações, tais como, 

proteção contra a corrosão, em tintas e pigmentos, ligas, 

fabricação de baterias elétricas, material de embalagem, 

revestimento de cabos telefônicos e distribuição de energia 

elétrica, dentre outras. O envenenamento por chumbo é 

conhecido há séculos, sendo um elemento altamente tóxico 

e considerado carcinogênico (SOUZA et al., 2016). O 

tratamento a ser aplicado para a remoção de metais em 

efluentes depende essencialmente da forma em que estes 

metais se encontram. Dentre os vários processos de 

tratamento, é possível citar a adsorção de íons e a troca 

iônica como formas eficientes de remoção metálica. Neste 

contexto, os aluminossilicatos se destacam, devido ao seu 

baixo custo e alta disponibilidade (AGUIAR et al. 2002; 

SHINZATO et al., 2009). Neste trabalho empregaram-se 

dois tipos de adsorventes, a zeólita natural Clinoptilolita e 

a Na-Y comercial para a remoção de chumbo de soluções 

aquosas (efluente sintético).  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 Preparou-se soluções aquosas de Pb (efluente sintético) 

a partir de Nitrato de Chumbo II (Pb(NO3)2 , grau 

analítico – dinâmica) com pH de 4±1; 

 A zeólita Clinoptilolita (diâmetro médio de partícula de 

0,71 mm) foi seca por 60ºC e a zeólita Na-Y por 

100ºC, ambas por 12 horas antes de cada experimento, 

para a liberação controlada dos poros; 

 As cinéticas foram realizadas em batelada, sob 

temperatura fixa (25ºC) e agitação constante, variando-

se alguns parâmetros como: tempo de reação (0 a 360 

minutos), teor de metal (5, 25, 50 e 100 mg/L) e 

mantendo fixos o volume de solução (20 mL) e a 

massa de zeólita utilizada (0,1 g). 

 As isotermas foram realizadas utilizando uma variação 

de concentração de 5 a 500 mg/L em um tempo de 

contato de 120 minutos. 

 O teor de Pb
2+ 

remanescente nas soluções após 

adsorção e nos efluentes sintéticos foi determinado por 

Espectrometria de Absorção Atômica com atomização 

por chama, Perkin Elmer 3110 no LOQ-UNIVALI. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Influência da concentração inicial no pH final 

O pH inicial das soluções foi mantido em 4±1, pois no 

processo de troca iônica deve-se manter o pH em nível 

suficiente baixo para evitar o limite de solubilidade e 

suficientemente alto para minimizar a competição de 

prótons pelos sítios da zeólita e a degradação de sua 

estrutura com correspondente perda de aluminio 

(PERGHER et al., 2005; SHINZATO et al., 2009). A 

variação do pH final foi avaliada variando-se a 

concentração de Pb
+2

 de 5 a 100 mg/L em tempos de 

contato de 0 até 360 minutos. Os resultados indicaram que 

a partir de 60 minutos, o pH final se manteve constante em 

7,6±0,2 para a Na-Y e em 5,6±0,2 para a Clinoptilolita,  

independente da concentração do Pb
+2

 na solução, 

indicando que o sistema atingiu o equilíbrio, estabilizando 

a adsorção (AGUIAR et al., 2002).  

3.2 Influência do tempo de contato na adsorção 

A porcentagem de retenção de chumbo foi avaliada em 

diferentes tempos de contato (Figura 1).  

        (a). 

 
         (b). 

 
Figura 1. Efluência do tempo de contato do material zeolítico na 

remoção (%) de Pb+2 para: (a) NaY, (b) Clinoptilolita. 
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Para a solução com 5 mg/L de Pb
+2

, a Na-Y comercial 

apresentou porcentagem de remoção de 93%, enquanto 

que com a clinoptilolita foi de 80%, independente do 

tempo de contato. Comparando-se a porcentagem de 

remoção (Figura 1) foi possível verificar que tempos 

superiores a 120 minutos não influenciaram 

significativamente na remoção de chumbo, independente 

da concentração e da zeolita utilizada. Assim, 2 horas 

foram suficientes para uma alta porcentagem de remoção 

de chumbo sob as condições estudadas. 

3.3 Isotermas de adsorção 

O estudo da adsorção de chumbo pela zeólitas Na-Y e 

Clinoptilolita foi realizado com base nas isotermas de 

Langmuir e Freundlich (McCabe et al., 2005). A isoterma 

de Langmuir representou os dados da adsorção com a 

zeólita natural clinoptilolita de forma mais eficaz, 

apresentando um coeficiente de determinação (r
2
) de 

0,9887, enquanto que pela equação de Freundlich este 

coeficiente é de 0,96054. Ou seja, 98,87 % dos casos de 

adsorção com a zeólita natural clinoptilolita podem ser 

explicados pela isoterma de Langmuir e 96,05 % podem 

ser explicados pela isoterma de Freundlich, como 

apresentado na Figura 2 e nas Tabelas 1 e 2. 
 

 
Figura 2. Isotermas de Pb+2 com a zeólita natural Clinoptilolita. 

 

De forma semelhante à clinoptilolita, o processo de 

adsorção com a Na-Y comercial apresentou resultado mais 

eficaz com o modelo de Langmuir, apresentando um 

coeficiente de determinação (r
2
) de 0,8564, contra apenas 

0,8474 pela equação de Freundlich, ou seja 85,64% dos 

casos de adsorção de Pb
+2

 por Na-Y podem ser explicados 

pela equação de Langmuir. Dados apresentado na Figura 3 

e nas Tabelas 1 e 2. 

 
Figura 3. Isotermas de Pb+2 com a zeólita comercial Na-Y. 

 

Langmuir K R
2
 

Clinoptilolita 
 

0,04335 ± 0,00722 
 

0,9887 
 

Na-Y 0,01247 ± 0,02506 0,8564 

Tabela 1. Dados calculados segundo o modelo da equação de 

Langmuir, para o estudo com Clinoptilolita e com NaY. 
 

Freundlich K R
2
 

Clinoptilolita 
 

6,35378 ± 1,47014 
 

0,96054 
 

Na-Y 6,27946 ± 3,58796 0,84747 

Tabela 2 . Dados calculados segundo o modelo da equação de 

Freundlich, para o estudo com Clinoptilolita e com NaY. 

4 CONCLUSÃO 

É possível utilizar as zeólitas Na-Y comercial e 

clinoptilolita para remoção de íons Pb
2+

 de efluentes 

aquosos.  Observou-se que empregando o método batelada 

por 2 h obteve-se remoções acima de 95% nas condições 

experimentais aplicadas, com exceção de baixas 

concentrações de Pb
2+ 

usando a clinoptilolita como 

adsorvente. Para baixas concentrações, a Na-Y apresentou 

melhor desempenho como adsorvente. O processo de 

adsorção realizado adaptou-se melhor com a isoterma de 

Langmuir para ambas as zeólitas. 
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ESTUDO DA ADSORÇÃO DE CÁDMIO E ZINCO DE SOLUÇÕES 
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1 INTRODUÇÃO 

Os metais pesados que causam intoxicação com mais 

frequência são alumínio, arsênio, bário, berílio, cádmio, 

chumbo, mercúrio e níquel. Esses elementos alteram as 

estruturas celulares, as enzimas e substituem metais co-

fatores de atividades enzimáticas (VIRGA et al., 2007). A 

aplicação de aluminossilicatos na remoção de metais 

pesados vem sendo muito estudada devido ao baixo custo, 

fácil obtenção e possibilidade de reutilização destes 

materiais (AGUIAR et al., 2002). Além da eficiência, uma 

outra característica importante das zeólitas é que podem 

ser recuperadas e reutilizadas, o que torna o processo 

economicamente viável e ambientalmente correto 

(SHINZATO, 2007). O objetivo deste trabalho foi o 

emprego da zeólita mordenita comercial na forma sódica 

(Zeolyst) na remoção de cádmio e zinco em soluções 

aquosas. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 As soluções aquosas de cada metal foram preparadas a 

partir de Sulfato de zinco (ZnSO4.7H2O, grau analítico 

– vetec)  com pH de 4 e Nitrato de cádmio 

(Cd(NO3)2.4H2O, grau analítico - dinâmica) com pH de 

5, pH ajustados com NaOH ou HCl 0,1M; 

 A zeólita Na-Mordenita (Zeolyst) foi seca em 60ºC por 

12 horas antes de cada experimento, para a liberação 

controlada dos poros; 

 As cinéticas de adsorção foram realizadas em reator 

batelada com 20mL de solução e 0,1g de Na-Mordenita 

em temperatura ambiente (25ºC) e agitação constante; 

 Parâmetros avaliados: Tempo de contato (0-240 min), e 

teor do metal (5 e 25 ppm) e medidas de pH  das 

soluções remanescentes; 

 As isotermas foram realizadas utilizando uma variação 

de concentração de 5 a 500 mg/L em um tempo de 

contato de 120 minutos; 

 O teor de metal remanescente nas soluções foi 

determinado por Espectrometria de Absorção Atômica 

com atomização por chama, Perkin Elmer 3110 no 

LOQ-UNIVALI. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Influência da concentração inicial no pH final 

O pH tem um impacto significante na remoção de metais 

por zeólita, já que pode influenciar no caráter dos íons 

trocáveis e da própria zeolita (PERGHER et al., 2005). 

Segundo KOCAOBA e colaboradores, 2007, em estudos 

de adsorção com os metais cádmio, cobre e níquel, a 

maioria dos íons metálicos tendem a formar precipitado 

em pH maior que 6, dificultando a quantificação da 

adsorção de íons metálicos em zeólita posibilitando que a 

adsorção real possa ser mascarada pela precipitação. A 

variação do pH final foi avaliada com concentrações de 

Zn
+2

 ou Cd
+2 

de 5 e 25 mg/L em tempos de contato de 0 

até 240 minutos.  Os resultados indicaram que a partir de 

120 minutos, o pH final se manteve constante em 6,8±0,2 

para ambos metais, independente da concentração do 

metal na solução, indicando que o sistema atingiu o 

equilíbrio, estabilizando a adsorção (AGUIAR et al., 

2002). Acredita-se que o aumento no pH está diretamente 

relacionado com a troca do ión sódio da zeólita pelo íons a 

ser trocado, que neste estudo são zinco ou cádmio 

(PHERGER, al. 2005). KOCAOBA, al., 2007, em estudos 

de adsorção com os metais cádmio, cobre e níquel com 

clinoptilolita,verificaram que o pH influenciou na adsorção 

dos metais, e que um aumento muito grande no pH 

diminui a competição dos cátions metálicos com os íons 

Na+ pelos sítios de troca 

3.2 Influência do tempo de contato na adsorção 

A porcentagem de retenção dos íons de cádmio e zinco 

pela zeólita em função dos tempos de contato de 0 a 240 

minutos, estão mostrados na Figura 1.  
 

 

 

 

Figura 1. Efluência do tempo de contato do material zeolítico na 

remoção (%) de retenção sendo: (a) cádmio, (b) zinco. 
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Comparando-se a porcentagem de remoção (Figura 1), foi 

possível verificar uma porcentagem de remoção superior a 

98% em tempos de 30 minutos para ambos os metais, em 

todos os ensaios de adsorção realizados. Assim, 30 

minutos foram suficientes para se obter uma alta 

porcentagem de remoção de Zn
+2

 ou Cd
+2

 de soluções 

aquosas com a Na-mordenita nas as condições estudadas. 

 

3.3 Isotermas de adsorção 

O estudo da adsorção de cádmio e zinco pela zeólita Na-

Mordenita foi realizado com base nas isotermas de 

Langmuir e Freundlich, obtendo-se o modelo demonstrado 

na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Isotermas de: (a) Cádmio e (b) Zinco, com a zeólita 

Mordenita. 

Aplicou-se as expressões das isotermas de Langmuir e 

Freundlich para os experimentos realizados com 0,1 g de 

mordenita e concentrações de 5 a 500 mg/L em um tempo 

de contato de 120 minutos para ambos os metais. 

Verificou-se que o processo de adsorção realizado 

adaptou-se melhor à isoterma de Langmuir, tanto para 

cádmio, como para zinco, com coeficiente de 

determinação (r
2
) de 0,9731 para cádmio e 0,9475 para 

zinco (Tabelas 1 e 2).  Quando o modelo da isoterma de 

Freundlich foi aplicado, o coeficiente de determinação (r²) 

foi de 0,8977 para cádmio e 0,9208 para zinco, 

respectivamente (Tabelas 1 e 2).  

 

 

 

 

 

Langmuir K R
2
 

Cádmio 
 

0,27875 ± 0,07084 
 

0,9731 
 

Zinco 
 

0,21576 ± 0,08698 
 

0,9475 
 

Tabela 1. Dados calculados segundo o modelo da equação de 

Langmuir, para o estudo com Mordenita. 

 
 

Freundlich K R
2
 

Cádmio 
 

14,86988 ± 3,43158 
 

0,89772 
 

Zinco 
 

9,73461 ± 2,15973 
 

0,92085 
 

Tabela 2 . Dados calculados segundo o modelo da equação de 

Freundlich, para o estudo com Mordenita. 

4 CONCLUSÃO 

É possível utilizar a zeólita Na-Mordenita para remoção de 

íons Zn
2+

 e Cd
2+

 de efluentes aquosos. Obteve-se altas 

taxas de remoção superiores a 98% em tempos de 30 

minutos e 0,1g de adsorvente para ambos os metais. Os 

estudos da isoterma indicaram melhores resultados quando 

aplicada ao modelo de Langmuir para tanto para zinco, 

como para cádmio indicando uma adsorção favorável.   
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REMOÇÃO DE ÓLEO DIESEL MARÍTIMO DA ÁGUA DO MAR 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das maiores preocupações no ambiente aquático 

atualmente são os vazamentos e derramamentos de óleo 

oriundos de pequenas, médias e grandes embarcações. No 

mercado, há vários procedimentos e produtos que visam a 

contenção e remoção como forma de ações de resposta para 

a minimização do impacto ambiental. Neste sentido, 

buscou-se a utilização do processo de adsorção que é 

amplamente utilizado, aliado a uma matéria-prima 

abundante (areia e carbonato de cálcio), para a pesquisa da 

eficácia na remoção do óleo diesel marítimo proveniente de 

pequenas e medias embarcações, da água do mar. 

2 METODOLOGIA 

Para o carbonato de cálcio, foi realizado análises de 

Espectroscopia de Infravermelho e área superficial, através 

dos equipamentos FT-IR e BET, respectivamente. O intuito 

era obter a pureza e o tamanho do adsorvente.  Para a coluna 

de leito fixo, foi efetuado ensaio com a coluna recheada 

somente de areia com 85% da fração 1 com tamanhos de 

partículas entre 125 e 355 µm e 15% da fração 2, com 

tamanho menor que 125 µm, a fim de conhecimento do 

comportamento da areia segundo metodologia adaptada de 

Javornik (2013). Após isso, fez-se o ensaio utilizando areia 

como fração 1 e carbonato de cálcio como fração 2 com o 

objetivo de observar a remoção do óleo diesel marítimo em 

concentração de 1000 ppm na água do mar (Figura 1). A 

cada 30 minutos, era retirado uma alíquota da água tratada 

e analisada pelo espectrofotômetro o teor de óleo diesel 

marítimo contido nessa amostra, até esta se igualar a 

concentração do béquer inicial. Por último, essas alíquotas 

da água tratada passaram pela determinação de dureza e pH, 

através de titulação com EDTA e do pHmetro. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Caracterização dos adsorventes 

3.1.1 Análise Espectroscópica de Infravermelho 

As bandas da amostra de carbonato de cálcio utilizada 

apresentaram características de calcita (Tabela 1). 

Carbonato de Cálcio Bandas 

713,66 Banda 1 (cm-1) 

873,75 Banda 2 (cm-1) 

1435,04 Banda 3 (cm-1) 

1469,76 Banda 4 (cm-1) 

1510,26 Banda 5 (cm-1) 

1795,73 Banda 6 (cm-1) 

   Tabela 1: Principais bandas de vibração obtidos 

pela Espectroscopia de Infravermelho da amostra 

de carbonato de cálcio. 

3.1.2 BET – Área Superficial 

É de conhecimento que quanto menor o tamanho das 

partículas, maior sua área superficial. Desta forma, o 

carbonato de cálcio em estudo apresentou uma baixa área 

superficial (Tabela 2). 

 

Amostra  (m²/g) 

Carbonato de Cálcio 5,569 

 Tabela 2: Resultado da área superficial determinado 

pelo método de BET (Brunauer-Emmett-Teller). 

3.2 Coluna de Leito Fixo 

A coluna somente com areia, nos tempos de 60 a 300 

minutos possuíram seus valores próximos, apresentando o 

tempo de ruptura (tBp) em 330 minutos e o tempo de 

exaustão em 360 minutos com C/C0=0,95. A curva da 

mistura de areia com carbonato de cálcio, apresentou pouca 

variação entre os valores de concentração no tempo 90 a 390 

minutos tem seu crescimento exponencial a partir de 390 

minutos (tBP) até sua exaustão em 420 minutos (tE) com 

C/C0 de aproximadamente 0,8 (Figura 1).  

Figura 1: Comparação das curvas de ruptura da adsorção do óleo 

diesel marítimo na concentração de 1000 ppm com diferentes tipos 

de adsorventes (fração 2) e areia (fração 1). 

Para a eficiência (%) e capacidade de adsorção (qt) do 

processo de remoção utilizando areia e areia com carbonato 

de cálcio foi aplicado a Equação 1 e 2 (FATHY, 2017). Pelo 

qual, na Figura 2 apresenta-se a eficiência da coluna ao 

passar do tempo e a Figura 3 a capacidade adsortiva. 

  

                           𝑞𝑡 =  
(𝐶˳−𝐶).𝑉

𝑀
                               (1)    

                                             

Eficiência de remoção % = 
𝐶˳−𝐶

𝐶˳
𝑥100                             (2) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2: Comparação da eficiência do processo adsortivo entre os 

adsorventes areia e carbonato de cálcio. 

Na coluna de areia notou-se que de 60 de 300 minutos 

obteve-se eficiência em uma média de 97,82%, até seu 

decaimento em 360 minutos para 5,53%. Já a coluna 

contendo areia e carbonato de cálcio alcançou a eficiência 

com o valor mais alto em 60 minutos com 98,91%, decaindo 

no seu ponto de saturação (420 minutos) para 27,16%. O 

resultado foi mais eficiente do que em relação a coluna 

apresentada anteriormente com a fração 1 e 2 constituídas 

apenas de areia.  

A capacidade de adsorção da coluna em 60 minutos foi de 

8,77 mg/g aumentando para 16,86 mg/g em 420 minutos. 

Essas diferenças são justificadas pelos caminhos 

preferenciais criados, em que muitas vezes, na presença dos 

sítios ativos, possibilitavam a adsorção, aumentando o valor 

da capacidade adsortiva da coluna. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3: Comparação da capacidade adsortiva do processo entre 

os adsorventes areia e carbonato de cálcio. 

3.2 Determinação da Dureza e pH 

Na Tabela 3 e 4 estão apresentados os valores da dureza e 

pH encontrados antes e após o tratamento, de forma a 

analisar a influência dos adsorventes no efluente final. 

Amostra 
Dureza Total 

(mg/L) 

  Efluente inicial (1000 ppm de óleo) 56,8 

Efluente final da coluna de areia 57,14 

Efluente final da coluna de carbonato de 

cálcio e areia 
57,14 

Tabela 3: Dureza total expressa em Ca e Mg das amostras de 

água no início e final do procedimento. 

Amostra pH 

Efluente inicial (1000 ppm de óleo) 7,49 

Efluente final da coluna de areia 7,72 

Efluente final da coluna de carbonato 

de cálcio e areia 
7,88 

Tabela 4: pH das amostras do leito fixo. 

Os resultados dos efluentes finais retirados ao final dos 

experimentos em comparação com o efluente inicial, deram 

poucas diferenças. Desta forma, pode-se perceber que os 

adsorventes contendo carbonato de cálcio não 

influenciaram no efluente tratado. Segundo a resolução nº 

357, de 17 de março de 2005 da CONAMA na seção III 

pertinente as águas salinas, o pH deve se manter entre 6,5 a 

8,5. Portanto, os valores do pH das amostras se mantiveram 

dentro das especificações da resolução. 

4 CONCLUSÕES 

O uso da mistura de areia com carbonato de cálcio como 

adsorvente para a remoção do óleo diesel marítimo da água do 

mar se mostrou eficiente conseguindo fazer o tratamento de 

0,84 L do efluente contaminado (na proporção de 1000 ppm 

de óleo diesel marítimo em água) com apenas 4 gramas da 

mistura. Portanto, esse estudo se demonstrou eficiente para a 

remoção do óleo diesel marítimo da água do mar. 
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1 INTRODUÇÃO 

O amplo consumo de paracetamol associado ao descarte 

indevido infere em presença majoritária nos recursos 

hídricos quando comparado a outros fármacos (WADHAH, 

2017). Não há um tratamento de alta eficiência para a 

remoção deste resíduo nas estações usuais de tratamento de 

água (ETA) (CAMPANHA et al., 2014). Desta forma, 

diferentes adsorventes têm sido utilizados em estudos para 

a remoção deste tipo de fármaco. No entanto, poucos 

adsorventes são de origem renovável, como as cinzas de 

casca de arroz, produto da queima da casca de arroz nas 

caldeiras de indústrias para geração de energia (MESTRE 

et al, 2011). Estas cinzas, dependendo da sua destinação 

final, podem impactar em problemas ambientais, como 

poluição do ar e de águas, porém, podem ser empregadas 

como adsorventes de baixo custo (PENHA et al., 2016; 
SANTOS; JUNGER; SOARES, 2014). No presente estudo 

são utilizadas como adsorvente as cinzas de casca de arroz 

(CCA) obtidas em caldeiras (450 a 600 ºC) da indústria 

Ligeyrinho Alimentos LTDA para a remoção de 

paracetamol de soluções aquosas.  

2 METODOLOGIA 

O teor de umidade do adsorvente foi determinado conforme 

a normas ASTM E 871-82. Para a determinação da área 

superficial específica (SBET) da CCA realizou-se um 

tratamento térmico sob vácuo (105ºC/3 h) seguido de 

adsorção de N2 (g) na temperatura do nitrogênio líquido (-

196°C) no equipamento Nova 2200e (Quantachrome). O 

valor da área superficial específica foi determinado pelo 

método de BET - Brunauer-Emmett-Teller. Para a 

quantificação do paracetamol por espectrofotometria de 

UV-VIS ( = 243 nm) foi realizada uma curva de calibração 

nas faixas de 0 a 17mg/L.  

A cinética de adsorção do paracetamol foi realizada na 

temperatura de 25 ºC e pH próprio da solução, ou seja, igual 

a 5. Em sistema batelada, sob agitação constante, foi 

utilizado um volume de solução de paracetamol de 50 ml 

(20 mg/L) sendo as massas de adsorvente de 0,5; 1; 2 e 5 g. 

Em tempos pré-determinados (0 – 240 min) coletavam-se 5 

ml da solução, a qual era centrifugada a 365 rpm por 5 min 

para posterior análise por espectrofotometria de UV-VIS no 

comprimento de onda de 243 nm, referente ao composto 

Paracetamol (MUKOKO et al, 2015). Análises de 

infravermelho por Transformada de Fourier foram 

realizadas no equipamento IRPrestige-21 (Shimadzu) para 

caracterização do adsorvente antes e após adsorção. 

A remoção de paracetamol foi calculada fazendo-se uso da 

Equação 1.  

                 𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜 (%) =  1 −
𝐶𝑒

𝐶𝑜
                             (1) 

Onde, Ce é a concentração final; C0 é concentração inicial. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O teor de umidade foi de apenas 1,17 %, o que já era 

esperado devido ao processo de obtenção da CCA, porém 

vale mencionar que o armazenamento de 14 meses não foi 

feito em atmosfera controlada. Portanto, não ocorreu 

significativa adsorção de umidade durante o período de 

armazenamento mencionado. Já a área superficial 

específica foi de 6,948 m2.g-1, valor próximo ao encontrado 

por Fernandes (2015) para as CCA (5,701 m2.g-1). A curva 

de calibração teve o respectivo R2 de 0,9947. 

No Gráfico 1 é apresentado o resultado da análise de 

Infravermelho (FT-IR) do adsorvente antes e após adsorção 

de paracetamol.  

 
Gráfico 1: Espectro de FT-IR da CCA antes e após adsorção. 

No Gráfico 1 é possível observar picos de absorção 

característicos da CCA, sendo os principais compreendidos 

na faixa entre 950 e 1250 cm-1, assim como, próximo aos 

800 cm-1, referentes ao estiramento assimétrico das ligações 

Si-O-Si e estiramento da ligação entre Si-H, 

respectivamente (ABO-ELDAHAB et al, 2017). Nota-se 

uma redução na intensidade na região referente às ligações 

Si-O-Si devido, possivelmente, ao processo de adsorção 

com formação de complexos com o adsorbato (ABO-

ELDAHAB et al, 2017). 

O Gráfico 2 apresenta o efeito da quantidade de adsorvente 

(0,5; 1; 2 e 5 g) na remoção do paracetamol, cujo tempo de 
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contato foi de 240 min. Foram encontradas remoções entre 

30 e 90%. 

 
Gráfico 2: Remoção de paracetamol em função da massa de CCA 

e tempo de contato de 240 min. 

Não houve diferença significativa na % de remoção de 

paracetamol para as massas de CCA de 2 e 5 gramas 

(Gráfico 2). Portanto, deu-se prosseguimento ao teste 

cinético com a massa de adsorvente de menor gramatura, 

conforme o Gráfico 3.  

 
Gráfico 3. Efeito do tempo de contato com 2 gramas do 

adsorvente. 

Em 240 min observou-se uma remoção de paracetamol de 

ca. 90 %. Para examinar o mecanismo que controla o 

processo de adsorção, tais como transferência de massa na 

solução e possível interação química, vários modelos 

foram empregados para interpretar os dados 

experimentais. Os ajustes dos dados experimentais 

referentes ao teste cinético são apresentados no Tabela 1. 

Modelos Parâmetros 

Pseudo-primeira 
ordem 

k1 (min-1) 0,01 

R2 0,70 

Pseudo-segunda 
ordem 

k2 (g.mg-1.min-1) 3,59 

R2 0,97 

Difusão 
Intrapartículas 

Kdif (mg.g-1 min0,5) 0,01 

Rd (mg.g-1) 2,54 

R2 0,85 

Tabela 1: Modelos da cinética de adsorção.  

O modelo de pseudo-segunda ordem foi o mais adequado 

para representar a cinética de adsorção, o qual demostra 

que a capacidade de adsorção do adsorvente é 

proporcional ao número de sítios ativos ocupados no 

adsorvente, ou seja, adsorção química. Mestre et al (2012) 

também mostrou em seus estudos o mesmo modelo 

cinético, porém o tempo de contato foi de 400 min com 

remoção inferior a 85%. 

4 CONCLUSÃO  

A utilização de um resíduo agroindustrial tal como as cinzas 

da casca de arroz (CCA) mostrou-se eficiente na remoção 

de paracetamol (ca. 90 %) em 240 min. Adsorventes 

alternativos corroboram com a desejada sustentabilidade. 

Ainda, o presente estudo direcionou esforços nos estudos 

relacionados aos contaminantes emergentes sendo que os 

fármacos representam uma grande parcela destes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos têm importância no desenvolvimento 

de diversas atividades econômicas e na sobrevivência do 

homem, como abastecimento, alimento, uso doméstico, 

irrigação, produção industrial, fonte de energia e meio de 

transporte. Na maioria das cidades o problema não é a 

escassez, mas sim a qualidade desse recurso, que está cada 

vez mais comprometido devido ao seu mau uso.  

Em 8 de janeiro de 1997 foi instituída a Política Nacional 

de Recursos Hídricos Lei N°9.433, com o objetivo de 

assegurar a atual e as futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, favorecendo a implementação dos 

instrumentos legais e institucionais necessários ao 

ordenamento das interrogações referentes a 

disponibilidade e ao uso sustentável de água (WOKLMER 

et al., 2012). Ainda com o intuito de preservar esse recurso 

de grande importância, a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 

2012, delimita as Áreas de Preservação Permanente (APP), 

que são espaços territoriais inteiramente resguardados, 

ambientalmente vulneráveis, sendo públicas ou privadas, 

urbanas ou rurais, cobertas ou não por vegetação nativa. 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma avaliação 

ambiental em um trecho do Córrego João Cesário em 

Anápolis-GO, desde a nascente localizada dentro do 

parque Antônio Marmo Canedo finalizando com o 

encontro dessas águas com Rio das Antas. 

  

2 METODOLOGIA 

Foram realizadas visitas ao local para registro fotográfico 

com o intuito de avaliar os impactos ambientais, verificar a 

conformidade legal em relação às áreas de APP e para 

coletar amostras de água em dois pontos do córrego João 

Cesário, com as coordenadas do primeiro ponto situada em 

16º18’26.06’’S e 48º57’16.07’’O, da nascente localizada 

dentro do parque Antônio Marmo Canedo e do segundo 

ponto 16º 19’33.27’’S e 48º56’56.61’’O, que se refere ao 

local onde o córrego João Cesário tem encontro com Rio 

das Antas. A existência da urbanização neste último trecho 

permite a verificação e comparação entre os dois pontos no 

que diz respeito à qualidade de água. 

Os parâmetros avaliados nas análises de água foram: 

oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos fixos, ferro 

dissolvidos, alumínio total, demanda química de oxigênio 

(DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), dureza, 

turbidez, pH, oxigênio dissolvido, sólidos suspensos totais 

e cor aparente, magnésio total, sódio total, potássio, 

coliformes totais, coliformes termotolerantes. Os materiais 

e método de coleta foram orientados pelo laboratório 

encarregado pela análise e resultados das amostras.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O córrego João Cesário já apresenta diversos processos 

erosivos, assoreamento, alagamentos e inundações 

relacionados à dinâmica hídrica e ação antrópica. Ao longo 

do seu percurso de aproximadamente 4 km existem 

construções de grande porte como condomínios, 

faculdade, mercados, ginásio de esporte, shopping, além 

de casas residenciais e comércios. Através da análise 

visual do local em estudo, verificou-se a falta do 

cumprimento da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que 

define a APP de qualquer curso d'água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da 

calha do leito regular, com largura mínima de 30 (trinta) 

metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros 

de largura. No perímetro do córrego João Cesário ocorre a 

ausência da APP em vários locais sendo substituída por 

ruas e construções. Esse fato contribui para acentuar a 

atividade erosiva e favorecer o assoreamento no local 

(Figura 1). 
 

Figura 1. Ausência da APP na margem direita e assoreamento do 

Córrego João Cesário. Fonte: os autores. 

 

Além de erosão ocorre lançamentos de efluentes e 

acúmulo de lixo e entulhos dentro e nas margens do 

córrego, sendo atividade constante em todo o trecho de 

estudo, colocando a população em risco. Observou-se 

também maior concentração desse material próximo ao 

ponto 2, local de escoamento concentrado e passagem da 

água em período chuvoso, fato que também favorece as 

inundações na área. Na Resolução CONAMA 357/05, é 

apresentado que o controle da poluição está diretamente 

relacionado com a proteção da saúde, garantia do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria da 

qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários e 

classes de qualidade ambiental exigidos para um 

determinado corpo de água. 

Os lançamentos de esgotos nos determinados locais afetam 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm


 

 

a qualidade da água conforme foi verificado pela análise 

dos resultados.  A partir de então é visto o maior impacto 

causado no ponto 2, encontro do Rio das Antas com o 

Córrego João Cesário, mesmo assim, o ponto 1 onde está 

situada a nascente também apresenta algumas alterações 

na qualidade da água (Tabela 1). 

 

 
 Fonte: os autores. 

 

A análise mostrou no ponto 2 uma quantidade de 

Coliformes totais conforme a tabela 1 de 3,7x10³ 

excedendo o valor estipulado pela Resolução CONAMA 

357/05, de 1000 coliformes termotolerantes por 100 

mililitros. No ponto 1 referente a nascente ocorreu também 

alterações de Coliformes totais 2,2 x 10
5
. Ainda segundo a 

Resolução CONAMA 357/05, o valor máximo de DQO 

autorizado é de 5 mg O2/L e nas amostras dos dois pontos 

do Córrego João Cesário apontou, um valor maior que 5 

mg O2/L, extrapolando o valor estabelecido pela resolução. 

Os dois pontos apresentaram alterações no magnésio total, 

ressaltando que no ponto 1 foi 3,16 mg/L e no ponto 2 

chegou a 9,23mg/L sendo resultados superiores ao valor 

estabelecido pelo CONAMA que é 0,1mg/L. O ponto 2 

ainda apresentou alterações no potássio total chegando a 

6,449 mg/L, sendo que na resolução define que não deve 

passar de 2 mg/L.
 

As bactérias coliformes termotolerantes ocorrem no trato 

intestinal de animais de sangue quente e são indicadoras de 

poluição por esgotos domésticos. Elas não são patogênicas 

(não causam doenças), mas sua presença em grandes 

números indica a possibilidade da existência de 

microrganismos patogênicos que são responsáveis pela 

transmissão de doenças de veiculação hídrica (ex: 

disenteria bacilar, febre tifóide, cólera), conforme a 

Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. 

A DBO é fundamental para o controle da poluição das 

águas por matéria orgânica. Nas águas naturais a DBO 

representa a demanda potencial de oxigênio dissolvido, 

que poderá ocorrer devido à estabilização dos compostos 

orgânicos biodegradáveis, que possibilita o surgimento de 

baixos níveis de oxigênio prejudicando assim os peixes e 

os levando a morte. Portanto, é importante o padrão de 

classificação e composição dos índices de qualidade das 

águas naturais. Nas classes que correspondem às águas 

menos poluídas, exigem-se baixos valores máximos de 

DBO e elevados limites mínimos de oxigênio dissolvido, 

sendo esse parâmetro uma ferramenta imprescindível nos 

estudos de autodepuração dos cursos d’água 

(AGUDO,1992). Na Resolução do CONAMA nº 20/86, o 

magnésio é um indicador da dissolução de compostos do 

solo ou despejos de indústrias no corpo d’água, causando 

coloração marrom e conferindo um sabor metálico. 

Os resultados dos demais parâmetros analisados, tais como 

Alumínio total, pH, Cor aparente, DBO, sólidos 

dissolvidos fixos, sólidos suspensos totais, dureza, 

turbidez, oxigênio dissolvido, ferro dissolvido e sódio total 

ficaram dentro dos parâmetros permitidos pela Resolução 

CONAMA 357/05. 

 

4 CONCLUSÃO 

Diante do exposto na pesquisa, verifica-se que a área em 

estudo apresenta danos ao recurso hídrico devido a 

presença de lixo, entulho, ausência e destituição da APP 

em vários trechos do perímetro do córrego João Cesário. A 

alteração no DQO, coliformes fecais, magnésio total e 

potássio total, comprova que a qualidade da água está 

precária, necessitando de fiscalização mais efetiva, a fim 

de reduzir os lançamentos de efluentes clandestinos no 

córrego. Nessa avaliação ambiental constatou-se vários 

impactos ambientais decorrentes do processo de ocupação 

desordenada. Dessa maneira, considera-se necessário na 

atualidade, a remoção de moradores em situação de risco, 

inspeções e ações mais eficazes do poder público, bem 

como, orientações de educação ambiental com a 

comunidade próxima a fim de evitar essa contínua 

degradação do local. 
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DQO Magnésio total Potássio total Coliformes fecais

5mg/L O² 0,1 mg/L Mn 2 mg/ L 1000NMP/100mL

>5,0 mg O²/L 3,16 mg/L 1,809 mg/L 2,2x      NMP/100 mL

>5,0 mg O²/L 9,23 mg/L 6,449 mg/L 3,7 x 10³

TABELA DE ALTERAÇÃO DE PARAMÊTROS DO PONTO 1 E 2

PONTO 1

PONTO 2

CONAMA 357/05
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1 INTRODUÇÃO 
A toxicidade de metais pesados provocada pela poluição 
ambiental aumenta a cada ano e se acumula nos 
organismos vivos (DÁVILA-RANGEL et al., 2006; 
BOTHE; SLOMKA, 2017). Quanto à toxidez, alguns 
metais apresentam no homem, por exposição e/ou 
ingestão, problemas no sistema respiratório, 
cardiovascular, nervoso, hematopoiético, gastrointestinal, 
etc. Conforme a OMS, os metais mais preocupantes são o 
alumínio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, 
zinco, cádmio, mercúrio e chumbo. Dentre os vários 
métodos disponíveis para reduzir a concentração de metais 
pesados em águas residuais, os mais comuns são a 
precipitação química, troca iônica, eletrodiálise, 
ultrafiltração, osmose reversa e a adsorção em materiais 
naturais que promovam a retenção seletiva e reversível de 
cátions metálicos (AGUIAR et al., 2002). A maioria destes 
métodos possui algumas desvantagens, tais como alto 
custo e baixa eficiência operacional. Dentre os vários 
tratamentos alternativos têm sido investigados, inclui-se a 
adsorção de íons e a troca iônica, com o intuito de 
diminuir custos, empregando-se, por exemplo, os alumino 
silicatos na remoção de metais, uma vez que apresentam 
baixo custo e alta disponibilidade (AGUIAR et al. 2002; 
PERGHER et al. 2005). Dentro deste contexto, a utilização 
de zeólitas surge como uma alternativa promissora. 
Zeólitas são aluminossilicatos hidratados formados por 
estruturas cristalinas tridimensionais de tetraedros de SiO4 
e de AlO4 , ligados entre si pelos quatro vértices de 
oxigênio. Nessa configuração, as cargas negativas dos 
tetraedros de AlO4 são compensadas por cátions 
intersticiais (Na+ , K+ , Ca2+ e Ba2+) e formam uma 
estrutura aberta, com grandes canais, por onde a água e 
outras moléculas podem se alojar e apresentar considerável 
liberdade de movimento, permitindo a troca iônica e uma 
hidratação reversível (SHINZATO, 2007). Além da 
eficiência, outra importante característica das zeólitas é 
que podem ser recuperadas e reutilizadas, tornando o 
processo economicamente viável e ambientalmente correto 
(AGUIAR et al. 2002; PERGHER et al. 2005; 
SHINZATO, 2007). O Objetivo deste trabalho foi avaliar 
o emprego da zeólita HY na remoção de cobre de soluções 
aquosas, utilizando sistemas em batelada sob agitação e 
foram estudadas as seguintes variáveis: pH final da 
solução, tempo de extração, temperatura e concentração do 
metal. 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 
A zeólita HY (Zeolyst) foi seca em 100ºC por 12 horas 
antes de cada experimento, para a liberação controlada dos 
poros. As soluções aquosas de cobre foram preparadas a 
partir de Nitrato de cobre (Cu(NO3)2.3H2O, grau analítico - 
Vetec). O pH das soluções foi mantido em torno de 5,2, 
acrescentando-se NaOH ou HCl, 0,1M, para evitar a 
dissolução do alumínio e silício da estrutura da zeólita, 
bem como a precipitação dos metais. As capacidades de 
adsorção de Cu+2 de soluções aquosas foram estudadas em 
sistema batelada em um banho termostatizado com 
agitação fixa em todos os experimentos. O efeito da 
concentração inicial do íon metálico na capacidade de 
adsorção da zeólita HY (pH inicial igual a 5,2) foi 
determinado usando soluções com concentrações variando 
de 25 a 100 ppm de Cu+2. Em cada caso, 100 mg da zeólita 
HY foram adicionadas a 20 mL de soluções de Cu+2, a 
diferentes temperaturas (25 ºC, 50 ºC e 80 ºC). Depois de 
diferentes tempos de ensaio (30, 60, 120, 180 e 240 
minutos), mediu-se o pH e a fase aquosa foi separada da 
zeólita por centrifugação. O teor de Cu+2 antes e após 
processo de adsorção foi medido por espectrofotometria de 
emissão atômica por plasma de micro-ondas (MP - AES) – 
Agilent Technologies – modelo 4100 (comprimento de 
onda de 324,754 nm para Cu2+) operando com chama de 
Nitrogênio como fonte de energia, situado no CLEAN-
UNIVALI.  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1      Influência da temperatura e concentração inicial 
no pH final 
O pH tem um impacto significante na remoção de metais 
por zeólitas, já que pode influenciar no caráter dos íons 
trocáveis e da própria zeólita. O pH inicial das soluções foi 
mantido em 5,2, pois no processo de troca iônica deve-se 
manter o pH em nível suficiente baixo para evitar o limite 
de solubilidade (pH de 6,1, o Cobre precipita como 
hidróxido) e suficientemente alto para minimizar a 
competição de prótons pelos sítios da zeólita e a 
degradação de sua estrutura com correspondente perda de 
alumínio (PERGHER et. Al., 2005). A variação do pH 
final foi avaliada variando-se a concentração de Cu+2 de 
25, 50 e 100 ppm em diferentes temperaturas (25, 50 e 80 
ºC) para tempos de contato de 0 até 4h. Para temperatura 
ambiente, os resultados indicaram que a partir de 60 
minutos o pH final se manteve constante em torno de 4,4 
para as três concentrações estudadas. O aumento da 

 



 

temperatura para 50 ºC e 80 ºC apresentou comportamento 
similar, apenas diminuindo o valor de pH para 4,1 e 3,5, 
respectivamente. 
3.2  Efeito do tempo de contato e temperatura na 
adsorção 
A porcentagem de retenção de Cobre foi avaliada nas 
diferentes temperaturas e tempos de contato. Tempos 
superiores a 60 minutos não influenciaram 
significativamente na remoção de cobre independente da 
concentração e temperatura. O aumento da temperatura 
favoreceu a remoção de cobre para teores de Cu < 50 ppm, 
e que a capacidade de remoção aumentou com relação às 
demais concentrações quando comparadas na mesma 
temperatura. Os resultados indicaram ainda que para 
concentrações de 100 ppm não houve diferenças 
significativas na capacidade de remoção para temperaturas 
de 50 e 80 ºC em tempos de contato de 60 minutos. A 
capacidade de remoção de Cu2+ pela zeólita HY à 
temperatura ambiente para as concentrações de 25, 50 e 
100 ppm foram respectivamente de 2,29, 4,51 e 7,69 mg/g. 
Para tempos de contato superiores a 60 minutos é indicado 
trabalhar em temperatura ambiente (mais economicamente 
viável). Resultados semelhantes foram descritos por 
PERGHER et al, 2004. Comparando a quantidade de Cu2+ 
retido por grama de zeólita em diferentes tempos e 
temperaturas, foi observado que as quantidades de Cu2+ 
retidas não variam com o tempo, sendo 1 hora suficiente 
para a remoção sob as condições operadas. 
3.3    Isoterma de Adsorção 
O estudo da adsorção de cobre pela zeólita HY foi 
realizado com base nas isotermas de Langmuir e 
Freundlich (McCabe et al., 2005). A literatura prevê que 
estes dois modelos são capazes de representar muito bem a 
adsorção de metais pesados por alumino silicatos, com um 
destaque para o modelo de Freundlich. A expressão linear 
para a isoterma de Langmuir é dada pela Equação 1, onde 
𝐶𝐶𝑒𝑒 é a concentração de cobre no equilíbrio da adsorção em 
mg/L; 𝑞𝑞𝑒𝑒 é a quantidade de cobre adsorvida no equilíbrio 
em mg/g; 𝑄𝑄0 e 𝑏𝑏, são respectivamente, constantes 
relacionadas à capacidade de adsorção máxima e à energia 
de adsorção, dadas em mg/g e L/mg. 
𝑪𝒆
𝒒𝒆

=
𝟏
𝑸𝟎𝒃

+
𝑪𝒆
𝑸𝟎

                                                                      (𝟏) 

De forma semelhante, a equação de Freundlich é 
apresentada na Equação 2, Onde 𝑋𝑋 é a quantidade de 
soluto adsorvido; 𝑚𝑚 é a massa do adsorvente; 𝐾𝐾𝑓𝑓 é uma 
constante que depende da temperatura e do solvente; 1/𝑛𝑛 é 
um expoente adimensional que tem valor menor que um e 
está relacionado com a intensidade da adsorção; 𝐶𝐶𝑒𝑒 é a 
concentração final do cobre na solução. 

𝒍𝒏 �
𝑿
𝒎
� = 𝒍𝒏 𝑲𝒇 +

𝟏
𝒏
𝒍𝒏 𝑪𝒆                                                  (𝟐) 

Aplicando as expressões lineares de Langmuir e 
Freundlich para experimentos realizados com as 
concentrações de 25, 50, 100 e 500 ppm à temperatura 
ambiente, 2 horas de duração, 0,1 g de zeólita e 20 mL de 

solução, tem-se os parâmetros apresentados na Tabela 1. 

  Langmuir     Freundlich   

Q0 b r2 Kf 1/n r2 
58,82 0,0028 0,964 3,29 0,767 0,998 
Tabela 1. Dados calculados segundo o modelo da equação de 

Langmuir e Freundlich 

Através da Tabela 1, observa-se que a isoterma de 
Freundlich representa os dados da adsorção de forma mais 
eficaz quando em comparação com o modelo de 
Langmuir, pois o valor do coeficiente de determinação 
para o modelo de Langmuir foi de r² = 0,9648, enquanto 
que para o modelo de Freundlich r² = 0,9986, indicando 
melhor correlação para o último modelo citado. 
4 CONCLUSÃO 
É possível utilizar a zeólita HY para remoção de íons Cu2+ 
de efluentes industriais. Observou-se que empregando o 
método batelada por 1 h e temperatura de 80 ºC, obteve-se 
remoções acima de 42% para solução de 100 ppm e acima 
de 58% para soluções com teores menores que 50 ppm. 
Também foi observado que a temperatura ambiente 
favorece a troca de Cu+2 por H+ contido nos poros da 
zeólita para soluções de 100 ppm. O processo de adsorção 
realizado adaptou-se melhor à isoterma de Freundlich. 
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1 INTRODUÇÃO 

No dia 2 de agosto de 2010 instituiu-se a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil. Diante desta 

política, ressalta-se a necessidade de municípios em 

implantarem programas de coleta de resíduos e em paralelo, 

incentivarem a formação de parcerias com cooperativas e 

outras formas de associação de catadores de materiais 

recicláveis (CMR) (BRASIL, 2010a). 

A PNRS estabelece diretrizes acerca do planejamento 

urbano relacionadas aos serviços de limpeza urbana e ao 

manejo de resíduos sólidos, evidenciando-se 

especificamente o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS). O PMGIRS é um instrumento 

que trata das diretrizes para gestão municipal dos resíduos 

sólidos, que por sua vez é um dos setores do saneamento 

básico (FRANCESCON, 2014), e contempla ações de 

coleta seletiva com a participação de formas de associação 

de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas 

físicas de baixa renda. Estas atividades compiladas são 

responsabilidade do poder público, que deve apresentar 

PMGIRS, envolvendo os CMR nos processos de coleta 

seletiva e fortalecendo o desenvolvimento de programas 

participativos (BRASIL, 2010a).  

No cenário nacional, são apresentadas evoluções como o 

programa Pró-Catador, que institui a integração e 

articulação de ações do Governo Federal voltadas ao apoio 

e ao fomento à organização produtiva dos catadores de 

materiais recicláveis, à melhoria das condições de trabalho, 

à ampliação das oportunidades de inclusão social e 

econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos 

sólidos, da reutilização e da reciclagem (BRASIL, 2010b). 

No entanto, o grupo de CMR ainda se apresenta como o elo 

menos beneficiado na cadeia de reciclagem em diversos 

municípios brasileiros (TEIXEIRA, 2015), vivenciando a 

exclusão social diante do desemprego, explicitando-se a 

necessidade de vínculos que promovam sua valorização 

como atores sociais no planejamento urbano de um 

município (VERONESE, 2016). 

A educação ambiental como medida transformadora na 

implementação dos incentivos às cooperativas e outras 

formas de associativismo de catadores de materiais 

recicláveis, apresenta-se, desse modo, como uma estratégia 

importante. Através de pesquisa qualitativa, é objetivado a 

abordagem sugestiva aos CMR nas audiências públicas, 

utilizando-se como objeto de estudo o PMGRIS que está 

sendo elaborado no município de Campina Grande do Sul, 

Paraná pela empresa Evolua Ambiental Engenharia e 

Consultoria (PMCGS, 2018), e a importância da 

valorização dos serviços prestados por estes, elencando-se 

as etapas da audiência. 

2 METODOLOGIA 

A educação ambiental como estratégia foi analisada através 

de levantamento bibliográfico, vinculando-se um 

diagnóstico qualitativo da importância do incentivo 

municipal na formação das associações, decorrente dos 

resultados obtidos através do estudo de caso da primeira 

audiência pública direcionada aos CMR, ocorrida no 

município de Campina Grande do Sul, Paraná.  

As etapas da audiência foram realizadas através de uma 

apresentação expositiva, ilustrativa e teórica com exemplos 

práticos dos benefícios atrelados ao associativismo. Diante 

do conteúdo apresentado na audiência, avaliou-se o paralelo 

fundamentado com a educação ambiental, segregando-se 

em cinco etapas a apresentação educativa. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cinco principais etapas da apresentação realizada na 

audiência pública configuravam caráter didático, para a 

melhor compreensão dos associados e futuros-associados 

são apresentadas na Figura 1. 

 
Figura 1: Fluxograma das etapas da Audiência Pública para o 

incentivo a formação da associação municipal de catadores. 

A primeira etapa trata-se de um apanhado geral do histórico 

do associativismo, seus objetivos, finalidades e metas a 

serem alcançadas, contextualizando-se os catadores com o 



 

 

Movimento Nacional dos Catadores(as) de Materiais 

Recicláveis (MNCR) e a importância da luta pelo seu 

espaço como agentes integrantes do gerenciamento de 

resíduos sólidos (MNCR, 2014; VERONESE, 2016). A 

segunda etapa, por consequência, esclareceu através de 

exemplos, acerca da organização de associações, trazendo 

conceitos básicos de sua estrutura e efeitos democráticos, 

além de ideias, de acordo com Bertoldo (2015), acerca do 

estatuto social, regimento interno, licenças, contrato de 

serviços e outros conceitos importantes para que os grupos 

interessados pudessem compreender os benefícios atrelados 

ao associativismo – através de exemplos e debate. 

Conseguintemente, na terceira etapa, foram esclarecidos os 

direitos e deveres dos catadores, demonstrando-se os 

valores ligados ao associativismo e seus efeitos. Na quarta 

etapa, apresentou-se de forma explicativa a utilização de 

softwares de processamento de planilhas como ferramenta 

de controle na associação. 

Na quinta etapa, por fim, evidenciou-se a utilização dos 

equipamentos de proteção individual (EPIs) para o manejo 

seguro dos resíduos sólidos na coleta e triagem. De acordo 

com Santos (2014), os catadores podem sofrer ferimentos, 

ocasionados tanto por fragmentos contaminados quanto 

resíduos sólidos de serviços de saúde que são descartados 

incorretamente, além das chances de contrair enfermidades 

decorrentes de agentes etiológicos.  

A Figura 2 apresenta o registro fotográfico da audiência 

pública realizada pela Prefeitura Municipal de Campina 

Grande do Sul (PMCGS). 

 
Figura 2: Audiência Pública dos Catadores de Materiais 

Recicláveis de Campina Grande do Sul. 

Fonte: PMCGS, 2018. 

As etapas da audiência puderam expor os participantes e 

grupos interessados ao conhecimento e responsabilidade 

compartilhada proveniente das formas de associativismo, 

exaltando-se a educação como forma de inclusão. 

Todo este preparo permite contribuir no processo do resgate 

e aumento da autoestima dos associados, criando um 

paralelo com dimensões sociais através de um 

conhecimento que convoca o catador a vivenciar a sua 

cidadania com dignidade, formalizando-se o 

acompanhamento social dos associados/as e suas famílias e 

promovendo sua inclusão nas diversas políticas públicas.  

4 CONCLUSÃO 

A primeira audiência pública direcionada aos CMR 

apresentou, de forma elucidativa, os benefícios atrelados a 

cooperativas e outras formas de associação, exaltando-se o 

benefício atrelado a uma associação municipal de CMR. 

As ações realizadas em espaços que ofereçam condições 

apropriadas para o desenvolvimento da metodologia são 

capazes de produzir técnicas de mobilização, de avaliação e 

estratégias atreladas a educação ambiental que facilitam a 

participação e o envolvimento dos associados. As 

experiências e vivências grupais presentes nas reuniões 

técnico-participativas contribuíram positivamente para a 

incorporação de novos conceitos, colaborando na 

concretização de uma ação transformadora que venha 

potencializar os sentimentos de responsabilidade 

compartilhada, compromisso, empoderamento e 

principalmente reconhecimento social dos catadores. 

A efetivação de uma gestão compartilhada que permita a 

permanente interação das equipes técnicas, associados, 

profissionais técnicos envolvidos e demais parceiros 

institucionais propõe mobilizar as associações através de 

equipes multidisciplinares, potencializando a valorização 

dos catadores através da educação ambiental e 

responsabilidade compartilhada. 

Através dos incentivos municipais, é possível que a 

desmitificação ocorra e os preconceitos atrelados a estes 

importantes atores sociais – os CMR, seja inibida, 

permitindo a melhora contínua da qualidade de vida não 

somente dos catadores, mas também da população como um 

todo.  
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do município é inerente ao 

planejamento urbano e, consequentemente, da população 

em que nele reside. Sem planejamento, é comum encontrar 

falhas como: crescimento desordenado, gastos 

desnecessários, sistemas ineficientes, investimentos mal 

aplicados e baixa qualidade de vida. Quando as ações 

ocorrem posterior a um estudo que as justifiquem e as 

elenca como ideal para aquele momento, as chances de 

serem ações aplicadas com precisão são consideravelmente 

maiores que se definidas à revelia. Neste sentido, o 

planejamento urbano, associado à participação popular, é 

essencial para o desenvolvimento do município 

(HETTERICH, 2012). 

O planejamento urbano é definido pelos planos 

desenvolvidos em diversificadas áreas, destacando-se a Lei 

Federal N. ° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 que estabelece 

diretrizes nacionais para saneamento básico e para a política 

federal de saneamento básico e, além de outras, determina 

a obrigatoriedade da elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB) por todos municípios do país 

(BRASIL, 2007). 

O PMSB é elaborado por técnicos especializados que 

realizam um diagnóstico do município nos setores de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos 

sólidos e limpeza urbana e drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais (MORAES, 2013).  

Este plano, ferramenta de planejamento para a melhoria das 

condições sanitárias e ambientais do município e, por 

consequência, do aumento da qualidade de vida da 

população, é instrumento de desenvolvimento do município 

no setor de saneamento, e tem como produto final um guia 

para os gestores atuais e futuros, além de uma política 

pública construída de forma técnico-participativa, aprovada 

pelo legislativo, que define a Política Municipal de 

Saneamento Básico (MORAES, 2003). 

Assim como todos as demais ferramentas de planejamento 

urbano, o PMSB conta com a participação da população em 

todas as etapas, pois é de extrema importância que o 

trabalho não se restrinja às questões técnicas e políticas, mas 

traga a visão e o conhecimento dos munícipes sobre as 

problemáticas e necessidades do município nos setores de 

saneamento (SOUZA, 2010; HORIZONTE, 2016). 

O grande legado do processo de participação popular é a 

desmitificação do tema saneamento básico, que 

inicialmente é acessível somente a especialistas e a 

profissionais da área. Com a série de debates ocorridos 

durante o processo participativo nas diversas regiões de um 

município, a dificuldade em relação ao tema é superada e a 

população torna-se mais apta a absorvê-lo (SOUZA, 2010).  

Evidenciando-se a importância da participação popular nos 

planos municipais, objetiva-se analisar os processos 

participativos na construção de políticas públicas, 

desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa, ressaltando-

se o efeito das atividades de mobilização como ferramenta 

de conscientização e educação ambiental. 

2 METODOLOGIA 

Analisou-se qualitativamente, por intermédio de pesquisa 

bibliográfica, o planejamento estratégico e a estruturação de 

eventos ligadas ao PMSB, realizando-se um paralelo entre 

os efeitos gerados pela participação popular no PMSB e o 

legado estabelecido no saneamento. Utilizou-se como 

objeto de estudo o PMSB realizado no Município de 

Horizonte, Ceará e as suas diretrizes. 

2.1 Mobilização Social 

A primeira etapa participação popular expressiva é a 

mobilização social realizada de forma ampla e impactante. 

Nesse sentido, os trabalhos desenvolvidos partem de um 

plano de mobilização social que define as formas de 

comunicação e veiculação das reuniões participativas, os 

materiais gráficos e os atores sociais para aproximação com 

a sociedade (TORO & WERNECK, 2007). 

A metodologia utilizada na mobilização social aborda as 

estratégias de forma a alcançar os objetivos do PMSB 

quanto à participação popular e o processo democrático de 

construção. A base fundamental de um PMSB tem caráter 

contínuo como ilustrada na Figura 1. 

 
Figura 1: Fluxograma do Planejamento estratégico do PMSB. 



 

 

Antecipadamente às reuniões, realizam-se ações de 

articulação entre os entes envolvidos, como secretarias 

municipais, companhias de saneamento, e os diversos 

setores que compõem a sociedade civil organizada, 

buscando o apoio destas instituições para a realização dos 

eventos, a fim de desenvolver um trabalho comprometido 

em atender às diretrizes da legislação e em responder às 

expectativas da população sobre saneamento básico. Para 

isto, são realizadas conferências e audiências públicas, 

reuniões comunitárias e dinâmicas (HORIZONTE, 2016). 

2.2 Principais Eventos Atrelados ao PMSB 

Definem-se quatro eventos específicos, em que o primeiro 

se refere à abertura oficial do PMSB com a realização da 

Conferência Municipal para Apresentação do PMSB. O 

segundo evento compreende quatro reuniões setoriais para 

apresentação e discussão do Diagnóstico Técnico-

Participativo (HORIZONTE, 2016).  

Concluída as etapas supracitadas, abre-se a discussão sobre 

o prognóstico do PMSB, que inclui a apresentação dos 

programas, projetos e ações necessárias para a 

universalização dos serviços de saneamento e, inclusive, o 

plano de execução do PMSB. Este é o terceiro evento e 

acontece em quatro reuniões setoriais. Após a explanação 

das etapas anteriores, o PMSB caminha para a Audiência 

Pública de finalização do plano, em que são apresentadas as 

resoluções e acordos findados do desenvolvimento dos 

trabalhos, assim como a minuta de lei do PMSB, que após 

discutida e aprovada, fica disponível para que o Poder 

Executivo Municipal encaminhe à Câmara Municipal de 

Vereadores para a instituição da Política Municipal de 

Saneamento Básico (HORIZONTE, 2016).    

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas reuniões promovem-se explanações acerca do tema 

saneamento básico, planejamento urbano e participação 

popular, proporcionando o entendimento da população 

sobre os objetivos planos municipais e sobre o que é 

saneamento básico. 

Nestes encontros, mostra-se a situação do saneamento no 

Brasil e no mundo, sequenciadas pela apresentação da 

realidade local. Sugere-se que seja disponibilizado ao 

participante um material composto por folder informativo, 

bloco, caneta e por vezes um questionário e/ou formulário 

para registro de comentários que serão recolhidos no final. 

Inicia-se a reunião pela explanação seguida da discussão 

verbal, quando os participantes podem descrever e relatar 

suas dificuldades relacionadas ao exposto na apresentação. 

Na construção participativa do plano, discute-se a 

responsabilidade compartilhada sobre a situação atual do 

saneamento básico, de forma direta no que tange às 

mudanças provenientes das alterações de comportamento 

da população em seu cotidiano e, de forma indireta, por 

meio da participação na construção das políticas públicas, 

ambas decisivas para obtenção do cenário futuro almejado. 

As estratégias para envolver a população em todas as etapas 

do trabalho advêm de metodologias dadas localmente, 

baseadas na necessidade de abordagem que cada grupo 

demonstra. 

Aplicando o planejamento proposto no início PMSB, é 

possível a realização de eventos colaborativos e 

participativos, que implicam grande significância para 

qualidade do planejamento. Naturalmente, variando-se 

conforme a qualidade da participação, existem planos em 

que é possível uma discussão técnica aprofundada acerca 

dos problemas e soluções necessárias, associando às 

ferramentas de obtenção de resultado de forma mais precisa. 

Esse resultado positivo torna-se possível quando a 

informação é propagada a todos os habitantes, garantindo 

que cada cidadão tome conhecimento de seu papel como 

ator e interventor de melhorias em seu município.  

4 CONCLUSÃO 

No desenvolvimento das políticas públicas, verifica-se que 

os planos construídos com a participação popular 

expressiva nos processos de mobilização social são 

consideravelmente mais precisos e melhores direcionados 

para obtenção dos objetivos do plano. Além do objetivo 

direto atingido com maior precisão, o resultado indireto 

obtido por meio do empoderamento da sociedade e 

sustentação da responsabilidade compartilhada é o grande 

legado dos processos de participação popular. A construção 

e fortalecimento da responsabilidade compartilhada é de 

extrema importância para promover avanço global.  

Neste sentido, conclui-se, que independentemente do nível 

de conhecimento dos participantes, a participação popular 

precedida de uma eficiente mobilização é essencial para o 

sucesso de um PMSB.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Amazônia é considerada um dos biomas mais 

diversificados do planeta, sendo de extrema relevância 

para a vida em todas as suas formas. Nesse contexto, 

estudar o ser humano e suas percepções sobre o ambiente 

que o cerca não é fácil, isso porque estamos em constante 

transformação e cada ser em si, possui características e 

peculiaridades. Nesse sentido surge a possibilidade de 

estudar o que alguns autores chamam de “percepção 

ambiental”. O Brasil abriga uma das maiores 

biodiversidades do mundo, a Amazônia, e segundo 

Higuchi (2010), naturalmente, ao se falar em floresta 

amazônica, estamos falando de um espaço até certo ponto 

difícil de ser “tocado” pelas pessoas pela sua 

grandiosidade. De qualquer forma, um lugar com tal 

denominação diz algo para as pessoas e de modo particular 

para as que vivem em lugares muito próximos a ela. No 

entanto, pelo cenário atual, onde se vê cada vez mais a 

estreita relação entre humanos e natureza, vale questionar: 

qual a visão da população sobre seu lugar de moradia, 

considerando a floresta Amazônica como seu “quintal?”. 

Frente a isso, o presente artigo buscou analisar o saber 

ecológico de estudantes sobre a Amazônia, moradia e 

relação com a floresta através de questionário. Foi possível 

inferir com base nos dados que essa população em estudo 

possui um bom conhecimento acerca de características 

hidrológicas, atmosféricas e geográficas da Amazônia e 

que pela proximidade e contato possuem sentimento de 

pertença ao meio ambiente, acreditando que o ser humano 

faz parte do ambientee ao mesmo tempo são os principais 

causadores de seus danos.  

 

2 METODOLOGIA  

A metodologia baseou-se na pesquisa qualitativa, através 

da aplicação de um questionário contendo vinte e oito 

questões fechadas a respeito do conhecimento ecológico 

popular em relação a Floresta Amazônica. “O 

questionário, segundo Gil (1999), pode ser definido como 

uma técnica de investigação composta por um número de 

questões, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc”. Participaram da pesquisa trinta e um 

alunos de cursos de pós-graduação na capital. O 

questionário envolveu perguntas sobre o perfil dos 

entrevistados, naturalidade, gênero, idade, formação 

acadêmica, tempo de residência e o saber ecológico na 

região amazônica, a relação humana com o ambiente 

natural, o pertencimento humano e características da 

região. O estudo apresentou o termo de consentimento 

livre e esclarecido aos participantes, sob a guarda dos 

autores. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Perfil dos entrevistados 

Com base nos questionários realizados obteve-se que 

96,8% são residentes de Manaus, 77,4% são de 

naturalidade do Amazonas e 22,6% restantes são divididos 

entre os estados do Pará, Paraná, Acre, Ceará e aqueles 

que preferiram não responder. Quanto ao gênero, 93,5% 

são mulheres e 6,5% homens, foi possível considerar que 

esse fator se deu ao curso ser relacionado a área de 

políticas públicas. As idades variaram em escala, com 

35,5% com idades entre 20 a 30 anos, 38,7% com idades 

entre 31 a 40 anos, 22,6% entre 41 e 50 anos e 3,2% que 

preferiu não se identificar. Quanto a formação acadêmica, 

71% possui formação em serviço social, 3,2% em 

administração, 3,2% em psicologia, 3,2% em gestão de 

qualidade, 3,2% em enfermagem 16% preferiram não 

relatar. Após esses questionamentos, perguntou-se sobre 

seus modos de vida e características relacionadas a 

Floresta e a Amazônia em si.  Quanto ao tempo que os 

entrevistados moram no local, 13% disseram morar a até 

10 anos, outros 13% acima de 40 anos, 35,5% entre 21 a 

30 anos, 32,3% entre 31 a 40 anos e 6,4% não 

responderam. 

 

3.2 Saber ecológico sobre a Amazônia 

As questões subsequentes se relacionaram ao saber em 

relação à floresta Amazônica. Quando questionados sobre 

a existência de áreas de preservação no Amazonas 

obtivemos 100% de respostas positivas. E quanto ao 

costume de visitação de áreas de preservação (parques, 

áreas de preservação ambiental, bosques, áreas de 

preservação permanente, etc), 35,5% não costuma visitar e 

64,5% sim. Quanto as sensações que morar no Amazonas, 

causam em sua percepção, notou-se que 48,4% sentem o 

local como agradável, 38,7% como muito agradável, 9,7% 

se sentem indiferente e 3,2% consideram como 

desagradável. Foi identificado que, no geral, para essa 

população em particular, morar na Amazônia é muito bom 

e pelos dados, como a maior parte tem residência e vive a 

muito tempo no local, acabam obtendo o sentimento de 

pertencimento. Em 100% dos entrevistados foi obtido que 

existem preocupações com a floresta, porém, segundo 

Higuchi (2002) a percepção é invariavelmente um 

julgamento a partir do próprio sistema de referência do 

indivíduo, preserva-se uma floresta a partir do que se 

considera ser necessário preservar nela. Ainda seguindo 

essa linha de raciocínio, 93,5% consideram a existência da 

floresta como muito importante para a vida de todos os 



 

 

seres vivos. 96,7% dos entrevistados consideraram que o 

ser humano faz parte da natureza. Em contrapartida 64,5% 

consideram ser a própria sociedade a principal responsável 

pelos danos causados, mas em 45% também consideraram 

que o próprio humano é o mai envolvido pela sua 

proteção. Assim, fez-se saber qual a ideia de floresta e 

meio ambiente segundo essas pessoas. Definimos cinco 

tipos de percepções para meio ambiente: a) o lugar onde os 

seres vivos (plantas, animais e seres humanos) habitam e 

relacionam-se uns com os outros; com 87% de respostas; 

b) os seres vivos e os recursos (água, solo e alimentos) que 

a natureza oferece; com 45%; c) o mesmo que natureza; 

com 22,6%; d) são os animais e plantas; com 22,6%; e) o 

lugar onde o ser humano vive; com 22,6% também. 

Essas categorias de percepção mostraram que grande 

parcela dos entrevistados considera meio ambiente como o 

lugar de morada de todos os seres vivos, bem como sua 

interação, muito parecido com as definições de ecologia. 

Já para a ideia de floresta também obteve-se cinco 

categorias a saber: 

a) um ambiente que oferece abrigo e alimento para animais 

e plantas e de onde o ser humano pode extrair recursos; 

com 93,55% de respostas; b) um lugar onde há muitas 

plantas e serve de moradia aos animais, que ali encontram 

alimento água limpa e ar puro; aparecendo em 61,3%; c) 

lugar bonito, onde os animais vivem; com 22,6%; d) 

ambiente onde há muitas árvores e pode ou não ter 

animais; apareceu em 19,35% das respostas; e) ambiente 

fechado e escuro, onde podem existir perigos; com 19,35% 

também. É possível analisar que na maioria das respostas, 

floresta também é considerada como um local de 

relacionamento dos seres entre si, inclusive o homem. 

Onde se localiza uma das maiores bacias hidrográficas do 

mundo e o maior bioma do brasil 90,3% escolheu a 

Amazônia. Quanto ao clima predominante da Amazônia 

obteve-se 71% de respostas em equatorial quente e úmido, 

6,45% como subtropical e 22,5% como tropical. 

Observou-se que 67,7% diz que o Rio Amazonas nasce no 

Peru, seguido por 16% no Equador, 9,67% em Manaus, 

3,2% na Colômbia e 3,2% que não respondeu. Em 77,5% 

das respostas o rio nasce mais especificamente na 

cordilheira dos Andes, seguida por 13% sem resposta e 

9,67% que diz na cordilheira dos Alpes. Ainda, o rio 

Amazonas recebe esse nome devido ao encontro de dois 

rios, que segundo 90,3% dos entrevistados é o Rio Negro e 

Solimões, 6,45% diz ser o Rio Xingu e Araguaia e 3,23% 

diz ser o Rio Juruá e Uruguai. Quando questionados sobre 

a flor típica da Amazônia que também é uma lenda 

indígena obteve-se 100% de respostas na vitória régia. 

Questionou-se também sobre a principal causa do 

desmatamento na Amazônia, dentre as opções, 84% 

declaram ser devido a ocupação de áreas de reserva 

florestal, 13% devido a destruição de habitats e 3,2%  

devido aos usos da água.  Dentre as causas de 

desmatamento na Amazônia e suas consequências 55% da 

população considerou como incorreto que as árvores não 

são as grandes responsáveis pela absorção do gás 

carbônico da atmosfera e pela mudança do clima global, 

outros 13% consideraram como incorreto a perda de 

biodiversidade, uma vez que várias espécies de plantas são 

desmatadas, 13% considerou os impactos no ciclo 

hidrológico da região, 13% escolheu o empobrecimento do 

solo exposto, que passa a ser mais lixiviado pela água e 

6,4% considerou a erosão, já que o solo fica mais 

suscetível à ação da chuva e acaba sendo transportado com 

mais facilidade. É extremamente importante conter o 

desmatamento na Amazônia, pois, mais do que o 

equilíbrio ambiental de um bioma, sua preservação 

contribui em 83,8% das respostas, com o equilíbrio 

ambiental mundial. E a Amazônia pode ser considerada 

como berço da vida em 87% das respostas. A ciência 

tratou de explicitar a constituição e dinâmica do que seja 

“a floresta amazônica”, Souza et al, (2012), porém o 

saber comum das pessoas e grupos sociais que vivem 

numa relação mais direta com a floresta constitui um 

repertório bastante forte, tanto para o entendimento desse 

espaço quanto para a atuação nele. 

 

4 CONCLUSÃO 

Com base nos dados obtidos é possível, para essa amostra 

de estudo incitar que a população possui um saber 

ecológico sobre a região Amazônica, consideram-se como 

parte dela e carecem que a mesma deve ser protegida para 

que haja equilíbrio ambiental.  
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, são gerados 79.9 milhões de toneladas de 

resíduos urbanos ao ano, tornando impossível ao meio 

ambiente a absorção dessa demasiada descarga (Abrelpe, 

2015). Esse fato, associado a carência de uma política de 

gestão por parte do poder público, enaltecem a necessidade 

de uma política ambiental (Dias, 2017). Além dos planos 

de gestão contemplarem o acondicionamento, segregação, 

transporte e destino final dos resíduos, é necessário o 

envolvimento da população nas práticas simples como: 

separação do lixo orgânico dos recicláveis (Takenaka, 

2008). Para isso, é importante a implantação da Educação 

Ambiental em todas as esferas educacionais da sociedade 

para o desenvolvimento de um senso crítico sustentável 

(Persich & Silveira, 2014). 

Diante disso, o estudo teve como objetivo a aplicação de 

um questionário a população do município de Umuarama 

–PR a fim de identificar o conhecimento da mesma em 

relação as questões ligadas a educação ambiental e 

sustentabilidade. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O questionário foi aplicado a população do município de 

Umuarama, localizado na região noroeste do Paraná, entre 

a latitude 23º 47' 55 Sul e a longitude 53º 18' 48 Oeste. 

Apresenta uma população de 109.955 habitantes e contém 

279 bairros (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Mapa do local de aplicação do questionário. 

 

No presente estudo foram selecionados os bairros com 

município com maior número de residências, totalizando 

20 bairros. Estes foram aleatorizados e inseridos em um 

sorteio com a finalidade de determinar o bairro de 

aplicação do questionário. A Zona 4 foi o bairro sorteado 

(figura 1), que até o momento do estudo contava com 949 

residências. 

O questionário, contendo 21 questões, foi aplicado em 30 

residências. As mesmas foram determinadas por uma 

randomização: de 10 em 10 residências, alternando em 

“zigue-zague” em ambos os lados da rua. Todos os 

entrevistados assinaram o termo de consentimento livre-

esclarecido. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de entrevistas, 19 pessoas do sexo 

feminino e 11 do sexo masculino responderam ao 

questionário. A maioria dos entrevistados compunham a 

faixa etária correspondente aos maiores de 61 anos (40% 

do total), seguidos pelos grupos etários de 41 a 50 anos 

(20%), 51 a 60 anos (17%), 20 a 31 anos (13%), e 31 a 40 

anos (10%). Em média, residem em cada domicílio duas 

(20% do total), três (20%) ou cinco pessoas (20%). As 

residências com quatro habitantes correspondem a 17% do 

total, com apenas 1 habitante 13% e com seis habitantes 

10% do total. 

Ainda em relação aos entrevistados, pode-se observar que 

os mesmos apresentam grau de escolaridade variado, ou 

seja, não houve na entrevista um padrão encontrado para 

esse quesito. Nesse sentido, 30% dos entrevistados 

apresentam ensino fundamental incompleto, 27% ensino 

médio completo, 17% foram registrados para aqueles que 

apresentam ensino fundamental completo e, também, para 

os com ensino superior completo e 7% apresentam ensino 

superior incompleto. 

Estudos apresentam que o grau de instrução é um fator 

determinante para o conhecimento acerca da importância 

da conscientização ambiental e preocupação com a 

sustentabilidade do planeta (Arcury & Christianson, 1993). 

Nesse sentido, o grau de escolaridade variado encontrado 

entre os entrevistados deste estudo pode ser considerado 

um ponto positivo para o mesmo, tendo em vista que as 

respostas diferentes encontradas nas questões abordadas 

podem ser atribuídas aos diferentes graus de instrução dos 

entrevistados sobre o tema. 



 

 

Considerando as perguntas contidas no questionário, 70% 

dos entrevistados afirmam saber o que é educação 

ambiental e considera esse tipo de conhecimento 

importante. Além disso, 97% afirmam não ter o hábito de 

jogar lixo na rua, e a mesma porcentagem considera que 

impactos ambientais são responsáveis por algumas 

doenças. Entretanto, 60% não sabem o que é lixo 

tecnológico e 57% desconhecem onde ficam localizados os 

pontos de coleta para esse tipo de resíduo em sua cidade. 

Em geral, 47% dos entrevistados afirmam destinar o lixo 

tecnológico no lixo convencional ou em pontos de coleta e 

7% armazenam em suas próprias residências. 

Em relação a coleta seletiva, 93% tem ciência que existe 

esse sistema em sua cidade, 90% participam da coleta 

seletiva em seu bairro e 87% afirmam fazer a separação do 

lixo reciclável do orgânico. Na maioria das moradias 

(87%), de acordo com os entrevistados, é o caminhão da 

Prefeitura de Umuarama que recolhe o lixo reciclável, já 

em 3% das residências são os carrinhos ambulantes que 

realizam essa ação. Do total de entrevistados, 10% não 

sabem como o lixo reciclado é recolhido. 

Quando indagados sobre o lixo reciclável mais produzido 

na residência, 63% dos entrevistados admitem que o 

plástico é o material reciclável mais produzido, 20% 

afirmam que produzem mais plástico e papel, na mesma 

proporção, e 17% geram mais papel. Note que o alumínio 

e o vidro não foram citados pelos moradores como itens 

recicláveis mais produzidos. 

O questionário também abordou os entrevistados sobre o 

descarte de resíduos proveniente de podas e do óleo de 

cozinha.  47% do total destinam os resíduos provenientes 

de podas no lixo convencional, 23% utiliza o mesmo como 

adubo, 20% destinam em caminhão da Prefeitura de 

Umuarama que realizam a função específica de recolher 

esse tipo de resíduo e 10% afirmam não gerar esses itens 

em suas residências. Em relação ao descarte do óleo de 

cozinha, 80% dos entrevistados reutilizam esse item na 

produção de sabão, 10% liberam na pia da cozinha, 3% 

destinam em pontos de coleta na cidade e 3% não realiza o 

descarte, armazena e reutiliza na preparação dos alimentos. 

Além disso, 80% do total de entrevistados, desconhecem 

os pontos de coleta de óleo de cozinha na cidade de 

Umuarama. 

Outros assuntos pontuais do questionário destacaram a 

importância da reutilização da água de máquina de lavar e 

sobre a responsabilidade social relacionada aos 

alagamentos na cidade de Umuarama. A maioria dos 

entrevistados (73%) afirmam reutilizar a água proveniente 

da máquina de lavar e em relação a culpa dos alagamentos 

na cidade de Umuarama, 10% consideram ser 

responsabilidade do órgão público, 33% atribuem a 

responsabilidade aos cidadãos, 50% a ambos e 7% não 

souberam responder. 

De modo geral, a maioria dos entrevistados afirmam saber 

o que é educação ambiental e são conscientes em relação a 

algumas ações voltadas a sustentabilidade. Entretanto, a 

maioria desconhece o que é lixo tecnológico e não sabem 

onde ficam localizados os pontos de coleta do mesmo, 

assim como do óleo de cozinha. O presente estudo 

corrobora com os resultados encontrados por (Santos & 

Silva, 2011), que evidenciam que grande parte da 

população não sabe qual é o local correto para o descarte 

desses resíduos. Nesses mesmos autores apontam que 

grande parte população desconhece as ações políticas 

públicas relacionadas ao lixo eletrônico realizadas no país 

e afirmam que é necessária uma maior participação dos 

órgãos públicos e fabricantes para a criação de ações 

voltadas a coleta do lixo eletrônico e do óleo de cozinha. 

CONCLUSÃO 

A aplicação do questionário a população do município de 

Umuarama –PR identificou o conhecimento da mesma em 

relação a alguns temas ligados a educação ambiental e 

sustentabilidade. Entretanto, nota-se o desconhecimento 

sobre assuntos pontuais como o destino correto do lixo 

tecnológico, do óleo de cozinha e dos residuos 

provenientes de podas. Além disso, foi observado que, a 

coleta seletiva não é praticada pela totalidade dos 

moradores do bairro estudado. 

Assim, sugere-se que a educação ambiental deve chegar a 

população de Umuarama de forma mais eficaz, a fim de 

sanar a falta de conhecimento citada acima. Dessa forma, a 

aplicação deste questionário, nos demais bairros do 

município, torna-se necessária para identificar as lacunas 

no conhecimento da população e, identificar os temas a 

serem abordados em um futuro projeto de educação 

ambiental para o município (próxima etapa a ser 

desenvolvida nesse estudo). 

Acredita-se, ainda, que ações que envolvam a educação 

ambiental alinhadas a políticas públicas, que visem a 

sustentabilidade, podem trazer um resultado promissor 

para o município de Umuarama.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca trazer uma reflexão a respeito da 

água, fonte primordial da vida, e a dificuldade das 

populações que residem em áreas denominadas 

aglomerados subnormais, de possuírem o adequado acesso 

a este direito básico e fundamental. Trata-se de estudar e 

conhecer as condições dos recursos hídricos em nosso país 

e os fatores de risco para a saúde humana decorrentes da 

degradação progressiva dos ecossistemas, motivados pelo 

modelo de desenvolvimento e pelas condições sociais 

precárias impostas à parcela importante da população, na 

perspectiva da crise urbana. A partir da análise dos 

instrumentos jurídicos e programas governamentais 

destinados à proteção dos recursos hídricos e da saúde 

humana, se verificará a sua efetividade para a promoção 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado, fazendo um 

contraponto no que se refere à importância da educação 

ambiental para mediar estes conflitos.  

2 MATERIAL E MÉTODOS  

Para desenvolver a pesquisa que compõem este artigo, será 

adotada a revisão bibliográfica exploratória com utilização 

em especial das obras de MARICATO (2011;2015), 

REIGOTA (2009), SANTIN; CORTE (2013), VIEGAS 

(2005) e dos artigos de AUGUSTO et al (2012), PAZ et al 

(2000), REBOUÇAS (2001), dentre outros. 

3 DISCUSSÃO 

Inicialmente, é necessário observar que apesar do grande 

consumo de água pelos setores industriais e agrícolas, é no 

consumo doméstico que se substancia e erige o direito ao 

acesso pleno à água, através do Estado como garantidor e 

responsável por tal Direito. Assim, é pertinente ressaltar 

que Segundo os censos do IBGE e as projeções da 

Organização das Nações Unidas – ONU (United Nations – 

UN, 2014), em 2020, o Brasil será composto por 

aproximadamente 88% de população urbana, sendo que 

apenas 12% residirá na área rural. Perspectivamente 

falando, existe uma tendência de que essa diferença 

aumente ainda mais, como os dados exemplificam: em 

1960, a população rural era de 40 milhões, a urbana era de 

15 milhões; em 2016, a população rural se reduziu para 29 

milhões, mas a população urbana saltou, 

exponencialmente, para 178 milhões de pessoas. Posta 

essa projeção, demonstra-se o inchaço extremo das zonas 

urbanas, que traz consigo toda uma problemática, tal como 

a poluição, esgotamento de recursos, propagação de 

doenças, danos ao solo, exclusão das demais espécies de 

animais e vegetais, entre outras, que fogem ao escopo do 

trabalho. 

Nas últimas décadas, seguindo as premissas de 

crescimento mundial para países emergentes, as cidades se 

desenvolveram com uma velocidade maior que a 

capacidade da gestão do crescimento: muitos bairros e ruas 

sem pavimentação, escoamento pluvial, bem como 

carência de um serviço adequado de coleta de esgotos, 

persistindo o uso antiquado de fossas, que é um elemento 

altamente poluidor de lençóis freáticos, por conta da 

permeabilidade do solo ou mesmo má confecção destas 

recpetoras artesanais de dejetos.  

Aliado a esses fatores, temos a carência de Estudos dos 

Impactos Ambientais (EIA) em relação às construções 

existentes, impossibilitando assim, uma atuação de forma 

preventiva quanto a intervenção ao meio ambiente, como 

prevê o Direito Ambiental Brasileiro, em seu Princípio da 

Precaução. Como apontam os balanços financeiros, os 

recursos advindos da esfera federal e estadual são escassos 

e as necessidades urbanas, em contrapartida, ilimitadas. 

Por consequência, o rápido crescimento das cidades não 

consegue ser adequadamente administrado, podendo-se 

afirmar que vivemos uma crise urbana por conta do 

crescimento desordenado. 

O Brasil em suas diversas esferas governamentais possui 

inúmeras obrigações a serem realizadas como a produção 

de uma legislação mais eficiente para controlar a qualidade 

da água servida à população e a fiscalização intensiva das 

estruturas privadas que agem de forma desleal com o meio 

ambiente. É necessário que haja inovação nesta área para 

apresentar novas alternativas que ajudem a solucionar os 

problemas de escassez da água. 

Através de uma política inclusiva, participativa, construída 

em prol dos moradores da cidade, se alcançar uma melhora 

na qualidade de vida, no âmbito habitacional, com 

melhorias na infraestrutura, disponibilidade de saneamento 

básico, coleta de lixo, iluminação, transporte público que 

integre essas regiões com as zonas nobres, permitindo um 

melhor fluxo de movimentação, pois uma cidade deve 

incluir e garantir a inclusão.  

Além disso, é importante ressaltar a necessidade e 

importância da Educação Ambiental para alcançar esses 

objetivos, por meio da conscientização dos indivíduos e 

grupos, proporcionando-lhes o apropriado conhecimento, 

não apenas técnico-científico, mas também os saberes 

populares. 

4 CONCLUSÕES 

Através de uma política inclusiva, participativa, construída 

com e para os moradores e as moradoras das cidades 

(sejam de zona urbana ou rural), pode-se alcançar uma 



 

 

melhora na qualidade de vida, no âmbito habitacional, com 

melhorias na infraestrutura, disponibilidade de saneamento 

básico, coleta de lixo.  

Justifica-se essa afirmação com o fato de que a cidade 

deve garantir a inclusão, pois é competência e dever dos 

entes do poder público garantir um meio ambiente 

saudável e pleno a toda sociedade, tal como exposto no 

artigo 225 da Constituição (BRASIL, 1988). 

Também é importante ressaltar a necessidade e a 

importância da Educação Ambiental para alcançar esses 

objetivos, por meio da conscientização dos indivíduos e 

grupos, proporcionando-lhes o apropriado conhecimento 

(não apenas técnico-científico, mas também os saberes 

populares – como uso de chás e ervas medicinais, por 

exemplo – acerca da natureza que os circunda) para uma 

atuação individual e coletiva cotidianas, como aponta 

Reigota (1996, p. 18 e 19) 

 

A educação ambiental deve orientar-se para a 

comunidade, para que ela possa definir quais são os 

critérios, os problemas e as alternativas [...] auxiliar e 

incentivar o cidadão e a cidadã a participarem da 

resolução dos problemas e da busca de alternativas no seu 

cotidiano de realidades específicas [..]. Tendo 

consciência e conhecimento da problemática global e 

atuando na sua comunidade e vice-versa haverá uma 

mudança na vida cotidiana que, se não é de resultados 

imediatos, visíveis, também não será sem efeitos 

concretos. 

 

Obviamente, esse processo é algo que deve ser construído, 

adequando as realidades e peculiaridades de cada região, 

através das ferramentas administrativas disponíveis aos 

municípios, órgãos fiscalizadores, associações de 

moradores, e outras entidades sociais, assim como, através 

da academia, possibilitando que esse potencial seja 

utilizado para a construção de um diálogo entre os vários 

elementos que compõem a área urbana e rural das cidades, 

em um trabalho conjunto para proporcionar ao máximo de 

pessoas os benefícios de natureza pública. A Educação 

Ambiental, ao propor caminhos e soluções para a 

resolução de demandas como as especificadas neste 

trabalho, pode auxiliar na fiscalização das atividades dos 

agentes do poder público, no intuito de coibir afrontas ao 

frágil equilíbrio entre cidade urbanizada e meio ambiente, 

inovando em suas competências e buscando a construção 

de outros lugares possíveis ao alcance todos.  
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1 INTRODUÇÃO 

Criciúma recebeu impactos da mineração de carvão durante 

várias décadas do século XX, com a deposição de rejeitos 

em várias áreas do seu território, principalmente no período 

compreendido entre as décadas de 1950 e 1970. 

(GUADAGNIN, 2001). Deste modo, o município começou 

a abrigar grandes ocupações populacionais. E, por se 

tratarem, à época, de ambientes degradados e de baixo valor 

imobiliário, houve assentamento humano, com populações 

de baixa renda ocupando esses locais. Este é o contexto do 

bairro São Sebastião, localizado na região sul da cidade, 

onde foi desenvolvido o projeto “Educação e gestão 

ambiental na Escola Municipal José Contim Portella e sua 

ampliação para a comunidade do entorno”. Iniciativa cuja 

experiência é socializada neste trabalho, que teve como 

objetivo fortalecer e estender os processos de educação e 

gestão ambiental escolar à comunidade do seu entorno, 

envolvendo a APP (Associação de Pais e Professores) e o 

Conjunto Residencial Venezia, condomínio popular em 

frente ao estabelecimento. 

Diante da realidade socioambiental em questão, a gestão e 

a educação ambiental incluem-se como importantes 

ferramentas às transformações da localidade. Com este viés 

foi elaborada a proposta para o trabalho extensionista, 

desenvolvido entre 2016 e 2017, sendo a continuidade de 

projetos de anos anteriores, estes marcados por uma série de 

realizações no ambiente escolar, como: implantação do 

sistema de captação de água da chuva, instalação de 

composteira e diversas outras ações de educação ambiental 

como palestras, oficinas de recicláveis, oficina de papel 

reciclado artesanal. Iniciativas que aos poucos foram 

ultrapassando os muros da escola e adentrando à 

comunidade, com a intenção de melhorar as condições 

socioambientais locais, para que se tornem ambientes com 

baixa entropia, com a participação ativa das pessoas como 

cidadãs e responsáveis por práticas sustentáveis. 

O projeto integra o programa de extensão Território Paulo 

Freire, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – 

UNESC, o qual abrange uma conjunto de 12 bairros com 

características parecidas no município de Criciúma - SC 

para os quais são desenvolvidos cerca de 70 projetos 

extensionistas. 

As atividades desenvolvidas na Escola de Educação Básica 

José Contim Portella, abrangeram todas as turmas, 

totalizando 500 alunos. Já o condomínio conta com 256 

apartamentos, distribuídos em 16 blocos, com uma 

população de aproximadamente mil moradores. A escolha 

deste ambiente como objeto de estudo não foi por acaso, 

diversos alunos residem neste condomínio. 

 

2 METODOLOGIA 

Para o seu desenvolvimento,  o projeto extensionista buscou 

utilizar-se da metodologia baseada no educador brasileiro 

Paulo Freire (1921-1997), para quem o aprendizado 

compreende a troca mútua de conhecimento entre corpo 

docente e discente nos locais de ensino. Para debater e 

compartilhar saberes diferentes, dispusemo-nos a escutar, 

apresentar ideias e refletir juntos com crianças de 7 a 11 

anos de idade, pois, como nos diz Freire (1987, p.68): “Não 

há saber mais, nem saber menos, há saberes diferentes”. 

Levanto em conta, portanto, a proposta freiriana, todas as 

ações realizadas levaram em conta a concepção dos alunos 

como sujeitos em todo o processo de conscientização, 

havendo o cuidado para que a sua participação fosse 

protagonista. 

Foram envolvidos nas atividades alunos de ambos os 

períodos, matutino e vespertino, participando de discussões 

sobre educação e gestão ambiental.  Momentos esses de 

compartilhamento de novas experiências e saberes, 

abrangendo toda a comunidade escolar. 

Ações pertinentes ao projeto tiveram inicio em fevereiro de 

2016, com diversas reuniões com a direção e representantes 

da escola para debater o caminho a ser seguido ao longo do 

período de vigência do projeto. Foi então cedido espaço 

para os acadêmicos extensionistas durante a reunião 

pedagógica de começo de ano (Figura 1), quando ocorreu 

um diálogo com os professores sobre posibilidades de ações 

futuras e troca de experiência no âmbito socioambiental. 

 
Figura 1: Reunião pedagógica da escola José Contim Portella. 

Fonte: dos autores, 2016. 

 

A primeira ação efetiva do projeto extensionista na escola 

compreendeu a realização de uma oficina de Recicláveis 

dentro da escola, que teve como principal objetivo dialogar 

com os alunos e profesores sobre a diferença entre resíduo 

e rejeito. Partindo deste ponto, pudemos debater sobre 

recicláveis, desde a importância de reclicar, a quantidade de 



 

 

materia-prima gasta para fazer determinado produto, até o 

destino correto de cada resíduo gerado. 

Em julho do mesmo ano a UNESC promoveu a Escola de 

Inverno, com o objetivo de apresentar os projetos 

extensionistas aos acadêmicos, quando esta experiencia foi 

socializada. Na oportunidade, foram feitas demonstrações 

sobre produção de papel artesenal,  explicando-se que o 

papel não deve ser visto como “rejeito”, mas como 

“resíduo” como podemos ver a seguir, na Figura 2. 

 
Figura 2: Escola de Inverno, na oportunidade foi exposto o 

trabalho aos acadêmicos da UNESC. 

Fonte: dos autores, 2016. 

 

 O mesmo expediente foi realizado no ambiente escolar, 

com a utilização de sobras de papel, um liquidificador 

industrial para produzir a massa, uma caixa plástica para 

armazená-la e telas para a confecção do papel. As 

professoras de artes  também participaram dos trabalhos 

(Figura 3).  

 
Figura 2: Educandos aprendem a fabricar papel reciclado 

artesanal. 

Fonte: dos autores, 2016. 

 

A equipe escolar conta com equipamentos necessários para 

essa prática. Passadas as técnicas, as educadoras poderão 

desenvolver  a atividade de reciclagem. No ano de 2017 o 

projeto rompeu os muros da escola e começou a atuar na 

comunidade de seu entorno, mais específicamente no 

condominio Residencial Venezia, em frente a escola. 

Alguns encontros foram realizados para se discutir temas 

pertinentes à abrangência do projeto para o condominio, 

conforme mostra a Figura 4. 

 
Figura 4: Reunião entre integrantes do projeto e representantes do 

condominio residencial Venezzia. 

Fonte: dos autores, 2017. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos na escola já são notórios, de acordo 

com relatos dos profissionais do local, como a preocupação 

no descarte dos resíduos escolares, bem como as atitudes 

socioambientais corretas por parte dos alunos.  

De acordo com professores e a direção escolar, já não se vê 

papel sendo jogado no chão, consegue-se notar diferença no 

consumo de água, que já teve seu uso desenfreado na escola 

e também na preocupação dos estudantes sobre o futuro do 

meio-ambiente, ao qual associam a grande biodiversidade 

brasileira. 

Diversos educandos voltaram com relatos de que haviam 

realizado os métodos para fabricação de papel reciclado 

artesanal em casa, passando para os demais familiares a 

importância de nos preocuparmos com a situação 

socioambiental vivenciada no local, abrangendo para o 

município e também para toda a sociedade. 

Já nos encontros do condominio, como resultados, pôde-se 

verificar o interesse dos representantes dos moradores em 

melhorar as condições socioambientais do local, com a 

ampliação da coleta seletiva, a realização de horta 

comunitária, captação de água da chuva e aproveitamento 

do óleo de cozinha para a produção de sabão.   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que com as ações realizadas ao longo do período 

de vigência do projeto, tenham sido fortalecidas as práticas 

socioambientais locais, para a sua continuidade futura. E, 

consequentemente que, o processo desenvolvido tenha 

repercussão na comunidade do entorno, multiplicando 

práticas ecológicas sustentáveis.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, as discussões em torno das questões 

ambientais têm aumentado gradativamente, sobretudo, em 

virtude dos inúmeros problemas ambientais e sociais 

resultantes das ações humanas (PHILIPPI JUNIOR; 

PELICIONI, 2014). O cenário de degradação tornou-se 

parte do cotidiano, sendo comum aos sertanejos o 

racionamento de água, à contaminação dos recursos 

hídricos, devastação de florestas e o efeito estufa. Nesse 

contexto, a promoção da Educação Ambiental em todos os 

níveis de ensino torna-se imprescindível, visto que é por 

meio da educação que o homem se transforma e, 

consequentemente, transforma a sociedade (VASCO, A. P.; 

ZAKRZEVSKI, S. B. B., 2010). Ratificada pela Política 

Nacional de Educação Ambiental aprovada em 1999 e 

regulamentada em 2002 (BRASIL, 1999). A Educação 

Ambiental é instituída de forma obrigatória em todos os 

níveis de ensino e é considerada fundamental no processo 

educacional. Assim o ambiente escolar é considerado um 

espaço extremamente privilegiado para o desenvolvimento 

da Educação Ambiental, mas que para isso aconteça, é 

necessário que os professores revejam as suas práticas 

pedagógicas a respeito da inserção diária das questões 

ambientais, pois é notório em várias publicações a respeito 

do tema em questão que os temas ambientais em sala de aula 

acontecem geralmente associada a datas comemorativas ou 

situações específicas. Bem como as questões ambientais 

ficam geralmente restritas as temáticas das áreas de 

conhecimentos afins, como Ciências e Geografia 

(MAGALHÃES, 2004). Deste modo o desafio da Educação 

Ambiental está na incorporação de uma nova concepção de 

educação, com novas metodologias, que considerem não 

apenas a teoria, o ato de ler, mas, sobretudo, a experiência, 

o sentir, o experimentar (OLIVEIRA, 2006). Os 

conhecimentos teóricos são importantes, mas para ter 

significado aos educandos, devem estar vinculados a 

situações reais e experiências concretas, que despertem 

nestas novas sensações e emoções e estimulem o ato de 

pensar, de refletir sobre o que está sendo ensinado (KOZEL, 

2007). Cada indivíduo reage e responde diferentemente às 

ações sobre o ambiente em que vivem, sendo assim, as 

manifestações decorrentes são resultado das percepções, 

dos julgamentos e das expectativas de cada pessoa 

(FRANÇA & GUIMARÃES, 2014). O estudo de mapas 

mentais possibilita verificar à percepção e atitudes dos 

alunos em relação ao meio ambiente (KOZEL, 2007). Com 

isso, o presente trabalho buscou compreender a percepção 

ambiental dos alunos do quarto e quinto ano do ensino 

fundamental de uma escola na cidade de Pombal-PB 

analisando mapas mentais ou ilustrações gráficas a respeito 

de suas compreensões sobre meio ambiente. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da Área de Estudo 

Esta pesquisa foi desenvolvida, no mês de julho do ano de 

2017, com 45 alunos do 4º e 5° ano da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Francisco José de Santana (EMEF), 

sendo que destes 25 alunos são do 5° ano e 20 alunos do 4º 

da ano. A Escola está situada na zona urbana da cidade 

Pombal-PB, a qual está localizada na região nordeste do 

Brasil, oeste do Estado da Paraíba, Mesorregião do Sertão 

Paraibano (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Mapa de localização do município de Pombal - PB. 

 

O município de Pombal possui uma população de 32.110 

habitantes, que ocupam uma área de 889 km2 perfazendo 

uma densidade demográfica de aproximadamente 36,1 

hab./km2 (IBGE, 2010).  

2.2 Mecanismos de Coleta de Dados 

A execução deste trabalho foi conduzida através das 

seguintes etapas: Articulações junto a Secretaria Municipal 

de Educação ambiental e Diretoria da Escola, seguida de 

visita as turmas do 4º e 5° ano da referida Escola. No 

encontro com os discentes foi realizada uma roda de 

conversa sobre meio ambiente. Em seguida, foi solicitado 

aos alunos que representassem de forma gráfica o que eles 

entendiam por meio ambiente, levando em consideração seu 

cotidiano e espaço vivido. A análise dos mapas mentais 

elaborados pelos alunos foram analisados a partir de 

modificação do método de análise criado por Kozel (2007). 

Essa metodologia tem como parâmetros para análise dos 

mapas mentais a interpretação destes quanto à forma de 

representação dos elementos que estão contidos na imagens 

que são representados por: representação da paisagem 

natural (visão naturalista), representação na interação 

homem com a natureza. 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Mapas mentais 

Os mapas mentais desenhados foram agrupados em duas 

categorias: elementos da paisagem natural como a 

biodiversidade e de elementos que relacionam a homem 

com a natureza (KOZEL, 2007). 

3.2 Mapas mentais com elementos da paisagem 

natural 

Quando se fala em elementos da paisagem natural, 

compreende-se que são aqueles elementos da natureza, 

como: árvores, plantas, rios, presença de animais, e todos os 

demais elementos que fazem parte da natureza e que ainda 

não sofreram nenhuma alteração pela ação antrópica 

(KOZEL, 2007). Neste tipo de mapa mental o homem é 

apenas um expectador da natureza. Dos mapas mentais 

analisados verificou-se que 40,9 % dos alunos possuem uma 

visão de que o meio ambiente é representado pelo 

encantamento da natureza, visão naturalista (Figura 1), a 

qual demonstra que a percepção ambiental necessita ser 

trabalhada visto que o ser humano também faz parte do 

meio ambiente. 

 

 
Figura 1: Mapa mental com visão naturalista do meio ambiental. 

Desenhada pelo Estudante J.K./10 anos – 4º ano. 

 

3.3 Mapas mentais com elementos que relacionam a 

homem com a natureza  

Neste tipo de ilustração há a combinação da natureza com a 

presença do homem ou bem como a intervenção da 

paisagem natural (KOZEL, 2007). Nestes tipos de mapas 

mentais analisados verificou-se que 59,1% dos alunos 

possuem uma visão da relação homem e natureza. Nestas 

ilustrações (Figuras 2A e 2B) é notória a preocupação do 

ilustrador da relação homem com o meio ambiente, visto 

que a agressão ao meio ambiente representada pelo descarte 

errado de resíduos sólidos na paisagem natural ocasiona 

odor desagradável, representado pelos traços amarelos 

subindo na paisagem e bem como o fato da menina está 

triste (Figura 2A). Sendo assim essa ilustração demonstra a 

percepção de que o estudante que a desenhou, compreende 

que as agressões antrópicas causadas no meio ambiente 

refletem no bem-estar do homem (Figura 2A). Na ilustração 

da Figura 2B observa-se uma aproximação harmônica do 

homem com a seu meio natural, em que observa que o 

ilustrador tem a consciência da responsabilidade do homem 

em cuidar e preservar a natureza.    

 
Figuras 2A e 2B: Mapa mental representando o convívio 

desarmônico e harmônico entre humano e natureza. Desenhada 

pelo Estudante A.P./10 anos – 5º ano. 

 

4 CONCLUSÕES 

Os mapas mentais permitiram verificar o conhecimento dos 

alunos sobre o tema abordado. Quase metade dos alunos 

desenvolveram mapas mentais com uma visão naturalista 

do meio ambiente. Tal fato propõe a necessidade dos 

docentes, das turmas analisadas, desenvolver, criar ou 

ampliar o conhecimento e o senso crítico dos alunos perante 

a temática ambiental e proporcionar aos mesmos a 

conscientização e sensibilização quanto à necessidade de 

cada indivíduo deve fazer para a preservação do meio 

ambiente e consequentemente a interação sustentável do 

homem com a natureza. 
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1 INTRODUÇÃO 

As Unidades de Conservação (UCs) são áreas que 

possuem recursos naturais relevantes e tem como objetivo 

promover condições e estimular a educação ambiental 

(EA) e a percepção ambiental de forma interativa em meio 

ao ambiente ecológico, incentivando também o turismo. A 

preocupação em conciliar homem e meio ambiente pode 

ter solução através de práticas de EA e percepção 

ambiental (SCHELEDER, 2008). Portanto, foi realizado a 

avaliação sobre a percepção ambiental da população de 

Jaraguá-GO em relação ao Parque Estadual pertencente à 

região, analisando a importância, o interesse e o 

conhecimento ambiental referente ao parque. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O Parque Estadual da Serra de Jaraguá se localiza em 

Jaraguá, Goiás. A fim de analisar a percepção ambiental da 

população Jaraguense sobre o parque, aplicou-se um 

questionário com perguntas de múltipla escolha, algumas 

com a solicitação de justificativas para as respostas 

apresentadas. A quantidade foi definida através da 

calculadora online desenvolvida por Santos (2018), com 

base no método de cálculo amostral considerando a 

população da cidade de Jaraguá-GO, estimada em 48.216 

habitantes (IBGE, 2017), resultando em 382 amostras, 

cujo erro amostral foi de 5% e o nível de confiança 95%. 

Com o intuito de diminuir o erro amostral optou-se pelo 

número ideal de 500 amostras. Os questionários foram 

aplicados no centro da cidade, nas avenidas principais e 

seus entornos, através da abordagem direta à população de 

forma aleatória entre as 08h até às 17h durante o mês de 

abril de 2018, foi realizada a leitura do questionário aos 

entrevistados, alguns optaram por fazê-la. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A 1ª questão do questionário refere-se ao perfil do 

entrevistado:  

 
 

 

 
A 2ª questão, “o que você entende por meio ambiente”, 

analisa como a população percebe o seu papel no meio ao 

qual está inserida:  

 
A 3ª questão, “o que é uma UC”, 43,2% assinalaram a 

alternativa correta que é a letra (A):  

 
A 4ª questão, “você conhece alguma UC”: 

Observou-se na alternativa (A) que nem todos os 

comentários mencionavam UCs, somando tal observação 

com os 68,6% que não conhecem alguma unidade.  

A 5ª questão, “qual a principal importância de uma UC”:  

 
As UCs pertencem às categorias de proteção integral e uso 

sustentável, nota-se que em ambas o objetivo principal é a 

preservação e proteção do bem ambiental, sendo a 

alternativa correta à letra (A).  

A 6ª questão, “em qual classe de UC se enquadra a Serra 

de Jaraguá, GO”:  

 
A alternativa correta é a letra (C), a categoria parque se 

diferencia das demais pela visitação, sendo permitida a 

pesquisa científica e o desenvolvimento de práticas como, 
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atividades recreativas, de educação, além do ecoturismo, 

enquanto as demais classes citadas nas alternativas (A) e 

(B) permitem apenas a pesquisa científica com autorização 

prévia.  

A 7ª questão, “qual o seu interesse pela Serra de Jaraguá, 

GO”:  

 
Ao analisar a escolha pelas alternativas, verificou-se que a 

unidade possui algumas atrações em relação a práticas 

esportivas, como rampa para saltos de parapente e trilhas 

para mountain bike. Na alternativa (B), a pesquisa 

científica foi assimilada pelos entrevistados como algo que 

é realizado em escolas e colégios da cidade, onde os 

professores reúnem alunos para uma caminhada ecológica. 

Em relação à alternativa (C), a Serra é contemplada com 

uma beleza monumental e é apreciada por todos que 

passam pela cidade ou em suas proximidades. A letra (D) 

foi escolhida por dois entrevistados, que usufruem dos 

bens da unidade para fins econômicos, um deles com a 

coleta de sementes, raízes e frutos para comercialização e 

o outro aluga parapente. A última alternativa, letra (E) 

representa aqueles que não possuem interesse algum pela 

unidade.  

A 8ª questão, “quais os problemas que a Serra de Jaraguá-

GO apresenta”:  

 
Na 9ª questão, “o que pode ser feito para ajudar a 

conservação desses ambientes”:  

 
Na 10ª, “você já participou de algum projeto de EA”: 

 
Observou-se na alternativa (A) qual a percepção ambiental 

e o intuito dos entrevistados em participar de projetos de 

EA. Foi perceptível nos comentários, certo interesse por 

parte de alguns entrevistados, estes possuem noções 

básicas dos cuidados que devem ser tomados com o meio 

ambiente e algumas medidas e ações realizadas para a 

conservação ambiental. Ao analisar o percentual de 87,4% 

dos entrevistados que assinalaram a alternativa (B), 

verificou-se a necessidade de implantação de programas, 

projetos e práticas que incentivem a educação e percepção 

ambiental em várias esferas, para que haja propagação de 

boas ações de conservação do ambiente natural.  

A 11ª e última questão, “o que você acha da implantação 

de um projeto de EA na Serra de Jaraguá-GO, você 

participaria”: 

 

4 CONCLUSÕES 

Através da aplicação dos questionários foi possível 

identificar a percepção, o conhecimento e o interesse por 

parte dos entrevistados ao tema proposto, sendo 

satisfatória a abertura da população na aplicação da 

pesquisa.  

Ao analisar o perfil dos entrevistados, notou-se certo 

interesse e nível de conhecimento sobre o tema, entretanto, 

quando proposto a resolução de questões que requerem 

maior conhecimento sobre o tema, identificou-se certa 

carência sobre o assunto.  

Há então a necessidade de disseminação do conhecimento 

ambiental para toda a população, e não apenas aos 

profissionais e estudantes da área específica, já que o tema 

envolve a proteção de UCs que tem importância ambiental 

e social, como por exemplo, os parques, que são áreas de 

lazer para que a sociedade se aproxime do meio ambiente. 

A proteção das UCs pode ter sucesso através de 

investimentos na EA evidenciando a importância em se 

preservar o meio ambiente apontando perspectivas e 

caminhos que auxiliarão nas lições aprendidas e 

aumentarão a proteção das UCs. 

Portanto, com as abordagens evidenciou-se a necessidade 

em se implantar um plano de manejo para o Parque 

Estadual da Serra de Jaraguá, com a instituição de uma 

gestão adequada voltada a práticas de EA para o 

desenvolvimento de ações eficazes, como o uso de trilhas 

interpretativas, aulas, palestras, e oficinas temáticas 

cabendo aos profissionais da área ambiental a elaboração 

de programas e projetos em UCs, com intuito de 

disseminar a educação e percepção ambiental para a 

preservação dos recursos naturais, em especial para a 

preservação da UC da Serra de Jaraguá. 
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1. INTRODUÇÃO  

             Há um interesse geral em assuntos 

associados ao desenvolvimento sustentável e 

medidas mitigadoras, isto é, medidas que visam 

minimizar os impactos causados pelo homem, 

sempre considerando o contexto social e as 

políticas públicas envolvidas (TAKENAKA, 2012). 

A este respeito, o Brasil sendo um 

país em constante desenvolvimento também tem de 

lidar com tais desafios, uma vez que as indústrias se 

utilizam de novos e eficientes métodos e 

tecnologias para otimizar suas produções e 

qualidades de serviço, o que por sua vez gera um 

maior consumo, originando ainda mais resíduos 

sólidos urbanos. No ano de 2012, levantamentos 

estatísticos mostraram que foram coletados em 

média 183 mil toneladas de resíduos urbanos 

diários no Brasil, e que, embora a quantidade fosse 

alarmante, a grande preocupação era a destinação 

final de tais resíduos, que na maioria das vezes era 

descartado inadequadamente (RIBEIRO, 2013). Os 

resíduos se transformaram em graves problemas 

urbanos e ambientais com um gerenciamento, na 

maioria das vezes, oneroso e complexo. A escassez 

de áreas de deposição de resíduos causadas pela 

ocupação e valorização de áreas urbanas, os altos 

custos sociais no gerenciamento de resíduos, 

problemas de saneamento público e contaminação 

ambiental são alguns destes problemas (JOHN, 

2000). 

Assim sendo, utilizando as 

informações coletadas na síntese de literatura, é 

proposto um estudo de resíduos sólidos recicláveis 

descartados inadequadamente próximo aos pontos 

de ônibus nas proximidades do Campus II da 

Unoeste de Presidente Prudente – SP. 

2. MATERIAL E MÉTODOS   

2.1 Diagnósticos da situação atual  

   

 

 

     

        

    O seguinte trabalho consiste no diagnóstico dos 

resíduos depositados nos pontos de ônibus ao redor 

da Unoeste, sendo realizado através de coleta feita 

no mês de março, em período de aulas e outra no 

mês de julho, período de férias da instituição. 

Possibilitando o conhecimento da situação atual dos 

pontos de ônibus em relação à quantidade de 

Resíduos que cada um suporta e a forma de 

disposição final. 

A realização do trabalho 

foi subdividida nas seguintes etapas:  

 2.1.1 Coletas de Dados  

Em um primeiro 

momento, foram selecionados 

estrategicamente os pontos de ônibus nas 

proximidades do Campus II de Presidente 

Prudente como mostra a figura 1 que 

possuem maiores fluxos diário de pessoas. 

Em seguida, foram feitas demarcações em 

cada um dos pontos de ônibus 

selecionados, que delimitou um raio de 10 

a 15 metros ao redor de cada ponto.   

 
 Figura 1: Pontos selecionados  

 

  

 

2.1.2 Caracterização dos Resíduos  



 

 Em seguida, foi feita a 

coleta dos resíduos sólidos descartados 

dentro do raio delimitado ao final de cada 

dia, durante sete dias subsequentes. Os 

resíduos coletados passaram por uma fase 

de separação de acordo com suas 

respectivas categorias, seguindo o método 

de quarteamento da NBR 1007/197 

ABNT.  

Para facilitar o estudo os 

resíduos foram subdivididos em: Resíduos 

Recicláveis: papel, plástico, vidro, metal; 

Resíduos Orgânicos: restos de alimentos; 

Rejeitos: materiais sujos e provenientes do 

banheiro; Outros Resíduos: todos os outros 

resíduos que não se encaixavam em 

recicláveis, orgânicos e rejeitos.  

           2.1.3 Pesagem dos Resíduos 

 Depois de separados, os resíduos 

foram pesados de modo a se obter uma média 

estatística sobre a proporção de cada tipo de resíduo 

descartado em cada um dos dias de avaliação. 

 

i. Analise dos Resultados 

Com os resultados das pesagens 

pode-se analisar os motivos de 

alguns pontos terem mais resíduos 

do que os outros. 

 

3. RESULTADOS 

          A primeira coleta obtida foi no mês de 

março, logo depois de volta as aulas com o fluxo 

grande de alunos nos pontos de ônibus no Campus 

2. A coleta foi feita nos períodos de manhã, tarde e 

noite depois do horário de aula, cada semana do 

mês um período coletado, obtendo os resultados da 

tabela 1. Na tabela 2, foi o resultado da coleta em 

período de férias, onde o fluxo de pessoas era 

visivelmente menor.  

 

Tabela 1: Coletas em dois períodos distintos. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Em um comparativo entre as duas coletas, 

percebe-se uma grande queda da primeira para a 

segunda coleta. Somando a falta de lixeiras com a 

conscientização ambiental e social é possível 

compreender o grande acúmulo de resíduos nos 

pontos, sejam dos próprios alunos da Universidade 

que frequentam esses pontos.  

As sinalizações junto com outra opção para 

descarte, como implantação de uma gestão para o 

descarte são promissoras para diminuir a 

quantidade de resíduo gerado diariamente. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Espaço de Exposições Sala Verde, pertencente ao Projeto 

Sala Verde Itajaí do Laboratório de Educação Ambiental 

(LEA), é considerado um espaço e estrutura educadora e 

tem o intuito de provocar diferentes estéticas no ambiente 

acadêmico, interagindo no cotidiano de alunos e da 

comunidade de Itajaí e região e permitindo a 

problematização, sensibilização e reflexão crítica sobre as 

questões socioambientais (éticas e estéticas) locais e 

globais. Ao se pensar na complexidade socioambiental, uma 

das questões historicamente conectada é a relação de sexo, 

gênero e o movimento feminista. Ou seja, compreender o 

papel e a história da mulher na sociedade amplia o 

entendimento desta problemática, isto porque o paradigma 

atual revela fenômenos como o desequilíbrio entre as duas 

grandes esferas da vida humana: produção-reprodução, 

pois, historicamente e culturalmente, as mulheres ficaram 

reservadas à esfera da reprodução da vida e os homens à 

esfera da produção de bens e serviços, sendo que, quando 

se atribuiu valor somente à produção, o patriarcado foi se 

afirmando e se naturalizando (VIEZZER, 2013). Outro 

fenômeno é o da negação da diversidade natural entre 

mulheres e homens (op cit) quando as diferenças sabidas 

entre os sexos foram politicamente convertidas em 

desigualdades e assimetrias para justificar as diferenças de 

poder entre homens e mulheres (NARVAZ, 2010).  

Ao discutirem o conceito de gênero anunciam ser 

uma categoria de análise que excede a relação 

masculino/feminino, homens/mulheres e serve para dar 

visibilidade a complexos processos culturais e redes de 

relações de poder que revelam a articulação entre diferentes 

vetores de opressão, tais como raça/etnia, classe, 

nacionalidade, religiosidade e sexualidade (NARVAZ, 

2010 apud SCOTT, 1995). 

Durante debates internos do LEA, sobre assédios 

rotineiros que são banalizados pelo sistema patriarcal atual, 

surgiu o movimento de expor a problemática levantada com 

um caráter educativo. Por isso, em 2017, o Espaço de 

Exposições Sala Verde construiu a exposição “É Preciso ter 

Força”.   

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

“É Preciso ter Força” é uma mostra de fotos/biografias que 

homenageiam algumas das mulheres ícones do avanço das 

lutas feministas na modernidade e na contemporaneidade. 

A seleção se deu por meio dos estagiários do Laboratório de 

Educação Ambiental.  Ao todo, 11 colaboradores 

escolheram três a quatro exemplos de mulheres que os 

inspiram com suas histórias de vida e lutas sociais, seja pela 

ciência, pela política, pelo meio ambiente, pelo esporte e ou 

pela cultura e arte, totalizando 48 mulheres. 

O fato das seleções terem sido peculiares a um 

grupo específico, demonstrou grande potencial para 

despertar diferentes níveis de relação de identidade e 

afinidade com as personagens escolhidas. Entretanto, a 

homenagem às mulheres não se limitou ao LEA. A 

possibilidade de inclusões foi contemplada em um quadro 

interativo que convida os visitantes a registrarem suas 

mulheres inspiradoras. É uma estrutura educadora 

provocativa de uma integração mais intimista e permite ir 

além de uma observação, às vezes, distanciada. Portanto, a 

mostra não se restringe apenas a mediação ou à personagens 

célebres. Os visitantes podem incluir, também, suas 

mulheres de inspiração e referência. A mostra ficou aberta 

ao público nos meses de novembro e dezembro de 2017 e 

contou com desdobramentos em Visitas Guiadas, 

Performances Artísticas e Rodas de Diálogo. 

A Exposição “É Preciso ter Força” é criada, desta forma, 

considerando que a legitimação tanto das mulheres ícones 

da luta feminista, homenageadas com suas fotos e 

biografias, quanto das mulheres inspiradoras citadas por 

cada visitante em sua interação no painel, pode ser um dos 

primeiros passos para este processo. Tais ações 

repercutiram de forma tão grandiosa, visto a emergência do 

tema, que em 2018 “É Preciso ter Força” assumiu o caráter 

itinerante e foi sediada em diversos espaços. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Contempla-se aqui os efeitos das primeiras itinerâncias de 

"É Preciso ter Força", revelando que transitar entre 

diferentes territórios não representa apenas um sentido de 

deslocamento da exposição quando itinerante. Lemke & 

Silva (2011) revelam que, além do movimento de 

itinerância, de ir até onde se objetiva no espaço físico de 

tempo e distância, compreende-se também a inclusão de 

percepções e subjetividades exclusivos do público local, 

legitimando um pertencimento ao território. 

 Entre os dias 5 de março a 5 de abril de 2018, a 

Exposição “É Preciso ter Força” itinerou na Biblioteca 

Central Comunitária (BCC) no seu espaço de Ação Cultural 

(Figura 4) e nos painéis dispostos na rampa de acesso ao 

segundo andar. Com o intuito de manter a característica de 

protagonismo dos envolvidos, todos os funcionários da 

BCC contribuíram com suas opiniões para a seleção das 

onze mulheres a serem homenageadas nesta edição. 

Tendo em vista a simbologia do Dia Internacional 



 

 

da Mulher, 8 de março, o Laboratório de Educação 

Ambiental em parceria com a Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares (ITCP) realizou uma visita guiada 

com as integrantes da Feira de Economia Solidária, evento 

que estava acontecendo no mesmo dia e era merecido de 

integração.  

A visita contou com a acolhida das mulheres, suas 

apresentações e uma dança circular realizada como 

dinámica. A escolha desta dinâmica com as mulheres 

pretendeu estimular o acesso à subjetividade humana e a 

possibilitar que o sensível emerja e seja compartilhado por 

um grupo (DE ANDRADA & DE SOUZA, 2015 apud 

WOSIEN, 2000). Segundo as feirantes, a experiência foi 

engrandecedora. A dança circular proporcionou um 

momento estético, de relaxamento e integração.  

O afloramento da subjetividade oportuniza aos 

facilitadores da vivência a percepção de como certos 

conceitos se tornam árbitros de existência, “controlando 

corpos, prazeres, desejos e relações” (NAVAZ, 2010 apud 

BUTLER, 2004). As mulheres se demonstraram 

empolgadas a realizar a dança circular. Porém, inicialmente, 

o contexto do espaço aonde a mesma seria feita se impôs a 

tais desejos quando as participantes expuseram sua 

preocupação em romper o silêncio da biblioteca.  

 Bastos et al. (2013) postula que a biblioteca quebra 

seu discurso libertário ao legitimar e instaurar o silêncio em 

seu espaço, impedindo de proporcionar aos leitores um 

ambiente de possibilidades de construção de sentidos, de 

fuga e de contestação da (des)ordem em que se vive. O que 

se enuncia aqui é que, historicamente, as bibliotecas 

também estabeleciam relações de poder (MILANESI, 2002) 

ou refletiam as distribuições de poder já estabelecidas desde 

aquela época por meio de um controle ou um acesso 

diferencial aos recursos materiais e simbólicos já que os 

conceito de gênero estruturam a percepção e a organização 

concreta e simbólica de toda a vida social (SCOTT, 1995). 

  Outra reação das participantes da visita foi ao 

longo da observação e leitura das fotografias e biografías, 

aprofundando as descobertas de feitos realizados por 

mulheres, até então, desconhecidas pelas feirantes. Estas 

descobertas iluminam a heurística e legitimam a exposição 

“É Preciso ter Força” como espaço e estrutura educadora 

provocadora de experimentos heurísticos e estéticos sendo 

que essas provocações estimulam a reflexão sobre teorias e 

vivências anteriores (MATAREZI, 2005).  

O fato das visitantes compartilharem vivências 

anteriores de natureza opressiva e violenta é considerado 

mais um dos efeitos implícitos oriundos da metodologia 

adotada para a visita guiada e que se caracteriza por 

englobar os conceitos acima citados  

Para educadores ambientais, as reflexões acerca do 

momento vivenciado são difíceis de serem esgotadas. Estas, 

aqui abordadas, são apenas algumas dentre a infinidade de 

subjetividades que afloram a partir de vivências de 

educação ambiental, sensível e estética. 

Durante a exposição na biblioteca não se tem um número 

exato de visitantes, mas uma estimativa oficial pela BCC de 

aproximadamente 2 mil pessoas por dia que transitam no 

espaço. Tendo como tempo de itinerância do dia 5 de maio 

de 2018 à 5 de abril de 2018, totalizando 30 dias de 

exposição aberta ao público, uma estimativa plausível é que 

cerca de 10 mil pessoas tiveram um contato direto com a 

exposição.  

4 CONCLUSÃO 

Este ciclo da exposição na BCC, serviu para exercitar 

primeiramente o conceito de itinerância, considerando as 

dificuldades de montagem física e adaptação da 

programação ao contexto do público local. Estruturalmente 

ela permite uma expansão para outros contextos, lugares e 

instituições, também inclui a possibilidade de alterar as 

mulheres homenageadas, caso necessário.  

Paralelamente, a construção desta exposição com 

um caráter de itinerância, integração e interatividade aliadas 

a uma programação de visitas guiadas, rodas de diálogo e 

intervenções culturais são fundamentais na criação de um 

espaço legítimo de voz e vez para as mulheres como parte 

do processo de construção de um novo paradigma mais 

igualitário e humanizado.  
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1 INTRODUÇÃO 

A questão ambiental vem se tornando um tema cada vez 

mais emergente, principalmente quando se percebe que 

todas as ações adotadas até então não foram suficientes 

para frear a degeneração do Planeta. Portanto, é de 

fundamental importância a conscientização da sociedade 

em relação à essa questão, iniciando um processo de 

Educação Ambiental. Neste sentido, é notório ressaltar a 

importância do processo de ambientalização nas 

universidades, pois é esperado um posicionamento crítico 

alinhado às suas atividades, atentando-se à elaboração de 

um plano de gestão ambiental institucional e de uma 

política universitária sustentável (LEITE et al, 2014), é 

fundamental que esteja inserido nesses planos e políticas a 

educação ambiental, que por sua vez, é uma das 

ferramentas mais apropriadas, considerando-se o atual 

cenário da sociedade. Considerando a possibilidade da  

promoção do processo de ambientalização na 

universidade, entende-se que a percepção ambiental é um 

item que leva à  conscientização e à práticas de ações 

individuais e coletivas, tornando-se, portanto, um item 

relevante no sentido de obter-se um diagnóstico que 

possibilite compreender melhor as inter-relações entre o 

homem e a natureza, levando-se em conta as  expectativas, 

satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas dos 

humanos (PACHECO e SILVA, 2007).  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa aqui em destaque foi executada numa 

Instituição de Ensino Superior (IES) localizada na região 

nordeste do Estado de Santa Catarina e foi aplicada numa 

abordagem de pesquisa mista “Quali-Quanti” (qualitativa e 

quantitativa) conforme proposto por Thiollant (2008). 

O questionário utilizado na pesquisa foi elaborado de uma 

adaptação do modelo proposto por Leme e Pavesi (2011), 

os quais tomaram como base as questões do Teste da 

Sustentabilidade, disponível na Plataforma Informação, 

Sensibilização e Avaliação da Sustentabilidade na 

Universidade. Para a contextualização dessa ferramenta à 

realidade institucional da IES em que foi realizada a 

pesquisa, foram utilizadas também como referências, as 

contribuições propostas no modelo de questionário da 

pesquisa aplicada por Heidemann (2015). Quanto ao 

roteiro de entrevistas empregado (entrevistas 

semiestruturadas), este consistiu de uma adaptação do 

questionário online (HEIDEMANN, 2015), com o objetivo 

de investigar o envolvimento dos gestores dos setores 

administrativos no referente às questões socioambientais 

na instituição. A análise dos dados obtidos foi realizada 

conforme orientação proposta por Fernandes et al (2002), 

baseado nos estudos de Reigota (1998), quando os autores 

atribuíram classificações às concepções de Educação 

Ambiental, tais como “Tradicional”; “Resolução de 

Problema”; “Integradora” e “Não Elucidativa”. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Universidade onde a pesquisa foi realizada contava, 

naquele momento (2016), com um corpo administrativo de 

227 colaboradores, entre funcionários e gestores. Com 

envio do questionário online a esse público, houve um 

retorno correspondente a 70 respondentes. Pode-se 

considerar um número pouco expressivo de respostas, 

tendo em vista que houve a participação de apenas 30,84% 

dos colaboradores da IES estudada.  

Nessa pesquisa, além das respostas ao questionário online, 

foram também entrevistados 16 gestores. A partir dos 

dados então obtidos elaborou-se a representação 

percentual quanto às concepções de Educação Ambiental 

(EA) desses gestores (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Percentual de concepção de EA dos gestores. 

Concepções de EA Participantes Percentual 

Tradicional 05 31,25% 

Resolução de Problema 08 50% 

Integradora 03 18,75% 

Total 16 100% 

 

Percebeu-se que nenhuma das respostas se enquadrou na 

concepção “Não elucidativa”, conforme a indicação de 

Fernandes et al (2002). Entretanto, notou-se que 50% das 

respostas dos gestores tenderam a se concentrar na 

categoria “Resolução de Problema”, o que demonstra que 

a maioria dos entrevistados tem uma visão pouco 

globalizada em relação à concepção de EA. Apenas 

18,75% dos entrevistados apresentou uma visão mais 

“crítica” e “emancipadora”. Ou seja, percebe-se que ainda 

há um conhecimento superficial quanto à temática 

ambiental se relacionada, essa questão, à sua real 

definição. 

Os resultados obtidos com a análise dos questionários 

online possibilitaram identificar indícios de 

ambientalização nas respostas obtidas, embora de maneira 

pouco significativa. Mesmo nas manifestações dos 

funcionários, percebeu-se que esses demonstraram não 



 

 

encontrar estímulo ou incentivo à participação efetiva 

nessas questões ambientais na IES estudada. Tal 

argumentação pode ser traduzida com as expressões “falta 

de tempo”; “falta de incentivo”; “falta de divulgação”, 

entre outras citadas pelos participantes da pesquisa. 

Algumas das concepções de Educação Ambiental dos 

respondentes do questionário são demonstradas no Quadro 

1.   

 

Quadro 1: Concepções dos respondentes quanto à EA. 

Tradicional 

“É educar para a conservação do meio ambiente, se 

preocupar com os problemas ambientais, a própria 

sustentabilidade” 

Resolução de Problema 

“Educação Ambiental é um processo de educação, 

responsável por formar indivíduos preocupados com 

os problemas ambientais, que busquem a conservação 

e preservação dos recursos naturais e a 

sustentabilidade do meio ambiente” 

Integradora 

“Pode ter dois aspectos: o ligado a formar indivíduos 

preocupados com os problemas ambientais, que 

busquem a conservação e preservação dos recursos 

naturais, mas também pode ter um aspecto ligado ao 

econômico, à sociedade, ao político, ecológico e ético. 

Sendo as duas abordagens de extrema importância” 

Não elucidativa 

“Educação Ambiental para mim é o meio ambiente em 

si, onde as pessoas devem ter consentimento da 

natureza” 

 

Na Tabela 2 é possível identificar o percentual das 

concepções de EA encontradas nas respostas dos 

funcionários da IES estudada demonstradas no 

questionário online. 

 

Tabela 2: Percentual de concepção de EA dos 

respondentes do questionário online. 

Concepções de EA Participantes Percentual 

Tradicional 45 64,28% 

Resolução de problema 17 24,28% 

Integradora 4 5,71% 

Não elucidativa 4 5,71% 

Total 70 100% 

 

Ficou evidente que mais da metade dos respondentes do 

questionário online têm uma concepção tradicional de EA, 

o que implica que esses respondentes ainda têm uma visão 

antropocêntrica quanto às questões ambientais, 

enquadrando-se numa postura conservadora diante dos 

problemas relacionados à temática, considerada então, 

uma visão utilitarista e preservacionista. Notou-se ainda, 

que apenas 4 das 70 respostas (5,71%) foram definidas 

como uma concepção integradora, onde há um 

entendimento globalizado, apresentando formação de 

ideias, valores e posturas éticas e sociais quanto às 

questões ambientais. Essa concepção identifica o homem 

como um ser integrante da natureza, e não como sendo o 

centro do mundo. 

Vale destacar também, que quatro respostas foram 

definidas na classificação “Não elucidativa”, pois os 

respondentes não souberam se expressar, confundindo a 

concepção de EA com a de MA (Meio Ambiente). O 

estudo das respostas dos participantes da pesquisa 

possibilitou verificar que a percepção ambiental dos 

colaboradores da IES investigada ainda é expressivamente 

preservacionista, considerando que 58,14% das respostas 

(funcionários e gestores) enquadraram-se na classificação 

“Tradicional”.  

4 CONCLUSÕES 

Em vista de tal conjuntura então encontrada, compreende-

se que o diagnóstico da percepção ambiental dos 

funcionários e gestores da IES estudada apresenta-se com 

um saldo consideravelmente negativo, evidenciando 

questões que podem ser melhoradas através de incentivos 

institucionais. É notório ressaltar que é por meio do 

reconhecimento das dificuldades que se abrem 

oportunidades para reflexões e revisões de práticas 

vivenciadas no cotidiano dos colaboradores da IES 

estudada. Essa pesquisa possibilitou também levar à 

promoção de discussões sobre a temática ambiental no 

interior da IES estudada com o objetivo de ampliar e 

consolidar uma política institucional de ambientalização e 

sustentabilidade. Buscando-se ser, essa política, um 

comprometimento com o enfrentamento da crise ambiental 

e com a construção de uma sociedade sustentável e 

socialmente mais justa. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade madeireira na região de Lages-SC é 

considerada uma atividade forte, a qual teve seu 

desenvolvimento inicial baseado principalmente na 

extração da araucária, que teve duração do início do século 
XX até meados dos anos 60 (Hoff & Simioni, 2004).  Em 

função desta forte atividade no setor, Lages conta com a 

presença de depósitos de resíduos madeireiros antigos, que 

não encontravam aplicação e eram destinados a céu aberto, 

normalmente em terrenos da própria indústria. Alguns 

depósitos desta época existem até hoje, e vêm ocasionando 

impactos ambientais sobre o solo, água e ar. 

Resíduo de madeira é toda a sobra da colheita florestal e 

da produção madeireira e que pode ser classificada em três 

tipos distintos: serragem, cepilho e lenha.  

Atualmente, tais residuos estão deixando de ser um 

problema ambiental, haja visto que parte deles está sendo 

utilizado como fonte de energia (Nascimento & Biaggioni, 

2010). Nesse sentido, o resíduo de madeira tornou-se uma 

fonte energética favorável ambientalmente, por causa do 

balanço de carbono, em que tecnologias mais eficientes 

para a conversão da biomassa em energia térmica e elétrica 

têm sido promovidas, visando melhor aproveitamento da 

matéria-prima. 

Diante do exposto, o trabalho objetivou avaliar os teores 

de cinzas (TC), voláteis (TV), carbono fixo (CF), umidade 

(TU), teor de extrativos (TE) e poder calorífico superior 

(PCS), que interferem nas propriedades energéticas do 
resíduo de madeira do tipo serragem em depósito antigo a 

céu aberto. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para o presente estudo, foi realizada uma pesquisa de 

campo em um depósito a céu aberto de residuo madeireiro 

antigo, localizado no bairro Boqueirão, na cidade de 

Lages-SC (Figura 1). Neste, foi possível coletar amostras 

de residuos dispostos na superfície e no fundo 

(profundidade a cerca de 55 cm da superficie).  

Ainda em campo, as amostras de resíduos foram coletadas 

em sacos plásticos identificados e, posteriormente, levadas 
ao laboratório, onde foram refrigeradas e fechadas.  

 

 

 
Figura 1: Localização aproximada do depósito a céu aberto em 

estudo. 
 

2.1 Teor de umidade (TU) 

As análises de TU foram realizadas no Laboratório de 
Tecnologias Limpas (CAV-UDESC), onde foram pesadas 

1,0 g de amostra em triplicata, correspondente ao peso 

inicial do resíduo, e em seguida, levadas à mufla (ajustada 

à 105 ºC) por 2 h.  O cálculo final do TU foi feito com 
base na diferença de massas antes e após a secagem, 

conforme a norma NBR 14929, estabelecida pela ABNT, 

utilizando a Equação 1 (ABNT, 2003). 

𝑇𝑈 = (
𝑚𝑖−𝑚𝑠105

𝑚𝑖
) × 100 (1) 

Onde: TU = teor de umidade (%); 

           mi = massa das amostras úmidas (g); 

           ms105 = massa das amostras secas a 105 ºC (g). 

2.2 Cinzas, Voláteis e Carbono Fixo 

Para dados de TC, CF e TV, as amostras foram preparadas 
e enviadas para análise termogravimética (TGA), 

realizadas em um equipamento Navas Instruments TGA-

2000A . 

2.3 Poder Calorífico Superior (PCS) 

O PCS foi obtido de acordo com os procedimentos da 

norma NBR 8633 (ABNT, 1984), utilizando-se uma 
bomba calorimétrica. 

2.4 Extrativos 

Para a obtenção do teor de extrativos, foram pesadas 2,0 g 

em duplicata de cada amostra de resíduo do depósito em 
estudo, as quais foram submetidas à extração com o 

solvente diclorometano em aparelho tipo “Soxhlet” por 

cerca de 4h, até completar um total de 24 extrações, sendo 

que as mesmas foram feitas em intervalos de 10 min, 

ajustadas a uma temperatura adequada. O solvente foi 

evaporado dentro de uma capela de exaustão de gases, e os 
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residuais do balão foram pesados para a determinação do 

teor de extrativos. O teor de extrativos foi obtido através 

da Equação 2. 

𝐸 =
𝑚𝑒

𝑚𝑟𝑚
× 100 (2) 

Onde:  E = teor de extrativos (%); 

           ms = massa de extrato (g); 

           mrm = massa do resíduo madeireiro (g). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com informações obtidas pelos atuais 
proprietários, o tempo médio estimado para o depósito em 

estudo foi de 40 anos, influenciando nos valores obtidos 

para todas as características energéticas avaliadas. 

Entretanto, para a avaliação do poder energético do 

resíduo madeireiro, levou-se em consideração o teor de 

umidade, o poder calorífico, a análise imediata e o teor de 

extrativos para o resíduo. 
A Tabela 1 fornece os valores encontrados para o TU 

(tanto para amostras recém coletas – TU1, quanto para 

amostras mantidas a temperatura ambiente por 

aproximadamente 15 dias – TU2) e para o poder calorífico 

da superficie e fundo. 

 

Amostras TU1 (%) TU2 (%) PCS (kcal/kg) 

Superfície 71,35 9,45 3353,02 

Fundo 80,44 8,63 4402,01 

Tabela 1: Análise dos teores de umidade e do poder calorífico 
superior na superfície e fundo do depósito. 

 

O teor de umidade foi analisado por tratar-se de uma das 

características que influenciam diretamente no poder 

calorífico da madeira, pois esta diminui o calor liberado 

pela combustão. 

Para as amostras de superfície, o TU e o PCS mostraram-

se menores devido ao fato de estarem mais expostas ao 

ambiente externo, o que torna o resíduo mais suscetível a 

secagem e oxidação. No entanto, as amostras de fundo 

apresentaram valores maiores de TU devido a percolação 

de água, responsável pelo encharcamento da parte interna 

do ambiente,  o que mantém a umidade por mais tempo, e 
de PCS por estar mais protegido, mantendo as 

características da madeira original. 

Em segunda instância, obteve-se valores para TC, TV, CF 

e TE, conforme apresenta a Tabela 2, sendo possível 

compará-los aos apresentados no estudo realizado por 

Paula et al., (2011) (Tabela 3), o qual refere-se a um 

resíduo do tipo serragem recém coletado.  
 

Amostras TC (%) TV (%) CF (%) TE (%) 

Superfície 5,87 76,09 18,05 6,45 

Fundo 2,00 82,53 15,47 1,38 

Tabela 2: Valores obtidos para análise imediata e teor de 
extrativos. 

 
 

TC (%) TV (%) CF (%) TE (%) 

0,18 78,89 21,03 9,37 

Tabela 3: Valores de referência (PAULA et al., 2011). 

Os valores obtidos para TC foram superiores aos valores 

de referência, em função da disposição do resíduo em 

depósito a céu aberto, o qual está mais exposto a materiais 

contidos no solo (principalmente areia) e na superficie, 

sendo que estes correspondem apenas à biomassa.   
No entanto, o TV mostrou-se compatível ao valor de 

referência. A amostra de superfície apresentou um valor 

menor em relação à de fundo, por estar mais exposta ao 

meio externo, assim como para o TU e para o PCS, 

ocasionando perdas por volatilização para a atmosfera. 

Por fim, os valores de TE apresentaram-se baixos 

(especialmente as amostras de fundo), o que pode ter sido 

influenciado pelo uso de apenas um solvente para a 

extração, além do fato de ser um resíduo bastante antigo, 

mais sujeito a reações de degradação, o que também pode 

ser observado nos valores obtidos para CF. Para tanto, a 
amostra de fundo do CF foi menor, quando comparada a 

de superficie, devido as condições de degradação 

anaeróbia, tendendo a ser mais potencializada, 

transformando o CF em compostos mais leves. 

Os valores obtidos mostraram-se inferiores aos valores de 

referência apresentados por resíduos madeireiros novos 

(recém coletados), o que demonstra que a idade do 

depósito e a disposição dos resíduos são fatores de extrema 

relevância para avaliar as características energéticas de 

resíduos madeireiros. 

4 CONCLUSÕES 

Através deste estudo, percebe-se que as propriedades 
energéticas do resíduo antigo se mostram ainda 

compatíveis com o processo de queima de biomassa, desde 

que o material seja anteriormente seco a temperatura 

ambiente em espaço fechado. Já a idade do depósito 

mostra-se um fator relevante para a obtenção das 

propiedades energéticas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 2017, o Brasil produziu 1.596,5 milhões de frutos de 

abacaxi (IBGE, 2017), com variada composição química de 

acordo com a época do ano em que é colhida. De modo 

geral, a produção ocorre no período do verão e gera frutas 

com maior teor de açúcares e menor acidez (FRANCO, 

1989), período este que prevalece na maioria das regiões do 

Brasil. Atualmente, a procura por fontes de energia tem se 

mostrado cada vez maior. Porém, grande parte dessa 

energia provém de fontes não renováveis, como 

combustíveis fósseis, acarretando diversos problemas 

ambientais (BORINES; DE LEON; CUELLO, 2013).  

Por se tratar de um resíduo descartado em toneladas sem o 

reaproveitamento do mesmo, o trabalho presente tem como 

finalidade analisar a aplicabilidade da casca de abacaxi para 

a produção de bioetanol, afim de agregar valor às sobras que 

possuem carboidratos em sua composição, tornando-se uma 

possível fonte para o desenvolvimento da produção 

sucroalcooleira, gerando energia limpa. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste trabalho dividiu-se em quatro 

etapas, inicialmente a coleta e preparação do resíduo, 

seguida pela caracterização físico-química das amostras, 

hidrólise ácida e filtração das amostras, e finalmente a 

quantificação de açúcares nas mesmas. Os ensaios de 

hidrólise ácida e quantificação de açúcares foram realizados 

em triplicata.  

2.1 Amostragem 

As cascas de abacaxi foram coletadas em restaurantes e 

lanchonetes do campus da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI) e submetidas a limpeza com água corrente, 

ácido clorídrico 0,1 m e água destilada. Os substratos foram 

dispostos em estufa de secagem de modelo EL 1.3 para a 

retirada de água presente no interior das cascas, a cerca de 

60 ºC por 72 horas. A moagem das amostras consistiu-se na 

utilização de um liquidificador. A granulometria da amostra 

moída foi determinada através de uma peneira, sendo esta 

de 24 MESH. 

2.2 Análises físico-químicas 

O teor de umidade, percentual de sólidos e peso residual da 

amostra in natura e seca foi determinado por um analisador 

de umidade MB45, com parâmetro de medição pré-

selecionado, como massa, temperatura e tempo de secagem, 

tendo como categoria vegetais úmidos e secos conforme a 

amostra.  

A amostra foi submetida a incineração em mufla a 550 ºC 

por 4 horas, determinando-se o teor de cinzas da mesma.  

O equipamento utilizado para análise das amostras segundo 

a metodologia tradicional foi o espectrômetro de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 

modelo IRPrestige-21. 

2.3 Processo de extração de açúcares solúveis 

As amostras preparadas foram submetidas a ensaios de 

hidrólise com ácido sulfúrico diluído em concentrações de 

0 a 2 %(m/m), com os tempos de 15 e 30 minutos, e na 

temperatura de 122 ºC na autoclave vertical modelo AV50. 

Após a hidrólise ácida, as amostras foram filtradas a vácuo 

e neutralizadas com hidróxido de sódio.  

2.4 Determinação de açúcares redutores  

O método do reagente ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) 

criado por Miller em 1959, foi utilizado para os ensaios de 

quantificação de açúcares. A curva de calibração de 

concentração de glicose de 0 a 0,6 g/L foi construída a partir 

dos dados fornecidos pelo espectrofotômetro Instrutherm 

UV-2000A, utilizando o comprimento de onda de 540 nm. 

A curva apresentou linearidade entre a concentração e 

absorbância com coeficiente de determinação de regressão 

de 0,9989. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra in natura apresentou 85,98 % de umidade, 14,02 

% de sólidos, -613,45 % de residual, quando submetida ao 

analisador de umidade por 5 min a 200 ºC, 3 min a 150 ºC 

e 105 ºC até estabilizar, totalizando 32 min 08 s; cuja 

diferença de massa obtida foi de 4,32 g. Em contrapartida, 

a 105 ºC por 3 min 54 s, a amostra seca indicou 6,65 % de 

umidade, 93,35 % de sólidos, -7,12 % de residual e uma 

diferença de massa de 0,166 g.  

O teor de resíduos por incineração presente na amostra foi 

de 4,51 %(m/m), em que a pequena quantidade de resíduos 

de matéria inorgânica é proveniente de elementos como 

zinco e ferro (COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E DE 

MINERAIS EM CASCAS DE FRUTAS, 2005) 

característicos da casca de abacaxi. 

O espectro infravermelho obtido da casca de abacaxi, 

demonstrou  a presença do grupo hidroxila com banda larga 

na região próxima a 3400-3200 cm-1, de alcanos na região 

C–H alifático com estiramento na banda de 3000-2850 cm-

1, conforme o gráfico 1. Além disso, a banda característica 

da hemicelulose foi observada discretamente na região de 

1725-1700 cm-1, apontando a presença de grupo carboxila. 



 

 

A lignina presente na casca de abacaxi se mostra na região 

C–O com frequência de 1300-1000 cm-1. As duas bandas 

entre 2400-2200 cm-1 são referentes ao CO2 do ambiente. 

 

  
Gráfico 1: Espectro infravermelho da amostra de abacaxi seco. 

Com relação a concentração de açúcares redutores o 

processo de hidrólise ácida realiza a completa quebra das 

cadeias complexas de lignocelulose para posterior 

transformação em açúcares fermentescíveis.  Como 

demonstrado na tabela 1, a concentração de ácido não 

apresentou diferença entre as concentrações estudadas 

podendo, portanto, ser usado a menor concentração de ácido 

no processo de hidrólise. Verifica-se que para os dois 

tempos estudados não houve diferença nos dados obtidos, 

sendo assim, o tempo ideal adotado para este tratamento 

poderá ser o menor. Assim, para o tratamento de hidrólise o 

uso da menor concentração de ácido e de menor tempo, são 

adequados por apresentar economia de tempo, energia e 

reagente. 

 

Concentração de 

ácido sulfúrico  

(%(m/m)) 

Tempo de 

hidrólise 

(min) 

Concentração 

de açúcares 

(g/L) 

0 15 7,522 

0 30 7,521 

0,5 15 7,514 

0,5 30 7,511 

1 15 7,507 

1 30 7,512 

1,5 15 7,513 

1,5 30 7,521 

2 15 7,519 

2 30 7,515 

Tabela 1: Média da concentração de açúcares livres após 

hidrólises ácidas em triplicata.  

4 CONCLUSÕES 

A casca de abacaxi é uma matéria-prima com potencial para 

a produção de bioetanol ao ser comparado com a cana de 

açúcar, uma vez que esta mostra limitação de plantio em 

áreas como a Amazônia e déficit hídrico no sul do Brasil. 

Ao se empregar a cana de açúcar, o potencial energético 

divide-se igualmente em caldo, bagaço e palha, para 

diferentes fins. Enquanto no rejeito do abacaxi, há o 

reaproveitamento total para a produção de etanol de 

segunda geração. Portanto, a casca de abacaxi, por se tratar 

de um resíduo orgânico, possui lipídios e hemiceluloses em 

sua composição, o que a torna fonte alternativa para a 

produção sucroalcooleira na região do Vale do Itajaí.    

Para a maior efetividade no processo sem que haja alteração 

na análise quantitativa, a área de contato na hidrólise ácida 

necessita ser maior, e, portanto, as amostras foram secas e 

moídas (umidade relativa de 6,65 % e sólidos de 93,35 %). 

Para a caracterização da casca do abacaxi, foi necessário a 

análise do teor de cinzas (4,51 %(m/m)), visto que os 

elementos presentes no mesmo, são importantes para a 

técnica posterior (fermentação) e qualidade, conferindo 

estabilidade microbiana ao processo. 

A análise do espectro infravermelho obtido demonstrou que 

na casca de abacaxi há presença de estrutura da lignina e da 

hemicelulose, constituída de grupos funcionais que são 

particulares de materiais lignocelulósicos. 

O método de DNS obtido a partir dos dados mostrou-se 

eficiente, porém não se faz necessário o processo de 

hidrólise ácida, uma vez que a casca de abacaxi apresenta 

quantidade suficiente de açúcares livres para posterior 

fermentação. No entanto, outros estudos de pré-tratamento 

são necessários para aumentar a quantidade de açúcares 

fermentescíveis na amostra. A variável tempo não 

apresentou efeito na resposta.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A biomassa tem sido objeto de estudos para ser utilizada 

como fonte de energia renovável, de modo a substituir 

combustíveis fósseis e contribuir para a redução de gases do 

efeito estufa. O Brasil é pioneiro na produção e exportação 

mundial de álcool, a partir da cana de açúcar. Em 2014, a 

empresa brasileira Raízen, com presença nos setores de 

produção de açúcar e etanol, desenvolveu uma planta 

industrial que utiliza o bagaço e a palha, resíduos 

provenientes do processamento da cana de açúcar, para a 

produção de bioetanol, ampliando sua produção (RAÍZEN, 

2017). 

O Capim Vetiver é um material lignocelulósico, composto 

por lignina, celulose e hemicelulose. Devido essa 

composição, a biomassa dispõe de uma estrutura rígida e, 

consequentemente, impede o fácil acesso à celulose. É 

imprescindível que a biomassa passe por um pré-tratamento 

para alterar sua estrutura e permitir eficiente conversão 

através da hidrólise, que possibilita a conversão da celulose 

em açúcares fermentáveis (TOJO, 2014). 

Diante disto, o estudo teve como objetivo avaliar a 

potencialidade do Capim Vetiver para a obtenção de 

açúcares fermentáveis, mediante a conversão da celulose, 

através da hidrólise com ácido sulfúrico diluído, a partir do 

método colorimétrico do ácido 3,5-dinitrosalicílico.  

2-MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O desenvolvimento deste trabalho sucedeu-se nas seguintes 

etapas: coleta das folhas de Capim Vetiver, secagem, pré-

tratamento, hidrólise e determinação de açúcares redutores. 

 

2.1-Pré-tratamento físico 

As folhas de Capim Vetiver foram coletadas na UNIVALI 

de Itajaí-SC e levadas ao Laboratório de Remediação 

Ambiental - LARA CTTMar/UNIVALI. As folhas mais 

jovens foram lavadas com água destilada e secas na estufa 

à temperatura de 60 ºC por 72 h. Posteriormente, foram 

moídas no moinho de facas, realizando-se em seguida 

ensaio granulométrico através de peneiramento, 

determinando-se o tamanho das partículas em 45 MESH. 

 

2.2-Hidrólise com ácido diluído 

Sucessivamente a etapa de pré-tratamento físico, realizou-

se hidrólises com ácido sulfúrico diluído abrangendo 

diferentes concentrações e tempos, conforme metodologia 

adota por Pinheiro et al. (2010), na autoclave a temperatura 

de 122 ºC, de acordo com o planejamento apresentado na 

Tabela 1. 

Amostras Tempo (min) 
Concentração Molar de Ácido 

Sulfúrico Diluído 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

13 

52 

13 
0,5 

32 

5 
60 

32 

32 
1 

0,5 

0,5 

1,7 
1,7 

1,1 

1,1 
1,1 

0,2 

2 
0,5 

Tabela 1: Planejamento experimental. 

Para os ensaios de hidrólise utilizou-se 1 g de Capim 

Vetiver, adicionando-se 20 mL de ácido sulfúrico diluído, 

em suas respectivas concentrações. 

 

2.3-Determinação de açúcares redutores 

A determinação do teor de açúcares redutores foi realizada 

a partir da metodologia empregada por Vasconcelos; Pinto; 

Aragão (2013), na qual utilizou solução padrão de glicose 

(1 g/L) e solução de reagente ácido 3,5-dinitrosalicílico 

(DNS) conforme descrito a seguir: 

Para a solução de DNS, preparou-se duas soluções A e B. 

Solução A: Pesou-se 5 g de DNS e o mesmo foi vertido em 

uma solução de 100 mL de hidróxido de sódio (NaOH) 2 M 

(recém preparada). Solução B: Pesou-se 150 g de tartarato 

duplo de sódio e potássio, vertendo-se em 250 mL de água 

destilada, em aquecimento e agitação constante. Ainda sob 

estas condições, adicionou-se a Solução A em B e 

homogeneizou-se até dissolver o DNS. Após o resfriamento 

da solução, a mesma foi transferida para um balão de 500 

mL, completando-se o volume com água destilada. 

 

2.4-Curva de calibração de glicose 1 g/L 

Para a curva de calibração realizou-se diluições com a 

solução de glicose padrão conforme apresentado na Tabela 

2. As amostras, em tubos de ensaio, foram submetidas ao 

banho maria em ebulição, permanecendo por 5 minutos. A 

reação foi interrompida emergindo-se os tubos em banho de 

água fria e posteriormente completando-se o volume com 

8,5 mL de água destilada. 

 

 



 

 

Amostras 
Solução padrão de 

glicose (mL) 

Água destilada 

(mL) 

Solução 

de DNS 
(mL) 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

11 

0 

0,1 

0,2 
0,3 

0,4 

0,5 
0,6 

0,7 

0,8 
0,9 

1,0 

1,0  

0,9 

0,8 
0,7 

0,6 

0,5 
0,4 

0,3 

0,2 
0,1 

0 

0,5 

0,5 

0,5 
0,5 

0,5 

0,5 
0,5 

0,5 

0,5 
0,5 

0,5 

Tabela 2: Preparo das diluições da solução padrão de glicose 1 

g/L. 

Conforme a Figura 1, obteve-se a curva de calibração no 

espectrofotômetro Instrutherm UV-2000 A com 

comprimento de onda de 540 nm. 

 
Figura 1: Curva de calibração da concentração de glicose até 1 

g/L. 

2.5-Análise da concentração de açúcares 

Retirou-se uma alíquota de 1 mL das amostras hidrolisadas, 

direcionando-as aos respectivos tubos de ensaio, e 

adicionando-se solução de hidróxido de sódio até pH 

neutro. Verteu-se cada amostra neutralizada em balões de 

25 mL para padronização do volume final. Em tubos de 

ensaio distintos adicionou-se alíquotas de 1 mL, retirados 

dos balões de 25 mL, e 0,5 mL da solução de DNS. Os tubos 

de ensaio foram submetidos ao banho-maria em ebulição, 

por 5 min. Terminada a reação e após o resfriamento, 

adicionou-se 8,5 mL de água destilada para a diluição e 

leitura das absorbâncias no espectrofotômetro. 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 3, representa os resultados obtidos das 

concentrações de açúcares fermentáveis presentes nas 

amostras, a partir da equação da reta gerada (y = 0,4932x - 

0,0015) através da curva de calibração, considerando-se 

também o fator de diluição f = 25. Pode-se observar que a 

condição em que ocorreu a maior conversão foi o processo 

realizado com ácido sulfúrico a 0,2 M e tempo de reação de 

32 min com temperatura de 122 °C. Já a condição que 

apresentou menor eficiência foi na concentração de ácido 

sulfúrico a 0,5 M e tempo de reação de 1 min. 

 

 

Amostras 
Tempo 
(min) 

Concentração 

de ácido 
sulfúrico 

diluído 

Absorbância 
média 

Concentração 

de Açúcares 

(g/L) 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

13 

52 
13 

0,5 

32 
5 

60 

32 
32 

1 

0,5 

0,5 
1,7 

1,7 

1,1 
1,1 

1,1 

0,2 
2 

0,5 

0,349 

0,366 
0,369 

0,332 

0,337 
0,343 

0,309 

0,374 
0,298 

0,274 

17,80 

18,54 
18,75 

16,96 

17,14 
17,60 

15,64 

19,12 
15,16 

14,07 

Tabela 3: Determinação do teor de açúcares redutores. 

4- CONCLUSÕES 

Diante do estudo realizado, nota-se que é fundamental um 

estudo tecnológico para desenvolver fontes de energias 

renováveis, de forma a promover uma eficiente conversão 

da celulose a açúcares redutores, através de meios 

sustentaveis e sem agredir o meio ambiente, 

O método utilizado mostra-se válido, uma vez que o Capim 

Vetiver se apresentou de forma promissora para a produção 

de etanol de segunda geração, empregando-se o pré-

tratamento físico (moagem) e hidrólise com ácido sulfúrico 

diluído a 0,2 M, obtendo-se 19,12 g/L de açúcares em 

solução, com tempo de permanência na autoclave de 32 

min.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com o advento da sustentabilidade protagonizando 

discussões e pesquisas, ao mesmo tempo em que a demanda 

energética aumenta, as atenções se voltam para fontes 

alternativas de energia, cujos impactos ambientais sejam 

mínimos, como a energia eólica. Apesar de ser uma fonte 

de energia limpa, renovável, inesgotável e que ainda 

permite o aproveitamento de seus espaços para outras 

atividades produtivas, a construção de parques eólicos ainda 

pode trazer impactos ambientais como alteração da 

paisagem (impacto visual), produção de ruídos (impacto 

sonoro) e impacto sobre a população de animais (aves, ao 

se chocarem com as pás), porém a quantificação destes 

impactos ainda é pouco estudada. Sendo assim, o presente 

trabalho tem como principal finalidade investigar os 

principais    impactos    socioeconômicos    e    ambientais, 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os impactos ambientais encontrados com utilização 

dos parques eólicos podem ser citados os ruídos, que entram 

na categoria de poluição sonora, e são largamente citados 

na literatura como um dos principais impactos negativos 

dos parques eólicos. Durante este trabalho, verificou-se que 

os moradores apesar de perceberem algum nível de ruído 

das pás em sua maioria não o classificaram como incômodo 

como se pode observar na (Figura 1), nem sequer como um 

problema, e alguns chegaram a relatar que com o passar do 

tempo, deixaram até mesmo de perceber o ruído. Um ruído 

mencionado como um pouco mais alto seria o ruído da torre 

quando esta gira em seu próprio eixo para se posicionar em 

modo de ataque contra o vento. 

30 

positivos ou negativos dos parques eólicos no município de 

Guanambi-BA, através de análise qualitativa-quantitativa a 

partir do acompanhamento de reuniões de associações de 

moradores no entorno do Parque. 

 
2 MATERIAL E METÓDOS 

25 
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0 
              Ceraima                 Guirapá            Morrinhos  

Ruído incômico 
 

Ruído perceptível 

mas sem incômodo 

Ruído imperceptível 

Para a coleta de dados deste trabalho foi solicitada a 

permissão para participar de três reuniões de associações de 

moradores das comunidades de Morrinhos, Guirapá e 

Ceraima localizadas nos arredores do Parque eólico de 

Guanambi – BA. A solicitação foi feita ao setor de Recursos 

Humanos da Empresa Renova Energia S/A, através de 

ofícios que explicavam a importância e objetivos desta 

pesquisa e quais os temas deveriam ser abordados nestas 

reuniões de forma que o pesquisador fosse apenas um 

expectador das reuniões, a fim de não sugestionar ou inibir 

as manifestações das opiniões dos moradores. Os principais 

pontos mencionados pelos moradores, quantidades de 

opiniões similares, palavras–chave foram registradas pelo 

pesquisador. A amostra populacional desta pesquisa foi 

realizada com 82 pessoas, e a média de comparecimento 

destas reuniões foi de 28 pessoas (Guirapá 25, Ceraima com 

28, e em Morrinhos, 32 pessoas). Contudo, realizaram 

perguntas simples e objetivas em relação as opiniões e 

observações dos moradores sobre os ruídos e vibrações dos 

motores, alterações visuais, do solo, do clima, da fauna e 

sociais do parque eólico, bem como a avaliação final, se 

positiva ou negativa. Posteriormente foi feita a tabulação 

dos dados utilizando as planilhas do software Excel®, das 

quais foram extraídos os dados absolutos e relativos 

utilizados na comparação com os resultados evidentes na 

literatura pré-existente. 

Figura 1: Percepção dos ruídos pelos moradores vizinhos ao 

Parque Eólico de Guanambi – BA. 

Conforme os dados verificados em literatura, Martins 

(2015) analisa a produção de ruídos de um parque eólico 

medido em decibéis (dB), observando a norma de que o 

limite dos ruídos devem ser da ordem de 45dB durante o dia 

e 35dB à noite a uma distância de 500m do gerador. 

Diretamente relacionadas aos ruídos, às vibrações também 

são relacionadas na literatura como um impacto negativo 

dos parques eólicos. Juntamente com o impacto sonoro por 

si só, as vibrações que acompanham os ruídos são 

extremamente prejudiciais aos seres vivos circunvizinhos 

ao parque eólico e podem interferir nas atividades 

cotidianas destes, e ainda causar danos à estrutura da 

turbina. Nas comunidades estudadas, entretanto, nenhum 

dos moradores revelou perceber ou se incomodar com estas 

vibrações em suas residências, no máximo quando, 

andando, passavam muito próximos às turbinas. 

Essas vibrações são o resultado da pressão do vento 

exercida sobre a torre, que por sua vez, propaga energia 

vibratória para as pás, turbina e fundações. Sendo assim, as 

vibrações podem desencadear o fenômeno de ressonância, 

que pode levar a rupturas e falhas em sua estrutura (ÁVILA; 

PEREIRA, 2009). 

 
 

 



 

 

ALTERAÇÕES NO SOLO, MICROCLIMA E 

PAISAGEM 

Não raro, há relatos na literatura de alterações no solo e no 

microclima nas proximidades dos parques elétricos. No 

solo, os prejuízos causados pela implantação de um parque 

eólico se dão principalmente durante sua instalação. Em 

alguns casos, é necessário desmatar, terraplanar, processos 

de topografia, além da criação, manutenção e ampliação das 

vias de acesso, preparação de terreno para a instalação do 

canteiro de obras, impermeabilização e compactação do 

solo, e se for o caso pode causar interferências em sítios 

arqueológicos. Segundo alguns moradores, as diferenças 

climáticas e nos ciclos de chuva vêm sendo percebidas não 

só em Guanambi, mas em outras regiões, por isso não daria 

para eles afirmarem a relação da instalação do parque com 

o ciclo de chuvas. 

A Figura 2 mostra que, entre os moradores que participaram 

deste estudo, as opiniões foram controversas e divididas 

sobre o assunto, enquanto alguns acharam que a paisagem 

ficou mais bonita com as turbinas e se tornaram um atrativo 

a mais para a cidade, outros não gostaram das alterações e 

ainda haviam aqueles que foram indiferentes a este aspecto. 

10,7% 

 

Gostam 

46,2% 
Não Gostam 

 
AVALIAÇÃO FINAL DOS MORADORES 

Nas comunidades que foram acompanhadas neste estudo, a 

avaliação final (Figura 3) da construção do parque eólico é 

fundamentalmente positiva, principalmente se 

considerarmos as condições da cidade anteriores à 

instalação do mesmo, devido ao clima, má distribuição de 

chuvas, e problemas sociais preexistentes. 

 
Figura 3: Grau de satisfação dos moradores. 

 

A tendência mundial de procura pelas fontes de energia 

renováveis, que não emitam gases de efeito estufa, e ainda 

com baixos níveis de impacto ambiental tem se tornado 

cada vez mais ampla e difundida, e tem sido tema de 

sucessivas convenções e conferências climáticas ao longo 

das últimas três décadas, que resultaram em diversos 

acordos  e  tratados  que  pressionam  os  países  a priorizar 

matrizes energéticas não poluentes, e isso tem motivado a 

procura por energias como a  eólica, elétrica, de biomassa, 

solar, entre outras. Estas energias trazem consigo obstáculos, 

com a necessidade de aprimoração através de pesquisas, 

obtendo assim, maiores índices de aproveitamento energético, 

além da  diminuição dos custos.     
43,1% 

Indiferente 
Figura 2: Opinião dos moradores sobre alterações visuais do 

Parque Eólico. 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 

A inovação tecnológica por sua vez, acarreta a criação de 
novas oportunidades, competitividade, busca por redução 

de custos, e crescimento econômico, que levam à 

conservação de empregos existentes além de aumento da 
demanda de trabalho qualificado. 

A fase de construção e implantação das usinas eólicas traz 

consigo também algumas mudanças para essas regiões que 

podem ser consideradas desagradáveis de alguns pontos de 

vista, principalmente pela população residente na área de 

influência direta, com interferências locais que podem 

confrontar com as expectativas em razão do 

empreendimento, tais como aumento do fluxo de veículos 

pesados, poluição sonora do maquinário utilizado, 

insegurança no trânsito, aumento de especulação 

imobiliária, aumento temporário da densidade demográfica 

local, danos à pavimentação das vias, aumento na produção 

de resíduos sólidos e líquidos das atividades em canteiro de 

obras, e problemas indiretos como o aumento de falta de 

moradia, vandalismo e prostituição em decorrência do 

aumento temporário da densidade demográfica (FILHO, 

2013).  

4 CONCLUSÕES 

Com base dos dados avaliados foi possível concluir que, as 

três comunidades avaliadas encontram-se satisfeitos com os 

aspectos levantados e avaliados. Sendo assim, é de suma 

importância apresentar a relação dos resultados somados, na 

qual obteve satisfação de 78,82% e 1,17% insatisfeito, onde 

possam buscar ainda mais matrizes energéticas, proveniente 

de um custo menor e satisfeito.  

 
REFERÊNCIAS 

 
ÁVILA, S.M.; PEREIRA, W.M. Controle De Vibrações Em 

Torres Eólicas Submetidas À Ação De Cargas Harmônicas 

Utilizando Amortecedor De Massa Sintonizada Na Forma De 

Pêndulo. 10º Conferência Brasileira de Dinâmica, Controle e 

Aplicações.N. 615. Águas de Lindóia – SP, Ago/Set 2009.  

 

BARCELLA, M.dos S.; BRAMBILLA, F.R. Energia Eólica e os 

Impactos Socioambientais: Estudo de Caso em Parque Eólico 

do Rio Grande do Sul, Brasil. Revista de Ciências Ambientais. 

Canoas, v.6, n.2, p. 5-18, 2012. 

 

B. FILHO, W.P. Impactos Ambientais em Usinas Eólicas. 

AGRENER GD 2013. Itajubá-MG, maio de 2013.

 

 

1,17% 

 
20% 

 
78,82% 

Pouco satisfeito 

Muito satisfeito 

Completamente 

satisfeito 



 

 

CULTIVO DE MICROALGAS UMA ESTRATÉGIA PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Rodrigo Felipe Bedim Godoy(1) 
(1) Universidade Federal do Paraná 

Palavras-Chave: Microalgas, Sustentabilidade, Energia renovável 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Microalgas são microrganismos fotossintéticos que vem 

cada vez mais sendo destaque no cenário mundial, pelas 

diversas aplicações devido suas características fisiológicas, 

composição química de sua biomassa, pela diversidade de 

seus metabólitos, rápido crescimento, alta eficiência 

fotossintética e  alta eficiência na fixação de 𝐶𝑂2(Ansoni, 

2015; Castiglioni et al., 2016; Santos, 2016). Um exemplo 

dessas características é o alto teor de lipídeos e carboidratos 

em sua constituição, o que favorece a produção de 

biocombustível. 

Assim, o cultivo desses organismos varia de alimentação 

para produção de moluscos e camarão, até a área de 

biotecnologia. Em relação a energias renováveis, as 

microalgas tem sido objeto de estudo para a extração e 

produção de energia, biocombustível, biogás, biodiesel, 

etanol e hidrogênio (Lourenço, 2017). Além disso, esses 

seres fotossintetizantes também têm sido aplicados na 

bioremediação de compostos nitrogenados em águas de 

esgoto municipal (Doria et al., 2012), em efluente de 

bovinocultura biodigerido (Oliveira, 2013), e tratamento de 

biogás de resíduos agroindustriais (Miyawaki, 2014). 

As varias aplicações comerciais e biotecnológicas das 

microalgas não seriam possíveis apenas se dependesse da 

coleta dos organismos na natureza, com isso, houve a 

necessidade para se cultivar esses microrganismos 

fotossintéticos em grande escala (Laste, 2017). Os cultivos 

das microalgas e cianofíceas podem ser feitos por dois 

métodos (DOE, 2016):  

• Métodos fotoautotróficos: é necessário a luz para 

o crescimento microalgal. Pode ocorrer em 

sistemas abertos (lagoas raceaway) ou fechados 

(fotobiorreatores); 

• Métodos heterotróficos: não é necessária luz para 

a geração da biomassa, porém, são alimentadas 

com uma fonte de carbono, por exemplo, açucares.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo é de cunho descritivo que segundo Gil (2008) 

caracteriza populações ou fenômenos. Com isso, foi 

utilizado essa metodologia para relatar sobre a estratégia de 

utilização de microalgas para a sustentabilidade. Além 

disso, o presente trabalho se faz por meio de pesquisa de 

levantamento bibliográfico, ou seja, uma busca através de 

material já publicado e a união dessas informações em um 

artigo sobre o potencial aproveitamento de microalgas para 

questões sustentáveis. 

3 RESULTADOS 

 

 

Figura 1. Cultivo e uso de microalgas. Fonte: Embrapa, 

2017 

4 DISCUSSÃO 

Com o avanço da tecnologia e das pesquisas realizadas com 

microalgas, cada vez é mais notório a sua importância em 

diversas finalidades. A não competição com a produção 

alimentícia faz com que, por exemplo, as microalgas sejam 



 

 

mais atrativas na utilização para biocombustíveis 

renováveis. Além disso, a menor área para sua produção 

também é uma outra vantagem, além da sua alta eficiência 

fotossintética. Na primeira parte da figura 1 (Embrapa, 

2017) é representado duas possibilidades de cultivo desses 

organismos fotossintéticos no método fotoautotrófico. No 

qual no método aberto (lagoa de corrida) as principais 

vantagens são a simplicidade de operação e baixo custo de 

construção (Miyawaki, 2014), enquanto que no método 

fechado (fotobioreator) suas  vantagens incluem a 

diminuição do risco de contaminação, não há perda de 𝐶𝑂2 

e maior facilidade dos controles hidrodinâmicos e 

temperatura, além de atingirem altas concentrações de 

células proporcionando alta produtividade volumétrica 

(Greenwell et al., 2018). Esses sistemas de cultivo são 

importantes métodos para a acessibilidade, escabilidade e 

sustentabilidade de algas para sistemas de biocombustíveis 

(DOE, 2016). As desvantagens do sistema aberto são: 

menor produtividade, necessidade de uma maior área e 

maior risco de contaminação por poluentes atmosféricos 

(Tredici et al., 2016; Dias, 2017), enquanto que para o 

sistema fechado as principais desvantagens são: custo alto 

em comparação ao outro método, possibilidade de 

aquecimento, uso mais intenso de energia para o ar-

condionado, sedimentação, incrustação e vazamentos 

(Greenwell et al.,  2018). 

5 CONCLUSÕES 

Pelas suas diversas aplicações em bioprodutos, 

biocombustíveis assim como aplicação na área 

farmacêutica e em produtos de nutrição as microalgas 

podem ser consideradas uma importante estratégia para a 

sustentabilidade. Em relação ao seu cultivo, o método 

fechado pode apresentar vantagens mais interessantes 

relacionados a produção, porém, no aspecto econômico o 

método aberto é financeiramente mais viável.. 
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1 INTRODUÇÃO 
A energia é de suma importância na atualidade, sendo que 
é impossível imaginar desenvolvimento sem subsídio 
energético apropriado. 
Considerando que as reservas de combustíveis fósseis estão 
em declínio, além de estarem concentradas em poder de 
poucos países, o risco da maioria dos países do mundo de 
sofrer restrições para a sua obtenção é cada vez mais 
iminente. 
O aumento da demanda energética em conjunto com a 
possibilidade de redução da oferta de combustíveis 
convencionais e a crescente preocupação com a preservação 
do meio ambiente estão impulsionando a comunidade 
científica a pesquisar e desenvolver fontes alternativas de 
energia menos poluentes, renováveis e que produzam pouco 
impacto ambiental (PEREIRA et al., 2006). 
Dentre as fontes renováveis, a energia proveniente dos 
mares, independentemente de sua forma de obtenção, é uma 
das possibilidades existente. Essa, por exemplo, apresenta 
um grande potencial, visto que a maior parte do planeta é 
recoberto por oceanos. 
Sendo essa tecnologia relativamente recente e em tempo 
que as energias renováveis representam um papel essencial 
a nível mundial, esse trabalho pretende apresentar os 
conhecimentos sobre os sistemas de aproveitamento de 
energia proveniente do mar, tendo como referência 
tecnologias instaladas ou em fase de projeto. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Energia das marés 
A energia das marés, também chamada de energia 
maremotriz, pode ser capturada de duas maneiras, pelas 
variações do nível do mar e pelo aproveitamento das 
correntes marítimas. 
A captura através do nível da superfície livre é obtido 
através da construção de diques e reservatórios. Quando a 
maré sobe, a água enche o reservatório, passando através de 
uma turbina que está acoplada a um gerador, produzindo 
energia elétrica. Da mesma forma, quando a maré desce, o 
reservatório é esvaziado, passando água novamente pela 
turbina, porém em sentido contrário ao do enchimento, 
produzindo novamente energia elétrica.  Pode-se também 
extrair energia da maré alta e baixa, entretanto não é muito 
vantajoso, pois a geração de energia durante a subida da 
maré restringirá a reenchimento da baía e limitará a 
quantidade de energia que pode ser gerada durante a maré 
alta. 
Em contrapartida, a captura por corrente de marés 

corresponde basicamente a exploração da energia cinética 
associada às massas de água movidas pelas correntes 
marítimas.  
Segundo Mendonça (2006), existem dois grupos principais 
de tecnologia, as turbinas de eixo horizontal e as turbinas de 
eixo vertical, sendo mais frequentemente considerada para 
a exploração as instaladas perpendicularmente ao 
escoamento, que pode fixar-se no leito do mar ou estar 
suspensa numa plataforma flutuante. 
Para o Conselho Mundial de Energia (WEC, 2010), é 
importante destacar que os dispositivos de maré devem ser 
projetados para se adequarem à densidade e características 
diferentes do ambiente circundante, bem como a 
contabilização de fatores, tais como a inversão do fluxo, 
cavitação, e condições marinhas extremas, como por 
exemplo, corrosão, destroços e incrustações. 
Para o aproveitamento da energia das marés, algumas 
tecnologias utilizadas são: Stingray, Enermar, Seaflow, 
Seagen e Lunar Energy. 
2.2 Energia das ondas 
As ondas são formadas pelo atrito do vento sobre água e 
ocorrem unicamente na água perto da superfície, essa onda 
formada contêm uma grande quantidade de energia. A 
potência de uma onda é proporcional ao quadrado da 
amplitude e ao seu período. Ondas de longos períodos (7-
10 s), e grandes amplitudes (2 m) têm fluxos de energia 
normalmente superiores a 40-50 kW por metro de frente de 
onda (CRES, 2002). 
Em função dos diferentes cenários que a onda pode se 
apresentar, sua força também varia de local para local e nem 
sempre toda sua energia disponível pode ser aproveitada de 
forma eficaz. As áreas que apresentam grande energia das 
ondas são por exemplo: Costa Ocidental da Escócia, Norte 
do Canadá, Sul de África, Austrália e a Costa Noroeste dos 
Estados Unidos da América. 
Com uma gama de tecnologias a se recorrer foi necessário 
implantar alguns critérios de classificação, sendo o mais 
comum aquele em que a distinção é feita com base no local 
de instalação (CRUZ e SARMENTO, 2004).  
De acordo com a localização, eles podem ser classificados 
em: dispositivos costeiros (onshore); dispositivos próximos 
da costa (nearshore); dispositivos afastados da costa 
(offshore). 
Algumas tecnologias desenvolvidas para aproveitar esse 
tipo de energia são: Coluna Oscilante de Água (onshore); 
WaveRoller (nearshore); Pelamis, WaveDragon, 
AquaBuoy e Diferença de Pressão Submersa (offshore). 



 

 

2.3 Diferença térmica 
Os oceanos são grandes acumuladores de energia térmica 
solar, só que em baixas temperaturas (aproximadamente 25 
ºC), sendo que este gradiente térmico pode ser utilizado em 
usinas termelétricas operando com fluidos com baixo ponto 
de ebulição (NEVES, 2015).  
O princípio de funcionamento de uma usina desse gênero 
para conversão de energia térmica do oceano pode se dar 
por meio de três processos distintos, chamados de ciclo 
aberto, fechado ou híbrido.  
No ciclo aberto, o fluido utilizado para se gerar energia é a 
água quente da superfície do oceano. No ciclo fechado a 
água do mar aquecida é usada para ferver um líquido com 
um baixo ponto de ebulição, tal como o propano (C3H8) e 
amoníaco (NH3). O ciclo híbrido, por sua vez, é baseado na 
junção dos ciclos aberto e fechado. 
2.4 Potencial de produção de energia 
Em zonas de mar alto, valores anuais de energia 
transportada por onda rondam de 20 a 70 kW por metro de 
frente de onda (CRUZ e SARMENTO, 2004). Para o Brasil, 
esses valores estão por volta de 10 a 20 kW por metro de 
frente de onda, sendo que existe aproximadamente 8,5 mil 
km de litoral; calcula-se que a capacidade de geração de 
energia para essa área seja de 114 GW, equivalente ainda a 
oito usinas de Itaipu ou a 77% da potência instalada no país, 
que é de 148 GW. 

3 ESTUDO DE CASO 
No Brasil existe um projeto que utiliza a ação das ondas e,   
localiza-se em Porto Pecém (CE), a 60 km de Fortaleza (ver 
Figura 1). A três quilômetros da costa, a instalação ocupa 
uma área de aproximadamente 200 m² no Terminal de 
Múltiplas Utilidades de Pecém (TMUT). 

 
Figura 1: Mapa de localização da usina em Porto Pecém-CE. 

O projeto foi testado entre os anos de 2012 e 2014 
(REVISTA GALILEU, 2016). Houve um incentivo médio 
de R$ 15 milhões da multinacional Tractebel Energia e 
apoio do governo do estado.  
A usina é composta de dois módulos (cada um com 
flutuador circular, com 10 m de diâmetro), instalados na 
ponta de dois braços mecânicos fixados no quebra-mar e, 
possui uma capacidade total de geração de energia em torno 
de 100 kW, a geração se destina para o abastecimento de 
energia do principal porto cearense e é suficiente para 
abastecer as instalações no próprio porto, cerca de 60 

famílias, totalizando aproximadamente 200 pessoas. 
O local foi escolhido por ser considerado com bom 
potencial maremotriz: é um porto offshore, onde o mar 
apresenta uma profundidade média de 17 m, com ondas 
médias de 1,4 m e períodos médios de 7,53 s. 
O  modelo  demonstrou  capacidade  de  conversão  de 35%  
do  potencial  energético  da  onda,  percentual  equivalente  
aos  melhores  desempenhos  alcançados até o momento por 
tecnologias de aproveitamento da mesma fonte (ASSIS, 
2010). 
O projeto foi abandonado no ano de 2014, após a quebra de 
um componente estrutural, porém o motivo para a não 
continuidade do projeto foi a sua ineficiência em termos 
energéticos.   

4 CONCLUSÃO 
O uso da energia undi-elétrica é de extrema importância, 
visto que possui um recurso energético imenso. Apesar do 
Brasil possuir uma vasta costa, esse apresenta um potencial 
por frente de onda baixo; assim, estudos detalhados devem 
ser feitos para verificar a viabilidade de implantação de um 
sistema de aproveitamento de energia como esse.  
Por se tratar de uma tecnologia recente, são necessários 
altos investimentos iniciais. Logo, a tecnologia em questão 
representa uma aposta para o futuro, pois poderá ser uma 
das soluções que responda às necessidades energéticas 
crescentes a nível mundial. 
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1 INTRODUÇÃO 
O petróleo sempre foi um dos principais combustíveis 
fósseis no Brasil e no mundo. Para acabar com essa 
dependência, criou-se o Programa Nacional de Álcool 
(PROÁLCOOL) pelo Governo Nacional do Brasil, devido 
à crise dos anos 70 e 80, e pelo decreto n° 6.593, de 14 de 
novembro de 1975, houve um aumento significativo de 
veículos alimentados por etanol, e em 1986 os veículos 
com o etanol como combustível atingiu a marca de 75% da 
frota brasileira (PAZUCH et al., 2017). 
A cana de açúcar está sendo cultivada em 100 países do 
mundo, tendo uma produção mundial de 1,7 bilhão de 
toneladas, em 2012. Sendo o Brasil o maior produtor de 
cana de açúcar, com a produção de 632 milhões de 
toneladas em 2014/2015, seguidos pela Índia, China e 
Tailândia. Porém na produção de etanol, o Brasil fica em 
segundo lugar, atrás do EUA, que produz etanol em sua 
maioria de milho (PAZUCH et al., 2017). 
Um resíduo gerado na produção de etanol e açúcar é a 
vinhaça, conhecido também como restilo e vinhoto, este é 
composto por água e compostos orgânicos e é produzido 
em uma taxa de 10 a 15 vezes mais que o próprio etanol. 
Sendo um desperdício na fabricação, uma vez que a 
vinhaça possui um grande poder calorífico e é também um 
grande poluidor, assim, com sua utilização para a geração 
de energia, seriam resolvidos dois problemas, diminuiria a 
contaminação e geraria energia (LAMONICA, 2006). 
O objetivo deste artigo é gerar informações para o uso da 
vinhaça, analisando o seu potencial para a produção de 
energia elétrica a partir do biogás. 
2 METODOLOGIA 
A safra de cana de açúcar foi obtida no site da União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) assim como a 
quantidade de etanol produzido a partir da cana. Já para a 
quantidade de vinhaça produzida a partir do etanol, 
utilizou-se o estudo realizado por Lamonica (2006), que 
prevê uma quantidade de 11 m³ de vinhaça para cada 1 m³ 
de etanol. E o potencial da vinhaça para a produção de 
energia elétrica, foi utilizado o estudo realizado por Lamo 
(1991) apud Granato (2003). 
A vinhaça resultante do processo de produção do etanol 
seria aproveitada com sua digestão. Armazenando-a em 
biodigestores, seria possível extrair o biogás proveniente 
da sua degradação, e este gás alimentando motores geraria 
energia elétrica. 

De acordo com a resolução do CONAMA n° 357, de 17 de 
março de 2005, estabelece as condições e padrões 
necessários para o lançamento de efluentes. Em algumas 
normas é estabelecido como o potencial hidrogeniônico 
(pH) entre 5 a 9, temperatura inferior a 40°C e a variação 
de temperatura na zona de lançamento não deve exceder a 
3°C, conter no máximo 1 ml/L de materiais sedimentáveis 
em cone Imhoff, deve conter no máximo 20 mg/L de óleos 
minerais e 50 mg/L de óleos vegetais e gorduras animais, e 
não deve conter materiais flutuantes. Devido a isso, é 
necessário realizar o tratamento da vinhaça, uma vez que o 
potencial hidrogeniônico (pH) da vinhaça varia de 3,5 a 
4,5, a temperatura é elevada, aproximadamente de 85 a 
90°C, quando esta sai dos destiladores (SILVA et al., 
2007). 
Com isso, é possível verificar que a biodigestão anaeróbica 
apresenta diversas séries de vantagens, como a redução 
drástica da DBO. Devido a conversão para biogás, 
aumenta o valor do pH para aproximadamente 7, evitando 
a corrosão, o teor de NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) 
é mantido como a vinhaça in natura, mantendo o poder de 
fertilização, e elimina o odor, junto com as moscas e 
outros agentes proliferadores de doenças (PRADA, et al. 
1998, apud LAMONICA, 2006). 
Para verificar a quantidade de energia existente na região 
Centro-Sul do Brasil proveniente do biogás da vinhaça, 
fez-se necessário descobrir a quantidade média de cana de 
açúcar produzida desde 2010 até 2015, assim como a 
quantidade média da produção de etanol. Depois de 
encontrado os dados utilizou-se uma média de 11 m³ de 
vinhaça para 1 m³ de etanol, este descrito por Lamonica 
(2006), sendo possível calcular a quantidade de vinhaça 
gerada por safra. 
Com o valor de vinhaça gerada, calculou-se a quantidade 
de energia produzida pela combustão do biogás utilizando 
o procedimento sugerido por Lamo (1991) apud Granato 
(2003). Utilizando a equação 1. 

CO = VVG x DQO                         (1) 

CO = Carga orgânica (kg/safra); 
VVG = Valor de vinhaça gerada (m³/safra); 
DQO = 40 kg/m³ (Lamo, 1991 apud Granato, 2003). 

Para calcular a produção de biogás pela biodigestão 
anaeróbica, utilizou-se a equação 2. 

PB = CO x E x F                            (2) 



 

 

PB = Produção de biogás pela biodigestão anaeróbica 
(Nm³/safra); 
E = Eficiência de remoção de DQO do processo, considerando de 
70% (Souza, 2001, apud Granato, 2003); 
F = Fator de conversão de biogás por DQO removido, 
considerando 0.45Nm³/kg de DQO removido (Lamo, 1991 apud 
Granato, 2003). 
Para identificar a quantidade de energia do biogás, 
utilizou-se a equação 3. 

GEB = PB x PCIB                     (3) 
GEB = Quantidade de energia do biogás (kcal/safra); 
PCIB = Poder calorífico inferior do biogás, considerando 5.100 
kcal/Nm³ (Lamo, 1991 apud Granato, 2003). 
Para a produção de energia elétrica pela combustão do 
biogás, utilizou-se a equação 4. 

PEEB = GEB x E1                         (4) 
PEEB = Produção de energia elétrica pela combustão do biogás 
(kWh/safra); 
E1 = Eficiência da turbina a gás, considerando 35% (Lamo, 1991 
apud Granato, 2003). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Seguindo a metodologia prevista, estabelecemos a 
quantidade aproximada de vinhaça que seria gerada a 
partir do etanol produzido nas safras de 2010 até 2015, 
conforme tabela 1 (UNICA, 2017; LAMONICA, 2006). 

Safra  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Cana 

(mil ton) 556.945 493.159 532.758 597.601 573.145 

Etanol 
(mil m³)  25.385 20.542 21.362 25.575 26.232 

Vinhaça 
(mil m³) 279.235 225.962 234.982 281.325 288.552 

Tabela 1. Quantidade de cana de açúcar, produção de etanol e de 
vinhaça durante a safra de 2010/2015. 

Utilizando os dados obtidos pela tabela 1, é possível 
calcular a produção de energia elétrica por combustão do 
biogás utilizando o cálculo de Lamo (1991) apud Granato 
(2003). Assim tendo como resultado a tabela 2 (Autoria 
própria). 

Safra PEEB (GWh/safra) 
2010/11 6.280,27 
2011/12 5.082,11 
2012/13 5.284,98 
2013/14 6.327,28 
2014/15 6.489,82 

Tabela 2. Resultados obtidos pela metodologia estabelecida por 
Lamo, 1991 apud Granato, 2013. 

Com uma média de produção de 5.892,89 GWh/safra é 
possível verificar que tem um potencial de geração de 
energia elétrica considerável. Comparando com a Usina 
Hidreletrica de Itaipu que possui um recorde atual de 
103.100 GWh/ano, este resultado obtido em 2016, a 
produção de energia elétrica por biogás proveniente da 
vinhaça seria aproximadamente 5,71% deste valor. E uma 
vez que a usina de vinhaça produza 5.892,89 GWh/safra, 

que seria aproximadamente, 491,07 GWh/mês, este 
poderia atender aproximadamente 2,45 milhões de 
pessoas, uma vez que cada pessoa utiliza em média 0,2 
MWh/mês (IBGE, 2007/ ANEEL, 2017). 
No Banco de Informações de Geração (BIG) possui uma 
potência de geração por resíduos agroindustriais de 1.822 
kW (ANEEL, 2017), já a potência máxima de geração de 
energia da vinhaça é de aproximadamente 672.704,78 kW, 
se a produção de energia ocorrer durante 24 horas em 
todos os dias do ano. Logo, os resíduos que são 
descartados poderiam ser utilizados para a geração de 
energia. 
4 CONCLUSÃO 
Ressalta-se que o estudo é teórico, portanto outras 
pesquisas devem ser fomentadas, para tirar conclusões 
mais precisas comprovando os métodos e potenciais 
vistos. Porém, a partir deste estudo, foi possível verificar 
que a vinhaça possui um grande potencial na produção de 
energia, capaz de sustentar aproximadamente 2,45 milhões 
de pessoas por mês, isso utilizando somente a região 
Centro-Sul, sendo que este é um resíduo da produção de 
etanol, que quando é descartado de forma incorreta, estará 
infringindo normas estabelecidas pelos órgãos ambientais. 
E ainda sendo possível utilizar a vinhaça, após a 
biodigestão anaeróbica com todos os nutrientes existentes 
in natura, com a temperatura já reduzida, o DQO ideal e o 
potencial hidrogeniônico (pH) corrigido, tendo assim um 
biofertilizante de qualidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

O óleo diesel é um dos principais combustíveis utilizados e 

comercializados no país. É um combustível fóssil, derivado 

do petróleo, constituído basicamente por hidrocarbonetos 

(PETROBRAS, 2017). 

A partir de 2008 tornou-se obrigatório a inclusão de 

biodiesel ao óleo diesel, a qual está diretamente relacionada 

ao fato do biodiesel ser um combustível renovável, não 

tóxico e produzido a partir de óleo vegetais e/ou animais. 

Essa mistura pode ser utilizada diretamente em vários tipos 

de motores sem a necessidade de modificações adicionais.  

A utilização do biodiesel reflete em economias com a 

importação de petróleo e óleo diesel, reduz a poluição 

ambiental, além de proporcionar empregos provendo 

também a inclusão social (Ministério de Minas e Energia – 

MME, 2017).  

A degradação biológica está presente em todos os tipos de 

combustíveis, afetando as propriedades físicas e químicas, 

interferindo principalmente na qualidade do uso e 

provocando a formação de outros componentes (BRAUN et 

al., 2015).  

A adição de biodiesel ao óleo diesel, consequentemente, 

leva à adição de água que favorece a proliferação de 

microrganismos e a formação de biofilmes e depósitos de 

sedimentos nos tanques de armazenamento (PULLEN e 

SAEED, 2012; PINHO e SUAREZ, 2016).  

A contaminação microbiológica pode advir do ar, do solo, 

da água de limpeza já contaminada, do biofilme presente em 

tanques e reservatórios, dentre outras fontes (SCHULTZ, 

2010; PINHO e SUAREZ, 2016). 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo a 

caracterização microbiológica e molecular de bactérias 

presentes em amostra de diesel na região Oeste do Paraná.   

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Catálise e 

Produção de Biocombustíveis da Universidade Federal do 

Paraná, localizado no município de Palotina, região Oeste 

do Paraná. A coleta do material ocorreu em posto de 

combustível na cidade de Palotina, sendo as amostras 

coletadas diretamente da bomba de abastecimento e 

acondicionada em frasco âmbar.  

Em placas contendo meio BDA (Batata Dextrose Agar) 

transferiu-se 200 μl do óleo diesel em duas concentrações: 

100% e 50% (v/v). Os ensaios foram conduzidos em 

duplicata e as culturas incubadas em estufa à 37°C por 18 

dias. Em seguida foi realizada a caracterização da 

macromorfologia das bactérias presentes nas placas que 

apresentaram crescimento positivo e as diferentes colônias 

encontradas foram isoladas em meio LB (Luria Bertani) e 

incubadas à 37°C por 48 horas.  

Para a caracterização molecular, após o isolamento em meio 

LB Agar, uma colônia bacteriana de cada um dos três 

isolados (D1, D2 e D3) foi cultivada em 5mL de meio LB 

líquido e mantida por aproximadamente 16 horas, sob 

agitação a 120 rpm, a 28oC. Posteriormente o DNA 

genômico foi extraído de acordo com o método descrito por 

(SHAHRIARET et al., 2011), a partir de 3 mL da cultura 

líquida. A amplificação por PCR da região do rDNA 16S 

foi realizada com os primers Y1 forward (5′- 

TGGCTCAGAACGAACGCTGGCGGC-3′), Young et al. 

(1991) e Y3 reverse (5′-

TACCTTGTTACGACTTCACCCCAGTC-3′), Cruz 

(2001), produzindo um amplicon de aproximadamente 1500 

pb. Para a realização da PCR, 2 µl do DNA diluído foi 

misturado com Tampão de PCR, em um volume final de 20 

µl. As reações foram amplificadas em termociclador Bioer 

Life Express modelo MJ96. As condições de amplificação 

foram: 5 minutos iniciais a 94°C, e 30 ciclos de 45 segundos 

a 94oC, 45 segundos a 57oC e 45 segundos a 72°C, como 

extensão final de 5 minutos a 72oC. Os produtos de 

amplificação foram visualizados por eletroforese em gel de 

agarose a 1,5% em tampão TBE 1X utilizando-se o padrão 

de peso molecular de 100pb (Norgen), com 0,5 µg/mL de 

brometo de etídio e fotodocumentados em equipamento 

Loccus Biotecnologia L.PIX.  

Para o sequenciamento da região do gene ribossomal 16S, 

o fragmento amplificado de 1500 pb foi eluído do gel e 

purificado com kit de eluição EZ10 (Bio Basic Inc.), 

visando a purificação dos fragmentos para o 

sequenciamento. Uma alíquota de 2 µL dos produtos de 

PCR foi quantificada com o auxílio de 

espectrofotômetro Nanodrop 2000 (ThermoScientific). O 

grau de pureza foi determinado pela relação A260/280. 

Após quantificação, 60 ng do produto de PCR eluído foi 

seco em estufa, e juntamente com 0,45 pmol do primer 

forward as amostras foram submetidas ao sequenciamento.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de eletroforese em gel de agarose a 1,5% dos 

produtos de amplificação por PCR de 1500 pb referente a 

região do RNA ribossomal 16S dos três isolados 

bacterianos podem ser observados na Figura 1.  

 



 

 

 

Figura 1 - Eletroforese em gel de agarose a 1,5% dos produtos de 

amplificação da região 16S. (M: Marcador de tamanho molecular 

100 pb (Norgen); Amostras: D1, D2 e D3).  

 

O sequenciamento da região 16S dos três isolados 

bacterianos foi realizado com o primer reverse. A Tabela 1 

apresenta o resultado das similaridades das sequências 

obtidas com as sequências bacterianas do GenBank. A 

análise preliminar permitiu a identificação de dois gêneros, 

Staphylococcus e Bacillus. A amostra D1 apresentou a 

mesma similaridade para ambas as espécies de 

Staphylococcus (S. pasteuri e S. warneri). A utilização de 

primers espécie-específicos será uma alternativa para a 

confirmação da espécie. A confirmação ao nível de espécie 

será realizada após sequenciamento com o primer forward 

e amplificação com oligonucleotídeos espécie-específicos.  

 

Amostra 
Espécie 

referência 
GenBank* 

% 

ID** 

Nº de 

bases 

D1 

Staphylococcus  

pasteuri 

Staphylococcus  

warneri 

KX901300.1 

KY818676.1 

98 

98 

504 

504 

D2 Bacillus sp. KF863823.1 98 641 

D3 Bacillus cereus JQ034345.1 94 245 

Tabela 1 – Identificação de bactérias isoladas de óleo diesel. 

*Número de acesso do GenBank. ** % de identificação. 

 

Chao et al. (2010) avaliaram diferentes blendas de 

combustíveis diesel/biodiesel para a análise da 

contaminação microbiológica, e identificaram três isolados 

bacterianos, Staphylococcus spidermidis, Klebsiella 

oxytoca e Klebsiella sp.. Percebe-se que os resultados 

encontrados pelos autores, corroboram com os dados 

obtidos neste trabalho.  

Vaz (2010), ao isolar, identificar e caracterizar bactérias 

capazes de degradar diesel, biodiesel e blendas, verificou a 

presença de bactérias dos gêneros Staphylococcus e 

Bacillus. Com isso percebe-se que os resultados 

encontrados pelo grupo que desenvolveu este trabalho, 

estão de acordo com os apontamentos feitos pela literatura 

até o momento. 

4 CONCLUSÃO 

Verificou-se que as bactérias identificadas (Staphylococcus 

spp. (S. pasteuri ou S. warneri), Bacillus sp. e Bacillus 

cereus) constituem potenciais agentes degradadores de 

diesel, e sua capacidade de degradação será avaliada em 

etapas subsequentes.  

Experimentos complementares estão sendo conduzidos com 

o objetivo de se avaliar o potencial de degradação em 

diferentes blendas de diesel/biodiesel (10, 15 e 20%), a fim 

correlacionar as diferentes percentagens de biodiesel com 

os níveis de degradação microbiológica. 
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1 INTRODUÇÃO  

O Rio Grande do Sul destaca-se entre os maiores produtores 

de proteína animal do Brasil e, uma grande parcela é 

correspondente à produção de frangos. Estudos indicam que 

um frango confinado produz aproximadamente 12 kg de 

dejeto ao ano (MARKS et al., 2014), valor este que, se 

multiplicado pelo efetivo de aves criadas no território do 

RS, ultrapassa a faixa de bilhões de kg de dejeto produzidos 

anualmente. 

Uma solução para o tratamento destes resíduos é a técnica 

de digestão anaeróbia, que consiste na degradação biológica 

da matéria orgânica na ausência de oxigênio. Como produto 

da digestão tem-se o biogás, uma mistura de gases, 

composta, principalmente, por metano (CH4), um gás de 

elevado poder calorífico que pode ser aproveitado 

energeticamente. De acordo com Kuczman et al. (2018), a 

biodigestão é influenciada por diversos parâmetros, como 

temperatura, teor de sólidos totais e voláteis, pH e a relação 

carbono/nitrogênio (C/N). Sendo assim, o controle e 

monitoramento adequado destes parâmetros é 

indispensável. 

A relação C/N é considerada um parâmetro chave, uma vez 

que as populações microbianas têm necessidades 

nutricionais (CHERNICHARO, 2007). A relação 

considerada ideal é de 20 a 30:1, ou seja, 20 a 30 partes de 

carbono para 1 de nitrogênio.  

Uma opção interessante para melhorar o rendimento da 

biodigestão é a codigestão de substratos, que favorece a 

produção de biogás devido ao sinergismo positivo 

estabelecido no meio e o suprimento de nutrientes ofertados 

pela diversidade destes (EIROA et al., 2012).  

 Tendo em vista a importância econômica e ambiental da 

reciclagem de resíduos orgânicos, o presente estudo teve 

como objetivo avaliar o potencial de produção de biogás a 

partir de uma mistura de dejetos avícolas (30%) 

provenientes da criação de aves poedeiras e efluente de uma 

indústria de processamento de ovos (70%), combinados 

com bagaço de laranja - resíduo proveniente de uma 

agroindústria de sucos. O bagaço foi adicionado à mistura 

com a intenção de incrementar a relação C/N da mesma, a 

fim de identificar possíveis benefícios de uma relação C/N 

mais elevada, de acordo com literaturas que versam sobre o 

processo de digestão anaeróbia. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

Os ensaios de digestão anaeróbia em batelada foram 

realizados em escala laboratorial, no Laboratório de 

Biorreatores – TECNOVATES, parque científico e 

tecnológico da Universidade do Vale do Taquari 

UNIVATES. 

Inicialmente foram utilizados 9 reatores de vidro 

borossilicato 3.3 (padrão internacional DIN ISO 3585), com 

capacidade de 1 litro e preenchidos com 500,00 g de inóculo 

e substrato. As proporções utilizadas para preenchimento 

dos reatores foram definidas através de premissas da norma 

alemã VDI 4630 (2006), considerando que o teor de Sólidos 

Totais (ST) da mistura deve ser menor que 10% e a razão 

entre os Sólidos Voláteis (SV) da amostra pelos SV do 

inóculo deve ser menor ou igual a 0,5.  

Os reatores foram organizados em 3 triplicatas. A primeira 

triplicata foi mantida como controle contendo 500,00 g de 

inóculo - composto por digestato anaeróbio de 

experimentos anteriores, mantido sob condições 

mesofílicas até o início do experimento. Na segunda 

triplicata, os reatores foram preenchidos com 375,34 g de 

inóculo e 124,66 g do Mix de dejeto de aves e efluente da 

indústria de processamento de ovos combinados na 

proporção de 30 e 70%, respectivamente. Este percentual de 

combinação foi adotado por ser a mais vantajoso, sob o 

ponto de vista técnico, quando comparado com outras 

proporções avaliadas. A terceira triplicata foi composta por 

reatores preenchidos com 410,67 g de inóculo e 89,33 g da 

mistura com bagaço de laranja, sendo que 90% da massa 

corresponderam ao Mix de dejeto de aves (30%) e efluente 

da lavagem de ovos (70%) e 10% ao bagaço de laranja, 

percentual definido para fins de teste. 

Os reatores foram mantidos em incubadora bacteriológica 

com temperatura mesofilica (37 ºC). Para monitoramento e 

quantificação da produção de biogás, os reatores foram 

conectados em um sistema automatizado de medição de 

biogás, composto por tubos em “U” e sensores fotoelétricos 

que identificam o deslocamento de fluído (água) no tubo 

para registro da produção gasosa. O sistema tem como base 

a Lei dos Gases Ideais, tendo como variáveis a temperatura, 

pressão e o volume (Konrad et al., 2016). 

Para identificação da qualidade do biogás produzido foram 

realizadas identificações do teor de metano presente no 

biogás produzido pelos reatores. Em cada reator foram 

coletadas amostras (três vezes por semana) através de uma 

seringa hermética de 20 mL e analisadas no sensor 

específico, denominado Advanced Gasmitter, produzido 

pela PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co que 

informa o percentual de metano (%) presente no biogás 

avaliado. 

2.1 Caracterização das amostras 

A determinação de ST e SV foi realizada por método 

gravimétrico e com base na referência Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 2450 Solids 



 

 

 

2450G. Total, Fixed and Volatile solids in solid and 

semisolid samples. Os valores de pH foram efetuados em 

pHmetro Digimed-DM 2P. As análises de Carbono e 

Nitrogênio foram realizadas em Analisador Elementar 

CHNS/O – 2400 da PerkinElmer. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Na tabela 1 são apresentados os valores das análises inicias 

de C e N, realizadas para caracterizar o bagaço de laranja e 

as amostras submetidas à digestão anaeróbia. 

Ao observar a tabela 1, destaca-se a elevada relação C/N 

identificada para o bagaço de laranja (≅ 22:1). O valor 

verificado ficou próximo do encontrado por Fialho (2007), 

ao caracterizar bagaço de laranja de uma indústria de 

processamento de citrus (26:1).  Também foi possível 

identificar um discreto incremento na relação C/N a partir 

da inclusão do bagaço de laranja no Mix 30x70. 

 

Amostra C N C/N 

Bagaço 15,22±1,38 0,70±0,08 21,75 

Mix 30x70 3,04±0,45 0,44±0,09 6,90 

Mix Bagaço  5,99±0,15 0,86±0,21 6,97 
Tabela 1: Análises de Carbono e Nitrogênio.  

 

A Tabela 2 ilustra os teores de pH, sólidos totais e voláteis, 

identificados nas amostras. Ambos os Mixes apresentaram 

valores de pH e sólidos adequados para a biodigestão 

anaeróbia. O Mix com bagaço apresentou um valor de pH 

menor, se comparado ao Mix 30x70, no entanto, 

permaneceu na faixa ideal, não comprometendo a 

biodigestão. Em relação ao teor de sólidos verificou-se 

incremento na amostra que recebeu o bagaço. 

 

Amostra pH ST (%) SV (%) 

Mix 30x70 8,10 4,28±0,13 59,78±0,35 

Mix Bagaço 6,90 4,52±0,05 59,29±0,12 
Tabela 2: Análise de pH e sólidos. 

Na Tabela 3 são dispostos os valores de produção de Biogás 

e CH4 (mL e %). Analisando os resultados obtidos, fica 

evidente o incremento na produção de biogás 

proporcionado pela inserção do bagaço de laranja na 

mistura.  

Amostra Biogás CH4 (mL) 
CH4 

(%) 

Mix 

30x70 
4952,50±219,13 2924,47±119,15 59,05  

Mix 

Bagaço 
5608,01±1200,5 3210,10±252,82 57,24 

Tabela 3: Produção de Biogás e Metano 

Após 34 dias de incubação o experimento foi encerrado e os 

resultados do Potencial Bioquímico de Biogás (PBB) e do 

Potencial Bioquímico de Metano (PBM) foram calculados, 

conforme apresentado na Tabela 4. Estes dados expressam 

a eficiência de conversão da matéria orgânica presente nas 

amostras em biogás, na forma de m³Biogás/tonSV. 

Convertendo estes valores por tonelada de biomassa, 

percebemos que o incremento do bagaço, foi positivo, 

aumentando a produção de biogás e, consequentemente o 

seu rendimento expresso em m³Biogás/tonBiomassa. 

 

Amostra  PBB PBM m³Biogás/tonBiomassa 

Mix 

30x70 

 
580,69 350,41 22,58 

 Mix 

Bagaço 

 
671,72 386,40 39,25 

Tabela 4: PBB e PBM das amostras  

4 CONCLUSÕES 

Através do experimento verificou-se que a adição de bagaço 

de laranja na mistura 30x70 incrementou o teor de ST e, 

consequentemente, o de SV, melhorando a eficiência na 

conversão da matéria orgânica em biogás. 

Com base nos resultados, estima-se uma produção 

aproximada de 23 m³ de biogás por tonelada de biomassa, 

no Mix 30x70, enquanto no Mix que continha apenas 10% 

de bagaço a produção estimada passou a 40 m³ de biogás 

por tonelada.  

Ressalta-se que o pH identificado para o bagaço de laranja 

esteve na faixa ácida (3,4), no entanto, quando combinado 

em baixa proporção com o Mix 30x70, o pH manteve-se na 

faixa considerada ideal para digestão anaeróbia (6,90), 

embora distinto do pH do Mix 30x70 (8,6).  
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de se obter alternativas para os combustíveis 

fósseis mostra a importância de se analisar o potencial de 

produção de biocombustíveis a partir da biomassa agrícola 

residual. Em geral, em uma de área  16,423kha há produção 

de 95,512 kt/ano de resíduo vegetal, que está em grande 

disponibilidade e baixo custo (Motghare et al., 2016).  

Dentre as culturas promissoras para o aproveitamento de 

resíduos está o tabaco. Durante a produção, a planta não é 

aproveitada de forma integral. Assim remanescem nas 

lavouras, os caules e raízes, bem como as folhas sem fim 

comercial. A modificação desta situação pode ter grande 

repercussão econômica, se houver aproveitamento integral, 

com desenvolvimento de produtos a partir deste resíduo.  

O aproveitamento deste resíduo recebe significante 

importância porque o Brasil é um dos líderes na produção e 

comercialização de folhas de tabaco no mercado global, 

com uma quantidade de produção superior a 800 mil 

toneladas por ano (Tedesco et al., 2011). Além disso, a 

biomassa do tabaco possui vantagens tanto na quantidade 

relativamente alta de açúcares fermentescíveis, como no 

baixo teor de lignina, enquanto outras matérias-primas 

lignocelulósicas apresentam dificuldade na degradação da 

celulose e ainda contribuem para altas despesas no processo 

de fermentação (Borisjuk et al., 2012).  

Com relação a logística de aproveitamento deste resíduo 

(Figura 1), destaca-se que 98% da produção está no sul do 

Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Paraná, totalizando 652 cidades e 165,1 mil produtores.   

 
Figura 1. Uma lavoura de tabaco após a colheita com 

caules e raízes residuais. 

Neste contexto, o aproveitamento do material 

lignocelulósico do caule e raízes necessita da otimização da 

hidrólise. Na hidrólise há a fragmentação das fibras, com 

formação de açúcares de cadeias menores a partir dos 

polissacarídeos iniciais, chegando aos monômeros. Esta 

conversão acontece em duas etapas, o pré-tratamento que 

pode ser físico, químico ou enzimático, correspondendo a 

uma hidrólise parcial, onde são separados alguns inibidores 

de fermentação, e a hidrólise enzimática que converte os 

polissacarídeos em monômeros (principalmente, glicose, 

xilose e Arabinose).  

Portanto, objetivou-se otimizar o pré-tratamento ácido da 

biomassa oriunda da produção agrícola de tabaco (caule e 

raiz), considerando que este material é potencial para a 

produção de etanol. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Preparação das amostras 

Os resíduos de tabaco (caule e raiz), obtidos de propriedades 

do Vale do Rio Pardo foram lavados com água corrente e 

secos em estufa a 50°C até secarem. As amostras passaram 

por um processo de moagem e separação granulométrica. 

Para determinar os polissacarídeos totais realizou-se a 

extração por Soxhlet com etanol. Para isso utilizou-se 

200mL de etanol para 10 g de amostra previamente moída. 

O etanol foi colocado em balão em sistema de aquecimento 

sob ebulição e a amostra em um cartucho de celulose 

apropriado para o extrator. O processo ocorreu durante 

4h30min, e após extração a amostra foi seca.  

2.2 Analise dos materiais e pré-tratamento 

Para a determinação de proteínas foi utilizado a Análise 

Elementar (CHNS). Com o objetivo de se obter porcentuais 

de açúcares presentes na amostra, utilizou-se o método de 

hidrolise ácido conforme (Sluiter et al., 2006). O 

hidrolisado foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (HPLC) comparado a padrões externos.     

A fim de se obter um melhoramento da hidrólise, foi 

realizado o estudo do pré-tratamento ácido. Um tratamento 

térmico da amostra moída foi realizado previamente, sendo 

35g de amostra em água deionizada (350mL) sob ebulição. 

O sólido foi filtrado e seco em estufa.  

No pré-tratamento ácido foi utilizado 1g de amostra e 20mL 

de solução ácida em concentrações de 1, 1,5 e 2% de ácido 

sulfúrico, colocado em autoclave em temperatura de 121°C 

por 30, 60 e 90 minutos, cada concentração foi submetida 

aos tempos descritos anteriormente. Foram retiradas 

alíquotas para análise de HPLC e a fase sólida foi 

neutralizada e seca em estufa na temperatura de 70°C por 

48 horas.   

3 RESULTADOS E DISCUSÕES 

3.1. Análise da biomassa 

Na análise elementar CHNS das amostras de tabaco obtive-

se os resultados de acordo com a Tabela 1, em que se 

observou a composição principal da matéria prima 

utilizada. Foi possível verificar que o teor de proteínas foi 

baixo, uma vez que havia pouco nitrogênio na composição. 

A partir de hidrólise com ácido concentrado foi obtido em 

torno de 40 a 45% de polissacarídeos na amostra. 

 

 



 

 

Peso da 

amostra 

Carbono 

(%) 

Hidrogênio 

(%) 

Nitrogênio 

(%) 

Enxofre 

(%) 

Caule e 

raiz de 

tabaco 

31,74 6,8 1,99 1,323 

Tabela 1. Composição elementar da amostra. 

Os resultados encontrados nas amostras de tabaco, após a 

hidrólise com o ácido concentrado, confirmam que na 

biomassa utilizada havia presença de açúcares, conforme a 

Tabela 2.  Posteriormente, estes valores serão utilizados 

para comparação na etapa de hidrólise. 

 

Açúcar 
Porcentagem  

(%) 

Total de açúcar 

na amostra (%) 

Glicose 35,31 
 

59,29 
Xilose 15,63 

Arabinose 8,35 

Tabela 2. Teor de açúcares totais da amostra de caule e raiz de 

tabaco. 

3.2 Pré-tratamento ácido 

Na otimização do pré-tratamento ácido da amostra analisou-

se a composição do hidrolisado obtido e do sólido após 

secagem. Entende-se que um pré-tratamento ideal apresenta 

menos glicose, resultado esse que possui relação com a 

hidrólise da hemicelulose e da celulose. O pré-tratamento é 

realizado com o intuito de romper as fibras de hemicelulose 

e manter as de celulose para uma etapa posterior de hidrólise 

enzimática. Neste caso, o tempo e a concentração de ácido 

são fatores importantes. Desta forma, a Tabela 3 demonstra 

o percentual de sólido encontrado que não foi hidrolisado 

no pré-tratamento; e que no tempo de 30 minutos obteve-se 

maior porcentagem de sólido após hidrólise, em ambas 

concentrações de ácido. 
 

Tabela 3: Porcentagem de massa seca após hidrolisado. 

Na fase líquida, foi possível observar que o hidrolisado 

formado no pré-tratamento apresentou presença dos 

açúcares como glicose, xilose e arabinose. Além disso, o 

tempo de hidrólise influenciou na composição destes 

açúcares (Figura 2). 

 
Figura 2. Resultados do teor de açúcares encontrados no 

hidrolisado do pré-tratamento ácido. 

Destaca-se que quanto maior o tempo de hidrólise e maior 

a concentração de ácido, tem-se mais perda de glicose, o 

que pode influenciar no rendimento de etanol nas etapas 

subsequentes.  

Assim, não há necessidade de mais do que 1h e de 1 % de 

ácido para o pré-tratamento. Considerando o teor de sólidos 

apresentados na Tabela 3 e o percentual de açúcar da Figura 

2, constatou-se que 30 min de tratamento foi suficiente para 

rompimento da hemicelulose. No entanto, na continuidade 

da pesquisa com a realização da hidrólise enzimática, será 

possível identificar se o pré-tratamento também contribuiu 

para rompimento da estrutura cristalina da celulose, 

facilitando a ação da enzima. 

4 CONCLUSÃO  

Com base nos resultados obtidos, identifica-se que há uma 

potencialidade de aproveitamento do resíduo de tabaco e 

que o pré-tratamento mais adequado para alcançar êxito na 

produção de etanol pode ser realizado com 30 min em 

autoclave a 121°c e com 1% de ácido sulfúrico. 
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Tempo de 

autoclave 

(minutos) 

Porcentagem de 

ácido 

(%) 

Porcentagem de 

sólido 

(%) 

30 

1 70 

1,5 72 

2 67 

60 

1 61 

1,5 63 

2 61 

90 

1 62 

1,5 61 

2 63 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país agrícola que está entre os 

maiores exportadores de grãos e carnes de gado, suíno e 

aves do mundo. A destinação dos dejetos excretados por 

cada cabeça é um problema para o produtor rural, uma vez 

que feita de maneira incorreta pode gerar diversos 

impactos. Dentre os impactos mais comuns acarretados, 

está a contaminação de recursos hídricos relacionada a 

uma má destinação das dejeções. Luiz (1986, p.31) destaca 

que o acúmulo de matéria orgânica, provoca a reação das 

bactérias saprófitas que por sua vez absorvem o oxigênio 

da água. A queda de oxigênio disponível acarreta como 

principal consequência à mortandade da fauna aquática e 

desequilíbrio daquele ecossistema. Uma das maneiras mais 

viáveis de tratar essa matéria orgânica é prover a 

decomposição da mesma, antes de descarrega-la no 

ambiente. A matéria orgânica quando entra em processo de 

decomposição, libera biogás que é composto por dióxido 

de carbono e metano em sua maior parte. Esses gases 

intensificam o efeito estufa e por isso é importante 

encontrar meios de reduzir esse impacto.  

O metano é responsável pela variação do poder 

calorífico do biogás produzido, sua concentração, que em 

média é 60%, depende do tipo de substrato utilizado e do 

trabalho de um restrito grupo de bactérias. Esse grupo 

compreende as bactérias metanogênicas, que se utilizam 

de um limitado número de substratos, dentre os quais estão 

o ácido acético, metanol e óxido de carbono, para formar o 

gás metano (CHERNICHARO, 1997).  

Uma forma de diminuir a emissão de metano 

para a atmosfera é utilizar o biogás como combustível para 

geração de energia. Na maioria das vezes, se opta por 

sistemas de cogeração, onde parte da energia pode ser 

aproveitada na própria propriedade do produtor e parte da 

mesma pode ser comercializada (KANINOSKI, 2010). 

Para isso é necessário a instalação de um biodigestor no 

local, que irá armazenar o metano até sua transformação 

em energia elétrica ou térmica. Além disso, o lodo 

acumulado no biodigestor também pode ser utilizado como 

biofertilizante, pois oferece diversas vantagens às culturas 

e ao solo por ser rico em nutrientes. Portanto, esse artigo 

tem o objetivo de estimar a produção de biogás gerada a 

partir de amostras de dejetos de aves, bovinos e suínos, 

inoculadas com bactérias anaeróbias por 30 dias a 37ºC 

(faixa de temperatura considerada ideal para a atividade 

metabólica das bactérias metanogênicas mesófilas) e com 

esse volume, calcular o valor que poderá ser economizado 

com a redução do consumo de energia pela utilização do 

biogás em uma propriedade rural.  

A estimativa na economia com o gasto com 

energia foi verificada através da Equação 1, que calcula o 

Fator de Emissão a partir da capacidade de produção de 

metano (B0) obtida no experimento, a quantidade de 

sólidos voláteis diária por animal (SV) e o fator de 

conversão de metano (MCF). 

𝐹𝐸 = 𝑆𝑉. 30(𝐵0.
𝑀𝐶𝐹

100
) (1) 

 

Os valores de SV foram retirados do livro 

Orientações do Inventário Nacional de Gases do Efeito 

Estufa, volume 4. Os valores encontrados consideram 

condições semelhantes ao Oeste Europeu. Os valores de 

SV utilizados foram de 5,1; 0,3; e 0,02 KgVS/cabeça/dia, 

para bovinos, suínos e aves, respectivamente. O MCF 

adotado foi de 100%. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

   Os materiais utilizados foram os seguintes: 

• Agulhas; 

• Alicate Lacrador; 

• Balança Analítica; 

• Banho – Maria; 

• 3 Béqueres de 100 ml; 

• Celulose Micro Cristalina; 

• Dejeto de Ave, Bovino e Suíno; 

• Espátula; 

• Funil; 

• 15 Garrafas Transparentes de 100 ml; 

• Gás Nitrogênio; 

• Lacre de Alumínio; 

• Luvas; 

• Monômetro; 

• Proveta 50 ml; 

• Septo de Borracha. 

                O biogás é o gás produzido a partir da 

decomposição de resíduos orgânicos por bactérias. Para 

estimar a produção de biogás deve-se preparar 5 amostras 

em triplicata. A amostra 1 contém somente o inóculo 

(líquido com bactérias). A amostra 2 contém o inóculo 

mais a celulose microcristalina, que serve para validar a 

produção do inóculo contido na amostra 1. E as amostras 

3, 4, 5 contêm o inóculo mais os resíduos orgânicos 

(dejetos de aves, bovinos e suínos) (Figura 1, item 1).  



 

 

  

 
Figura 1 - Processos realizados em laboratório 

 

A quantidade de cada item que deverá ser 

utilizada no preparo das amostras está na Tabela 1. 

 

 
Tabela 1. Composição Parcial das Amostras 

 

Para preparar é necessário agitar o recipiente com 

o inóculo, colocá-lo em um béquer e após na proveta. Na 

balança, coloca-se a garrafa transparente e tara, adiciona-

se o inóculo e assim sucessivamente em todas as garrafas. 

Para acrescentar a celulose microcristalina e os dejetos, é 

necessário tarar a balança novamente com a garrafa mais o 

inóculo e então adicionar a massa desejada. A quantidade 

final em cada garrafa está na Tabela 2.  

 

 
Tabela 2. Composição Total das Amostras 

 

As garrafas, com suas respectivas amostras, 

devem ser tampadas (Figura 1, item 2) com o septo de 

borracha e com o lacre de alumínio (Figura 1, item 3). 

Após deve-se agitar para retirar possíveis materiais que 

tenham ficado na borda. As garrafas lacradas são ocupadas 

por ar e a mistura. No entanto, o processo de produção de 

biogás é anaeróbio, por isso, é necessário retirar o 

oxigênio. Para isso, é necessário fazer um furo para injetar 

nitrogênio e um furo para saída do oxigênio, os furos 

devem ser feitos com agulhas no septo de borracha (Figura 

1, item 4). Deve-se injetar nitrogênio aproximadamente 

por 10 segundos, para expulsar o oxigênio e obter um 

ambiente com gás inerte, resíduos e bactérias. As garrafas 

devem ficar em banho-maria a 37°C, por 30 dias, ou até 

sua produção diária estagnar (Figura 1, item 5). A leitura 

de produção de biogás deverá ser feita diariamente por 

aproximadamente 1 semana e após alternar entre 2 e 2 dias 

por mais aproximadamente 3 semanas, até completar os 30 

dias, caso a produção se mantenha significativa. 

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas tabelas 3,4 e 5, a coluna dia representa o 

número de medições do gás coletado. Do 1º ao 7º dia as 

medições foram feitas diariamente, depois disso as 

mesmas se seguiram de 2 em 2 dias, conferindo para que a 

15º medição fosse no 23º dia de experimento. O mesmo 

conceito se aplica às figuras 2 e 3. 

A Tabela 3 apresenta a produção média de biogás 

obtida para cada tipo de amostra. CM, SU, BO e AV 

significam, respectivamente, a celulose e os dejetos de 

suínos, bovinos e aves. 

 

 
Tabela 3 – Resumo estatístico com as produções médias de 

biogás por amostra. 

 

As Tabelas 4 e 5 apresentam a produção 

acumulada de biogás e sua composição por tipo de 

amostra. 

 

Amostras Item Inóculo (g) Celulose ou Dejetos (g)

1 Inóculo 50 0

2 Inóculo + CM 50 0,5

3 Inóculo + AV 49,04 0,96

4 Inóculo + SU 49,04 2,37

5 Inóculo + BO 47,22 2,78

Amostras 1 (g) 2 (g) 3 (g)

Inóculo 50,01 50,33 50,89

Inóculo + CM 50,66 50,07 50,71

Inóculo + AV 50,58 51,75 49,57

Inóculo + SU 50,85 50,58 50,42

Inóculo + BO 49,35 50,41 52,23

Dia
Inóculo 

(NmL/gSV)

CM 

(NmL/gSV)

SU 

(NmL/gSV)

BO 

(NmL/gSV)

AV 

(NmL/gSV)

1 25 1 104 70 3

2 12 78 79 45 8

3 5 133 61 54 31

4 4 124 55 50 38

5 4 49 48 40 32

6 4 30 39 15 23

7 4 23 30 23 16

8 4 21 25 20 12

9 1 15 22 19 9

10 3 13 17 15 6

11 2 9 12 11 3

12 2 11 10 10 2

13 2 7 7 8 1

14 2 4 4 6 0

15 2 3 5 6 1



 
Tabela 4 – Produção específica e quantidade de 

gás gerado por amostra. 

 

 

 
Tabela 5 – Produção específica e quantidade de 

gás gerado por amostra. 

 

A interpretação dos dados apresentados nas 

Tabelas 3, 4 e 5 permitem inferir que: 

 O inóculo com os organismos foi 

validado, fato comprovado pela 

diferença entre a produção de biogás na 

amostra contendo somente o inóculo e na 

amostra contendo inóculo e celulose; 

 Entre os dejetos utilizados, a maior 

produção de biogás foi obtida dos 

dejetos suínos; 

 O dejeto com maior produção de metano 

também foi o suíno, com 54,8 % de 

produção de metano com relação ao total 

de gás gerado, seguido por 50, 8% para 

aves e 49,6% para bovinos; 

 

A Figura 2 apresenta a produção de biogás média 

obtida por dia por tipo de amostra. Pode-se observar que a 

maior quantidade de biogás foi gerada durante os oito 

primeiros dias do experimento. 

 

 
Figura 2 – Gráfico da produção de biogás por 

amostra durante o experimento. 

 

A Figura 3 retrata a produção de biogás 

acumulada conforme o decorrer do experimento. 

 

 
Figura 3 – Gráfico da produção acumulada de 

biogás por amostra. 

 A análise sobre a produção de biogás gerado é 

feita a partir de condições que favoreçam o crescimento e 

desenvolvimento das bactérias metanogênicas, tendo em 

vista que as mesmas são as responsáveis pela formação do 

metano e ao mesmo tempo são mais sensíveis a alterações 

no meio onde estão inseridas. Levando isso em 

consideração, e que alguns fatores foram mantidos 

equilibrados pela metodologia do experimento, como a 

temperatura por exemplo, podemos avaliar a produção de 

biogás relacionada com as melhores condições dadas pelo 

dejeto (pH e disponibilidade de nutrientes) a essas 

bactérias. Segundo a tabela da Embrapa (2006) e autores 

como Chernicharo (1997) e Nogueira (1986), o pH dos 

três tipos de dejetos, se mantém em uma faixa próxima à 7, 

o que favorece a ação desse grupo de microrganismos. 

Avaliaremos então o fator nutricional. Para o dejeto de 

aves, observamos o alto teor de toxicidade atrelado à 

concentração de nitrogênio (o que se apresenta na mistura 

em forma de amônia ou íon amônia. O relatório da 

Embrapa (2006) traz que os valores de nitrogênio 

presentes em dejetos de avicultura podem chegar até 

34.000 mg/L e segundo McCarty (1964) uma concentração 

acima de 3.000 mg/L torna o ambiente tóxico para as 

metanogênicas, causando inibição das mesmas e até a 

morte. Analisando o dejeto bovino, percebemos que sua 

produção de biogás é cerca de duas vezes maior se 

comparada à produção a partir do dejeto de aves. Isso se 

dá à elevação da relação C/N nessa comparação em 

Dia

Biogás 

Acumulado 

(NmL/gSV)

%CH4 %CO2

Biogás 

Acumulado 

(NmL/gSV)

%CH4 %CO2

Biogás 

Acumulado 

(NmL/gSV)

%CH4 %CO2

1 25 9 5 1 1 1 104 55 42

2 37 13 8 80 39 37 183 98 73

3 42 15 9 212 104 100 244 131 98

4 47 16 10 336 165 158 299 160 120

5 50 18 11 386 189 181 347 186 140

6 54 19 12 416 204 195 386 207 155

7 58 21 13 439 216 206 416 223 167

8 62 22 14 460 226 216 441 236 177

9 63 22 14 475 233 222 463 248 186

10 66 23 15 488 240 229 479 257 193

11 69 31 18 497 269 202 491 270 199

12 71 32 18 508 275 206 501 275 203

13 73 33 19 515 279 209 507 279 206

14 75 34 19 519 281 211 512 281 208

15 76 35 20 521 282 212 516 283 210

INÓCULO CELULOSE SUÍNO

Dia

Biogás 

Acumulado 

(NmL/gSV)

%CH4 %CO2

Biogás 

Acumulado 

(NmL/gSV)

%CH4 %CO2

1 70 35 27 3 1 1

2 115 57 44 11 5 4

3 169 84 64 43 20 16

4 219 109 83 81 37 29

5 259 128 98 113 52 41

6 273 136 104 136 63 50

7 296 147 113 153 70 55

8 316 157 120 165 76 60

9 335 166 127 174 80 63

10 350 174 133 180 83 65

11 360 179 147 182 92 71

12 371 184 151 185 93 72

13 379 188 154 186 94 72

14 385 191 157 187 94 72

15 391 194 159 187 95 72

BOVINO AVES



 

 

específico, o que reflete no aumento de matéria 

carbonácea, essencial para a produção tanto do metano 

(CH4) quanto do gás carbônico (CO2). Contudo, fatores 

como uma porcentagem de matéria seca e quantidade de 

fósforo (em forma de P2O5) acima do ideal, tornam o 

dejeto menos atrativo para a digestão anaeróbia, quando 

comparado ao dejeto suíno. O biogás gerado pelas 

dejeções de suínos se destaca na comparação com o de 

aves e o de bovinos. Primeiramente, por gerar mais biogás 

e depois por gera-lo com uma maior taxa de CH4. Esse 

fator pode ser explicado pelo dejeto ter condições mais 

favoráveis ao crescimento, principalmente, das bactérias 

metanogênicas. Com uma relação C/N mais próxima da 

ideal requisitada para um bom crescimento desse grupo 

bacteriano e níveis aceitáveis de fósforo, o recipiente 

utilizado para o ensaio de biogás teve sua produção 

máxima já no primeiro dia, o que caracteriza que o 

ambiente possuía características adequadas a biodigestão 

por anaerobioses. Pode-se também observar um equilíbrio 

desse ambiente a partir da queda gradual de produção, que 

acompanha a diminuição de carga orgânica presente. A 

economia de energia alcançada foi estipulada para uma 

fazenda hipotética com 50 bovinos, 300 suínos e 2500 

aves. Os valores encontrados para o fator de emissão, de 

acordo com a equação 1, são apresentados na Tabela 6. 

Assumiu-se que todo gás produzido no experimento foi 

composto unicamente por metano, e os valores de 0,391; 

0,516 e 0,187 m³ de CH4/KgSV para os dejetos bovinos, 

suínos e das aves, respectivamente, foram adotados como 

B0, conforme o experimento realizado. 

 

Tabela 6 – Fator de Emissão para os dejetos 

estudados. 

Foi adotada uma eficiência de 30% na conversão de CH4 

em energia. Assim, pela relação 1m
3
CH4 – 3kWh, temos 

uma economia de 9813 kWh. Adotando-se a tarifa 

convencional da COPEL para o subgrupo B2 Rural, a 

energia economizada corresponde ao valor de R$ 4.747,72 

(valor da tarifa de R$ 0,48382). 

4 CONCLUSÕES 

A utilização de biogás como fonte de energia é uma forma 

de transformar o que era rejeito em matéria-prima do 

processo de decomposição anaeróbia. O produtor rural que 

utiliza essa tecnologia em sua propriedade, não sofre com 

os problemas envolvidos na destinação incorreta dos 

excrementos, pois, não impactam no meio ambiente, já que 

os dejetos são destinados para os biorreatores. Além disso, 

são beneficiados economicamente, uma vez que a mesma 

oferece a oportunidade de autoprodução de energia, 

através da conversão do biogás em energia elétrica ou 

térmica. O lodo formado no processo pode ser utilizado 

como biofertilizante pelo próprio produtor ou vendido a 

potenciais compradores, já que oferece diversas vantagens 

aos agricultores, através do aumento da qualidade do solo. 

Portanto, o uso dos biodigestores, é uma forma de 

desenvolvimento do processo de saneamento rural e deve 

ser incentivado a todos os portes de produção e em todas 

as regiões brasileiras, pois, são adaptados as condições 

climáticas tropicais. 
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ADIÇÃO DE POLÍMERO ANIÔNICO COMO FLOCULANTE NO 

TRATAMENTO DE EFLUENTE DE ABATEDOURO BOVINO 

 
 

 

Palavras-Chave: Coagulação/floculação, Cor, Turbidez, PAC. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os principais impactos ambientais negativos relacionados 

ao abate de animais estão relacionados com a geração de 

efluentes líquidos, que constituem, pela sua composição, 

fontes de poluição e contaminação que ameaçam 

constantemente o meio ambiente (BOHDZIEWICZ, 

SROKa e LOBOS, 2002).  

A crescente preocupação com o uso racional da água no 

Brasil e no mundo tem impulsionado as agroindústrias a 

aderirem a tecnologias e processos que procurem reduzir os 

rejeitos gerados (DE SENA et al., 2008). Neste contexto, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicabilidade e a 

eficiência da utilização de um coagulante químico (PAC) e 

de um polímero aniônico como floculante no tratamento de 

efluentes de abatedouro de bovinos.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido na Universidade 

Federal do Mato Grosso campus de Sinop. Os efluentes em 

estudo foram coletados em um frigorifico de bovinos no 

município de Sinop. A coleta foi realizada na saída do 

efluente bruto e em seguida, a amostra foi submetida a 

realização das análises no laboratório para uma 

caracterização inicial por meio dos parâmetros pH, 

condutividade, turbidez, UV254nm, demanda química de 

oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

de acordo com o Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005). 

O coagulante utilizado nos testes de coagulação/floculação 

foi o PAC (policloreto de alumínio – 1% v/v) e o polímero 

aniônico como floculante (0,1% m/v).   

Os testes de coagulação/floculação/sedimentação foram 

realizados em jar test de seis provas com regulador de 

rotação para a mistura das soluções. As condições utilizadas 

no jar-test estão apresentados na Tabela 1. 

Parâmetros PAC/PAC + pol1 

Velocidade de mistura rápida (rpm) 200 

Tempo de mistura rápida (min) 5 

Velocidade de mistura lenta (rpm) 20 

Tempo de mistura lenta (min) 5 

Tempo de sedimentação (min) 60 

Tabela 1 – Condições utilizadas no jar-test; 1 AGUILAR et al., 

2002. 

A determinação da dosagem ótima dos coagulantes para o 

sistema de clarificação do efluente foi dada por meio de 

duas etapas. Sendo a primeira o contato da solução 

coagulante com o efluente a ser clarificado. Os testes foram 

realizados com dosagens de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90, 100, 150, 200, 250 e 300 mg.L-1 para o coagulante PAC. 

Na segunda etapa utilizando a mesma faixa de dosagem do 

coagulante (10–300 mg.L-1), é analisado o comportamento 

da adição do polímero como floculante na etapa de 

floculação com dosagem fixa de 0,1 mg.L-1. 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Para o efluente foi feita sua caracterização para os 

parâmetros de turbidez, pH, condutividade, cor, UV254nm, 

DQO, DBO e SST, que são apresentados na Tabela 2. 

 

Parâmetros Valores 

Turbidez (NTU1) 2610 

pH 6,55 

Condutividade (S.m-1) 36 

Cor (uH) 12120 

UV254nm (cm-1) 7,530 

DQO (mg.L-1) 1828,33 

DBO (mg.L-1) 12,47 

SST (mg.L-1) 3283,33 

Tabela 2 - Caracterização do efluente 
 

Observa-se valores altos de DBO, DQO e SST, verifica-se 

assim que o efluente bruto analisado apresenta alta carga 

orgânica. 

As médias dos residuais do parâmetro turbidez na 

determinação da dosagem ótima do coagulante PAC na 

primeira etapa e na segunda etapa (com adição de polímero) 

estão apresentados na Tabela 3. 

Para os residuais de turbidez, foram observados menores 

residuais na faixa de 60 a 90 mg.L-1, sendo estas faixas as 

que correspondem a menor dosagem de coagulante. Com a 

adição do polímero aniônico junto ao PAC, ocorre uma 

redução significativa da turbidez residual, sendo as 

melhores dosagens na faixa de 200 a 300 mg.L-1. 

Em relação a cor, observa-se menores residuais na faixa de 

dosagem de 200 a 300 mg.L-1 para o PAC. Com a adição do 

polímero, os residuais de cor são menores em toda a faixa 

de dosagem, sendo que as melhores dosagens ficam na 

mesma faixa entre 200 e 300 mg.L-1. 

A Figura 1 mostra os gráficos das variáveis envolvidas de 

acordo com o delineamento fatorial, sendo avaliado as 

eficiências de remoção para os parâmetros turbidez e cor. 

 

 



 

 

 

Dosagem 
Turbidez 

residual (NTU) 
Cor 

residual (uH) 
(mg.L-1) PAC PAC+pol PAC PAC+pol 

10 3412±1,5 121 ± 4,5 246 ±12,4 208 ± 2,7 

20 349±11,5 86 ± 1,8 259 ± 2,8 170 ± 12,7 

30 377±14,1 78 ± 2,5 316 ± 4,0 185 ± 10,1 

40 391 ± 7,8 84 ± 1,3 339 ±18,0 178 ± 8,8 

50 342±33,9 64 ± 7,4 462 ±29,0 171 ± 3,6 

60 70 ± 12,1 69 ± 0,6 359 ±76,4 173 ± 1,4 

70 45 ± 7,7 61 ± 3,8 452 ±36,8 168 ± 5,9 

80 72 ± 4,5 61 ± 2,1 461 ±24,7 170 ± 3,6 

90 54 ± 7,1 60 ± 4,7 433 ±21,0 174 ± 5,7 

100 277 ± 3,6 55 ± 1,4 250 ± 2,0 175 ± 3,9 

150 147 ± 7,4 46± 5,6 306 ±10,0 174 ± 12,1 

200 137 ± 19 31 ± 1,1 215 ±13,6 165 ± 5,3 

250 79 ± 1,0 8,4 ± 1,6 204 ± 7,1 159 ± 3,7 

300 57 ± 4,9 5,6 ± 2,8 196 ± 6,1 163 ± 1,7 

Branco 333 ± 14 317 ± 13,4 272±11,8 214 ± 6,9 
Tabela 3 – Médias dos residuais de turbidez e cor na 

determinação da dosagem ótima dos coagulantes PAC e PAC + 

polímero. 

 

 
Figura 1. Análise dos parâmetros (1) turbidez e (2) cor na etapa 

de coagulação/floculação utilizando PAC e PAC + polímero. 

Fazendo a avaliação do coagulante em diferentes dosagens 

sem adição do floculante, observa-se que não houve 

diferença estatística em dosagens de 60-90 mg.L-1, o 

coagulante teve uma remoção próxima à 90% para turbidez. 

Quando analisado a remoção da turbidez do coagulante 

junto com o polímero, é observado que não há diferença 

estatística nas dosagens de 200 – 300 mg.L-1. Além disso, 

assim como observado por Al-Mutairi et al., 2004, a 

remoção de turbidez de efluente de abatedouro aumentou 

substancialmente com o aumento da dosagem do 

coagulante.  

Quanto a cor observa-se menores eficiências de remoção, 

quando comparado com o parâmetro turbidez que ficou 

próximo de 100% para algumas dosagens. Não houve 

diferença estatística entre dosagens PAC e PAC + polímero, 

sendo observado a maior eficiência de remoção na faixa de 

dosagem 200 – 300 mg.L-1 (>20%). Segundo Bohdziewicz, 

Sroka e Lobos (2002), esta baixa eficiência de remoção do 

parâmetro cor é devido principalmente à presença de sangue 

que tem a capacidade de inibir a formação de flocos, 

dificultando o tratamento, já que a cor está relacionada a 

matéria orgânica dissolvida quando comparada a turbidez 

que está relacionada a matéria orgânica suspensa. 

As dosagens ótimas determinados por teste estatístico para 

os coagulantes PAC e PAC + polímero, sempre 

considerando maior remoção dos parâmetros com menor 

dosagem estão apresentadas na Tabela 4. 

 

Coagulantes Dosagens (mg.L-1) 

PAC 250 

PAC+Polímero 50 
Tabela 4 – Dosagens ótimas dos coagulantes testados 

 

4 CONCLUSÕES 

Na determinação da dosagem ótima do coagulante testado, 

foi obtido dosagens ótimas para o PAC de 250 mg.L-1 e PAC 

+ polímero de 50 mg.L-1 sendo que ambos nesta dosagem 

apresentavam-se dentro da legislação vigente quanto ao 

residual de turbidez. 

Com tais resultados, pode ser feita a recomendação da 

utilização do coagulante PAC + polímero aniônico, como 

um agente coagulante de maior eficiência em menor 

dosagem, tendo diminuição na quantidade de coagulante e 

consequentemente gerando menores custos. 
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AVALIAÇAO DO POTENCIAL DO PROCESSO DE FOTO-FENTON 

NA DEGRADAÇÃO DE EFLUENTE TÊXTIL 

 Carolina Saramento de Souza(1); Albertina Xavier da Rosa Corrêa(1).  

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 1 

 

Palavras-Chave: Efluente têxtil, foto-Fenton, Processos Oxidativos Avançados. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O uso da água como insumo nos processos industriais é 

relevante. O setor têxtil destaca-se como gerador de grandes 

volumes de efluentes com alto potencial poluidor. Martins 

et al. (2011), define o efluente têxtil como um efluente de 

alta complexidade, devido a diversificada composição física 

e química dos corantes sintéticos, das distintas 

potencialidades de toxicidade,  pela forte coloração e 

elevada carga orgânica.  

Dentro deste contexto, Dresch et al. (2010), destaca os 

Processos Oxidativos Avançados (POA) como métodos 

interessantes para o tratamento e pré-tratamento de 

compostos não biodegradáveis, através da conversão de 

matéria orgânica em CO2 e H2O. Dentro dos Processos 

Oxidativos, um dos processos de maior relevância é o foto-

Fenton, baseado na reação entre sais ferrosos (Fe2+) e 

Peróxido de Hidrogênio (H2O2), associados a uma fonte de 

radiação ultravioleta (UV), proporcionando oxidações em 

tempos menores comparados aos outros POA (MANENTI 

et al., 2010). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar o 

potencial do processo de foto-Fenton na degradação de 

efluente sintético da indústria têxtil.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A simulação do efluente têxtil foi realizada a partir da 

mistura, em laboratório, dos corantes sintéticos: Azul 

Turquesa Sidercron HN e Vermelho Procion HE 3B – em 

concentrações de 100 mg/L. 

O delineamento experimental foi conduzido da seguinte 

forma: primeiramente se otimizou o pH, através do ajuste 

com solução de NaOH ou HCl. A concentração de Peróxido 

de Hidrogênio (H2O2) foi otimizada realizando reação 

Fenton em equipamento jarro teste, sendo a concentração de 

Sulfato Ferroso Heptahidratado (FeSO4.7H2O) de 0,05 g/L 

e a concentração de H2O2 variando de 15 a  450 µL/L. 

Posteriormente, procedeu-se a reação de foto-Fenton, que 

aconteceu dentro de um reator de vidro com capacidade de 

1,5 L, no qual foi inserida uma lâmpada ultravioleta  de 9 

W, sob agitação constante. Para otimização do parâmetro 

tempo, foram retiradas alíquotas (5 réplicas) a cada 15 

minutos de exposição ao UV, as quais foram centrifugadas 

a 3200 rpm e realizou-se leitura da absorbância em 

espectrofotômetro para determinação da porcentagem de 

remoção de cor. 

Por fim, foram determinados os valores dos parâmetros 

físico-químicos para o efluente bruto e após o tratamento 

por foto-Fenton. O pH foi determinado por método 

potenciométrico, utilizando um pHmetro modelo mPA-210 

da marca VIDROTECH, a Turbidez foi determinada por 

método potenciométrico, utilizando um Turbidímetro Plus 

da marca Alfakit, os Sólidos Totais foram determinados por 

método adaptado de APHA et al. (2005), a Demanda 

Química de Oxigênio foi determinada por método 

colorimétrico segundo APHA et al. (2005) e a determinação 

do Ferro(II) foi baseada no método colorimétrico descrito 

por Leite (2006). 

Ainda, os dados foram avaliados estatisticamente através da 

análise de variância ANOVA através do software 

STATISTICA 10.0. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises mostram (Figura 1) para o corante Vermelho 

Procion HE 3B, que o comportamento da reação não teve 

diferença estatística para o pH 3, 5 e 7, porém, o corante 

Azul Turquesa Sidercron HN sofreu mudanças em função 

do ajuste de pH. Realizou-se então, uma reação sem ajuste 

inicial do pH, observou-se que mesmo ajustando o pH 

inicial da mistura, este retorna próximo a 3 após ocorrer a 

reação, desta forma, elimina-se a necessidade de ajuste de 

pH anteriormente ao tratamento.  

Quanto à concentração de H2O2, para o corante Vermelho 

Procion HE 3B, a máxima remoção significativa ocorreu 

com a concentração de 250 µL/L de H2O2  94,13%, já para 

o corante Azul Turquesa Sidercron HN, ocorreu remoção 

significativa até a concentração de 450 µL/L de H2O2  

87,45%. Porém, foi utilizada a concentração de 150 µL/L 

para que a irradiação UV fosse aplicada na etapa seguinte, 

tendo margem para verificar a ação do UV.  

 

 
Figura 1: Curva de degradação do corante Azul Turquesa 

Sidercron HN (a) e do corante Vermelho Procion HE 3B (b) em 

função da concentração de H2O2 e do pH da reação. *Remoção 

máxima significativa. 

O melhor tempo de reação foto-Fenton (pH=natural; 

H2O2=150 µL/L; FeSO4.7H2O= 0,05g/L; lâmpada UV= 



 

 

9W, foi de 30 minutos para o corante Azul Turquesa 

Sidercron HN com 54,86% de remoção, e de 75 minutos 

para o corante Vermelho Procion HE 3B com 89,34% de 

remoção, ficando o tempo reacional do processo de foto-

Fenton otimizado em 75 minutos. 

Em relação ao Fenton, para as mesmas condições 

operacionais (pH= natural; H2O=150 µL/L ;FeSO4.7H2O = 

0,05 g/L), a remoção máxima ocorreu em 90 minutos de 

reação para o corante Azul Turquesa Sidercron HN 

apresentando 56,30% de remoção, e em 75 minutos para o 

corante Vermelho Procion HE 3B apresentando 88,01% de 

remoção.  

Quanto aos parâmetros físico-químicos, o pH do efluente 

sintético estudado já possuía característica ácida anterior ao 

tratamento, porém houve o aumento da acidez devido a 

adição do reagente H2O2, o que implica na necessidade de 

ajuste de pH de acordo com a legislação antes que o efluente 

seja lançado em corpo receptor (Tabela 1). O parâmetro Fe 

II sofreu um aumento devido a adição de FeSO4.7H2O como 

catalisador da reação foto-Fenton, apesar disso ele se 

mantém dentro dos limites estabelecidos pela legislação. O 

aumento observado para os sólidos totais, também pode ter 

uma possível relação com a adição de FeSO4.7H2O, já que 

o próprio teor de Fe II sofreu aumento, e que APHA et al. 

(2005) indica que a presença de sulfatos interferem na 

determinação de sólidos totais. A turbidez do efluente 

sofreu uma remoção de 27,75%, sendo que seu valor inicial 

já era baixo. A DQO sofreu uma remoção de 65,59%, apesar 

de não haver um padrão estabelecido para DQO em Santa 

Catarina, utilizou-se uma legislação do Estado de Minas 

Gerais que especifica o padrão de lançamento de DQO para 

efluente têxtil. O valor de DQO ultrapassou o limite da 

legislação, apesar da remoção satisfatória encontrada. 

 

 
Tabela 1: Valores dos parâmetros físico-químicos antes e após o 

tratamento foto-Fenton. 

 

Os dados obtidos para os parâmetros físico-químicos foram 

satisfatórios, porém, verificando a literatura citada nota-se 

que a utilização de uma lâmpada UV de maior potência, 

possivelmente, causaria um aumento da eficiência do 

tratamento foto-Fenton. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O tratamento foto-Fenton mostrou resultados satisfatórios 

para degradação de efluente têxtil nas condições estudadas 

(pH=natural; H2O2=150 µL/L; FeSO4.7H2O=0,05 g/L; 

lâmpada UV=9W; tempo de reação =75 minutos).  

Desta forma, foi possível concluir que o processo de foto-

Fenton possui potencial para degradação de efluente da 

indústria têxtil. Contudo, muito ainda tem que ser estudado 

e compreendido para que este possa ser aplicado em escala 

real, assim sugere-se os seguintes itens para trabalhos 

futuros: reproduzir o experimento para as condições 

estudadas, porém, utilizando lâmpada UV de maior 

potência; reproduzir a metodologia empregada neste estudo 

para efluente têxtil não sintético; identificar a formação dos 

possíveis subprodutos da degradação; aliado a 

determinação de parâmetros físico-químicos, fazer análise 

toxicológica do efluente após tratamento, já que Palácio et 

al. (2012), em seu estudo sobre a toxicidade de efluente 

têxtil tratado por foto-Fenton, concluiu que mesmo obtendo 

redução significativa de parâmetros como DQO, cor e 

turbidez, a condição toxicológica não era favorável aos 

organismos, destacando a necessidade de bioensaios 

conjunto as análises físico-químicas. 
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COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO EM EFLUENTE DE FRIGORÍFICO 

DE SUÍNOS 

 
 
 

Palavras-Chave: Efluente, Eficiência, Remoções, Reuso. 

1 INTRODUÇÃO 

As agroindústrias de abate e processamento de carne 

apresentam como característica dos efluentes a elevada 

carga de matéria orgânica biodegradável, sendo o 

tratamento biológico recomendado e muito utilizado 

(OLIVEIRA et al., 2015). Em geral, o tratamento biológico 

apresenta boa eficiência, porém, em algumas situações há a 

necessidade de melhora das características do efluente. De 

acordo com Santos et al. (2009) o processo de 

coagulação/floculação para o tratamento de efluente lácteo 

demonstrou bons resultados, este efluente tem grande 

quantidade de matéria orgânica que é similar ao efluente de 

frigorífico. A finalidade do processo de 

coagulação/floculação é a remoção de substâncias 

coloidais, que são materiais sólidos em dissolvidos (cor) e 

suspensos (turbidez) (Vaz et al., 2010). Dessa forma, neste 

trabalho teve-se por objetivo avaliar a aplicabilidade e 

eficiência de coagulante natural a base de tanino na 

clarificação do efluente de frigorífico após tratamento 

convencional, bem como o potencial de reuso do efluente. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados na Universidade Federal 

de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, no 

laboratório de Tratamento de Água e Resíduos. 

O efluente utilizado para o teste de clarificação foi coletado 

na saída da lagoa facultativa (turbidez de 215 NTU, 

absorbância em UV254nm 1,377 cm-1 e pH 7,64) de um 

frigorífico de abate de suínos no município de Sinop – MT. 

Os testes foram realizados em jar test, e as condições de 

trabalho foram tempo de mistura rápida de 2,5 min., com 

velocidade de 120 rpm; tempo de mistura lenta 20 min., com 

velocidade de 20 rpm; e decantação de 20 min. (Bongiovani 

et al., 2010). O coagulante utilizado para os ensaios de 

coagulação/floculação foi o Tanfloc SGC. 

O experimento foi dividido em duas etapas. Na primeira 

etapa determinou-se o pH e dosagem ótima de atuação do 

coagulante, sendo utilizados em cada teste 250 mL do 

efluente e as dosagens de coagulante variaram de 10 – 60 

mg.L-1 e os valores de pH de 3 – 8. O valor ótimo de pH e 

de dosagem foi aquele que apresentou redução significativa 

dos valores de turbidez em termos de porcentagem, e o 

mesmo foi determinado por análise estatística. 

Na segunda etapa, utilizando os valores de pH e dosagem 

ótimos, foram realizados testes de coagulação/floculação 

(1000 mL do efluente) avaliando os parâmetros turbidez, 

absorbância em UV254nm, condutividade elétrica, coliformes 

totais, coliformes termotolerantes, sólidos totais e volume 

de lodo. O pH das amostras foi determinado por meio de 

pHmetro. A turbidez por meio de turbidímetro, a 

condutividade elétrica por meio de condutivímetro, UV254nm
 

por meio de espectofotômetro e o volume do lodo gerado 

foi medido utilizando cone Imhoff. Os demais parâmetros 

foram obtidos seguindo o descrito Standard Methods for de 

Examination of Water and Wasterwater (APHA, 2012). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Determinação da dosagem e pH ótimos 

A análise de variância demonstrou que houve diferença 

significativa (p<0,05) na remoção de turbidez para os 

tratamentos, sendo observada interações significativas entre 

dosagem e pH avaliados. As diferenças foram avaliadas 

pelo teste de média (Tukey). 

Observou-se que a maior parte dos resultados indicaram 

remoção de turbidez acima de 50%. A remoção da turbidez 

em função do pH e dosagem do coagulante apresentou 

melhores resultados nos valores de pH do efluente próximo 

de 5 e nas dosagens de 30 a 60 mg.L-1 em que se verificou 

remoção de 56 a 86% de turbidez (Tabela 1). 

Dos. 
Valores de pH 

3 4 5 6 7 8 

10 52eB 45dA 29cA 7bA 7bA 0aA 

20 59dC 58dB 58dB 37cB 24bB 11aB 

30 59cdC 62dB 69eC 56cC 38bC 21aC 

40 53bB 69cC 79dD 68cD 55bD 28aD 

50 49bB 69dC 85fE 76eE 56cD 30aD 

60 40aA 70cC 86eE 80bE 61bE 40aE 
Tabela 1: Remoção de turbidez (%) em função do pH e dose do 

coagulante (Dos. = dosagem, mg.L-1; Médias seguidas por letras 

minúsculas na linha e maiúsculas na coluna indicam que não há 

diferença a 5% de significância.) 

As maiores remoções de turbidez para o valor de pH igual 

a 3 foram nas dosagens de 20 a 30 mg.L-1 (59%). Para o 

valor de pH 4, as melhores dosagens foram de 40 a 60 mg.L-

1 (69 e 70%). Para os valores de pH 5 e 6, verificou-se 

melhor remoção nas dosagens de 50 a 60 mg.L-1 (85, 86% e 

76%, 80%, respectivamente) e para os valores de pH 7 e 8 

a melhor dosagem foi a de 60 mg.L-1 (61 e 40%, 

respectivamente). Para a dosagem 10 mg.L-1, verificou-se 

maior redução de turbidez nos valores de pH 3 e 4 (52 e 

45%, respectivamente). Para a dosagem 20 mg.L-1 

verificou-se maior redução nos valores de pH 3 a 5 (59, 

58%, respectivamente.). E para as dosagens de 30, 40, 50 e 

60 mg.L-1 verificou-se que as melhores remoções ocorreram 

no valor de pH de 5, com redução de turbidez de 69, 79, 85 

e 86%, respectivamente. 

Considerando o resultado obtido verificou-se que o melhor 

resultado na remoção de turbidez foi no valor de pH 5 e na 



 

 

dosagem de 50 mg.L-1. 

3.2 Testes com dosagem e pH ótimos 

Os resultados dos testes para a dosagem e pH ótimos estão 

apresentados na Tabela 2. 

Parâmetros Inicial Final 
Remoção 

(%) 

Turbidez, NTU 215 7,85 96,3 

UV254nm, cm-1 1,308 0,262 80,0 

Condutividade S/m 0,31 0,31 0,0 

Coliformes totais, NMP/100 

mL 
2,400 1,533 36,1 

Coliformes termotolerantes, 

NMP/100 mL 
2,400 1,237 48,5 

Sólidos totais, mg.L-1 1,380 1,357 1,7 

Lodo, mL.L-1 - 38,3 - 

Tabela 2: Características do efluente antes e após o teste de 

coagulação/floculação na condição ótima. 

Observou-se que a remoção de turbidez foi superior ao 

resultado da etapa anterior, obtendo-se eficiência de 

aproximadamente 97%. Wolf et al. (2015), ao estudarem o 

pós-tratamento de efluente gerado por laticínio, por 

processo de coagulação/floculação utilizando o Tanfloc SG, 

observaram remoção de 71,2%. Lucyk et al. (2015), ao 

avaliar o uso de coagulantes naturais, Tanfloc SG e o SL, 

no tratamento de efluente de frigorífico de aves, observaram 

remoções de turbidez de 94,33 e 92,33%, respectivamente. 

Em relação a remoção de absorbância em UV254nm, houve 

eficiência de 80%. Bongiovani et al. (2010), ao avaliarem 

os benefícios da obtenção de água potável, a partir de 

coagulantes naturais em função da remoção de cor, turbidez 

e UV254nm, usando o Tanfloc SG, verificaram remoção de 

até 98% de turbidez e de até 78% de UV254nm. Em termos de 

sólidos totais a remoção foi 1,7%, este resultado não 

apresentou significância, uma vez que os sólidos presentes 

são basicamente dissolvidos e não são eficientemente 

removidos pelo processo de coagulação/floculação e, 

devido a isso também não se verificou alteração na 

condutividade elétrica. Schatzmann (2009) ao estudar o 

tratamento de efluente de frigorífico utilizando Tanfloc SG 

observou aumento da condutividade, podendo concluir que 

o produto elevou a quantidade de íons por meio de 

desestabilização das partículas. Pela análise de coliformes 

totais e termotolerantes a remoção foi de 36,1 e 48,5% 

respectivamente, considerada baixa pelo fato de a maior 

parte deles possivelmente estarem ligados ao material 

orgânico dissolvido que não foi removido. Se comparadas 

com Wolf et al. (2015), as remoções foram baixas pois, os 

estudos destes autores atingiram valores próximos de 100% 

utilizando o mesmo coagulante no tratamento de efluente 

lácteo. O volume de formação de lodo foi baixo e pode ser 

explicado pelo fato da utilização de um efluente que passou 

por um tratamento prévio. Considerando os resultados 

obtidos (Tabela 2), o potencial de reuso pode ser 

estabelecido seguindo os padrões determinados pela NBR 

13.969 (ABNT, 1997), que estabelece 4 classes de reuso. 

Em comparação com os parâmetros turbidez, sólidos totais 

e coliformes termotolerantes o efluente tratado com Tanfloc 

não apresentou potencial de reuso para aplicação nas classes 

1 e 2, pois o valor de turbidez é superior ao limite 

estabelecido. Para as classes 3 e 4 o efluente apresenta 

potencial de reuso, porém, para utilização na irrigação 

(classe 4) devem ser analisados outros parâmetros, visto o 

risco de levarem à salinização do solo. Para a classe 3 o uso 

em descarga de vasos sanitários pode ser utilizado após 

tratamento com cloro (alternativa para reduzir a demanda 

urbana de água potável). 

4. CONCLUSÃO 

O coagulante Tanfloc SGC é eficiente na clarificação de 

efluente de frigorífico. O pH e dosagem ótimo de atuação 

do coagulante para a clarificação do efluente são 50 mg.L-1 

e 5, respectivamente. Verifica-se que a remoção de turbidez, 

absorbância em UV254nm, coliformes totais e 

termotolerantes é de 96,5%, 80%, 36,1% e 48,5, 

respectivamente. Não há remoção de sólidos dissolvidos e 

o volume de lodo formado é considerado pequeno. O reuso 

do efluente pode ser considerado para a irrigação de 

pomares, cereais, forragens, pastagens para gados e outros 

cultivos pelo escoamento superficial ou por sistemas de 

irrigação pontual, bem como a utilização em descargas após 

tratamento para eliminação de coliformes.  
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1 INTRODUÇÃO 

Cymbopogon citratus Stapf (Figura 1) é uma planta comum 

em países tropicais. O chá feito das suas folhas é usado 

como antiespasmódico, analgésico, anti-inflamatório, 

antipirético, diurético e sedativo (Ajayi et al., 2016). A 

introdução de fungos micorrizícos arbusculares (FMAs) 

pode levar a um melhor desenvolvimento do capim limão, 

devido à melhor absorção de nutrientes e água em relação 

à planta não micorrizada, com variações de acordo com a 

espécie hospedeira e os FMAs utilizados (Lermen et al., 

2015; Urcoviche et al., 2015). Estudos têm demonstrado 

que a rizobartécria Azospirillum estimula o crescimento e a 

produtividade de inúmeras espécies de plantas, sendo que 

muitas dessas plantas têm importância agronômica e 

ecológica (Bashan et al., 2004; Huergo et al., 2008). 

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o 

crescimento do Cymbopogon citratus Stapf sob inoculação 

dos FMAs Rhizophagus clarus e Claroideoglomus 

etunicatum e a rizobactéria Azospirillum brasilense. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um experimento fatorial 3 x 2 (Com e sem a 

inoculação dos FMA’s Rhizophagus clarus e 

Claroideoglomus etunicatum e a rizobactéria Azospirillum 

brasilense), em um delineamento inteiramente casualisado 

com 8 repetições, mantido em casa de vegetação por 4 

meses. Foram transplantadas mudas jovens de capim limão 

(figura 1) coletada no horto da Universidade Paranaense 

localizada em Umuarama-PR e transplantada em vaso com 

capacidade de 3,5 L com terra autoclavada a 121 °C por 45 

min.  

 

 
Figura 1: Planta Cymbopogon citratus Stapf 

 

 

O experimento foi conduzido de acordo com Lermen et al. 

(2015) e Urcoviche et al. (2015). Depois de cinco meses, 

uma amostra de cada planta foi seca em estufa (65 °C, 48 

h), pesada em balança digital para determinar a massa seca 

da parte aérea (MSPA), massa seca das raízes (MSR) e 

massa seca total (MST). Após a determinação da MSPA 

foi determinado o fósforo da parte aérea (PPA) por 

colorimetria em espectofotômetro usando filtro vermelho e 

comprimento de onda de 660 nm conforme Silva (2009). 

As médias foram submetidas à análise de variância 

(ANOVA) e comparadas por meio do teste de Duncan 

(p≤0,05) utilizando o programa estatístico SPSS v.22. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A MSR da planta inoculada com o FMA C. etunicatum 

aumentou comparado ao controle (Tabela 1). 

 

Tratamento  MSR MSPA MST MSPA/R PPA 

Controle 1,15 ± 0,14c 3,64 ± 0,66c 4,79± 0,62 c 
3,93 ± 1,14 

a 

4,12 ± 0,20 

ab 

Rhizophagus clarus 
1,48 ± 0,11 

bc 

6,48 ± 0,87 

b 

7,96 ± 0,92 

b 

4,48 ± 0,56 

a 

4,32± 0,19 

ab 

Claroideoglomus 

etunicatum  
1,92± 0,15a 

6,60 ± 0,67 

b 

8,52 ± 0,71 

ab 
3,54 ± 0,34a 

4,36 ± 0,21 

ab 

Azospirillum 

brasilense 

1,71 ± 0,12 

ab 
8,37 ± 0,20a 

10,08 ± 0,15 

a 

5,14 ± 0,52 

a 

4,73 ± 0,26 

a 

R. clarus e  

Az. Brasilense 

1,53 ± 0,12 

bc 

7,48± 

0,37ab 

9,01 ± 0,37 

ab 

5,13 ± 0,54 

a 

3,99 ± 0,10 

b 

C. etunicatum e  

Az. Brasilense 
1,31± 0,10 c 

7,01 ± 0,25 

ab 

8,33 ± 0,23 

ab 
5,59± 0,47 a 

4,07 ± 0,19 

b 

Tabela  1: Valores referente a Massa seca da raiz (MSR - g), 

Massa seca parte aérea (MSPA - g), Massa seca total (MST - g), 

Massa seca parte aérea / raiz (MSPA/R) e Fósforo da parte aérea 

(PPA – mg kg-1). 

A raiz é um parâmetro de comparação, pois é através dela 

que a planta absorve água e nutrientes (Smith; Read, 

2008). A MSPA e MST foram aumentadas com a 

inoculação do A. brasilense em relação ao controle. O 

aumento de massa na parte aérea representa um aumento 

do rendimento para os produtores de chás e para a 

indústria (Silva, 2009). O P é um nutriente essencial, para 

o desenvolvimento da planta e na síntese do ATP (Smith; 

Read, 2008) e a planta inoculada com A. brasilense 

aumentou significativamente o P na planta. Estudos têm 

demonstrado que o Azospirillum estimula o crescimento e 

a produtividade de inúmeras espécies de plantas, sendo 



 

 

que muitas dessas plantas têm importância agronômica e 

ecológica (Bashan et al., 2004; Huergo et al., 2008). Os 

benefícios do Azospirillum provavelmente são resultantes 

de uma combinação de fatores. Sabe-se que essa bactéria 

produz vários fitohormônios que estimulam o crescimento 

das raízes e a absorção da água e nutrientes, além disso, 

aumenta a tolerância a estresses como salinidade e seca, 

resultando em uma planta mais vigorosa e produtiva 

(Bashan et al., 2004; Huergo et al., 2008), e isso o que foi 

observado no presente estudo com o capim limão, sendo o 

primeiro estudo com Azospirillum nesta planta. 

4 CONCLUSÕES 

A inoculação do capim limão com Azospirillum brasilense 

estimulou o crescimento e a absorção de P pela planta. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng, (Figura 1) é 

muito usada pela indústria farmacêutica como planta 

aromática e medicinal. Popularmente conhecida como 

hortelã grosso e utilizada para combate a febre e 

antisséptico cicatrizante no uso tópico (Lorenzi et al., 

2002). Essas propriedades podem ter origem diretamente 

no óleo essencial (OE) da planta, o que torna de grande 

interesse a descoberta de uma forma de potencializar o 

rendimento de óleo essencial sem grandes alterações em 

suas propriedades químicas. Os fungos micorrízicos 

arbusculares (FMAs) associados à quantidade suficiente de 

adição de fósforo (P) tem mostrado um grande potencial 

para servir a esse propósito (Urcoviche et al., 2015; 

Lermen et al, 2017).  

Neste contexto o objetivo do presente estudo é avaliar o 

crescimento da hortelã grosso inoculado com os FMAs 

Rhizophagus clarus e Claroideoglomus etunicatum sob 

diferentes níveis de P no substrato (20 e 200 mg de P kg
–1

 

de substrato). 

 

2 MATERIAIS E METODOS 

As plantas de P. amboinicus foram crescidas em vasos de 

3 kg de substrato (areia + vermiculita (1:1, v: v) 

autoclavada, e inoculadas ou não com FMA e com baixa e 

alta adição de P (20 e 200 mg de P kg
–1 

de substrato). O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado 

com oito repetições por tratamento em um fatorial de 3x2 

(sem e com inoculação de FMA – R. clarus e C. 

etunicatum, com alta e baixa adição de P, totalizando 48 

unidades experimentais.  

O experimento foi conduzido por quatro meses, em casa 

de vegetação da Universidade Paranaense, localizada no 

município de Umuarama-PR. O inóculo do FMA, 

inoculação e a condução do experimento foram conforme 

Lermen et al. (2017). Determinou-se à densidade de 

esporos e a colonização radicular por FMA e o conteúdo 

do P da parte aérea e nas raízes e nitrogênio (N) da parte 

aérea, o crescimento da planta massa seca da parte aérea 

(MSPA), da raiz (MSR) e a total (MST). As médias foram 

comparadas por meio do teste de Duncan (p≤0,05), 

utilizando o programa estatístico SPSS versão 22. 

 

 

Figura 1: Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos a partir da Plectranthus amboinicus 

(Figura 1), demonstram que a densidade de esporos e a 

colonização radicular por FMA foram maiores nos 

tratamentos inoculados com FMAs. (Tabela 1)  

 

Tratamentos Esporos Colonização 

Controle e baixo-P 0,00±0,01c 0,39±0,17c 

Controle e alto-P 0,00±0,02c 0,49±0,26c 

R. clarus e baixo-P 3,02±0,54a 23,65±2,63a 

R. clarus e alto-P 1,21±0,23b 13,70±2,80b 

C. etunicatum e baixo-P 1,57±0,27b 18,66±0,69b 

C. etunicatum e alto-P 1,28±0,24ab 13,95±1,17b 
Tabela 1: Densidade de esporos do fungo micorrízico arbuscular 

(FMA) (no g–1 de solo seco) e colonização radicular (%) por 

FMA do Plectranthus amboinicus inoculado com o FMA 

Claroideoglomus etunicatum e ou Rhizophagus clarus diferentes 

níveis de fósforo. Média ± erro padrão (n=8). Médias seguidas da 

mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo 

teste de Duncan (p ≤ 0,05). 

 

A MSPA, da MSR e a MST, foram maiores nos 

tratamentos micorrizados, principalmente com a 

inoculação do FMA R. Clarus e com adição de P ao 

substrato. A MSPA, MSR e MST teve um aumento 

significativo quando inoculado com FMA R. clarus e alta 

dose de P, seguido do tratamento inoculado com  FMA C. 

etunicatum e alto P. No tratamento não inoculado e com 

baixa adição de P ao substrato, reduziu significantemente a 

MSPA, MSR e MST comparado com os demais 

tratamentos (Tabela 2).  



 

 

 

Tratamentos MSPA MSR MST 

Controle e baixo-P 5,38±0,78c 1,47±0,21c 6,85±0,90c 

Controle e alto-P 7,13±0,50bc 3,16±0,88ab 10,29±1,31bc 

R. clarus e baixo-P 6,66±0,73bc 3,86±0,28a 10,52±0,70bc 

R. clarus e alto-P 12,29±3,13a 4,03±0,37a 16,32±3,24a 

C. etunicatum e baixo-P 6,98±0,13bc 1,83±0,15bc 8,81±0,26bc 

C. etunicatum e alto-P 11,3±1,72ab 2,09±0,38bc 13,36±1,71ab 

Tabela 2: Massa seca da parte aérea (MSPA – g planta–1), massa 

seca das raízes (MSR g planta–1) e massa seca total (MST – g 

planta–1) do Plectranthus amboinicus inoculado com o FMA 

Claroideoglomus etunicatum e ou Rhizophagus clarus sob 

diferentes níveis de fósforo. Média ± erro padrão (n=8). Médias 

seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05). 

 

Foi observado também aumento no conteúdo de P e N na 

parte aérea das plantas micorrizadas e/ou com a adição de 

P (Tabela 3).  
 

Tratamentos NPA PPA PR 

Controle e baixo-P 22,31±0,87b 3,90±0,36c 2,30±0,07d 

Controle e alto-P 26,73±0,86a 5,25±0,11a 3,05±0,11ab 

R. clarus e baixo-P 26,81±1,32a 4,79±0,13b 2,59±0,16cd 

R. clarus e alto-P 26,25±1,12a 4,79±0,18ab 3,32±0,15a 

C. etunicatum e baixo-P 27,60±1,35a 4,47±0,25bc 2,85±0,08bc 

C. etunicatum e alto-P 27,95±1,19a 4,99±0,18ab 3,16±0,22ab 

Tabela 3: Teor de nitrogênio da parte aérea (NPA – mg g–1) e 

fósforo da parte aérea (PPA – mg g–1) e raízes (PR – mg g–1) do 

Plectranthus amboinicus inoculado com o FMA 

Claroideoglomus etunicatum e ou Rhizophagus clarus sob 

diferentes níveis de fósforo. Média ± erro padrão (n=8). Médias 

seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05). 

 

 No estudo de Lermen et al. (2017), a inoculação com 

FMA e a adição de P no substrato aumentou o crescimento 

e o conteúdo de N e P na planta Lippia alba (Mill.) N. E. 

Brown. A inoculação de plantas medicinais com FMAs é 

uma tecnologia viável, pois tem baixo custo e 

normalmente aumenta o crescimento das mesmas.  

O aumento da absorção de nutrientes, em especial de P, é 

considerado o fator primário do benefício nutricional, por 

muitas vezes o efeito dos FMAs sobre o crescimento das 

plantas pode ser substituído pela aplicação de nutrientes, 

principalmente aplicação de P (Urcoviche et al., 2015). 

 
 

4 CONCLUSÃO 

Conclui-se que a qualidade microbiológica do substrato foi 

aumentada com a inoculação dos FMAs. A MSPA, MSR e 

a MST foram maiores na planta micorrizada com R. clarus 

e alta dose de P. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia 

utilizam cada vez mais plantas medicinais, condimentares 

e aromáticas, pois são utilizadas pela medicina como 

fitoterápicos, em substituição aos medicamentos sintéticos, 

apresentam teores elevados de óleos essenciais (OEs) 

(URCOVICHE et al., 2015). Além disso, muitas destas 

plantas servem de condimentos para o preparo de 

diferentes tipos de alimentos (RUSSOMANNO et al., 

2008). 

A Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng., (Figura 1) é 

muito usada pela indústria farmacêutica como planta 

aromática e medicinal. Popularmente conhecida como 

hortelã grosso (Figura 1) e utilizada para combate a febre e 

antisséptico cicatrizante no uso tópico (LORENZI et al., 

2002). Essas propriedades podem ter origem diretamente 

no óleo essencial (OE) da planta, o que torna de grande 

interesse a descoberta de uma forma de potencializar o 

rendimento de OE sem grandes alterações em suas 

propriedades químicas.  

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) associados à 

quantidade suficiente de adição de fósforo (P) tem 

mostrado um grande potencial para servir a esse propósito 

(Urcoviche et al., 2015; Lermen et al, 2017). 

No estudo de Freitas et al. (2004), no qual avaliou-se a 

influência dos FMAs sobre o crescimento e o OE de 

Mentha arvensis, evidenciou-se que o FMA Rhizophagus 

clarus (=Glomus clarum), teve interação positiva com P, 

quando inoculado ao solo em diferentes quantidades, 

revelando alterações que compreendem desde a quantidade 

de colonização das raízes por esporos do FMA, massa 

fresca da parte aérea da planta e incremento de 89% no 

teor de OE obtido. Freitas et al. (2006), concluíram que na 

ausência da adubação fosfatada, a inoculação com 

Gigaspora margarita e R. clarus promoveu um aumento 

na produção de matéria seca da menta e nos conteúdos de 

N, P e K. 

Diante disso, o estudo teve como objetivo avaliar o 

rendimento (%) e a composição química do OE da hortelã 

grosso inoculado com os FMAs Rhizophagus clarus e 

Claroideoglomus etunicatum sob diferentes níveis de P no 

substrato. 

 
Figura 1: Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

As plantas foram crescidas em vasos de 3 kg de substrato 

(areia + vermiculita (1:1, v:v) autoclavada, e inoculadas ou 

não com FMA e com baixo e alta adição de P (20 e 200 

mg de P kg
–1

 de substrato). O delineamento experimental 

foi inteiramente casualizado com oito repetições por 

tratamento em um fatorial de 3x2 (sem e com inoculação 

de FMA – R. clarus e C. etunicatum, com alta e baixa 

adição de P, totalizando 48 unidades experimentais. O 

experimento foi conduzido por quatro meses, em casa de 

vegetação da Universidade Paranaense, localizada no 

município de Umuarama, PR. O inóculo do FMA, 

inoculação e a condução do experimento foram conforme 

Lermen et al. (2017).  

O OE foi extraído por hidrodestilação em aparelho de 

Clevenger durante 3 horas. A identificação química do OE 

foi realizada por cromatografia gasosa GC-MS QP 2010 

SE (Shimadzu).  

Os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA). As médias foram comparadas por meio do 

teste de Duncan (p≤0,05), utilizando o programa estatístico 

SPSS v. 22. 

 

3    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A inoculação do FMA R. clarus teve influência 

significativa no rendimento de OE, no tratamento com 

baixa adição de P foi observado um rendimento de 0,61%, 

enquanto que no tratamento com o mesmo fungo e alta 

adição de P, o rendimento do OE foi de 0,47% (Figura 2).  



 

 

 

Figura 2: Rendimento do óleo essencial (%). As barras seguidas 

pela mesma letra não são estatisticamente diferentes (Duncan, p 

≤ 0,05). Barras = erro padrão. 

 

A inoculação com o FMA C. etunicatum não teve 

influência significativa no rendimento do OE. Na 

composição química do OE, foram identificados 21 

compostos, tendo como constituinte majoritário o eugenol, 

variando de 38,5 a 51,1%, usado como antitumoral, 

antibiótico, antifúngico, antiparasitário, inseticida, 

analgésico e antidiabético (Aguiar et al., 2015), seguido do 

trans-cariofileno, utilizado como analgésico (Oliveira et 

al., 2014), α-bergamoteno, um dos principais ingredientes 

de repelentes e humuleno componente com grande 

potencial anti-inflamatório (Bandeira et al., 2011).  

Os compostos majoritários do OE na maioria dos 

tratamentos, comparando a inoculação do R. clarus com 

baixa adição de P ao solo com os grupos controle, não 

houve mudança significativa (Tabela 1). 

 

AComponente 
Trat. 

1 

Trat.  

2 

Trat. 

3 

Trat. 

4 

Trat. 

5 

Trat. 

6 

Identi-

ficação 

Eugenol 40.96 50.84 47.96 38.48 40.54 51.07 a, b, c 

trans-Cariofileno 20.38 20.92 19.80 24.11 26.65 20.58 a, b, c 

α-Bergamoteno 15.40 15.59 14.92 16.95 18.38 14.20 a, b, c 

Humuleno 6.32 6.59 6.26 7.28 8.37 6.49 a, b, c 

Tabela 1: Composição química (%) de óleo essencial de 

Plectranthus amboinicus em diferentes tratamentos com 

substâncias húmicas e fungos micorrízicos arbusculares. A 

Identificação base de retenção index utilizando n-alcanos C8 – 

C25 em coluna DB-5 (fenilmetilsiloxane 5%); b identificação base 

de comparação de massa espectral; c Comparação dos Índices de 

Retenção e/ou dos Espectros de Massas com a Literatura 

(ADAMS, 2012). t: traço; A Composto em ordem de eluição a 

DB-5 coluna. Tratamento 1: Controle baixo P; Tratamento 2: 

Controle alto P; Tratamento 3: FMA R. clarus e baixo P; 

Tratamento 4: FMA R. clarus e alto P; Tratamento 5: FMA C. 

etunicatum e baixo P; Tratamento 6: FMA C. etunicatum e alto 

P. 

O rendimento do óleo essencial (%) de Plectranthus 

amboinicus não inoculado e inoculado com FMA 

Rhizophagus clarus e ou Claroideoglomus etunicatum em 

substrato com nível baixo (-) e alto (+) de fósforo são 

dispostos na Figura 2. 

 

4    CONCLUSÃO 

O rendimento do OE foi aumentado nas plantas inoculadas 

com R. clarus. Foram encontrados 21 componentes no OE, 

tendo como componente majoritário o eugenol. 
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1 INTRODUÇÃO 

As tecnologias e pesquisas em favor da preservação e 

sustentabilidade dos recursos naturais se fazem cada dia 

mais presentes, evidenciando a preocupação crescente da 

sociedade e dos governos com o tema. 

A possibilidade de ampliar as fontes de água para suprir a 

necessidade de certas atividades de pequeno porte como 

irrigação para agricultura familiar, pode ser realizada pela 

captação da água da chuva e armazenamento.  

Informações hidrológicas de monitoramento mostram os 

períodos que há maior aproveitamento e aqueles que esta 

fonte pode ser escassa.  

Este resumo é uma das bases para um trabalho que visa 

utilizar água pluvial para o abastecimento de dois açudes e 

de uma área irrigável de 150m², deixando de utilizar o 

manancial abastecedor da cidade de Umuarama-PR 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da Área de Estudo 

A Figura 1 apresenta a localização da propriedade 

ruralde agricultura familiar, objeto deste estudo (lat. 23° 

45’ 59” S, long. 53° 19’ 30”W e alt. de 442 metros acima 
do nível do mar), com acesso pela PR-580 e estrada 

Jurupoca. 

A região apresenta clima predominante do tipo Cwa. A 

precipitação média anual é em torno de 1.500 mm e 

amplitudes térmicas anuais que variam de -2 a 38°C 

(IAPAR, 2016). 

 
Figura1: Localização a propriedade rural no Estado do Paraná e 

no Brasil. 

2.2 Análise do Regime Sazonal das Chuvas da Região 

de Umuarama-PR 

Foram utilizados dados pluviométricos disponibilizados 

pela Agência Nacional de Águas (ANA), através do portal 

da hidroweb (http://www.snirh.gov.br/hidroweb). A 

estação utilizada, de nome UMUARAMA – IAPAR, 

Código no 2353008, com Latitude 23° 43' 59'' S, Longitude 

53° 16' 59'' W e altitude de 480,000 m acima do nível 

médio do mar. Os dados são diários e foi utilizada uma 

série de 42 ano referente a 1974 e 2016, sem falhas.  

Para análise sazonal, os dados diários foram acumulados 

em período mensal através do Microsoft Office Excel 

2007. Foram determinados o acumulado mensal, a média 

mensal, o valor máximo diário de chuva (mm) e o número 

de dias com chuva. A partir da construção de tabelas, 

criou-se gráficos comparativos das médias entre 1974 – 

2016, e os anos de 2015 e 2016, para melhor análise, com 

base no trabalho de gestão proposto. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise Sazonal da Precipitação 

A média histórica de precipitaçãoemUmuarama é de 1655,4 

mm, sendo observado no ano de 2015 o maiorvolume anual de 

2718,8 mm.ano-1, considerado o recordeemrelaçãoao período 

de monitoramento, superando a máxima ocorridaem 1997 de 

2276,2 mm.ano-1, conforme Figura 2. 

 
Figura3: Comparação da precipitação acumulada anual e da 

média anual da série (1974 - 2016). 

 

Os dados registrados no último trimestre de 2015 e 2016 

são apurados por umestudo de umasérie de 19 anos (1981 

a 2000) realizado por Obregón & Marengo (2007) que 

constataramum aumento do total de chuvas para todo o sul 

do Brasil, assim como na frequência e intensidade dos 

eventos extremos. Apesar da série utilizada no artigo não 

ser de abrangência igual ao presente estudo, à justificativa 

apresentada para eventos extremos é influente a ocorrência 

do fenômeno do El Niño.A National Oceanic and 
Atmospheric Administration (2007), utilizou do Oceanic 

Nino Index, que é um índice primário para monitorar o El 

Niño, calculado pela média das anomalias de temperatura 



 

 

da superficie oceânica da área leste-central do Oceano 

Pacífico Equatorial, a qual se enquadra nas clases de fraco, 

moderado, forte e muito forte. Os intervalos considerados 

muito fortes foram detectados 1982-83, 1997-98 e 2015-

16, que coincidem com os picos de precipitação mais 

elevada em Umuarama-PR. 

A Figura 3 apresenta os resultados médios mensais da 

série histórica (1974 – 2016) e dos anos de 2015 e 2016.  

O ano de 2015 foi o mais chuvoso de toda a série histórica, 

e o mês de julho merece destaque por ser caracterizado por 

registros de baixos volumes de precipitação, tanto de valor 

médio, quanto de valor mínimo.  

No entanto, a precipitação acumulada no mês de julho de 

2015 foi de 434,7 mm, correspondendo a 451% a mais que 

a média mensal, alcançando o volume máximo da série 

histórica. Neste mês, além de ter chovido muito, 

apresentou 16 dias com chuva, correspondendo a mais do 

que o dobro esperado que é de 7 dias com chuva, 
constando dois dias com volume precipitado elevado da 

ordem de 140,9 e 100 mm, respectivamente, sendo restante 

chuvas moderadas e fracas.  

 
Figura2: Médias mensais dos números de días com chuva durante 

o período de 1974 – 2016, 2015 e 2016. 

A Figura 4 mostra a variação ocorrida nos anos de 2015 e 

2016 emrelação a média, sendo observado o mês de julo 

com a variação mais elevada positivamente seguido do 

mes de novembro de 2015.  

 
Figura 4: Variação da precipitação dos anos de 2015 e 2016 em 

relação à média (1974 – 2016). 

4 CONCLUSÕES 

Por meio da análise do regime sazonal das chuvas, 

observa-se que a região de Umuarama é chuvosa e o a 

precipitação é bem distribuído mensalmente, tendo os 

meses de junho e julho com os menores volumes de 

acumulados. Esta região possui poucos rios propícios a 

utilização para usos múltiplos, sendo a captação da água 

da chuva uma opção indicada, para atividades básicas, 

bem como aplicadas a irrigação da agricultura, 

necessitando de dimensionamento adequado de sistemas 
de armazenamento.  
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1 INTRODUÇÃO 

O transporte coletivo é fundamental nas cidades, tornando-

se imprescindível para a vitalidade econômica e a qualidade 

de vida dos cidadãos. A saúde e eficiência do ambiente de 

trabalho e todos os fatores que envolvem sua atividade estão 

diretamente ligadas ao meio ambiente. 

O aumento da motorização individual tem intensificado o 

tráfego nos grandes centros urbanos, com a consequente 

degradação ambiental, devido à poluição atmosférica 

provocada pelos veículos automotores (IBAMA, web). 

Além do mais, têm ocupado lugar de destaque, visto que 

atinge grande parcela da população. 

Em uma empresa de transporte coletivo outra forma comum 

de poluição é a sonora. É relevante destacar que, dentre os 

agentes nocivos à saúde, o mais frequente no ambiente de 

trabalho é o ruído. 

De acordo com Amorim et al. (2012), o desenvolvimento 

econômico das indústrias e o aumento no número de 

máquinas, a perda de audição e os problemas auditivos 

provocados pelos ruídos passaram a ser alguns dos maiores 

problemas na saúde ocupacional. 

Diante da importância do tema, o objetivo deste trabalho foi 

verificar a ocorrência de três diferentes formas de poluição 

dentro de uma empresa de transporte coletivo. Foram 

realizados testes de opacidade, poluição sonora e 

microbiológica. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa realizada foi de caráter prático e de 

levantamento de dados. O estudo foi realizado em uma 

empresa de transporte coletivo de Joinville/SC. Segundo 

informações da empresa, esta conta com uma frota de 260 

veículos, percorrendo cerca de 1.300.000 km/mês, 

aproximadamente. A sequência de análises para opacidade, 

ruídos e análises microbiológicas, é apresentada a seguir. 

2.1 Opacidade 

Inicialmente, fez-se um levantamento dos modelos de 

carros que compõem a frota de 260 veículos da empresa, ao 

total são 20 modelos pertencentes às marcas Volkswagen 

(VW), Mercedes Benz (MBB) e Volvo. 

Em seguida, foram determinados os valores de opacidade 

para cada modelo de carro, de acordo com a Norma 

Brasileira NBR-13037, mediante utilização de opacímetro 

certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO (ABNT, 

2000). Após, os valores foram comparados com os manuais 

de proprietário e de serviço do veículo que, conforme artigo 

3° da Resolução CONAMA Nº 016, de 13 de dezembro de 

1995, devem conter o valor do índice de fumaça (opacidade) 

em aceleração livre definido para a etiqueta.  

2.2 Ruídos externos 

Para a avaliação do nível de ruídos foi utilizado um medidor 

de Nível de Pressão Sonora (NPS) do tipo decibelímetro, 

certificados pelo INMETRO. 

As medições foram efetuadas em pontos afastados 

aproximadamente a 1,2 m do piso e, pelo menos, 2 m do 

limite da propriedade e o nível sonoro médio determinado a 

partir dessa série de medidas foi calculado conforme 

recomenda a NBR 10.151 (ABNT, 2000). Os pontos de 

medição foram escolhidos de modo a abranger a maior parte 

do terreno da empresa (Figura 1), totalizando sete pontos. 

 
Figura 1: Localização dos pontos para medição de ruídos. 

Para estabelecer parâmetros de acordo com a legislação, 

utilizou-se o limite para ambientes externos de 55dB no 

período diurno e 50dB no período noturno, valores 

estabelecidos para área mista, predominantemente 

residencial, de acordo com a NBR 10.151 (ABNT, 2000). 

As coletas foram feitas durante 5 minutos (300 segundos), 

registrando-se o valor de NPS a cada 5 segundos. 

2.3 Análise Microbiológica 

Foram selecionados 10 ônibus, e realizadas coletas em 

duplicata de amostras das superfícies (bancos e balaustres) 

do interior dos ônibus antes e após a limpeza realizada pela 

empresa, e durante o uso em horário comercial. 

Utilizou-se o método de plaqueamento em superfície, com 

swabs estéreis umedecidos em água deionizada estéril, 



 

 

passando pelas superfícies do interior do veículo com 

pressão constante em movimentos giratórios (SILVA, 

2007). Em seguida estes swabs foram passados sobre a 

superfície das placas de Petri contendo meio de cultivo Plate 

Count Agar (PCA) e, após inocular as placas, estas foram 

vedadas com parafilm e mantidas em estufa a 37 oC durante 

48 h. Na sequência do período de incubação, as placas 

foram examinadas e os resultados da média das coletas em 

duplicata, foram anotados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Opacidade 

Os testes de opacidade foram realizados nos veículos 

disponíveis na empresa, representando 71% (185 carros) do 

total de veículos utilizados. Destes, 40 carros estão em 

desacordo com o índice de opacidade permitido pela 

legislação.  

Cabe ressaltar que a maior parte dos carros em desacordo, 

tem grande tempo de uso, variando entre 9 a 12 anos. 

De acordo com Souza (2010), os principais fatores que 

podem ter resultado no aumento da emissão de opacidade 

são o filtro de ar sujo, bomba de combustível desregulada, 

bicos de injeção alterados, válvulas desreguladas, freios 

tocando nas rodas, embreagem patinando, pneus murchos, 

tanque de combustível sujo, entre outros. 

Faz-se necessário, uma melhor análise de cada carro 

reprovado, a qual é realizada pela empresa a partir do 

Programa de Manutenção do Veículo. Sugere-se ainda que 

para manter adequados os níveis de opacidade dos veículos, 

a revisão seja realizada com maior regularidade, e com base 

nas possíveis causas da emissão de fumaça preta citadas por 

Souza (2010), sugere-se também que seja analisado o tempo 

de vida útil dos filtros de ar, bomba de combustível, bicos 

de injeção, entre os demais citados, de modo a realizar ações 

preventivas como troca e manutenção das peças dentro do 

tempo determinado. 

3.2 Ruídos externos 

Para áreas mistas, predominantemente residenciais, o nível 

de ruído permitido é de 55 dB durante o dia e 50 dB à noite 

(ABNT, 2000). Os resultados obtidos para as medições 

diurnas apontaram uma variação entre 72,4 dB e 87,8 dB, e 

para as medições noturnas a variação é de 70,6 dB até 80,0 

dB, todos excedendo o limite estabelecido pela NBR 10151 

(ABNT, 2000). 

Os pontos 1,4,5 e 7 (Figura 1), apresentaram maiores ruídos. 

Segundo Golebiewski et al. (2003), uma rodovia de tráfego 

intenso, pode chegar a gerar níveis sonoros de cerca de 80 

dB próximo às suas margens. Desta forma, pode-se 

observar que estes pontos não sofrem influências apenas do 

veículo automotor e do funcionamento da empresa, mas de 

uma somatória de fatores, dentre eles o tráfego local. 

Sugere-se reduzir o risco dos funcionários à exposição do 

ruído, selecionando os pontos em que se faz necessário o 

uso dos protetores auriculares. 

3.3 Análise Microbiológica 

A ocorrência de contaminação bacteriana, observada nos 10 

carros selecionados aleatoriamente (5 carros no horário de 

limpeza, e 5 carros durante o uso) foi expressiva: em todas 

as placas de cultivo observou-se a formação de colônias 

bacterianas. 

Comparando as amostras obtidas antes e após a limpeza, 

pode-se concluir que a quantidade de bactérias presentes 

durante o uso é menor, isto pode estar relacionado ao tipo 

de microrganismo presente e sua resistência no meio, e ao 

método de limpeza, o qual pode estar influenciando o grau 

de contaminação. 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados da pesquisa servem de exemplo para que se 

busquem melhorias nas condições de trabalho e 

consequentemente da saúde e qualidade de vida dos 

colaboradores e usuários do transporte público. 

Realizar a vistoria dos veículos, com a periodicidade 

adequada, trocando as peças ou ajustando-as sempre que 

necessário, é um fator a ser considerado para o controle dos 

níveis de opacidade. 

Os resultados das análises realizadas para os ruídos 

mostram que faz-se justificável o uso dos protetores 

auriculares. 

Com relação aos testes microbiológicos, é necessário um 

estudo mais aprofundado, para identificação das bactérias 

presentes no ambiente, e desta forma a adoção de medidas 

para minimizar sua presença ou eliminar completamente 

estes microrganismos. 

Quanto aos usuários do transporte público, sugere-se que a 

empresa promova campanhas de higienização, para evitar 

doenças transmitidas pelo ar e pelo contato com as 

superfícies. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional está diretamente ligado 

a expansão urbana nas cidades e ao planejamento 

urbano. Desse modo, quanto mais à população 

cresce maior é a tendência de a cidade expandir 

para novos lados, que inicialmente não constavam 

como opção dentro do planejamento urbano ou 

talvez tivessem alguma destinação e ocupação 

diferente do que a implantação de novos 

loteamentos para uso residencial. Como 

consequências, surgem assim, diversos impactos 

ambientais de relevante importância que podem 

prejudicar a qualidade de vida de toda a população. 

Segundo Santos (2004), o conceito de planejamento 

rural e urbano é citado no cap. 7 da Agenda 21, e 

recomenda-se o estudo das atividades oriundas do 

processo humano com relação ao uso da terra e a 

avaliação dos espaços dentro dos conceitos de 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, 

relacionados com suas dimensões sociais, politica, 

cultural e econômica. 

A grande maioria dessas áreas de ocupação acaba 

por sofrer transformação em seu relevo, existe 

também a retirada de grande parte da cobertura 

vegetal que vem a ser substituída por edificações e 

pavimentos asfálticos, e por fim, por muitas vezes a 

rede coletora de aguas pluviais desemboca em uma 

rede menor e todos esses fatores geram uma 

problemática como, por exemplo, as enchentes.  

Dito isso, o presente artigo tem como objetivo 

analisar a ocupação do solo e identificar seus 

impactos ambientais de loteamentos localizados na 

cidade de Pato Branco, sudoeste do Paraná. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa presente se fez em quatro loteamentos 

da cidade de Pato Branco, sendo dois loteamentos 

implantados na cidade a mais de vinte anos e os 

outros dois implantados em menos de dez anos. Os 

mesmos serão regiões de analise de impactos 

ambientais bem como de analise de adequação a 

fim de gerar menos impactos, no caso dos 

empreendimentos datados com menos de dez anos. 

A escolha dessas áreas se deu por fatos ocorridos 

anteriormente, como enchentes, questionamento por 

parte da população com relação ao local do 

empreendimento e locais descritos como de 

expansão urbana. Assim, as regiões de estudo 

contam com dois loteamentos totalmente ocupados 

por residências, sendo esses: Bairro Industrial 1 e 

Bairro Bonatto ambos situados na ZR3 (Zona 

Residencial 3); E dois loteamentos em fase de 

ocupação: Industrial 2 e Vila Matilde também 

contidos na ZR3 (Zona Residencial 3). Todos esses 

empreendimentos, tanto na sua fase de implantação 

bem como na sua fase de ocupação, causaram 

impactos ambientais de ordem local. 

Para a identificação de tais impactos foi feita a 

utilização de bibliografias e estudos similares feitos 

anteriormente em outras regiões e em seguida foi 

aplicado o método de listagem de controle ou 

também conhecido como check list. “Esse método 

de listagem consiste em uma simples relação de 

fatores que devem ser associados aos impactos 

ocorrentes na área de estudo.”, (SANTOS 2004, 

p.115).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Utilizando o procedimento de check list, os 

impactos ambientais foram apontados para as fases 

de implantação e de utilização seguindo cada um o 

seu meio (físico, biótico, antrópico)  

Impactos ambientais no meio físico:  

1) Aumento da Vulnerabilidade a Processos 

de Erosão e Desestabilização de Encostas: as causas 

desses processos se da já na implantação do 

loteamento, levando em consideração a retirada da 

cobertura vegetal, movimentação de volumes de 

terra e impermeabilização do solo, esses fatores 

geram possíveis problemas de erosão.  

2) Aumento da Superfície Impermeável: os 

empreendimentos cotam com a edificação de 

residências bem como a implantação de vias de 

trafego, e tudo isso causa o aumento da superfície 

que não drena as aguas oriundas das chuvas.  

3) Alteração das Feições Naturais do Relevo: 

todos os loteamentos contam com a alteração do 

seu relevo natural por meio de compactação ou 

movimentação de terra a fim de regularizar os lotes, 

quadras e ruas. 

4) Indução ao Assoreamento: foi identificado 

em todos os empreendimentos um aumento do 

escoamento superficial devida a impermeabilização 

do solo e desmatamento das margens de córregos, 

esses processos geram uma indução ao 

assoreamento. 

5) Intervenção no Curso da Água Para 

Implantação dos Barramentos e Estruturas 

Hidráulicas: para algumas áreas de estudo, surgiu a 

implantação de bacias de contenção com a 

finalidade de evitar possíveis alagamentos, uma 

medida de eficácia porem as mesmas intervêm no 

curso natural do corpo hídrico. 



6) Enchentes: alguns dos loteamentos foram 

implantados em áreas alagadiças ou próximas de 

córregos sem nenhum tipo de planejamento. Com o 

aumento da área impermeável e sem nenhum tipo 

de preservação as matas ciliares no entorno fazem 

com que os processos de enchentes se tornem cada 

vez mais frequentes. 

 Impactos Ambientais no Meio Biótico: 

1) Redução da Cobertura Vegetal: as 

alterações se referem quanto a retirada da cobertura 

vegetal em todos os empreendimentos para a 

implantação de ruas e edificações. 

2) Recomposição da Vegetação Ciliar: o 

planejamento urbano do município prevê a 

recomposição da mata ciliar para fim de 

despoluição dos córregos, evitando assim de 

resíduos chegarem a esse corpo hídrico. 

3) Preservação de Áreas Verde: o projeto de 

preservação de áreas verdes esta previsto na LUPA 

(Lei de Uso e Ocupação do Solo), e o mesmo prevê 

que todo loteamento deve ter uma porcentagem 

mínima de área verde a fim de minimizar os 

impactos ambientais e trazer qualidade e lazer para 

a população residente do empreendimento. 

Impactos Ambientais no Meio Antrópico: 

1) Geração de Trafego nas Principais Vias de 

Acesso: as regiões de estudo localizam-se retiradas 

do centro do município de Pato Branco, por isso se 

faz necessário um meio de locomoção, gerando 

assim, trafego intenso nas vias de acesso a estes 

locais, em horários de pico. 

2) Aumento da Demanda Local de Água: 

tanto na fase de implantação para processos de cura 

do pavimento asfáltico das vias, quanto para a fase 

de utilização do empreendimento, visto que o 

mesmo tem função residencial prevendo assim 

abastecimento dos moradores desse local. 

3) Aumento da Demanda Local por 

Transporte Público: como falado anteriormente, as 

áreas de estudo se encontram afastadas do centro do 

município, necessitando assim de meios de 

locomoção tanto particular quanto públicos, no 

segundo caso assim se prevê um aumento na 

demanda por transporte público. 

4) Aumento da Produção de Esgotos: como 

se trata de empreendimentos residências, todos 

devem ter esgotos, alguns preveem a rede coletora 

de esgotos e outros contam com um sistema mais 

simples de instalação, a fossa séptica. 

5) Aumento da Produção de Resíduos 

Sólidos: existentes na fase de implantação com a 

execução das ruas e também durante a fase de 

utilização aonde aparecem resíduos sólidos da 

construção civil vindos do processo da construção 

das residências, e também do próprio processo de 

ocupação desses locais com moradias instaladas.  

Com os resultados do check list é possível chegar 

em resultados, e também fazer uma comparação 

quanto aos empreendimentos antigos relacionados 

aos mais novos. 

O fato dos loteamentos mais antigos terem sua 

implantação feita há alguns anos, quando ainda não 

se pensava em planejamento urbano e ainda não 

existia total fiscalização, fez com que algumas 

residências se instalassem ao entorno de encostas 

de rios e áreas alagadiças, gerando uma série de 

consequências e impactos ambientais de grande 

perda material e financeira para a população que ali 

residia. Nos loteamentos mais recentes, como no 

caso do Loteamento Vila Matilde, foi possível 

identificar uma estrutura já pensada para a 

ocorrência de menos impactos ambientais, como a 

existência de cobertura vegetal intacta e a 

instalação de estruturas hidráulicas em regiões de 

baixadas.  

Com relação aos impactos negativos observados em 

todas as regiões de estudo, podemos destacar a 

ocupação em torno de córregos gerando assim 

grande caos e medidas urgentes para amenizar a 

situação causada por enchentes. Observamos 

também que ainda existe um excesso de 

impermeabilização do solo sem se pensar em áreas 

que poderiam ser preservadas amenizando assim 

esse processo de impermeabilização e ajudando na 

filtração do solo. Dos quatro empreendimentos 

estudados, apenas o Loteamento Vila Matilde conta 

desde o inicio com área de preservação, enquanto o 

Industrial 1 conta com um parque ambiental 

implantado há alguns anos, visando conter as cheias 

do córrego que passa pelo local. 

 

CONCLUSÃO 

Com a finalização do presente artigo foi possível 

listar os principais impactos ambientais que 

acontecem nas regiões de estudo. Loteamentos que 

tem sua época de implantação datados a mais tempo 

apresentam muitos problemas quanto a sua 

ocupação desordenada e em locais impróprios. 

A implantação de novos loteamentos que seguem as 

normas previstas no planejamento urbano, vem a 

ser de extrema importância para o município, visto 

que o mesmo terá um crescimento ordenado e áreas 

residenciais que proporcionam ótima qualidade de 

vida a população existente no local. Não 

esquecendo as medidas adotadas para melhoria dos 

bairros antigos que tem igual importância quanto a 

chegada de um novo empreendimento, visto que o 

mesmo também interfere na qualidade de vida da 

população que ali reside. 
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1 INTRODUÇÃO 

A questão energética vem se tornando uma preocupação a 

nível mundial, uma vez que devido principalmente às 

mudanças climáticas e ao aquecimento global, muito se tem 

discutido sobre a otimização do uso dos recursos naturais e 

a crescente utilização de fontes de energia com baixa 

emissividade de gases de efeito estufa e pequenos impactos 

ambientais (CONEJERO et al., 2015). 

Uma vez que o conforto e a praticidade proporcionados pela 

eletricidade à sociedade são possíveis em grande parte com 

a exploração de combustíveis e minerais poluidores e 

perigosos, surge a necessidade do ser humano em pensar 

com seriedade na ampliação do uso de fontes renováveis de 

energia nos próximos anos (PATERNO, 2015). 

A energia elétrica é uma das principais formas de energia 

atuais, sendo utilizada em diversas aplicações, desde uma 

pequena residência até grandes indústrias, assumindo desta 

forma posição de evidência para o desenvolvimento 

econômico de um país. O Brasil tem atualmente em seu 

vasto território as mais variadas formas de geração de 

energia, com capacidade total de geração gira em torno de 

160.027.735 kW, neste cenário busca-se aumentar esta 

capacidade, para prover a necessidade de um país em pleno 

desenvolvimento (ANEEL, 2018). 

Entre as fontes de energia renováveis, figura a solar 

fotovoltaica, vista pelo governo brasileiro como uma forma 

de aumentar a capacidade do sistema elétrico sem a 

necessidade de grandes investimentos. Assim, por meio de 

adequação na legislação, surge a Resolução Normativa 

482/2012, que estabelece o marco regulatório para a 

inserção das energias renováveis na matriz energética 

brasileira incentivando a produção para a micro e mini 

produção distribuída, com destaque para a tecnologia 

fotovoltaica devido a fácil aplicação (ANEEL, 2012). 

A questão energética possui relevante significado no 

contexto ambiental e na busca pelo desenvolvimento 

sustentável, uma vez que, o setor energético é responsável 

por causar impactos ambientais em toda a sua cadeia de 

desenvolvimento, desde a captura de recursos naturais 

necessários aos processos produtivos, até seus usos finais 

pelos consumidores (REIS, 2011). 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar e 

comparar os resultados da geração de energia de um sistema 

fotovoltaico conectado à rede, instalado em uma residência 

na cidade Medianeira – PR, bem como, verificar a 

viabilidade econômica e retorno financeiro do investimento. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O sistema está instalado em uma residência no interior do 

estado do Paraná, na cidade de Medianeira. Por meio dos 

dados de latitude e longitude da localização da residência, 

foi possível obter os valores de irradiação diários médios de 

cada mês no plano horizontal, considerando um azimute de 

-15º e o ângulo de instalação do sistema de 25º, obteve-se 

um valor médio de 5,96 kWh/m²/dia (RADIASOL, 2017). 

O gerador utilizado no sistema é composto basicamente por 

um arranjo de 5 módulos fotovoltaicos modelo 255 Wp da 

marca Canadian, ligados em série e acoplados por 

conectores MC4. O sistema é ligado à caixa de junção 

(string box), protegido por fusíveis de 15 amperes, por um 

jogo de DPS (dispositivo de proteção contra surtos) e um 

disjuntor de 32 amperes. Posteriormente a essa proteção, o 

sistema é então ligado ao inversor fotovoltaico marca PHB 

que realiza a leitura da energia da rede e converte a energia 

proveniente dos módulos para ser injetada na rede.  

Uma parte da energia será consumida instantaneamente 

pelas cargas que estiverem ligadas dentro da residência, o 

restante será injetado na rede da concessionária, que é 

responsável pelo controle da entrada e saída de energia 

através do medidor bidirecional. 

O tempo de retorno do investimento (payback) foi calculado 

levando-se em conta os valores referentes ao investimento 

para a instalação do sistema, os dados de geração e a 

economia obtida.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise econômica 

Não houveram custos com projeto e instalação do sistema, 

uma vez que estes foram realizados pelo próprio dono da 

residência. Já os custos de aquisição dos equipamentos 

foram de R$8.648,63 com pagamento à vista, porém, como 

foram necessárias algumas alterações nas instalações da 

residência, estima-se que os custos foram de R$9.000,00. 

Em pesquisa no site do fornecedor, o preço do sistema, em 

2017 era de R$10.934,08 (ELETROBRAX, 2017).  

Analisando o consumo de energia da residência entre junho 

e outubro de 2016, percebe-se que o consumo de energia em 

todos os meses é maior do que a energia injetada, e, 

portanto, não há crédito de energia disponível para o 

gerador. A Tabela 1 mostra os dados de energia injetada na 

rede e a consumida, e seus respectivos valores em reais. 

Analisando a Tabela 1, e sabendo que o valor por kWh de 

energia consumida é de R$0,6409 e o de energia injetada é 

R$0,4214 obtém-se uma economia de R$337,54. Levando-

se em conta o dado de economia para os 5 meses, têm-se 

uma média de economia mensal de R$67,51. Como o custo 

total do sistema foi de R$9.000,00, calcula-se que o tempo 

de retorno do investimento é de cerca de 11 anos, 

desconsiderando os gastos com manutenção do sistema. 

 



 

 

Mês 

Energia 

consumida 

(kWh) 

Valor do 

consumo 

(R$) 

Energia 

injetada 

(kWh) 

Valor 

da 

energia 

injetada 

(R$) 

Junho 215 137,81 119 50,15 

Julho 229 146,78 161 67,84 

Agosto 230 147,42 155 65,32 

Setembro 268 171,78 164 69,11 

Outubro 256 164,09 202 85,12 
Tabela 1 – Valores mensais economizados e pagos à concessionária. 

3.2 Viabilidade ambiental 

Além da viabilidade econômica da implantação dos painéis 

fotovoltaicos, destaca-se sua viabilidade ambiental. O 

Brasil possui abundância de recursos naturais e demonstra 

variedade naqueles utilizados para a geração de energia. A 

energia solar é uma fonte renovável, praticamente 

inesgotável e com quase total ausência de poluição, sendo 

uma alternativa promissora e eficaz (SANTOS, 2008). 

A busca por fontes de energías sustentáveis, com destaque 

para a energia fotovoltaica possui grande influência na 

minimização dos impactos relacionados ao uso desenfreado 

dos recursos energéticos, sem comprometer a qualidade de 

vida e o desenvolvimento econômico (CAMARGO, 2016). 

Os sistemas fotovoltaicos, trazem ainda a vantagem 

associada à preservação do meio ambiente por evitar a 

construção de novas usinas hidroelétricas, diminuindo o 

alagamento de grandes áreas e a consequente modificação 

de ecossistemas e habitats (BORGES & ZOUAIN, 2010).  

Neste sentido, é importante o aumento dos investimentos 

visando a ampliação e a inserção da fonte solar na matriz 

energética brasileira, buscando o desenvolvimento 

econômico aliando a sustentabilidade ambiental. 

4 CONCLUSÕES 

O consumo e a demanda por energia elétrica é crescente no 

cenário atual, e buscam-se meios de produzi-la de forma 

limpa e menos impactante. O referido sistema fotovoltaico, 

obterá atualmente um geração anual em torno de 1925,4 

kW, uma média mensal aproximada de 160 kW, variável de 

acordo com as condições climáticas de cada mês. 

Programas do governo federal começam a promover o uso 

e produção de energias limpas como a fotovoltaica, porém 

ainda são processos que demandam estudos, que buscam 

reduzir custos e investimentos para tornar viáveis tais 

atividades. A legislação brasileira, por outro lado ainda é 

falha quanto a normas sobre estas atividades, e a energia 

fotovoltaica ainda é tida pelos planos e programas federais 

como algo duvidoso. 

O Brasil se caracteriza por possuir tecnologias e 

conhecimentos necessários para construção e operação de 

plantas de energia fotovoltaica conectadas a rede elétrica, e 

o mais importante, apresenta um enorme potencial de 

geração, devido as suas características climáticas.  

O referido sistema solar fotovoltaico deste trabalho gerou 

para os meses de estudo de junho a setembro, uma economia 

de R$ 337,54 na conta de energia elétrica da residência. 

Considerando a média mensal, suscitaria uma economia 

anual em torno de R$ 810,00. Sem considerar os gastos com 

manutenção, em torno de 11 anos de atividades deste 

sistema instalado seriam necessários para debater os 

investimentos da instalação.   

Conclui-se em relação ao tema abordado que a energia solar 

é uma atividade que ainda demanda de investimentos 

relativamente altos e com retorno previsto apenas a longo 

prazo, porém subentende-se que apresenta-se como uma 

alternativa vantajosa se levarmos em conta as questões 

ambientais, que suscitam o desenvolvimento de energias 

limpas. Sugere-se estudar a utilização de sistemas de 

energia solar em locais isolados e de difícil instalação de 

redes de transmissão, o que poderia apresentar uma melhor 

viabilidade econômica. 
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COMPARAÇÃO  

 ENTRE DOIS SISTEMAS DE DESTILAÇÃO 

SOLAR POR GARRAFAS PET  
 

Palavras chave: Destilador solar, tratamento de águas cinzas, 

sustentabilidade 

1.  INTRODUÇÃO 
De acordo com o relatório das 

Nações Unidas sobre recursos 

hídricos de 2016, nas últimas 

décadas o consumo de água 

cresceu duas vezes mais que a 

população, e a previsão é que até 

2050 a demanda por água cresça 

55%. O relatório alerta ainda para 

o fato de que os recursos hídricos 

podem sofrer uma diminuição de 

40% até 2030 (CONNOR; 

PAQUIN, 2016). 
Por outro lado, sabe-se que o 

reúso é uma das mais simples 

alternativas para contornar essa 

situação, a partir do tratamento de 

águas cinzas, por exemplo. Seu 

uso para irrigação e outros fins é 

muito antigo, mas somente a 

partir da década de 80, com a 

escassez de água e a pressão para 

que se fizesse uso sustentável dos 

recursos naturais, a tecnologia 

passou a ser utilizada com a 

finalidade de tratar os efluentes 

domésticos, (ANGELAKIS; 

SNYDER, 2015).  
O tipo de tratamento a ser 

aplicado dependerá da origem do 

efluente e da destinação que a ele 

deve ser dada. O tratamento de 

águas por meio da destilação solar 

é uma técnica muito comumente 

aplicada em regiões diversas, 

particularmente onde há alto 

índice de irradiação solar, 

(CHAIBI, 2000), (SAHOO et al., 

2016). 
Dessa forma, este trabalho propõe 

o desenvolvimento e a 

comparação entre dois sistemas 

de destilação, destinados ao 

tratamento de águas cinzas, 

fazendo uso da radiação solar.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O material utilizado baseou-se em 

garrafas PET (Polietileno 

tereftalato), canos de PVC, sacos 

plásticos na cor preta e estruturas 

de madeira para suporte. Tendo 

em vista o desenvolvimento e a 

comparação entre dois sistemas 

feitos visando a destilação de 

águas cinzas, o projeto foi 

desenvolvido em etapas 

sequenciais, detalhadas a seguir:  
 

2.1 Etapa 1 - pesquisa 

bibliográfica  
Nesta etapa, foram realizadas 

pesquisas em literatura a respeito 

dos processos de destilação e 

modelos existentes. 

 

2.2 Etapa 2 - desenvolvimento 

dos sistemas 
2.2.1 Tipo pirâmide  
Consiste em um sistema formado 

por garrafas PET conectadas a 

canos de pvc escuros, escolhidos 

para que houvesse facilidade de 

evaporação da água. A 

distribuição dessas garrafas foi 

feita em duas fileiras e de forma 

alternada. Por meio de outras 

tubulações, os canos de pvc foram 

conectados, de forma paralela, a 

um cano de pvc de cor clara e de 

maior diâmetro, para permitir que 

ocorresse a condensação do vapor 

d´água gerado. Foram utilizadas 8 

garrafas, cada uma com 

aproximadamente 200 ml de água 

cinza. O sistema foi posto, 

durante a manhã, em um local 

com alta incidência solar, sendo 

observado por um período de 1 

dia.  



 
Figura 1: Sistema do tipo pirâmide 

 
2.2.2 Tradicional com 

inclinação lateral 
Consiste em um sistema com a 

utilização de duas garrafas PET. 

Realizou-se em uma delas, o corte 

de suas extremidades e um corte 

lateral, permitindo o 

envolvimento de uma segunda 

garrafa, na qual fez-se um 

pequeno corte retangular em um 

dos flancos. O processo de 

destilação ocorre nesse sistema a 

partir do aumento da temperatura 

da água contida na garrafa que se 

encontra por baixo. Assim, o 

vapor de água evaporado, ao 

atingir a superfície da garrafa que 

se encontra por cima (levemente 

mais fria), perde calor e condensa. 

Após a montagem do sistema, a 

garrafa de dentro foi preenchida 

com 200 ml de água cinza e esse 

foi exposto em um local com alta 

incidência solar, de forma 

inclinada, durante um dia.  
 
Etapa 3 - Análises laboratoriais 
Foram realizadas análises de pH e 

condutividade elétrica com a 

amostra de água. 

3. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES 
No modelo 1 não se obteve êxito 

quanto à destilação da água cinza 

para reuso, enquanto que no 

modelo 2 este objetivo foi 

atingido.  
O modelo que apresentou bons 

resultados, originou, após o 

período em observação, um 

volume de 10 ml de água 

destilada. Foram então realizadas 

análises de pH (Potencial 

Hidrogeniônico) e de 

condutividade com a amostra de 

água, antes e depois do processo. 

Os valores obtidos antes da 

destilação foram de 8,0 para ph e 

524,9μS/cm para condutividade. 

Após o processo de destilação, o 

valor de ph encontrado foi de 6,4, 

enquanto que a condutividade foi 

de 10μS/cm. 

4. CONCLUSÃO  
Pode-se concluir, portanto, que o 

modelo 2 apresentou melhores 

resultados se comparado ao 

modelo 1, tendo sido provada sua 

eficiência e facilidade de 

execução. 
Sabe-se, porém, que o modelo 1 

também dispõe de potencial 

quanto ao processo de destilação. 

Entretanto, problemas como a má 

vedação e a localização 

inadequada do cano de PVC 

branco, prejudicando seu 

resfriamento, impossibilitaram 

uma maior eficiência por parte do 

sistema. Portanto, faz-se 

necessário uma continuação do 

estudo, de forma a aprimorar este 

modelo, atividade que já vem 

sendo desenvolvida. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Preocupação com os serviços de saneamento básico, 

foram intensificados principalmente devido ao aumento 

populacional em meio urbano, provocando interferências 

no meio natural com a impermeabilização do solo e 

supressão da vegetação nativa, provocando o aumento do 

escoamento superficial, o que acaba gerando a ocorrência 

de processos erosivos, aumentando a necessidade em se 

adotar medidas que eliminem ou diminuam os impactos 

causados por este crescimento (TUCCI, 2005). Neste 

trabalho realizou-se um estudo de caso no bairro Itamaraty 

2ª etapa a fim de verificar a conservação e contribuição do 

sistema de drenagem urbana implantado no bairro na 

formação de processos erosivos, além de outros fatores 

que contribuem ou possam vir a contribuir para a 

degradação do solo dentro do perímetro urbano do bairro. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A área objeto de estudo está localizada na porção Oeste da 

cidade de Anápolis, no bairro Itamaraty 2ª etapa nas 

coordenadas 16º18’08.40”S - 48º58’10.94”O. A fim de 

realizar uma análise de natureza qualitativa no bairro, 

buscou-se referências bibliográficas, retiradas de diversas 

fontes como, artigos científicos, trabalhos acadêmicos, 

jornais, e coleta de informações junto a prefeitura 

municipal de Anápolis, além da realização de 

levantamento em campo através de imagens visualizadas 

no Google Earth; carta imagem com curvas de nível 

fornecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Habitação de Anápolis (SMMAH); e verificação in loco da 

infraestrutura de drenagem urbana (Sarjeta, bocas de lobo - 

BLs e Estrutura de lançamento Final - ELF), e das áreas 

com sinais ou riscos de processos erosivos, tais visitas 

ocorreram entre os meses de janeiro e maio de 2018. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Infraestrutura de drenagem urbana e sua 

conservação 

Foi verificado que Anápolis já possui o seu Plano Diretor 

de Drenagem Urbana – PDDU, que busca dentre outras 

funções desenvolver medidas para a universalização do 

sistema de drenagem, com a definição de alternativas de 

intervenção visando a prestação dos serviços de drenagem 

pluvial, com estabelecimento de metas, em acordo com as 

características do município (SMMAH, 2016). 

O bairro Itamaraty 2ª etapa possui infraestrutura de 

drenagem urbana subterrânea e superficial em quase toda a 

sua extensão. Verificou-se a ausência de infraestrutura de 

drenagem principalmente em ruas com declividade 

acentuada; outros locais que não possuem infraestrutura de 

drenagem estão próximos às chácaras dentro do perímetro 

urbano e próximas à Área de Preservação Permanente – 

APP, onde é possível notar residências com características 

de invasão devido à proximidade a essas áreas. 

Foi possível identificar a falta de fiscalização e 

manutenção do sistema de drenagem implantado no bairro, 

sendo verificado sarjetas com trincas e rachaduras ou até 

mesmo soterradas por entulho;  bocas de lobo com tampas 

quebradas ou sem tampas, podendo ocasionar acidentes; 

além da presença de resíduos sólidos urbanos – RSU  nas 

entradas das BLs e dentro das Caixas e inspeção; além da 

presença de sedimentos e materiais sólidos devido 

principalmente às construções, limpezas de terrenos, 

deslizamento de terras, causando alguns problemas para a 

rede de drenagem e consequentemente para o corpo 

receptor de águas pluviais, como assoreamento das seções 

de drenagem, com consequência o nascimento de 

vegetação no interior do canal da ELF e em volta da 

própria infraestrutura de drenagem (sarjeta e BL), 

reduzindo a capacidade de escoamento dos condutos, rios 

e lagos urbanos, além do transporte de poluentes 

agregados aos sedimentos que podem contaminar as águas 

pluviais. 

Para verificar como anda a coleta RSU no bairro, foi 

verificado que o município de Anápolis se encontra em 

fase final de elaboração do PMGIRS - Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos, que está sendo elaborado 

para atender as novas responsabilidades estabelecidas nas 

Leis Federais nº 11.445/2007 (Lei de saneamento básico) e 

nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS). A versão preliminar do PMGIRS pode ser 

encontrada no site da prefeitura do município de Anápolis  

e em seu conteúdo, especificamente na p. 12, é informado 

que as coletas de RSU na região onde se localiza o bairro 

Itamaraty 2ª etapa, acontecem três vezes por semana (2ª, 4ª 

e 6ª feiras) em período diurno. 

Foram encontradas ainda tubulações clandestinas de 

esgoto sendo lançadas nas BLs, podendo ocasionar além 

de mau cheiro, problemas a saúde, deterioração da 

infraestrutura de drenagem, poluição dos corpos receptores 

das águas pluviais e consequentemente a contaminação do 

lençol freático, generalizando a contaminação para outras 

regiões. As BLs que recebem lançamento clandestino de 

esgoto estão na Rua Irmãos Crispim (16°18'7.04"S - 

48°58'17.79"O); Rua 2 (16°18'18.03"S - 48°58'25.73"O) e 

Rua 12 (16°18'26.33"S - 48°58'29.97"O). 

3.2 Processos erosivos 

Aspectos como a geomorfologia da região foram notadas 

visualmente nas visitas realizadas ao bairro, além da 

visualização da carta imagem com curvas de nível 

disponibilizada pela SMMAH de Anápolis, destacando 

aspectos como a declividade e relevo da região, variando 



 

 

em 1065 m em seu ponto mais alto e 985 m em seu ponto 

mais baixo (Figura 1).  

 
Figura 1: Carta imagem com curvas de nível do bairro Itamaraty 

2ª etapa. Fonte: Anápolis, 2010. 

Os riscos para ocorrências de processos erosivos se devem 

a diversos fatores como, a característica geomorfológica 

da área, construção de ruas com declividade acentuada, 

ocupação de áreas que devem ser preservadas (APPs), 

supressão da vegetação nativa da região, substituída por 

ruas, calçadas, residências contribuindo para a formação e 

aceleração de erosões (Jesus, 2013). 

A figura 2 a seguir demonstra os locais com incidência de 

processos erosivos, estes foram verificados em ruas sem 

infraestrutura de drenagem urbana superficial e com 

declividade acentuada, situadas principalmente nas áreas 

periféricas do bairro, sendo possível observar traços 

visíveis no solo deixados pelo escoamento superficial tanto 

de águas pluviais quanto da limpeza de residências com 

característica de erosão laminar (C e D) e aparecimento de 

sulcos com canais abertos que não ultrapassam 10 cm (E); 

notou-se ainda o desabamento parcial de um muro em um 

terreno, onde há a possibilidade de ser ocasionada devido 

ao movimento de solo que acontece por meio da ação da 

gravidade. Segundo Roque (2013), um dos principais 

fatores se deve a ação antropogênica, pela supressão da 

vegetação nativa e execução de cortes na parte inferior do 

terreno (A); Outro processo erosivo, com maior potencial 

de degradação devido a sua aparência e proximidade a 

residências, se situa em uma APP. Além dos fatores já 

citados pode-se observar entre os meses de março e maio 

respectivamente, mudanças na extensão do processo 

erosivo e aumento da disposição inadequada de resíduos 

sólidos principalmente provenientes da construção civil, o 

que acaba sendo mais um agravante para sua extensão, 

cabe destacar que há residências a menos de 30 m do 

processo erosivo (B). 

 
Figura 2: Georreferenciamento dos processos erosivos 

visualizados no bairro. Fonte: Google Earth (adaptado), 2018. 

4 CONCLUSÕES 

A substituição da vegetação por ruas, calçadas e 

residências, somada a geomorfologia local são fatores que 

influenciam a degradação do solo com a formação de 

processos erosivos, além de ser característica relevante que 

aponta o bairro como área de risco para ocorrência de 

processos erosivos conforme aponta a SMMAH de 

Anápolis (2017). 

Cabe ressaltar que outros estudos ainda se fazem 

necessários, como por exemplo a análise de solo quanto a 

sua erosividade e caracterização da bacia hidrográfica do 

Córrego Catingueiro para se diagnosticar as características 

da região quanto ocorrência de processos erosivos, 

possibilitando assim a elaboração e execução de medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias como o zoneamento e 

mapeamento das áreas de risco. 

É de extrema importância a mobilização pública quanto a 

manutenção e fiscalização das infraestruturas implantadas 

no bairro (Sarjetas, BLs e ELF) e daquelas áreas que não 

puderam ser verificadas como os fundos de residências, 

principalmente nas áreas periféricas do bairro, próximas às 

APPs. 

Desta forma a educação da população, juntamente com a 

preservação da vegetação, conservação e expansão da 

infraestrutura de drenagem urbana, sua fiscalização e 

manutenção somada com os outros serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de saneamento 

básico se fazem necessárias e só serão executadas com a 

criação de políticas públicas propostas nos Planos 

diretores. 

5 REFERÊNCIAS 
ANÁPOLIS. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Habitação. Bairro Itamaraty 2ª Etapa [Anápolis, Goiás], 2010. 

mapa. Escala: 1/2500. 

ANÁPOLIS. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Habitação. Levantamento de Erosões. Anápolis, Goiás. 2017. 

GOOGLE. Google Earth Pro. Versão 7.3.2. 2018. Bairro 

Itamaraty 2ª Etapa, Anápolis, Goiás. Acesso em: 17 de abril de 

2018. 

JESUS, A.S. (2013). Investigação Multidisciplinar de Processos 

Erosivos Lineares: Estudo de Caso da Cidade de Anápolis, GO. 

Tese de Doutorado, Publicação G.TD-087/2013, Departamento 

de Engenharia Civil, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 340 

p. 

ROQUE, L. A. Áreas de risco geológico-geotécnico associadas a 

movimentos de massas no núcleo urbano de Viçosa-MG. 2013. 

110p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade 

Federal de Viçosa. Viçosa, Minas Gerais, 2013. 

SMMAH. Plano diretor de drenagem Urbana. Anápolis, GO. 

2016. 

SEMMA. Plano Municipal De Gestão Integrada De Resíduos 

Sólidos - Anápolis/Go. 1ª Ed. Goiás: Prefeitura de Anápolis, 

2015. 204 p. 

TUCCI, C. Plano Diretor De Drenagem Urbana De Campo 

Grande, 2005, VI, 1–39. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEITO DE BORDA NA COMUNIDADE DE INSETOS EM 

FRAGMENTO FLORESTAL DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU 
 

Cristhiane Rohde (1), Thainá Inácia Da Silva (2), Lucas Lopes Fialho (3), Marcia Antonia 
Bartolomeu Agustini (4), Leandro Finger (5). 

 
 

Palavras-Chave: Fragmentação de hábitats, Armadilha Pitfall 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

A   Mata Atlântica é considerada uma das   áreas 
biologicamente  mais  ricas,  mas  também  uma  das  mais 

ameaçadas de degradação do planeta, com apenas 7,5% de 

sua   cobertura   original   intacta   (Myers   et   al.,   2000; 

Em cada ponto foram instaladas três armadilhas  do tipo 

pitfall,  confeccionadas  com  garrafas  pet,  contendo  uma 

solução de álcool (100 ml), formol (1 ml), detergente neutro 
(1 ml) e água (1 l). As armadilhas foram instaladas no nível 

do solo e após 48 horas o material foi coletado, triado e 

conservado em álcool 70% até o momento da identificação. 

Mittermeier  et  al.,  2006).  Esse  é  um  dos  biomas  mais 

degradados, e atualmente encontra-se como um mosaico, 
3 REDULTADOS E DISCUSSÃO 

com poucas áreas relativamente extensas, predominando os 
pequenos fragmentos. 
A fragmentação causa redução e modificação no habitat, 

sendo   considerada   a   principal   causa   da   perda   da 

biodiversidade (Forman, 1995), a qual ocorre em função da 

redução  da  área  do  fragmento,  do  número  de  habitats 

disponíveis,   das   alterações   nas   condições   bióticas   e 

abióticas e do isolamento geográfico das populações. Essas 

mudanças  afetam  a  taxa  de  crescimento  populacional, 

reduzem os  níveis  e  a diversidade  das  cadeias  tróficas, 

alteram  as  interações  das  espécies,  entre  outros  efeitos 

negativos (Forero-Medina; Vieira, 2007). 
Outro problema que ocorre em função da fragmentação é a 

formação de uma área de transição entre o fragmento e a 

matriz, denominada de borda. Nessa área mais externa do 

fragmento ocorre uma série de alterações no meio abiótico 

e biótico, denominadas de efeito borda (Primack, 2006). 
O presente trabalho teve como obejetivo avaliar o efeito de 

borda sobre a comunidade de insetos de solo em uma área 

com menor interferencia antrópica  e em uma área com 

maior interferencia antrópica (antiga Estrada do Colono) no 

Parque Nacional do Iguaçu. 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O  trabalho  foi  desenvolvido  em  uma  extensão  do  PNI 

localizada no município de Serranópolis do Iguaçu/ PR, 

entre   as   coordenadas   25º27’18”   e   25º27’16”   Sul   e 

54º03’55” Oeste. 
Foram selecionadas duas áreas: “Área 1” (área com menor 

interferência  antrópica)  e  “Área  2”  (área  com  maior 

interferência   antrópica   –   antiga   estrada   do   Colono), 

distanciadas entre si em 500 m. 
Em cada área foram feitas amostragens em cinco pontos ao 

longo do gradiente borda-interior, entrando 400 m no PNI. 

O  primeiro  ponto  foi  demarcado  na  divisa  do  Parque 

Nacional do Iguaçu com a estrada, e os demais pontos foram 

a cada 100 metros, entrando na unidade de conservação. 

Foi coletado um total de 127   indivíduos distribuídos em seis 

ordens na Área 1 e 778 indivíduos e oito ordens na Área 2 (Tabela 

1). 
Número de indivíduos 

Ordem 
Área 2 Área 1 

Blattodea 01 00 
Coleoptera 11 15 
Dermaptera 01 00 
Diptera 41 13 
Hemiptera 07 04 
Hymenoptera 661 49 
Lepidoptera 05 02 
Orthoptera 51 44 
Total indivíduos 778 127 
Total ordens 08 06 

Tabela 1. Ordens e o respectivo número de indivíduos coletados 

com armadilhas de queda em duas áreas no Parque Nacional do 

Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Paraná. 
 
Todas as ordens que ocorreram na Área 1 também estavam 

presentes  na  Área  2,  porém  esta  última  teve  ainda  a 

ocorrência das ordens Battodea e Dermaptera. Em ambas as 

áreas houve o predomínio da ordem Hymenoptera, mais 

especificamente da família Formicidae. 
Na Área 2 houve um aumento no número de insetos e de 

ordens de acordo coma distância da borda, indicando um 

possível  efeito  de  borda.  Esse  mesmo  comportamento 

também  foi  observado  na  Área  1,  porém  apenas  até  a 

distância de 200 m, havendo uma queda na distância de 300 

m (Tabela 2). 
Os insetos ainda serão identificados até o nivel de familia e 

morfoespécies, e então calculados os índices de riqueza e 

diversidade. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distância 
da borda 

Área 2 
Número Número 

indivíduos ordens 

 
Número 

indivíduos 

Área 1 

Número 

ordens 
0m 05 03 15 06 
100m 71 06 20 05 
200m 104 04 63 06 
300m 136 07 29 04 
400m 462 08 --* --* 

Tabela 2. Número de indivíduos e número de ordens coletados 

com armadilhas de queda em diferentes distâncias da borda em 

duas áreas no Parque Nacional do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, 

Paraná. 
*Não foi possível realizar a coleta por dificuldade de acesso ao local. 

 
 

4 CONCLUSÕES 
 

A Área 2 teve maior ocorrência de ordens e de indivíduos. 

A ordem Hymenoptera, família Formicidae foi a mais 

frequente nas duas áreas.  A área de interior teve maior 

número de insetos quando comparado com a borda, 

indicando que houve efeito de borda para a comunidade de 

insetos de solo, com redução no número de indivíduos e de 

ordens nas áreas mais externas do fragmento. 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse atual pelo controle da emissão de efluentes 

gasosos é de suma importância para a poluição do meio 

ambiente. Visando o controle da emissão de gases e 

poluentes, inúmeros são os equipamentos disponíveis, a 

exemplo do lavador Venturi. 

O lavador Venturi é equipamento simples, eficiente e de 

baixo custo, e é aplicado para remover material particulado, 

bem como no controle da emissão de poluição. Ele opera 

com base nas forças de impactação que atomizam um fluxo 

de líquido em pequenas gotas (SCHIFFTNER E 

HESKETH,1996). Segundo ROBERTS e HILL (1983) 

apud COSTA (2002), a atomização do líquido de lavagem 

ocorre primeiramente com a formação de filamentos de 

gotas, devido ao descascamento e desintegração do jato 

líquido. Em seguida, ocorre a formação das gotas que 

podem ter dimensões entre 10 e 500μm (COSTA, 2005). Na 

atomização, pela turbulência do escoamento e a alta 

velocidade do gás, ocorre um significativo aumento da área 

superficial do líquido de lavagem, o que faz com que haja 

um favorecimento da transferência de massa entre as fases 

gasosa e líquida, assim como, a coleta dos particulados pelas 

gotas (GUERRA, 2009). Os lavadores Venturi também são 

os únicos coletores de alta eficiência que podem remover 

simultaneamente gases e material particulado de uma 

corrente gasosa (CHEREMISINOFF et al.,1977; 

VISWANATHAN,1997). 

 
2 MATERIAL E MÉTODO 

Este estudo de caso foi realizado em uma empresa 

processadora de castanha-do-brasil, no município de Sinop 

e o sistema consistiu de um Lavador Venturi, seguido de um 

separador ciclônico. A análise de concentração de CO foi 

realizada utilizando-se um analisador de gás da marca 

KANE, modelo 940, instalado com sensores de CO, O2 e 

NOx. Durante as amostragens também analisou-se a vazão 

de gás de exaustão, através do acoplamento de um tubo de 

pitot ao analisador de gás. Já a análise de opacidade dos 

gases de exaustão foi realizada utilizando o software 

SMOKESHOT, da ACT Sistemas, que permite a análise e 

emissão de laudos em tempo real, com sistema GPS 

acoplado. 

As emissões atmosféricas tratadas pelo sistema proposto 

flamotubular. A caldeira tem capacidade de geração de 600 

kg/h de vapor, com potência nominal de 0,53 MW. O 

sistema de geração de calor opera com lenha, oriundo de 

resíduos do processamento madeireiro local. 

Na figura 1 pode-se observar o sistema de tratamento de 

gases. 

 
 

FIGURA 1 – Sistema de tratamento dos gases da 

combustão na fornalha a lenha, composto pelo exaustor, 

lavador Venturi e separador ciclônico. 

 

 
3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

As emissões atmosféricas sofrem sazonalidades, sendo mais 

expressivas durante as atividades que exigem maior 

consumo de vapor (autoclavagem). 
Outro ponto de importância para o monitoramento das 

emissões atmosféricas é a caracterização temporal dos 

períodos críticos da combustão, que se dão durante o 
abastecimento do combustível. Durante esta etapa, em que 

 



 

a lenha é colocada na fornalha para que se inicie o processo 

de combustão, há redução drástica na temperatura. 

Foram realizadas medições em cada uma das três 

condições-padrão apresentadas (abastecimento, alta 

demanda de vapor e baixa demanda de vapor), de modo a 

permitir uma melhor análise da poluição atmosférica 

causada pela fonte estacionária em questão. 

Conforme estabelece a legislação vigente, em nível federal, 

cita-se a resolução CONAMA nº 382 de 26 de Dezembro de 

2006, os limites máximos de emissões atmosféricas por 

fontes fixas variam de acordo com o combustível utilizado 

bem como com a potência do sistema de conversão térmica. 

Considerando-se a instalação recente do sistema de lavagem 

de gases (Venturi e separador ciclônico), foram feitas 

amostragens antes e depois do sistema de tratamento, de 

modo a permitir uma análise da eficiência do sistema quanto 

á remoção dos poluentes. A opacidade não foi possível 

medir antes da lavagem dos gases, já que a mesma só pode 

ser realizada na saída da chaminé, sendo impossível analisar 

este parâmetro dentro do circuito. 

Na tabela 1 podem ser observados os valores obtidos para 

os parâmetros analisados, bem como o parâmetro exigido 

pela atual legislação, tanto para a concentração de 

monóxido de carbono, quanto de opacidade pela escala de 

Ringelmann. 

 

 

 

 

 
Abasteci 

mento 

 

 

 

 

 

 
Tabela 01 – Parâmetros característicos das emissões 

atmosféricas da caldeira flamotubular IMA600. 

 

Considerando-se os dados obtidos durante o 

monitoramento, observa-se que as emissões da caldeira em 

questão adequam-se aos limites de emissão para o 

monóxido de carbono, houve uma diminuição dos valores 

apresentados na condição de operação após o uso do lavador 

Venturi. Porém, com relação à emissão de material 

particulado, definido pelo nível de opacidade na Escala de 

Ringelmann, todos os pontos amostrados encontram-se em 

desacordo com as exigências da resolução vigente, que é de 

no máximo nível 1 de opacidade. 

Considerando-se os resultados encontrados, apesar da 

instalação e operação do sistema de lavagem dos gases, 

verificou-se que o sistema foi eficiente quanto à emissão de 

poluentes gasosos, não sendo o suficiente para a remoção de 

todo o material particulado emitido 

4 CONCLUSÃO 

O sistema de lavagem de gases reduz significativamente a 

concentração de Monóxido de Carbono e de gases de 

Nitrogênio, porém, ainda é insuficiente para reter todo o 

material particulado produzido. 

 
5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CHEREMISINOFF, P. N., YOUNG, R. A. Air pollution 
Control and Design Handbook. Marcel Dekker, v.2, New 

York, 1977 

 

COSTA, M. A. M. Performance of a Venturi scrubber in the 

removal of fine powder from a confined gas stream. 

Materials Research, v. 8. n 2. p. 177 - 179. 2005. 

 

COSTA, M. A. M. Eficiência de coleta de partículas em 

lavadores Venturi. 2002. 220 f. Tese (Doutorado em 

Engenharia Química) – Centro de Ciências Exatas e de 

Tecnologia, Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos. 2002. 

 

GUERRA, V. G. Investigação do efeito de injeção de 

líquido por orifícios múltiplos na formação de gotas em um 

lavador Venturi. 2009. 153 f. Tese (Doutorado em 

Engenharia Química) – Centro de Ciências Exatas e de 

Tecnologia, Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos. 2009. 

 

Resolução Nº. 382, de 26 de Dezembro de 2006, Conselho 

Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, 2006. 

 

SCHIFFTNER, K. C.; HESKETH, H. E. Wet Scrubbers. 

Technomic Publishing, Pennsylvania, 1996). 

 

VISWANATHAN, S. Modeling of Venturi scrubber 

performance. Industrial and Engineering Chemistry 

Fundamentals, v.36, n.10, p. 4308-4317, 1997. 

 

 

 
Condição 

de   

operação 

 
Ponto de 

amostrage 

m 

 
Vazão 

(m³.mi 
n-1) 

 
CO 

(mg.N 
m-3) 

 
NOx 

(mg. 

Nm-3) 

 

Nível 

ER
*
 

 Antes do 39,6 1980 21  

 lavador    3 
 Chaminé 39,6 1089 7  

Baixa Antes do 47,4 995 30  

demanda lavador    2 

de vapor Chaminé 47,4 627 8  

Alta Antes do 54,0 1283 25  

demanda lavador    2 

de vapor Chaminé 54,0 852 6  
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento sustentável é definido pelo equilíbrio 

entre o desenvolvimento econômico, ambiental e social 

(Baumgartner; Rauter, 2017). Guillén-Gosálbez et al. 

(2008), enfatizam o surgimento do campo da Gestão Verde 

da Cadeia de Suprimentos (GVCS) que aborda a influência 

e as relações entre a Gestão da Cadeia de Suprimentos 

(GCS) e o ambiente natural. A GVCS reconheceu o papel 

desempenhado pela GCS com relação à sustentabilidade, 

bem como a possibilidade do aproveitamento desta para, 

holisticamente, avaliação ambiental e econômica da cadeia 

de valores. Um problema de Gestão Verde pode ser 

formulado como um problema de otimização. Nesse 

contexto, a otimização bi-objetivo pode ser executada para 

obtenção de soluções em problemas que envolvem 

diferentes variáveis (Belmonte et al., 2018). Uma 

ferramenta importante no estudo de indicadores ambientais 

é a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), a qual, segundo 

Liang et al. (2018) serve também para verificar os impactos 

ambientais que podem ser causados por determinado 

produto ou serviço. Este estudo visa uma avaliação 

ambiental e econômica de dois cenários para a Cadeia de 

Valores (CV) envolvendo o transporte de resíduos sólidos 

orgânicos (RSO), com base em um modelo de Programação 

Linear. 

2 METODOLOGIA 

Foram coletados dados sobre os municípios que destinam 

os resíduos sólidos domiciliares (RSD) ao aterro sanitário 

de Onda Verde - SP. Foram levantadas as cidades que 

destinavam RSO ao aterro e determinados dois cenários 

(Figura 1). O Cenário 1 (C1) representa a CV atual, em que 

cada município (i) faz a destinação de seus resíduos 

diretamente ao aterro sanitário (k); e o Cenário 2 (C2) foi 

comparado à CV atribuída, propondo que os municípios 

enviem dejetos para a Usina de Compostagem (j) em São 

José do Rio Preto antes de seguir para o aterro.  

Observou-se a ISO 14040 para o estudo do indicador 

ambiental. Para representar o indicador ambiental foi 

utilizada a quantidade de CO2 emitida por veículos. A 

unidade funcional adotada foi um (1) kg de RSO 

transportado. Para composição do indicador econômico 

foram utilizados dados de: quantidades de RSO; custo de 

distribuição e distâncias percorridas. Dados primários 

foram obtidos por meio de entrevistas e consulta ao Plano 

de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos dos municípios. 

Também foram coletadas informações da usina de 

compostagem: capacidade de recebimento; quantidades 

transportadas; tipo de caminhão e número de viagens 

(Tabela 1). Para o cálculo de emissões atmosféricas e custo 

do transporte foram utilizados o preço médio do litro de 

diesel (R$3,29) e as eficiências dos caminhões, 

correspondentes a 7,61Km/l para os pequenos e de 

5,56Km/l para os médios (MMA, 2016).  

 
Figura 1: configuração de processo - software Qgis®. 

 

pi 
Prod. 

(t/dia) 

RSO de 

UJ a Ak 

(t/dia) 

Distâncias 

(Km) 

Custo de 

distribuição. 

103(R$/Kg) 

Uj Ak Uj Ak 

p1 1,5 0,8 51 31 29 18 

p2 7,5 4,2 29 46 3 5 

p3 8,4 4,7 23 43 2 4 

p4 4,1 2,3 22 13 5 2 

p5 21,0 11,7 57 75 5 7 

p6 3,2 1,8 47 64 1 17 

p7 27,5 15,4 60 65 5 6 

p8 0,6 0,4 19 5 25 7 

p9 226,6 126,6 13 19 1 1 

Tabela 1: Dados de entrada para o modelo. 

 

Foram ainda utilizados: a distância da usina de 

compostagem ao aterro (19 km) e o custo de transporte para 

este trecho (0,001 R$/Kg). Foi calculado o custo de 

distribuição (equação 1). 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (
𝑅$

𝐾𝑔
) =

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐾𝑚).2.
𝑃𝑟𝑒ç𝑜(

𝑅$
𝑙 )

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎(
𝐾𝑚
𝑙 )

.𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜(𝐾𝑔)
  (1) 

Foi calculada a emissão de CO2 (equação 2), o valor de 



 

 

eficiência de 2,671Kg/l para o diesel. 

𝐸 (
𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝐾𝑚
) =

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜(
𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝑙
)

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎(
𝐾𝑚

𝑙
)
                            (2) 

O poblema bi-objetivo foi desenvolvido no ambiente 

GAMS®, por meio do solver CPLEX. Foram aplicadas 

funções para os objetivos custo (equação 3) e emissões 

(equação 4), com algumas restrições (equação 5).  

min 𝐹 (𝑓1, 𝑓2) =

 {
𝑓1(𝑥1𝑖𝑗 , 𝑥2𝑗𝑘) =  ∑ 𝑥1𝑖𝑗𝑐𝑝𝑖𝑗 + ∑ 𝑥2𝑗𝑘𝑐𝑎𝑗𝑘

𝑓2(𝑥1𝑖𝑗 , 𝑥2𝑗𝑘) =  ∑ 𝑥1𝑖𝑗𝑡𝑝𝑖𝑗𝑣1𝑖𝑗 + ∑ 𝑥2𝑗𝑘𝑡𝑎𝑗𝑘𝑣2𝑗𝑘
       (3) 

min 𝐹(𝑓1, 𝑓2) =  {
𝑓1(𝑥1𝑖𝑘) = ∑𝑥1𝑖𝑘𝑐𝑝𝑖𝑘

𝑓2(𝑥1𝑖𝑘) = ∑𝑥1𝑖𝑘𝑡𝑝𝑖𝑘𝑣1𝑖𝑘
                   (4) 

Sujeito a 

{
 
 

 
 
∑ 𝑥1𝑖𝑗 ≤ 𝑠𝑝𝑖𝑗

∑ 𝑥1𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑎𝑗𝑖

∑ 𝑥2𝑗𝑘 ≤ 𝑠𝑎𝑗𝑘

∑ 𝑥2𝑗𝑘 ≥ 𝑑𝑚𝑘𝑗

                              (5) 

Em que: função bi-objetivo (F); função de custo em R$ (f1); 

função emissão de CO2 em Kg (f2); quantidades de RSO em 

Kg de Pi a Uj, de Uj a Ak e de Pi a Ak (x1ij, x2ij, x1ik); custos 

em R$/Kg de Pi a Uj, de Uj a Ak e de Pi a Ak (cpij, cajk, cpik); 

quantidades em Kg produzidas por Pi e os montantes 

exigidos por Uj (Spi e daj); quantidades em Kg oferecidas por 

Uj e os montantes em Kg exigidos por Ak (saj e dmk); 

distância de Pi a Uj em Km (tpij), distância de Uj a Ak em 

Km (tajk), distância de Pi a Ak (tpik), emissão em KgCO2/Km 

de Pi a Uj (v1ij); emissão em KgCO2/Km de Uj a Ak (v2jk). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em nível de Brasil é uma novidade a proposta de avaliação 

ambiental e econômica desenvolvida. Interessante pois 

envolve um conjunto de pequenos municípios que 

necessitam transportar corretamente seus RSO até a unidade 

de tratamento. Não bastasse a importância da tarefa de 

destinar corretamente os resíduos orgânicos, esse estudo de 

caso propõe a gestão verde na etapa de transporte. É um 

estudo interessante envolvendo pequenos municípios que 

precisam de apoio técnico para tomar suas decisões. Foram 

encontradas soluções de Pareto que representam potenciais 

opções ótimas para o modelo resolvido utilizando 

programação linear (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Soluções ótimas de Pareto. 

As soluções encontradas podem ser úteis aos tomadores de 

decisão, uma vez que lhes permite traçar estratégias de 

gestão com vistas à minimização de custos e impactos 

ambientais da etapa de transporte. Como resultados 

quantitativos, se tem o Cenário 1 com melhor desempenho 

(R$ 667,78 e 6718,78 Kg de CO2), isso levando em 

consideração somente o indicador ambiental emissões 

atmosféricas. Já em C2, os valores encontrados foram de R$ 

850,44 e de 9639,96 Kg de CO2. Em termos percentuais, C1 

apresentou custo total de 21,50 % e emissão total de 30,30 

% menores que C2. Os valores de emissões em C2 são 

maiores devido ao aumento das distâncias entre Pi e Ak, 

refletindo no maior consumo de combustíveis fósseis e 

consequentemente maiores emissões atmosféricas. 

4 CONCLUSÃO 

Devido ao atual problema em relação à busca pela Gestão 

Verde das atividades humanas, foi desenvolvido um modelo 

bi-objetivo buscando soluções de Pareto utilizando 

programação linear e aplicando em um estudo de caso. As 

soluções obtidas por meio da otimização poderão ser úteis 

para facilitar a escolha do tomador de decisão pelo “melhor 

cenário potencial” a ser adotado. Notou-se que C1 possui 

custo e emissão reduzidos em relação a C2, 21,50 % e 30,30 

%, respectivamente. Portanto, de acordo com as variáveis 

estudadas, a atual cadeia apresenta melhor desempenho 

tanto econômica quanto ambientalmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pode se definir a Avaliação de Impacto Ambiental através 

de uma série de procedimentos legais, institucionais e 

técnico-científicos, que tem por objetivo caracterizar, 

identificar e classificar os impactos potenciais na instalação, 

operação e até após o fechamento de um empreendimento, 

prevendo a magnitude e a importância desses impactos em 

relação ao meio ambiente (BITAR; ORTEGA, 1998). 

Segundo Sánchez (2006), degradação ambiental é qualquer 

alteração negativa de processos, funções, componentes e de 

qualidade ambiental. 

Os impactos para a implantação de uma rodovia variam 

muito com o local onde se deseja implantar a mesma. Os 

impactos começam já com o planejamento seguindo até a 

implantação e operação da rodovia (BANDEIRA; 

FLORIANO, 2006). Ainda segundo Bandeira e Floriano 

(2006), no Brasil a avaliação de impacto ambiental de 

rodovias quase não é exigida, podendo causar grandes 

danos ao ambiente. 

O presente trabalho visa apresentar os impactos causados 

com a possível duplicação da rodovia de acesso para o 

Campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UTFPR –  na linha Santa Bárbara, no município de 

Francisco Beltrão – PR. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para o estudo da área em questão foi inicialmente montado 

um banco de dados em ambiente Spring 5.2.2 (INPE), para 

a análise de dados geográficos do ambiente. Neste banco de 

dados foram inseridas imagens de satélites adquiridas do 

programa Google Earth, além da carta topográfica da folha 

SG.22-Y-A-II-2, devidamente georreferenciada dentro do 

banco de dados. Foi ainda utilizado um GPS de navegação 

da marca Garmin Map 76 para o levantamento de 24 pontos 

da rodovia. A partir das cartas topográficas, foram 

vetorizadas as curvas de nível para a geração de uma grade 

MNT - Modelo Numérico do Terreno.  

A partir do fatiamento da grade MNT foram gerados mapas 

de declividade e altimetria da área. As classes de 

declividade para a análise da área escolhidas foram 0 a 3%, 

3 a 6%, 6 a 12%, 12 a 20%, 20 a 30%, 30 a 50% e maiores 

que 50%. E as classes de altimetria escolhidas foram 535 a 

560 m, 560 a 585 m, 585 a 610 m, 610 a 635 m e 635 a 660 

m, havendo assim uma variação total de 125 m (535–660m). 

Ainda foi gerado um mapa de uso do solo a partir do método 

de classificação de imagem pixel a pixel, realizada também 

em ambiente Spring 5.2.2, determinando assim as áreas com 

vegetação arbórea, vegetação rasteira, solo exposto, urbano 

e hidrografia. 

Tendo os mapas de declividade, altimetria e uso do solo, foi 

possível também a utilização do método de superposição de 

mapas como um método auxiliar que segundo Pimentel e 

Pires (1992), permite visualizar as relações entre os fatores 

ambientais e a extensão dos impactos, tendo um forte poder 

de síntese e comparação. 

A metodologia aplicada neste trabalho para a identificação 

dos impactos foi o método Check-List, que consiste na 

identificação e enumeração dos impactos, a partir da 

diagnose ambiental feita por especialistas dos meios físico, 

biótico e socioeconômico (COSTA; CHAVES; 

OLIVEIRA, 2005). 

Neste método, são relacionados os impactos decorrentes das 

fases de implantação e operação, classificando-os em 

positivos ou negativos, segundo o tipo de consequência que 

irá ocorrer.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando somente a área de diretamente afetada, ou seja, 

onde realmente a rodovia teria de ser duplicada, verificou-

se que 25,02%, 10,70% e 27,35% da área estão sobre 

declividades compreendidas nas classes de 12 a 20%, 20 a 

30% e 30 a 50%, respectivamente. Assim, entende-se que 

27,35% da área não poderia sofrer nenhum tipo de 

parcelamento do solo. Ainda que, 43,62% da rodovia 

passaria sobre uma área com vegetação arbórea, ou seja, 

esta área teria de ser suprimida, 31,91% passaria sobre uma 

área de vegetação rasteira, que inclui vegetação rasteira 

nativa, ou até mesmo lavoura de pastagem, e também 

14,89% da área passa sobre território com ocupação urbana, 

além dos 9,57% de área sobre solo exposto.  

Na Figura 1, é possível visualizar as áreas de influência da 

obra sobre a imagem de satélite retirada do programa 

Google Earth. 

Com o cruzamento entre as classes de uso do solo e 

declividade no que diz respeito a área diretamente afetada 

(ADA), pode-se identificar valores como o de 21,18% da 

ADA total, que correspondem a classe de 30 a 50% de 

declividade e a vegetação arbórea. Assim, esta área de 

vegetação que estaria protegendo o solo sobre uma alta 

declividade, teria de ser retirada.  

 



 

 

 
Figura 1: Áreas de influência sobre a imagem do Google Earth. 

 

Utilizando o método do check list os impactos identificados 

para as fazes de instalação e operação são listados a seguir: 

Impactos na instalação do empreendimento; Dúvidas e 

ansiedade em relação às implicações do empreendimento; 

Expectativa positiva em relação ao empreendimento; 

Desapropriações e reassentamentos; Conflitos por 

indenizações na faixa de domínio; Alteração no cotidiano 

da população; Interferências no tráfego; Aumento de oferta 

de trabalho; Aumento de renda; Geração de resíduos 

sólidos; Alteração na paisagem natural; Supressão da 

vegetação; Alteração das condições naturais dos solos; 

Carreamento de resíduos para os corpos hídricos; Instalação 

de processos erosivos; Atropelamento de animais; 

Alteração da qualidade da água; Assoreamento de corpos 

d’água; Supressão de espécies vegetais ameaçadas de 

extinção; Fragmentação de habitat; Aumento da emissão de 

ruídos e poeiras; Incômodo à população do entorno do 

empreendimento; Riscos de acidentes com trabalhadores, 

usuários da rodovia e moradores da região; Interferência 

com as redes de serviços; Degradação de área para 

disposição de material de bota-fora; Riscos de 

escorregamentos de taludes e encostas; Geração de áreas 

degradadas; Afugentamento da fauna na fase de obras; 

Supressão de nascente. 

Impactos na operação do empreendimento: Acidentes com 

materiais contaminantes; Aumento do risco de queimadas 

acidentais; Aumento da dispersão de espécies exóticas; 

Aumento da incidência de animais atropelados da fauna 

silvestre; Valorização do solo; Alterações na qualidade do 

ar; Aumento da renda local; Alteração dos níveis de ruído 

no entorno da rodovia; Redução do risco de acidentes; 

Melhoria do acesso. 

4 CONCLUSÕES 

Com a finalização do presente trabalho, conseguiu-se 

elencar diversos aspectos, tanto positivos quanto negativos, 

relacionados à duplicação da via de acesso ao Campus da 

UTFPR-Francisco Beltrão. 

A duplicação torna-se necessária devido aos grandes riscos 

que as pessoas que utilizam o acesso correm, devido ao 

pouco espaço para o trânsito de veículos e mesmo de 

bicicletas e pedestres. É de suma importância o fato de que 

a partir dos próximos anos, segundo projeto de governo 

estadual, o acesso será utilizado também para o Colégio 

Agrícola do município de Francisco Beltrão, o que 

acarretará em um aumento substancial na quantidade de 

veículos na rodovia. 

Dentre os principais impactos negativos elencados, a 

desapropriação de terrenos e de áreas da indústria 

relacionado com a indenização requerida pelos 

proprietários, a supressão da vegetação local e a geração de 

áreas degradadas são as ações que causarão maior impacto 

com a implantação e operação da rodovia. 

Com relação aos impactos positivos, podemos destacar a 

redução dos riscos de acidente no trecho e a melhoria do 

acesso, que farão com que os veículos, bicicletas e pedestres 

possam circular com maior segurança e facilidade no 

acesso, além da valorização dos territórios às margens da 

via.  

A implantação do projeto é de grande importância para os 

usuários da via, porém, sua viabilidade econômica deverá 

ser analisada pela prefeitura municipal e governo estadual. 

Com relação as questões ambientais, se propõe uma análise 

mais detalhada com a participação de especialistas de cada 

área, realizando estudos mais aprofundados para avaliar a 

viabilidade da duplicação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A fragmentação de florestas, tende a ser uma das maiores 

ameaças à perda da biodiversidade (FRANÇA e MARINI, 

2009), impondo limites as populações como na dispersão de 

sementes, colonização, territorialização, isolamento 

geográfico e destruição de populações inteiras (ANJOS, 

1998). Considera-se fragmentação o processo de separação 

em partes de um ambiente, essas partes passam a ter 

condições ambientais diferentes do seu entorno, ou seja, a 

fragmentação é o processo no qual um habitat contínuo é 

dividido em manchas, ou fragmentos, mais ou menos 

isolados (CERQUEIRA et al., 2003). 

O município de Rio Bom, assim como toda a região norte 

do estado do Paraná, sofreu com a retirada da mata nativa 

para o plantio dos cafezais, durante o século XX, esse 

processo alterou drasticamente a paisagem e causou o 

desequilíbrio ecológico, além das ocupações por posseiros, 

ambas caracterizadas pela derrubada de mata nativa para 

produção de subsistência e o excedente para 

comercialização (GOMES, 2015).  

O objetivo do trabalho consistiu em uma análise 

quantitativa dos fragmentos florestais, através do 

mapeamento da paisagem do município de Rio Bom, 

utilizando técnicas de geoprocessamento, assim como a 

abordagem de fatores. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Rio Bom situa-se na região norte do Paraná 

(Figura 1), sendo parte da Microrregião de Faxinal e 

Mesorregião do Norte Central Paranaense, com população 

de 3.334 habitantes e com uma área de 177,836 km², seu 

bioma predominante é a Mata Atlântica (IBGE, 2017).

 
Figura 1: Mapa de fragmentos florestais. 

Através do software SAS.Planet (Bing Maps Satellite, 

2017), foi obtido imagem de satélite do Bing Maps 

(Microsoft, 2017), essa foi importada do QGIS Desktop 

2.14.7 (QGIS Development Team), sendo reprojetado o 

SCR para EPSG 31982 (Sirgas 2000 UTM z22s), com 

resolução horizontal de 0.525764 e vertical de 0.605289, 

que foi reduzida para 90% facilitando sua movimentação, 

após esse passo, a imagem foi importada através do 

software SPRING um Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), onde um banco de dados geográficos foi criado, além 

da criação de classes temáticas para identificação do local 

em relação ao uso do solo, para criação de tais classes foi 

utilizado o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013). 

Foram adquiridas 50 amostras de cada classe temática 

dispersas pela imagem, em seguida uma análise dessa 

imagem foi feita pelo software, onde falhas foram 

identificadas e através de edição matricial, foi iniciado o 

processo de correção manual de tal falhas. 

Métricas de forma e tamanho, como o Índice de Patton 

(1975), onde utilizou-se a Equação 1, 

𝐶 =
𝑃

(2√𝜋×Á𝑟𝑒𝑎)
                                  (1)  

onde “C” é o Índice de Patton para complexidade de 

forma, “P” é o perímetro do fragmento e “área” seria a 

área do fragmento florestal. Esse índice é usado como 

indicativo para verificar a complexidade da forma do 

fragmento. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Município de Rio Bom possui um total de 6.029 

fragmentos florestais, dos quais sua máxima de fragmentos 

(2.210) são maiores que 1.000 ha e sua mínima (40) se 

encontra em áreas menores que 50 ha, através da figura 2 é 

possível observar a divisão desses fragmentos por tamanho 

de área ocupada. Apesar de demostrar uma grande 

quantidade de fragmentos florestais com tamanhos 

relativamente grandes, os fragmentos de áreas de sistemas 

agropecuários possuem tamanhos superiores, onde 96% 

dessas áreas são maiores que 1.000 ha, promovendo 

isolamento de grandes áreas florestais. De acordo com 

Harrison et al. (1988) há três principais categorias de 

mudanças que veem ocorrendo com frequência nas florestas 

do mundo: redução na área total da floresta, conversão de 

floresta naturalmente estruturada em plantações e 

monocultura e fragmentação progressiva de remanescentes 

de florestas naturais em pequenas manchas, isoladas por 

plantações ou pelo desenvolvimento agrícola, industrial ou 



 

 

urbano. 

 
Figura 2: Área dos fragmentos florestais. 

Através do índice de Patton (1975) foi possível mensurar 

matemáticamente o efeito de borda causado pela 

fragmentação das áreas (PETERKA, 2008). Nos 

fragmentos em estudo foi verificado uma média de 1,65 

(Figura 3), onde mais de 50% de seus fragmentos possui 

índice abaixo de 5, o que demonstra baixa complexidade 

dos fragmentos em geral, diferente de Faria, Galvani e 

Couto (2017) e Riboldi et al. (2017), onde os Índices de 

complexidade foram abaixo do encontrado no municipio de 

Rio Bom, entretanto todos mostram uma baixa 

complexidade dos fragmentos em geral, sendo assim todos 

sofrem com o efeito de borda. De acordo com Souza et al. 

(2008), quanto maior o valor do índice, maior a 

probabilidade de ocorrência de microambientes e maior a 

complexidade dos fragmentos, entretanto a proporção de 

biota será maior em relação à área do fragmento. Com o 

aumento das extensões da borda há também o aumento da 

exposição às pertubações externas favorecendo a 

proliferação de espécies de borda, além de espécies 

generalistas que tendem a excluir, por competição ou 

predação, as espécies de interior (METZGER, 1999). 

 
Figura 3: Índice de Patton dos fragmentos florestais. 

4 CONCLUSÕES 

O presente estudo feito em Rio Bom, nos mostra o atual 

cenário da fragmentação das florestas, diferente de outros 

estudos, neste municipio, a maior configuração de 

fragmentos florestais são fragmentos grandes (36,66%) com 

área maior que mil hectares, sendo estes os aptos a proteger 

e assegurar a flora original e também toda a fauna que nela 

habita. Uma das estratégias para que haja uma maior 

preservação dos recursos naturais e destes fragmentos, além 

da manutenção dos serviços ecossitemicos, promover a 

preservação das espécias e da diversidade genética, é a 

criação de unidades de conservação e áreas protegidas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A medição da estrutura das florestas urbanas, por exemplo, 

composição de espécies, quantidade, altura e saúde das 

árvores, são alguns dos elementos básicos para criação de 

projetos e programas de gerenciamento da arborização 

urbana. As árvores desempenham papel fundamental em 

alguns benefícios ao meio ambiente e à saúde humana. 

Dentre eles, melhora a qualidade do ar e água, diminui as 

temperaturas nos centros urbanos, a intensidade da radiação 

ultravioleta e poluição (NOWAK et al., 2008).  

O presente trabalho é um estudo de caso sobre o diagnóstico 

atual das árvores urbanas em um município considerado 

pequeno, cerca de 13.000 habitantes, na região norte do 

estado do Paraná.    

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Entre os meses de janeiro e abril de 2018 foi realizado o 

inventário utilizando o censo das árvores, totalizando 27 

dias de coleta, 77 horas e 7 minutos de trabalho de campo. 

A coleta foi planejada em ambiente de Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) e seguiu a delimitação 

territorial dos setores censitários do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Todas as ruas e avenidas da 

malha urbana foram percorridas dentre os 13 setores 

censitários do IBGE e outros 2 criados por serem bairros 

novos da cidade, o equivalente a aproximadamente 80km.  

Para a coleta e organização das informações de campo sobre 

os indivíduos foram utilizados tablets (SAMSUNG SM-

T560), com uso do aplicativo MapIt, com precisão de 6m 

para o GPS, calculada a partir de um Marco Geodésico.  

Os parâmetros de campo foram os seguintes: localização 

geral da árvore (calçada, canteiro, vias), localização relativa 

(junto a guia, centrada, junto ao alinhamento predial),  

espécie arbórea, bifurcação a menos de 1,80m, 

circunferência da altura do peito (1,30m), altura, equilíbrio 

geral, local de equilíbrio, existe afloramentos de raízes, 

injúrias, aspectos fitossanitários (local, intensidade, tipo), 

largura da calçada, pavimentação danificada pela raiz da 

árvore, presença de mureta, área de infiltração maior que 

1m2, boca de lobo a menos que 2m, poste de iluminação a 

menos de 4m, árvore a menos de 6m da esquina, árvore a 

menos de 1m de guia rebaixada, abaixo de fiação elétrica e 

se há presença de marquise. 

Assim, foi possível para cada árvore amostrada, conciliar a 

localização geográfica, parâmetros em meio eletrônico e o 

registro fotográfico de cada uma. Com isso, eram 

exportados arquivos nos formatos: .SHP (Shapefile), .CSV 

(para Excel), .KMZ (para Google Earth) e .DXF (para 

autocad). A média de árvores contadas, por pessoa, por dia 

de coleta foi de 88. 

Posteriormente os dados foram tratados em Excel e em SIG, 

dos quais, planilhas de índices foram criadas, juntamente 

com os mapas de distribuição espacial, de todas as árvores, 

árvores e tocos por setor, demais espécies proibidas, dentre 

outros utilizados para o diagnóstico da arborização urbana 

do município estudado. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a realização do censo, os resultados estão na tabela 1, 

a qual mostra a quantidade segundo os parâmetros. 

 

Parâmetro Árvores Toco Nativas 

Total 6.292 388 47 

Exóticas Proibidas 
Falsa-

murta 
Desequilibrada 

96 643 298 467 

Abaixo 

Fiação 

Sistema 

Radicular 

Agressivo 

Conflito 

com 

sinalização 

Não 

identificada 

3137 1417 954 9 

Poste e 

boca de 

lobo 

Conflito 

guia 

rebaixada 

Bifurcação 

a menos de 

1,80m  

Mureta ou área 

infiltração 

menor 1m2 

670 475 4188 3450 

Podas 

drásticas 

Abaixo de 

marquise 

Com 

doenças 

Presença de 

cupim 

226 130 1196 43 

Grande 

porte 

Médio 

porte 

Pequeno 

porte 
Alt. <2m 

4202 1251 830 1782 

Alt. 2-4m Alt. 4-6m Alt. 6-10m Alt. 10-15m 

2002 973 1098 320 

Alt. 

>15m 

CAP. 

<25cm 

CAP. 26-

50cm 
CAP. 51-75cm 

117 1840 1076 903 

CAP. 76-

100cm 

CAP. 

>100cm 
Calç. <2m Calç. 2-2,5m 

742 1731 357 1154 

Calç. 2,5-

3m 
Calç. >3m 

Não possui 

calçada 
 

2574 1487 720  
Tabela 1: Parâmetros gerais. 

As três espécies de maior frequência foram, Oiti (Licania 



 

 

tomentosa Benth) 30,61%, Sibipiruna (Caesalpina pluviosa 

DC) 13,65% e Canela-da-índia (Cinnamomum zeylanicum 

Nees) 7,73%. Contudo, foram encontrados valores de 0,49 

árvores hab-1 e 78,65 árvores km-1. 

Além dos dados tabulados, as figuras 1, 2 e 3, mostram 

respectivamente, as distribuições espaciais do censo, falsa-

murta (Murraya paniculata (L.) Jacq.)  (espécie proibida de 

plantio pela Lei nº 15.953 de 24 de setembro de 2008, 

Estado do Paraná), e cupim.  

 
Figura 1: Distribuição espacial de todas as árvores. 

 

Figura 2: Distribuição espacial da falsa-murta. 

 

Figura 3: Distribuição espacial das árvores com cupim. 

4 CONCLUSÕES 

O município conta com o equivalente a 1 árvore para cada 

dois habitantes e segundo IWAMA (2014), a quantidade 

encontrada de árvore por quilometro se encaixa na faixa de 

média atenção (60-100 árv.km-1) na questão de estar 

arborizado ou não. Todavia, o mesmo índice foi aplicado 

para todos os setores censitários, dos quais, 5 encontram-se 

na faixa de baixa atenção (> 100 árv.km-1), 4 com média 

atenção, 3 com alta atenção (40-60 árv.km-1) e os outros 3 

com muita alta atenção (10-40 árv.km-1). Os tocos 

representaram 6,76% do total de indivíduos amostrados, ou 

seja, 1 toco a cada 20 árvores do município. Os tocos são 

importantes na gestão da arborização urbana, uma vez que 

ocupam lugares de novas árvores e podem servir de local 

para proliferação de mosquitos, e atração de cupins. 

Das 3.137 árvores abaixo de fiação, 65,15% são de grande 

porte, o que é um ponto relevante a ser destacado para 

futuras propostas de manejo pelo município. 

Ainda, outra relação encontrada foi que, 29,96% das árvores 

de grande porte (1259 árvores), possuem um CAP maior do 

que 100cm, e do total de árvores, englobando todos os 

portes, 27,65% também possuem CAP maior do que 100cm, 

o que daqui 5 a 10 anos, pode-se prospectar que essas 

árvores deverão ser substituídas, devendo haver um 

planejamento para tal. 

Das 143 espécies encontradas, 67% são exóticas e o restante 

nativas, demonstrando um desequilíbrio nessa questão. 

Além disso, a Oiti, tem uma frequência correspondente ao 

dobro dos 15% por espécie que o manual de arborização do 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) recomenda para 

arborização urbana. 

Por fim, o inventário utilizando o censo das árvores, para 

arborização urbana em cidades pequenas, é uma boa linha 

de trabalho, visto que não demanda muito tempo e o 

diagnóstico se encaixa melhor a realidade. Ainda, o uso de 

ferramentas SIG e tecnologia, por exemplo, os tablets, 

aumenta a agilidade na obtenção, tratamento e análise dos 

dados do campo, o que consequentemente, traz ao 

município melhores ferramentas à gestão na arborização 

urbana. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2011) a 

exposição ao ruído é o segundo maior fator desencadeador 

de doenças, ficando atrás apenas da poluição do ar. Em 

função dos impactos ambientais negativos, o ruído 

ambiental é uma forma de poluição que deve ser 

controlada, de mesma maneira que a poluição da água, do 

solo e do ar.  

O monitoramento do ruído e o mapeamento acústico 

contemplam ferramentas triviais para gestores públicos e 

privados realizarem o diagnóstico de situações de poluição 

sonora atuais, bem como criar cenários futuros de ruído 

ambiental com aumento de fluxos de automóveis em 

rodovias e aeronaves em aeroportos. Na Europa, todos os 

estados membros da União Europeia com cidades com 

população acima de 250 mil habitantes, através da diretiva 

EU END 2002/49/EC, deveriam prever mapeamento 

acústico estratégico até junho de 2007, com a identificação 

de locais críticos de poluição sonora. Entretanto, no Brasil, 

a identificação e o monitoramento de locais com alta 

poluição sonora ainda enfrenta problemas devido ao alto 

custo nos equipamentos utilizados para o monitoramento e 

nos softwares de simulação, evidenciando uma lacuna de 

dados relativos ao ruído ambiental no país. 

Diante disto, o objetivo deste trabalho é gerar dados 

quantitativos e qualitativos relacionados ao ruído 

ambiental através da medição e do mapeamento ruído 

rodoviário no campus Centro Politécnico da Universidade 

Federal – UFPR e propor uma metodologia para 

mapeamento do ruído aeroviário em Curitiba. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Na cidade de Curitiba, em diversas áreas já foram 

constatados níveis de pressão sonora superiores ao 

permitido pela legislação municipal, conforme o 

zoneamento da cidade (ZANNIN et al., 2002; CALIXTO 

et al., 2008). Há um consenso entre pesquisadores que o 

ruído com maior parcela de contribuição em cidades é o 

ruído rodoviário (AMUNDSEN & KLAEBOE, 2005; 

ZANNIN et al., 2002); porém, o ruído aeroviário e 

ferroviário também causa impactos ambientais negativos 

significativos e não devem ser ignorados (SARI et al, 

2014; OZTURK, 2014; BUNN, 2013).  

O ruído aeroviário é emitido na operação de aeronaves em 

um aeroporto. Classifica-se como um ruído do tipo 

impulsivo, com picos elevados de pressão sonora e baixo 

tempo de duração. Origina-se, principalmente, nas turbinas 

e jatos das aeronaves durante as decolagens e pousos – 

denominado ruído de propulsão - e durante seu vôo na 

atmosfera – denominado ruído aerodinâmico (MORAIS et 

al, 2008). Devido à presença dos elevados valores de 

pressão sonora nos eventos aéreos, é um ruído que atinge 

uma grande área, afetando inúmeras pessoas, sendo 

necessário seu controle e mitigação.  

Mapas de ruído são ferramentas extremamente úteis para 

diagnóstico e prognóstico da qualidade do meio ambiente. 

Algumas pesquisas de destaque feitas no Brasil utilizando 

essa ferramenta para estudo do ruído rodoviário e 

ferroviário já foram publicadas (GUEDES et al., 2011; 

ZANNIN & BUNN), porém ainda há muitas restrições na 

disponibilidade de dados sobre mapeamento de ruído 

aeroviário no país. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Mapeamento do Ruído Rodoviário 

A metodologia utilizada consistiu em medições dos níveis 

de pressão sonora com 15 minutos de duração utilizando 

analisadores sonoros modelos Brüel & Kjaer 2237 e 2238, 

seguindo as recomendações da ABNT-NBR 10.151. 

Foram realizadas 40 medições no período diurno, 

acompanhadas de contagem simultânea de veículos, pois o 

volume do tráfego nas rodovias é um dos dados de entrada 

no modelo de cálculo escolhido, assim como 

características físicas (topográficas) da área de estudo. O 

software utilizado foi o Predictor 8.13, o método de 

cálculo escolhido foi o ISO 9613-1/2 Road. O 

espaçamento para a malha de cálculo escolhido foi de 5x5 

metros. 

4 RESULTADOS E PROPOSTA 

4.1 Mapeamento e Medição acústica do Centro 

Politécnico 

Dentre os 40 pontos medidos no Centro Politécnico, 19 

apresentaram níveis de pressão sonora superiores a 60 

dB(A), que é o limite para a região de estudo conforme a 

Lei Municipal 10625/2000. Entretanto, a mesma lei indica 

que Escolas e Hospitais se enquadram em Zona de 

Silêncio, cujo nível sonoro permitido é ainda mais restrito, 

55 dB(A). Níveis superiores a 55 dB(A) foram 

encontrados em 38 pontos. Apenas com as medições já foi 

possível constatar um ambiente sonoro poluído. A Figura 2 

apresenta o mapa de ruído calculado para o Campus 

Centro Politécnico, onde é possível notar a predominância 

de cores escuras, indicando níveis de pressão sonora 

elevados. A calibração do modelo foi feita seguindo as 

recomendações da WG-AEN (2006). Vale ressaltar que 

próximo ao Campus há um Hospital e também uma Escola 

Municipal, e que embora não tenham sido realizadas 



 

 

medições nessas duas instituições, o mapa calculado indica 

que suas edificações também são atingidas por níveis de 

pressão sonora elevados. 

 

Figura 1: Mapa do Ruído Rodoviário no Centro Politécnico. 

4.2 Proposta de metodologia para mapeamento de 

ruído aeroviário 

A metodologia proposta para monitoramento consiste na 

identificação de pontos críticos e sensíveis á exposição ao 

ruído, como escolas e unidades de saúde, para medição da 

poluição sonora. Após, realiza-se a medição da pressão 

sonora pelos analisadores sonoros Bruel & Kjaer 2238 e 

2260, para registrar o datalogger dos eventos das 

aeronaves, seguindo as recomendações da ABNT-NBR 

10151 para dar homogeneidade e confiabilidade aos dados 

em intervalos de tempo mínimos de 1 h, a fim de 

evidenciar os eventos. O mapeamento de ruído aeroviário 

pode ser desenvolvido através do software SoundPlan 8.0 

e consiste em uma sequência de etapas (Ver figura 2): 

 

Figura 2: Etapas do mapeamento acústico de ruído aeroviário. 

O modelo de cálculo mais utilizado na Europa para 

mapeamento de ruído aeroviário é o ECAC.CEAC doc. 29, 

adotado pela Conferência Européia de Aviação Civil, em 

1997. A calibração, etapa final do mapeamento, é o 

processo que da validade aos resultados gerados na 

simulação, consistindo na comparação entre os valores 

simulados no modelo matemático e os valores medidos in 

situ, devendo ter uma diferença máxima de 4,6 dB(A). Por 

fim, compara-se os dados simulados e medidos com a Lei 

Municipal 10625/2000, conforme o zoneamento do local. 

5 CONCLUSÃO 

Ruídos rodoviários e aeroviários se enquadram entre os 

grandes problemas de saúde pública e ambiental em 

função dos seus impactos negativos. O monitoramento e 

mapeamento acústico mostram-se ferramentas triviais na 

identificação de cenários críticos de poluição sonora. Por 

fim, o mapa calculado proporciona uma maior visão e 

entendimento da abrangência do impacto causado pelas 

rodovias no entorno da área de estudo, bem como a 

identificação de pontos críticos. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a WHO (2017), ruído excessivo pode 

seriamente prejudicar a saúde humana e interferir em 

atividades diárias da população em escolas, no trabalho, 

em casa e também durante momentos de lazer. Pode 

perturbar o sono, causar efeitos cardiovasculares e 

psicofisiológicos, reduzir o desempenho e até mesmo 

mudanças no comportamento social. Goines e Hagler 

(2007), inclusive denominam a poluição sonora como uma 

praga moderna.  

O presente trabalho visa fazer uma avaliação da poluição 

sonora em um campus universitário na cidade de Curitiba 

através de medições e cálculo de mapas de ruído, e 

também fazer uma projeção de quais serão os níveis 

sonoros na área de estudo 15 anos após as medições, isto é, 

em 2032. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Poluição Sonora 

Muitos estudos têm mostrado os efeitos negativos da 

exposição ao ruído ambiental principalmente na 

aprendizagem de crianças e o desempenho cognitivo, 

relatando inclusive que crianças com exposição crônica a 

ruído aeroviário, rodoviário e ferroviário possuem 

habilidades menores de leitura, memória e desempenho em 

exames, comparado a crianças que não são expostas a tais 

ruídos em suas escolas (Hygge et. al., 2002; Lercher et. 

al., 2002). 

Em Curitiba, diversos trabalhos já constataram níveis de 

pressão sonora acima do permitido pela legislação 

municipal conforme o zoneamento da cidade (Calixto et. 

al., 2008; Fiedler, 2013; Zannin e Szeremeta, 2003). 

2.2 Mapas de Ruído  

Embora a Diretiva EU END 2002/49/EC tenha 

impulsionado a utilização de mapeamento acústico na 

Europa, pois a mesma determinou que todos estados 

membros apresentassem mapas de ruído estratégicos para 

cidades com população superior a 250.000 habitantes, no 

Brasil também já foram desenvolvidos alguns trabalhos de 

destaque abrangendo ruído rodoviário (Fiedler e Zannin, 

2015; Guedes et. al., 2011) e ferroviário (Zannin e Bunn, 

2014). 

3 MATERIAL E MÉTODO 

3.1 Área de estudo 

A área de estudo abrangida trata-se de todo o Campus 

Jardim Botânico da Universidade Federal do Paraná em 

Curitiba. 

3.2 Medições de nível de pressão sonora equivalente e 

cálculo dos mapas de ruído 

As medições tiveram duração de 15 minutos por ponto e 

foram realizadas utilizando os analisadores sonoros 

modelo Brüel & Kjaer 2237 e 2238. Foram realizadas 25 

medições no período diurno, acompanhadas de simultânea 

contagem de veículos, pois o volume do tráfego é um dos 

dados de entrada no modelo de cálculo escolhido, assim 

como características físicas (topográficas) da área de 

estudo. O software utilizado foi o Predictor 8.13, o método 

de cálculo escolhido foi o ISO 9613-1/2 Road. O 

espaçamento para a malha de cálculo escolhido foi de 5x5 

metros e altura de 4 metros. 

Para o cálculo de mapas de ruído em cenários futuros, foi 

calculada a taxa de crescimento anual de veículos 

registrados para o município de Curitiba, conforme dados 

estatísticos do Detran – PR (2017) dos últimos 10 anos. 

Não foram consideradas possíveis variações futuras na 

composição do asfalto e nos pneus dos veículos, se 

limitando apenas ao aumento na quantidade de veículos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Nível de pressão sonora equivalente 

Dos 25 pontos medidos, 11 apresentaram níveis de pressão 

sonora superior a 60 dB(A) que é o limite máximo para a 

área de estudo, que conforme a Lei Municipal 10.625/2000 

se enquadra em Zona Educacional Especial (ZE-E). 

Entretanto a mesma lei indica que para escolas, hospitais e 

bibliotecas públicas o limite máximo a ser considerado 

deve ser 55 dB(A). Dos 25 pontos medidos, 21 

apresentaram  níveis superiores a 55 dB(A). Apenas com 

as medições já foi possível constatar um cenário de 

poluição sonora. O Campus Jardim Botânico faz divisa 

inclusive com a FEPE – Fundação Ecumênica de Proteção 

ao Excepcional, as duas instituições possuem acesso 

através da Rua Prefeito Lothário Meissner. Conforme a 

legislação municipal, a FEPE deve ser considerada uma 

Zona Sensível à Ruído, porém é bem provável que a 

fundação também apresente um cenário de poluição sonora 

semelhante ou até maior que o campus Jardim Botânico.  

4.2 Mapas de ruído 

A Figura 1 apresenta o mapa de ruído para o cenário atual 

do campus Jardim Botânico, o qual foi calculado a partir 

de dados de entrada como características do tráfego de 

veículos para cada rua (velocidade, tipo de veículo) e 

características físicas da área de estudo (presença de 

edificações, composição do asfalto, áreas de vegetação, 

curvas de nível do terreno). 



 

 

 
Figura 1: Mapa de Ruído - Campus Jardim Botânico em 2017. 

 

 
Figura 2: Mapa de Ruído - Campus Jardim Botânico em 2032. 

 

Através de uma breve visualização na Figura 1 é possível 

notar a predominância de cores escuras que conforme a 

legenda indicam níveis sonoros elevados. 

Na Figura 2 é apresentado um mapa de ruído calculado 

através de uma projeção do crescimento da frota de 

veículos. Na projeção futura, os 25 pontos utilizados para 

calibração do modelo apresentaram um acréscimo médio 

de 2 dB(A) em seus níveis de pressão sonora calculados. 

Como esperado, nota-se um aumento na largura das faixas 

de cores mais fortes, as quais representam níveis sonoros 

mais elevados.  

5 CONCLUSÕES 

Verificou-se de fato a existência de um cenário de 

poluição sonora em grande parte da área de estudo. Com 

relação a projeção futura, observou-se que em 15 anos 

haverá um acréscimo médio de 2 dB(A) na maioria dos 

pontos medidos, caso a taxa de crescimento anual de 

veículos no município permaneça a mesma. Entretanto, 

para a projeção futura não foram consideradas possíveis 

medidas que podem ser implantadas para reduzir o ruído 

gerado pelo acoplamento pneu-pavimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

A crescente preocupação com os impactos ambientais 

causados pelas atividades antrópicas tem influenciado a 

sociedade a questionar padrões de produção e consumo. A 

problemática do plástico tem sido muito discutida, e sua 

reciclagem começou a ser realizada pelas próprias 

indústrias, para o reaproveitamento de suas perdas de 

produção. As empresas de reciclagem ganham destaque no 

mercado atual devido a melhoria das tecnologias, da 

qualidade dos produtos e da demanda por materiais 

ecologicamente corretos. 

Atualmente, governos e ONGs vêm cobrando que as 

empresas tenham posturas responsáveis, onde a ordem da 

vez é a sustentabilidade. Neste cenário as propostas de 

Produção mais Limpa (PML) significam a aplicação 

continua de práticas melhores de produção do ponto de vista 

econômico e ambiental (MEDEIROS et al., 2007). 

Avaliações nos processos de produção, podem possibilitar 

a visualização de oportunidades de produção mais limpa, 

minimizando os impactos ambientais e reduzindo custos 

econômicos (QUITAISKI, et al., 2017a). Neste sentido, o 

objetivo deste trabalho foi apontar melhorias ambientais 

para um empresa do segmento de reciclagem de plásticos. 

 

2 MATERIAL E METODOS 

A empresa em estudo está localizada em Medianeira, oeste 

do estado do Paraná. Fabrica mangueiras de polietileno 

reciclado, com especificações variáveis, e mangueiras 

sanfonadas com matéria prima do tipo policloreto de vinila 

(PVC). Os resíduos reciclados são advindos de 8 estados do 

Brasil. A empresa conta com 65 funcionários, e produção 

média mensal de 93 toneladas de mangueiras.  

A proposição de medidas ambientais na empresa foi 

realizada por meio de visitas técnicas para observação do 

processo produtivo e estrutura da empresa, e posteriores 

pesquisas na literatura para levantamento de possíveis 

melhorias técnicas e ambientais para a empresa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Troca de lâmpadas da empresa 

A empresa em questão funciona em dois turnos de trabalho, 

um das 7h00 às 17h00, e outro, das 23h00 às 7h00.  

São utilizadas na iluminação, lâmpadas do tipo fluorescente 

de formato tubular de 40W, sendo estas mais econômicas 

que as incandescentes, e produzindo menos calor. O número 

de lâmpadas utilizadas, por setor, é: 26 lâmpadas no chão 

de fábrica; 3 lâmpadas no refeitório; e 10 lâmpadas no 

administrativo. Totalizando 39 lâmpadas. 

Como a empresa possui algumas telhas translúcidas, e 

também, portas que ficam abertas durante o dia, há 

economia de energia devido ao fato de que nem todas as 

lâmpadas necessitam ficar ligadas durante todo o dia. 

Porém, nas 8 horas do turno da noite, todas as lâmpadas do 

setor do chão de fábricas são acionadas. Considera-se que 

as lâmpadas do chão de fábrica e escritório fiquem em 

funcionamento em média 12 horas por dia, e que as do 

refeitório 16 horas por dia. Sugere-se a troca de todas as 

lâmpadas da empresa por lâmpadas de Led tubular de 18 W 

com vida mediana de 30000 horas. Lâmpadas de led 18 W 

iluminam o ambiente de forma mais eficiente, e geram uma 

economia de 22W/h em comparação com lâmpadas 

fluorescentes 40 W.  

Através de pesquisa de preços, ponderou-se que a compra 

de 39 lâmpadas fluorescentes custaria em torno de R$ 

236,00, enquanto a compra de todas as lâmpadas de led 

custaria cerca de R$ 1950,00. Levando em conta o preço 

unitário e a vida útil das lâmpadas led (30000 h), poderia 

ser alcançada uma economia de R$7.490,73. Através dessa 

troca Finger et al. (2017) aponta também a expressiva 

viabilidade econômica em uma indústria de laticínios. 

Apesar destes resultados levarem em conta a troca de todas 

as lâmpadas, Silva et al. (2015) sugere que a substituição 

pode ser realizada de forma gradual quando da queima das 

lâmpadas atuais, obtendo a longo prazo a mesma economia.  

A troca é tecnicamente viável, pois a iluminação seria ainda 

melhor, e a viabilidade econômica é expressiva, por conta 

do menor consumo de energia. Do ponto de vista ambiental, 

as lâmpadas do tipo led são recomendadas por não 

possuírem metais pesados, podendo ser descartadas após o 

uso sem necessidades especiais, ou até mesmo serem 

recicladas (FINGER et al., 2017). 

3.2 Sensibilização dos funcionários 

Com relação a correta separação dos resíduos sólidos, a 

empresa possui quatros recipientes para a coleta seletiva dos 

resíduos gerados diariamente, destinados especialmente 

para os resíduos gerados pelos empregados. As lixeiras são 

identificadas por cores, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001. Porém, mesmo 

com a atitude da empresa, os funcionários não fazem a 

correta separação de seus resíduos. Faz-se necessária a 

sensibilização dos funcionários através de conversas 

informais ou até mesmo a abordagem por meio de banners 

sobre a correta separação dos resíduos e os possíveis 

benefícios ambientais e para a saúde pública.  

Outra sugestão é a reavaliação do uso do ar condicionado 

no setor administrativo. Atualmente o mesmo fica regulado 

para 17°C, porém a Norma Regulamentadora 17 (BRASIL, 



 

 

1978) aponta temperatura entre 20°C e 23° C como ideal 

nestes ambientes. 

A sensibilização dos funcionários também levou em conta 

o uso de copos descartáveis. A empresa possui 

aproximadamente 65 funcionários e recebe visita de pessoas 

externas. São contabilizados em média 150 copos 

descartados por dia. Sugere-se a utilização de caneca 

própria pelos funcionários e direção. Corrêa e Heemann 

(2016) apontam que a geração de resíduos de copos 

plásticos é desnecessária, pois com a adoção de canecas 

permanentes, a rotina dos funcionários não é alterada de 

forma significativa e a lavagem destas canecas pode ser 

inserida junto a lavagem das demais louças das refeições.  

3.3 Captação e uso de águas pluviais 

Analisando o telhado da empresa composto por telhas de 

aço zincado em formato trapezoidal que possui 2200 m² 

percebeu-se a possibilidade de captação de um grande 

volume de água. A água captada diretamente da chuva não 

pode ser utilizada para fins primários, por não atender aos 

padrões de qualidade, portanto, propôs-se que a água 

captada fosse utilizada nos vasos sanitários, na lavagem da 

matéria prima e no resfriamento do produto em sua fase 

final e limpeza dos pisos em geral. 

A sugestão de projeto teve como base a metodologia 

sugerida pela Agência Nacional de Águas para projetos de 

sistemas de coleta, tratamento e uso de águas pluviais. As 

diretrizes adotadas para o dimensionamento da coleta e 

utilização da água de chuva estão prescritas na NBR 15.527 

(ABNT, 2007) – Água da Chuva: Aproveitamento de 

coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. As 

cisternas são consideradas alternativas de baixo custo para 

captação de águas pluviais (FETAG, 2004). A captação de 

aguas pluviais torna-se positiva do ponto de vista ambiental, 

visto a diminuição da exploração de recursos hídricos 

subterrâneos (QUITAISKI, et al., 2017b).  

3.4 Fabricação de um novo produto 

A empresa recebe matéria prima de vários locais do Brasil, 

e diferentes tipos de matérias, que passam por pesagem e 

separação de acordo com a cor e qualidade, sendo 

classificados por tipo, e então, aqueles que não serão 

utilizados no processo são enfardados, armazenados e 

encaminhados para a venda. 

Os materiais com maior volume que chegam são do tipo 

polietileno de alta densidade. Aproximadamente 324 

toneladas deste tipo de plástico são vendidas anualmente 

para terceiros, pois não podem ser utilizadas no processo 

produtivo das mangueiras. Além do fato de ocupar um 

espaço significativo na área interna da indústria, há os 

custos com o transporte deste material até a empresa. 

Assim, é oportuno pensar na possibilidade de produção de 

uma nova linha de produtos, utilizando estes materiais.  

Entre os produtos propostos estão os dutos de irrigação e 

dutos para sistema de drenagem e esgoto, além de isoladores 

plásticos do tipo roldana para cerca elétrica. Além de abrir 

novos mercados de venda, a empresa não perderia espaço 

do barracão com o armazenamento destes resíduos. 

Entretanto, faz-se necessário um estudo para buscar 

entender se a criação e fabricação de novos produtos seria 

viável do ponto de vista econômico para a empresa. 

 

4 CONCLUSÕES 

A sugestão de melhorias ambientais para uma empresa 

geralmente é impedida devido a inúmeras barreiras, 

principalmente, por questões financeiras e técnicas. Além 

do fato de que, o empresário muitas vezes possui métodos 

enraizados de produção tornando-se difícil a implantação de 

mudanças no processo.  

Assim, neste estudo, buscou-se sugerir melhorias com 

relação ao consumo de agua e energia e a utilização de 

materiais que chegam à empresa, além de atividades de 

sensibilização com os funcionários. Observa-se que se 

levadas em consideração pela administração e pelos 

funcionários da empresa, as propostas listadas neste estudo 

tendem a trazer benefícios ambientais e econômicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Todos materiais produzidos provêm da natureza e a ela 

retornam agredindo de alguma forma o meio ambiente, 

gerando uma preocupação mundial, tal preocupação 

acarretou em maiores exigências quando ao 

desenvolvimento sustentável. Fabricar produtos que 

cumpram com suas demandas, porém, sem degradar o meio 

em que vivemos. Por isso, análises do ciclo de vida dos 

produtos é necessário antes de sua fabricação, mensurando, 

identificando e avaliando todo o processo, para sabermos o 

quão prejudicial tal produto será e onde o mesmo poderá ser 

alterado. O custo total para produção deste deveria 

contemplar todos os custos do ciclo de vida, em toda a 

cadeia, que inclui a extração, transformação, transporte, 

uso, reuso, manutenção, reciclo, retorno e deposição final. 

Portanto os custos ambientais vêm crescendo gradual e 

sistematicamente em função de leis que acolhem uma 

preocupação socioambiental e por este motivo, identificar, 

mensurar e administrar são fatores de êxito empresarial. 

Uma das ferramentas atualmente indicadas para entender o 

efeito ambiental e financeiro sobre produtos e serviços é a 

Análise do Ciclo de Vida – (ACV). O uso desta ferramenta 

corrobora para uma melhor análise em um âmbito global 

referente as contribuições relativas nas diferentes etapas do 

ciclo de vida para determinado produto, já que a ferramenta 

ACV estuda e quantifica o consumo de determinados 

recursos e impactos ambientais ligados a ele (BENETTO et 

al., 2009). Diante da problemática, a geração de energia 

elétrica na atualidade, requer sua produção como fonte 

convencional as hidrelétricas e termelétricas e/ou nucleares, 

com grande potencial poluidor gerando impactos sem 

precedentes ao meio ambiente.  

Diante dessa realidade o presente trabalho visa à elaboração 

de sistemas alternativos com o objetivo de analisar o ciclo 

de vida de coletores de aquecimento solar de água, 

proporcionando sua melhoria em quesitos ambientais e 

econômicos. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Análise do Ciclo de Vida  

Análise do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta de 

raciocínio metódico que a partir da tomada de decisões gera 

informações, avaliam impactos e compara desempenhos 

ambientais de produtos. 

A metodologia para a utilização da ferramenta para ACV 

nos sistemas de aquecimento solar de água seguiu as etapas 

mostradas no fluxograma da Figura 1. 

 

Figura 1: Fluxograma seguido para aplicação do ACV. 

2.2 Análises de objetivo de escopo 

Foi realizada uma análise com o objetivo de avaliar os 

impactos ambientais resultantes da produção e utilização 

nos sistemas de aquecimento solar de água. Para a 

realização da análise, o escopo adotado foi caracterizado 

desde a produção do boiler até o final de sua vida útil sem 

considerar a extração de matéria prima e a fabricação dos 

materiais componentes dos sistemas, devido à 

complexidade de obtenção destes dados quando abrangidas 

estas etapas. 

2.3 Elaboração de cenários 

Na Tabela 1 consta a descrição dos cenários dos sistemas 

de aquecimento solar de água que foram comparados para 

a realização deste estudo: 

 

Coletores Cenário 0 Cenário 1 

Boiler 100L 26L 

Isolamento 
Poliuretano 

Expandido 

Resina 

Termo Fixa 

Placa Solar 1 m² 0,2 m² 

Tabela 1: Dados de cada cenário. 

Para elaboração dos cenários e uma melhor análise de 

impactos relacionados aos avanços desenvolvidos pelo 

projeto, optou-se pela divisão dos diferentes cenários 

comparativos. 

O cenário 0 consistiu-se em um sistema industrial fabricado 

pela empresa Centersol, o qual possui capacidade de suprir 

a demanda de uma família com até quatro membro e possuía 

um boiler constituído por Poliuretano (PU) e aço. Para 

elaboração do cenário 1, o aço foi retirado e o PU foi 

substituído por resina ortoftálica com resíduos de girassol 

agregados. O boiler deste cenário foi elaborado em uma 

escala inferior ao boiler do cenário industrial, no entanto, a 

proporção de tamanho do boiler para a placa foram 

mantidos. O cenário 1 foi elaborado na Universidade de 

Santa Cruz do Sul (UNISC). 



 

 

2.4 Inventário 

Foi realizado a coleta dos dados e os procedimentos, 

considerando as normas ISO 14040 para análise do ciclo de 

vida do sistema de aquecimento solar de água. Buscaram-se 

informações referentes à massa dos materiais, os quais 

foram inseridos no sistema, obtendo-se então o inventário 

do coletor da empresa Centersol (Cenário 0), a partir dos 

dados fornecidos pela empresa e do protótipo (Cenário 1). 

O inventário é uma das fases mais significativas da ACV, é 

o momento onde são aplicados métodos de avaliação que 

levam em consideração impactos de determinadas regiões 

ou impactos globais (PERGORARO, 2008). 

2.5 Software Umberto 

Foram inseridos no software Umberto os dados obtidos nos 

inventários, o que permitiu realizar a avaliação dos 

impactos ambientais dos boilers de cada cenário, 

quantificando os impactos causados por cada componente 

do sistema do aquecimento solar de água por completo. 

Dentre as opções disponibilizadas pelo software referente 

aos componentes dos cenários, foi utilizado o banco de 

dados ecoinvent 2.0, onde as opções selecionadas foram 

resto do mundo (ROW), pôr o mesmo não conter o 

específico do Brasil, a opção ROW é recomendada. 

3 RESULTADOS 

Depois de realizada a análise do ciclo de vida do Boiler de 

Cenário 0, pode-se constatar que o valor de impacto para 

mudanças climáticas do mesmo teve um peso total de 

1.628,99 kg CO2- Eq onde o aço é o componente de maior 

potencial de impacto ambiental contribuindo com 1.320,64 

kg CO2- Eq na sua produção. Quando analisado o impacto 

da Toxicidade Humana, verificou-se um total de 20.293,60 

kg1,4-DCB equivalente, onde o aço teve uma contribuição 

de 18.934,6 kg1,4-DCB. No Cenário 1 foi observado um 

valor de impacto para mudanças climáticas de 285,34 kg 

CO2-Eq, onde a resina é responsável pelo maior impacto. 

Quando analisada a Toxicidade Humana, obteve-se um total 

de 21,24 kg 1,4-DCB-Eq.  

Quando analisado o sistema por completo, o Cenário 1 

demonstrou grande potencial de redução dos impactos 

ambientais em ambos os quesitos avaliados, o mesmo 

obteve um valor de impacto para mudanças climáticas com 

diferença de 84,12% para o cenário. Já em relação à 

Toxicidade Humana a redução do impacto foi de 99,88%. 

Os resultados são apresentados na Figura 2. 

 

 

Figura 2: Redução dos impactos no cenário modificado com as 

melhorias realizadas. 

4 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram realizadas as Análises do Ciclo de 

vida dos boilers utilizados nos sistemas de aquecimento 

solar de água, sendo um deles da empresa Centersol, 

denominado Cenário 0 e o outro elaborado na UNISC 

denominado Cenário 1. 

Conclui-se que o Cenário elaborado na universidade obteve 

redução de 88,12% em relação a mudanças climáticas e 

99,8% na toxicidade humana, mostrando grande diminuição 

nos impactos relacionados a produção do sistema de 

aquecimento solar de água. Ressalta-se que o material 

compósito utilizado na fabricação do boiler no sistema 

modificado, este o maior responsável pela diminuição dos 

impactos associados ao sistema, mantém as características 

físicas e mecânicas necessárias para este tipo de uso, bem 

como a eficiência térmica exigida do material isolante. 

Salienta-se ainda que além de reduzir custos na produção 

mantendo competitividade econômica, agrega resíduos 

agrícolas gerando valor aos mesmos. Conclui-se ainda que 

além do desenvolvimento de um novo material a ferramenta 

da Análise do Ciclo de vida aparece como inovação 

tecnológica neste trabalho.  
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1 INTRODUÇÃO 

Áreas protegidas são áreas de terra e/ou mar, 

especialmente dedicadas à proteção e manutenção da 

diversidade biológica, e de seus recursos naturais e 

culturais associados, manejadas por meio de instrumentos 

legais ou outros meios efetivos (MMA, 2007). 

As unidades de conservação (UC’s) são um tipo especial 

de área protegida, ou seja, espaços territoriais (incluindo 

seus recursos ambientais e as águas jurisdicionais) com 

características naturais relevantes, legalmente instituídos 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e de 

limites definidos, sob regime especial de administração, às 

quais se aplicam garantias adequadas de proteção 

(BRASIL, 2000). Segundo a Lei nº 9.985/2000 (SNUC), 

as unidades de conservação dividem-se em dois grupos 

com particularidades distintas, são eles: unidades de 

proteção integral e unidades de uso sustentável nos termos 

do artigo 7º. 

Nesse contexto, de importância ecológica das áreas 

naturais protegidas, os processos de implantação e gestão 

de UC’s devem considerar a realidade local no intuito de 

proteger a diversidade biológica e sociocultural. O 

presente artigo embasa a caracterização do Parque 

Estadual da Serra do mar – Núcleo Picinguaba, suas 

implicações com as comunidades tradicionais, a gestão 

ambiental no parque, seus impactos e desdobramentos. 

 

2 METODOLOGIA  

2.1 Caracterização da Área: O Parque Estadual da 

Serra do Mar (PESM) 

Criado em 1977 e ampliado em 2010, o Parque Estadual 

Serra do Mar (PESM) é a maior Unidade de Conservação 

de toda a Mata Atlântica. É administrado pela Fundação 

Florestal, instituição vinculada à Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente. Seus 332 mil hectares protegem 25 

municípios paulistas, conectando as florestas da Serra do 

Mar desde o Rio de Janeiro e Vale do Ribeira, até o litoral 

sul do estado. Devido à sua enorme extensão, o PESM é 

gerenciado por meio de dez núcleos administrativos: 

Bertioga, Caraguatatuba, Cunha, Curucutu, Itariru, Itutinga 

Pilões, Padre Dória, Picinguaba, Santa Virgínia e São 

Sebastião.  

2.2 Núcleo Pinciguaba 

Criado em 1979, a partir da incorporação da Fazenda 

Picinguaba ao Parque Estadual, área do Município de 

Ubatuba. Desta forma, restingas, manguezais, praias e 

costões rochosos passaram a fazer parte do cenário 

protegido do Parque Estadual Serra do Mar (Decreto 

Estadual 13.313 de 06/03/1979). Atualmente, este Núcleo 

contempla uma área de 47.500 ha, abrangendo 80% do 

território total do município e é localizado no litoral norte. 

2.3 Comunidades Tradicionais 

Além da riqueza natural, o núcleo tem como uma de suas 

principais características, a presença de comunidades 

tradicionais como a Vila de Picinguaba, Cambury, Sertão 

da Fazenda e Sertão do Ubatumirim, onde ainda é possível 

vivenciar as culturas tradicionais caiçara e quilombola, 

seus estreitos laços com a mata e o mar e a busca da 

sustentabilidade por meio do turismo.  

Para conhecimento mais próximo da vivência dos 

moradores tradicionais com o Parque foi realizada uma 

entrevista com morador local da comunidade quilombola 

da Praia do Cambury. A entrevista como pesquisa 

qualitativa, envolveu dez questões discursivas e abrangeu 

perguntas relacionadas a saúde local, atividades 

desenvolvidas, problemas enfrentados, opiniões sobre 

turismo no parque e sobre morar dentro do mesmo. 

2.4 Gestão do Parque 

Os programas encontrados no parque são relacionados a 

gestão, uso público que atende a duas importantes 

vertentes da Unidade de Conservação: visitação e 

educação ambiental. O programa de pesquisa tem como 

objetivo, divulgar, organizar e dar suporte ao 

desenvolvimento da pesquisa científica com fim de 

ampliar os conhecimentos sobre a biodiversidade, os 

elementos culturais, históricos e sócioeconômicos. O 

programa de proteção que visa a manutenção da 

integridade do patrimônio e dos ecossistemas abrangidos 

pelo parque. O programa de interação socioambiental tem 

como objetivo a inserção regional do parque como 

elemento de desenvolvimento sustentável, ao 

desenvolvimento de ações que se contraponham aos 

vetores de pressão antrópica e que propiciem condições 

para a manutenção e desenvolvimento das comunidades 

tradicionais em sua área de influência. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Etnoecologia e Ecoturismo: Percepções do local 

onde se vive 

O núcleo possui diversos atrativos ecoturísticos para 

contato com a natureza, como praias, trilhas, rios, 

cachoeiras e cultura tradicionais.  

http://fflorestal.sp.gov.br/
http://fflorestal.sp.gov.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/


 

 

Através da entrevista com o morador local da comunidade 

quilombola da Praia do Cambury com idade de vinte e três 

anos observou-se que o mesmo possui como profissão a 

limpeza particular do camping e mora na comunidade 

desde que nasceu. Segundo o mesmo, só é permitida a 

moradia no local caso seja nascido ou casado com um 

quilombola. Quando questionado sobre quais são as 

principais atividades realizadas pela comunidade obtemos 

a pesca, agricultura de subsistência (verduras, legumes, 

palmito, entre outros), artesanato e a limpeza particular 

(camping). Para as atividades de agricultura é necessária a 

autorização de um órgão competente uma vez que a 

comunidade está localizada dentro de uma unidade de 

conservação e para a agricultura é necessária a retirada de 

vegetação natural.  

Sobre sua opinião a respeito do ecoturismo no parque o 

mesmo respondeu que o turismo é muito bom, pois gera 

renda para a comunidade, ajudando na economia, 

principalmente no verão (alta temporada). Na baixa 

temporada a comunidade enfrenta algumas dificuldades 

devido à menor visitação. Segundo o morador a visitação é 

muito importante, pois promove a integração da 

comunidade com os turistas, além de gerar renda, mas na 

alta temporada (verão), incomoda devido ao aumento do 

número de turistas. 

Ainda, quando questionado sobre ter o parque como 

moradia, o entrevistado indaga que morar na unidade de 

conservação ajuda na conservação local, integrando-os 

com a natureza, além do fato que a comunidade não 

conhece outro estilo de vida a não ser aquele em que 

vivem. 

Quanto aos principais problemas enfrentados pela 

comunidade foi comunicado que a comunidade ainda não 

possuía água tratada, mas segundo o morador a água é 

“limpa”, o esgoto também não é coletado usa-se a fossa 

séptica e a energia elétrica chegou há apenas três anos na 

comunidade. Mas segundo ele o principal problema é o 

acesso à comunidade que é dificultado pelas más 

condições da estrada devido ao tipo de relevo da região, o 

ônibus passa na comunidade apenas duas vezes por dia. E 

quanto a saúde, a comunidade possui um posto de saúde 

que funciona durante a semana, de segunda a sexta. 

O envolvimento da população local é um elemento 

importante que precisa ser incorporado nas estratégias de 

manejo da conservação para que os grupos locais 

adquiram capacidade de formular e alcançar os seus 

próprios objetivos de desenvolvimento em conformidade 

com a preservação local (PRIMACK; RODRIGUES, 

2001). 

Os processos de implantação e gestão de UC’s devem 

considerar a realidade local no intuito de proteger a 

diversidade biológica e sociocultural. 

 

4 CONCLUSÕES 

Atualmente observam-se grandes desafios para a gestão do 

núcleo devido a sua grande extensão, a insuficiência 

qualitativa dos recursos humanos, a questão fundiária, a 

facilidade de acesso a todos os trechos do Parque, além de 

80% da área do município estabelecer gestão integrada 

com o poder municipal. Outra questão é a existência de 

diversos moradores tradicionais dentro do núcleo, além 

das pessoas nas bordas e entorno.  

E segundo Silva (2015), a dificuldade em entender-se 

como parte da natureza faz do humano um ser diferenciado 

perante os outros, induzindo-o assim a não se aproximar, 

mas sim possuir o ambiente em que vive. 

O desenvolvimento da urbanização nas áreas litorâneas e a 

ocupação humana constituem, desde sempre, uma 

atividade de alto impacto ambiental negativo (DEAN, 

1996). O Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) prevê a desapropriação, remoção ou readequação 

de comunidades. Os direitos dos tradicionais são 

assegurados pela constituição.  

Cabe lembrar que nesta área foram desenvolvidos diversos 

planos de manejo, mas que neles o estilo da vida da 

população local e o seu conhecimento em relação às 

características do parque tem sido constantemente 

desvalorizados (CATTANEO, 2004). 

As unidades de conservação constituem uma forma efetiva 

de proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, 

através de práticas destinadas à proteção da diversidade 

biológica, garantindo a capacidade de produção de 

riquezas em longo prazo, especialmente para o Brasil, que 

possui boa parte de seu crescimento justificado pela 

abundância de recursos naturais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento da composição da fauna em 
remanescentes de Mata Atlântica é essencial, sendo que 

ela abriga milhares de grupos sendo 15 mil espécies de 

plantas e 2 mil espécies de animais vertebrados, sem 

contar grupos como insetos e aracnídeos, que são muitas 

vezes negligenciados em estudos faunísticos (Boldrini 

2009).  

Dentre os insetos, destacam-se os coleópteros, que 
constituem o grupo mais diverso de seres vivos, contando 

com aproximadamente 360.000 espécies no mundo 

(Bouchard et al. 2009).  

Dessa maneira, vê-se a importância de identificar e obter 
um panorama da diversidade da coleopterofauna do Parque 

Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia, que tem 

por objetivo preservar os remanescentes da Mata 

Atlântica, para que seja analisada a composição da fauna 

local e comparada com estudos semelhantes.  

  

2 METODOLOGIA 
 

2.1 Coleta 

Foi utilizado material coletado em armadilhas 

interceptadoras de vôo do tipo Malaise, cedido pelo INCT 

Hympar-Sudeste. Foram selecionadas as amostras 

coletadas ao longo de sete meses, obtidas em seis 

diferentes pontos do Parque Estadual da Serra do Mar, 

Núcleo Santa Virgínia, (São Luiz do Paraitinga-SP), 

totalizando 42 amostras, compreendendo o período de 
setembro de 2010 a março de 2011.  

 

2.2 Identificação 

Primeiramente foram selecionados os besouros, que 

estavam conservados em álcool 70% e montados em 

alfinetes entomológicos. Posteriormente, os mesmos foram 

identificados ao nível taxonômico de família. Com a 

finalidade de obter uma informação um pouco mais 

refinada, houve um aprofundamento na identificação da 

família Curculionidae no que diz respeito apenas à 

subfamília Scolytinae, já que esta apresenta várias espécies 
consideradas pragas florestais. Portanto para a análise dos 

dados, foram considerados como dois táxons distintos: 

Scolytinae e Curculinidae sensu stricto. 

Após a montagem e identificação do material, o mesmo foi 

armazenado para incorporação à Coleção Entomológica da 

Universidade Estadual do Centro Oeste (CECO), 

localizada no campus Irati.  

 

2.3 Análises dos dados 

A diversidade foi calculada pelo índice de Shannon-

Wiener (H’) e a equitabilidade foi determinada pelo índice 

de uniformidade de Pielou (J) por meio do software Past, e 

aplicadas curvas de rarefação permitindo a comparação do 

presente estudo com trabalhos em outras regiões 

fitogeográficas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

3.1 Abundância  

Foram identificados 3.066 indivíduos distribuídos em 41 
táxons (40 famílias e 1 subfamília), sendo mais 

abundantes: Curculionidae, Nitidulidae e Chrysomelidae, 

respectivamente. Os Curculionidae corresponderam a 21% 

dos indivíduos encontrados, incluindo Scolytinae, que 

representou 13% dos Curculionidae.  

Segundo Casari & Ide (2012), os Curculionidae são 

possivelmente a família de maior significância econômica 

dos Coleoptera, pois várias espécies causam danos a 

plantas e cultivos, algumas sendo ainda transmissoras de 

viroses, mas existem também as que podem ser benéficas, 

vindo a ser utilizadas como controle de ervas daninhas. Os 

besouros desta família apresentam 5238 espécies e 666 
gêneros no Brasil. (Vanin et al. 2018) 

Os Nitidulidae são besouros pequenos e de corpo 

alongado, composta por 220 espécies e 43 gêneros, no 

Brasil, de acordo com Powel & Cline (2016). A família é 

muito diversa em morfologia e hábitos ecológicos, sendo 

que algumas de suas espécies são consideradas pragas 

(Casari & Ide, 2012).     

A família Chrysomelidae apresenta 6055 espécies e 559 

gêneros descritos para o Brasil, de acordo com Sekerka et 

al. (2018), sendo que alguns são encarados como pragas 

nocivas à agricultura alimentando-se na fase adulta de 
folhas, brotações novas, vagens ou frutos das plantas 

(Laumann et al. 2014).   

O número de famílias encontradas no presente trabalho foi 

inferior ao total encontrado por Ganho & Marinoni (2003) 

no Parque Estadual de Vila Velha em área de borda, onde 

foram amostradas 47 famílias. O número de famílias 

também se revela abaixo do valor encontrado por 

Marinoni & Dutra (1997) em diferentes áreas de Floresta 

Ombrofila Mista, onde foram encontradas de 44 a 64 

famílias, sendo que estes trabalhos foram realizados ao 

longo de 1 ano, contemplando todas as estações climáticas 



 

 

e suas variações, que geram transformações no ambiente, a 

ponto de modificar aspectos da comunidade biológica nele 

presente.  

De maneira geral, as famílias e suas respectivas 

abundâncias seguiram o padrão de estudos semelhantes, 

como pode ser verificado por exemplo para Dytiscidae e 

Endomychidae. 

 

3.2 Diversidade e uniformidade  

Analisando os valores da Tabela 1, percebe-se que houve 

proximidade entre a diversidade (H’= 2,606) e 

uniformidade (J= 0,702) encontrada no presente estudo se 

comparadas com os trabalhos de Ganho & Marinoni 

(2003, 2006). Apesar disso, os estudos supracitados 

apresentaram valores maiores, o que pode ser atribuído ao 

diferente esforço amostral visto que estes autores 

realizaram os estudos no período de um ano, 

diferentemente do presente trabalho. 

Devido à essa diferença amostral, foram feitas curvas de 
rarefação (Figura 1), indicando que a riqueza de famílias 

no PESM-SV é menor que nos locais amostrados por 

Ganho & Marinoni (2003, 2006), corroborando os 

resultados de diversidade encontrados. Nesse sentido, é 

possível que a coleta durante apenas sete meses possa ter 

influenciado negativamente no resultado. 

 

 Índices H’ J 

Presente 

Estudo 

P.E. da Serra do 

Mar - núcleo 

Santa Virgínia 

2,606 0,7017 

Ganho & 

Marinoni 

(2003) 

P.E. de Vila 

Velha 
3,033 0,7294 

Ganho & 
Marinoni 

(2006) 

Parque 
Ecológico Vivat 

Floresta 

2,891 
 

0,7281 
 

Tabela 1 – Valores dos índices de diversidade e uniformidade do 
presente estudo comparados com outros trabalhos. Shannon-

Wiener (H’), Uniformidade de Pielou (J). 

 

 
Figura 1 - Curvas de rarefação dos trabalhos de Ganho & 

Marinoni (2003) (PEVV), (2006) (PEVF) e do presente 

trabalho (PESM-SV). 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Com o presente estudo é possível afirmar a importância do 

local estudado para a conservação da biodiversidade, pois 

em geral, os valores de diversidade e uniformidade desse 

estudo corroboram os resultados encontrados em trabalhos 

similares, mostrando um padrão de composição da fauna 

de Coleoptera capturada com armadilha Malaise.  

Através das analises é possível concluir que o método de 

amostragem e o tempo de coleta podem influenciar nos 

resultados, sendo recomendável uma amostragem que 
contemple pelo menos todas as estações climáticas. 
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AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE AMBIENTAL DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO SIEMENS - PR 

 

Palavras-Chave: Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Análise Ambiental. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Apesar de toda a pressão existente sobre o meio ambiente, 

a natureza apresenta uma capacidade natural de 

recuperação, chamada de resiliência ambiental (MOTA, 

2012).  

Com o objetivo de se prevenir danos ambientais, 

possibilitando um melhor e contínuo uso dos recursos 

ambientais, surge o processo denominado de gestão 

ambiental. Dentre as diferentes atividades de gestão 

ambiental possíveis, podem ser destacadas a caracterização 

ambiental, a análise de riscos, o manejo de recursos, a 

análise e o zoneamento ambiental (MOTA, 2012). 

O objetivo básico das análises ambientais é atender as 

relações da sociedade frente a natureza do local onde a 

mesma esteja inserida (CUNHA; GUERRA, 2009). 

Neste sentido, o surgimento de novas tecnologias de 

informação e de gerenciamento de dados espaciais digitais 

vem se tornando cada vez mais úteis na tomada de decisão 

visando uma melhor gestão ambiental. Tal tomada de 

decisão pode estar associada a um geoplanejamento, que 

por sua vez caracteriza-se por ser um processo gerador de 

conhecimento, baseado no geoprocessamento de 

informações geográficas, necessário ao gerenciamento 

geográfico da territorialidade (SILVA; ZAIDAN, 2010). 

Objetivando a avaliação da vulnerabilidade ambiental da 

Bacia Hidrográfica do Rio Siemens – BHRS foi aplicada 

neste estudo a metodologia proposta por Crepani et al. 

(2001). 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para a avaliação da vulnerabilidade ambiental da BHRS foi 

utiliza como base a metodologia proposta por Crepani et al. 

(2001), onde cinco diferentes variáveis ambientais, sendo 

elas: Geologia, Geomorfologia, Solos, Vegetação e Clima 

são analisadas e a cada uma delas é associada a uma escala 

de Vulnerabilidade Ambiental - VA - que varia de 1,0 a 3,0, 

de forma em que áreas mais estáveis recebam valores 

próximos a 1,0 enquanto áreas mais frágeis recebam valores 

próximos a 3,0. 

Neste sentido, o Nível de Vulnerabilidade Ambiental – 

NVA - é obtido através da média aritmética dos valores 

associados às cinco variáveis do estudo, conforme a fórmula 

a seguir: 

V = (G+R+S+Vg+C)/5. (1)                           

onde:  

V = Vulnerabilidade. 

G = Vulnerabilidade para o tema Geologia. 

R = Vulnerabilidade para o tema Geomorfologia. 

S = Vulnerabilidade para o tema Solos. 

Vg = Vulnerabilidade para o tema Vegetação. 

C = Vulnerabilidade para o tema Clima. 

Dentre as diferentes metodologias destinadas à análise da 

vulnerabilidade ambiental, a opção pela utilização da 

metodologia proposta por Crepani et al. (2001) se dá pelo 

fato da utilização de um mesmo peso para todas as variáveis 

do estudo. Entende-se que através da utilização de pesos 

diferentes para cada uma das variáveis, gera-se uma forma 

de direcionamento ou tendenciosidade na análise frente as 

variáveis associadas aos maiores pesos, como proposto por 

outras metodologias. 

Para cada uma das variáveis é efetuado um mapeamento 

individual, sendo necessário para isso, uma ampla gama de 

dados, tais como imagens de satélite, cartas topográficas, 

mapas e Modelos Numéricos do Terreno.  

Como base para as análises Geológica e de Solos foram 

utilizados, respectivamente, o Mapa Geológico do Paraná e 

o Mapa de Solos do Paraná, ambos em escala de 1:250.000 

e disponibilizados pelo Instituto de Terras, Cartografia e 

Geologia do Paraná - ITCG. Já para a análise 

Geomorfológica se utilizou os dados do sistema Shuttle 

Radar Topography Mission – SRTM da área de interesse 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais. 

Já o mapeamento de Vegetação foi baseado em imagens do 

satélite LandSat 8, com resolução de 30 metros, datadas de 

13 de dezembro de 2017. Por fim, a análise Climatológica 

tomou como base dados de precipitação do entorno da 

região de interesse, obtidos junto ao Sistema de 

Informações Hidrológicas do Instituto das Águas do Paraná 

– AGUASPARANÁ. 

Todos os dados obtidos foram registrados e manipulados 

com o auxílio do Software Spring 5.5.3, de modo a se gerar 

os mapeamentos individuais referentes a cada uma das 

variáveis estudadas.  

Após a geração dos referidos mapas, todos foram cruzados, 

também em ambiente Spring, com o auxílio de Linguagem 

LEGAL, de modo a que cada ponto da Bacia Hidrográfica 

do Rio Siemens tivesse associado a si um valor médio de 

Vulnerabilidade Ambiental. 

Em seguida, pode ser gerada então a Carta Síntese de 

Vulnerabilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio 

Siemens, onde pode representada a formação de regiões 

com diferentes níveis de vulnerabilidade atrelados a si, de 

acordo com as classes de Vulnerabilidade Ambiental 

propostas por Crepani et al. (2001). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a geração dos mapeamentos individuais referente as 

cinco variáveis deste estudo e o então cruzamento dos 

mesmos em ambiente Spring, com uso de Linguagem 

LEGAL, pode ser gerada a Carta Síntese de Vulnerabilidade 



 

 

Ambiental da BHRS, conforme ilustrado na Figura 1.  

 

 
Figura 1: Carta Síntese de Vulnerabilidade Ambiental 

 

Analisando a Figura 1, pode ser percebida predominância 

de áreas com média a baixa vulnerabilidade ambiental, não 

havendo áreas de alta vulnerabilidade. 

Os dados referentes as diferentes classes de vulnerabilidade 

identificadas ao longo da área de estudo podem ser 

observados na Tabela 1. 

 

Classe Área (ha) Porcentagem (%) NVA 

Estável 86,22 00,47 

 

1,0 a 1,4 

Moder. 

Estável 

6.172,20 33,16 1,4 a 1,7 

Mediam. 

Estável/ 

Vuln. 

12.122,46 65,12 

 

1,7 a 2,2 

Moder.  

Vuln. 

234,09 01,25 2,2 a 2,6 

Total 18.614,97 100  
Tabela 1: Caracterização da Carta Síntese de Vulnerabilidade 

Ambiental da BHRS. 

 

Analisando a Tabela 1, percebe-se que mais de 98% de toda 

a área de estudo são classificadas ou como Moderadamente 

Estáveis ou como Mediamente Estáveis/Vulneráveis, o que 

indica um panorama geral de baixa vulnerabilidade 

ambiental da BHRS. 

Pode ser destacado ainda a baixa ocorrência de casos 

extremos ao longo da bacia, seja de alta ou baixa 

vulnerabilidade, já que não existem áreas classificadas 

como Instáveis ao longo da bacia e que apenas pouco mais 

de 1% da área de estudo é classificada como Estável. 

Quando consideradas especificamente as áreas de maior 

vulnerabilidade da bacia, percebe-se uma relação direta 

entre as mesmas e as variáveis Pedológicas e 

Geomorfológicas, pois a grande maior parte dessas áreas 

vulneráveis se encontram sobre áreas de NEOSSOLOS 

Nitólicos e em terrenos com elevadas declividades. Cabe ser 

ressaltado que NEOSSOLOS apresentam grande 

fragilidade à erosão e quando combinados com altos níveis 

de declividades, como nesses casos, podem acarretar sérios 

riscos ambientais.  

Após a aplicação da metodologia pode ser constatada a 

existência de limitações do estudo, especialmente em 

relação a classificação proposta para a variável Vegetação, 

visto que a metodologia se destina originalmente a 

avaliação de áreas da Amazônia Legal, havendo uma 

distinção de classes baseada apenas nas características de 

cada tipo de vegetação existente nesta região. Desta forma, 

se tornou necessária a adaptação completa das classes 

propostas inicialmente, passando então a se tomar como 

base as características de uso e ocupação do solo comuns a 

região da área de estudo.  

Outro fator dificultante está relacionado a existência de 

apenas uma estação meteorológica no perímetro da bacia, 

necessitando assim da realização de interpolação de dados 

oriundos de estações localizadas fora do perímetro da bacia, 

o que pode não representar perfeitamente as reais condições 

da varável Clima, ao longo de toda a área de interesse. 

4 CONCLUSÕES 

Através do mapeamento da vulnerabilidade ambiental da 

BHRS pode-se concluir que de maneira geral a área de 

estudo apresenta um nível médio de vulnerabilidade 

ambiental. Isto se deve a inexistência de áreas consideradas 

Instáveis em seus domínios, aliado ao fato de que a maior 

parte de sua área total (65%) é classificada como 

Medianamente Estável/Vulnerável.  

Dentre as classes de vulnerabilidade mapeadas, as que 

apresentaram maior vulnerabilidade foram as 

Moderadamente Vulnerável, as quais ocupam uma pequena 

porção da área de estudo, correspondendo a pouco mais de 

1% do total. 

As variáveis com maior influência sobre a determinação do 

nível de vulnerabilidade ao longo da bacia foram as de Solos 

e Geomorfologia, visto que quase a totalidade das áreas de 

maior vulnerabilidade estão localizadas em locais de 

ocorrência de NEOSSOLOS Nitólicos, solos estes 

caracterizados por sua grande fragilidade à erosão, com 

altas taxas de declividade. 

As maiores concentrações das áreas mais vulneráveis foram 

na porção central da bacia e próximas as áreas da nascente, 

coincidindo sempre com áreas de NEOSSOLO Nitólico e 

com declividades mais acentuadas.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Cadastro Técnico é uma ferramenta importante para a 

tomada de decisões, planejamentos estratégicos e gestão 

territorial, tanto urbana como rural, surgindo no Brasil na 

década de 70 (LOCH, 2001). Ele é basicamente um 

registro oficial do serviço público de um determinado 

território ou jurisdição de lotes e parcelas de forma gráfica 

e descritiva que facilita o desenvolvimento de processos 

econômicos, jurídicos e técnicos envolvidos na dinâmica 

das cidades (PEREIRA, 2009). 

O CTM utiliza de imagens aéreas ou cartográficas 

georreferenciadas e atualizadas sistematicamente dos 

municípios, para gerir o espaço territorial que podem ser 

usada com vários objetivos como cobrança justa de 

impostos (ULKOWSKI, 2008). 

Essa imagens são obtidas muitas vezes através de VANTs 

(veículos aéreos não tripulados), que são equipamentos 

reconhecimento e monitoramento de terreno. 

(CAMERANO, 2015). 

Este trabalho tem por finalidade estudar a evolução urbana 

de Peabiru e compreender as dinâmicas urbanas da cidade 

analisando a planta urbana do município e mapeando as 

zonas municipais de modo a confrontar os dados de 

imagens de VANTs de alta resolução com dados de 

registros na prefeitura. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foi necessário demarcar pontos de apoio terreste com 

equipamentos GNSS RTK de akta precisão, para facilitar 

no georreferenciamento das imagens. Em seguida foi feito 

levantamento planialtimétrico e ortomosaico utilizando um 

Veiculo Aéreo não Tripulado -VANT/DRONE da marca 

DJI® Phantom 4 Advanced. Os dados adquiridos foram 

convertidos através o app de Execução de Vôo Drone 

Deploy. 

Com um banco de dados oferecidos pela prefeitura de 

Peabiru, pegamos todos os lotes e quadras que já estavam 

cadastrados em DWG e georreferenciamos para shapefile, 

utilizando o software QGis 2.18.17. 

Foi feito no QGis 2.18.17 vetorização dos terrenos, 

considerando as casas de um ou mais andares, edículas, 

galpões e toldos. Para assim gerar uma nova área 

construída para que seja comparada com a antiga e mostrar 

seu aumento em forma de porcentagem. 

Para este trabalho foram utilizadas somente 12 quadras. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os as imagens vetorizadas e 

georreferenciadas, delimitou-se novas áreas construídas, 

tendo como limite os telhados das casas, demonstrada 

através da Figura 1. 

 
Figura 1: Mapa da localização da área de estudo, com as 

áreas referentes às quadras 33 e 62 do município de 

Peabiru-Paraná. 

Foram delimitadas duas quadras da cidade, a 33 e a 62, 

para a comparação de dados de área construída e área 

identificada em imagens VANT, totalizando 39 lotes, que 

podem ser identificados na Tabela 1. 

 

Quadra 

Área 

Construída 

(m²) 

Área 

Identificada 

em 

imagens 

VANT 

(m²) 

 

 

Diferença 

Porcentagem 

de 

ampliação 

(%) 

33 1987.3 3021.054 1033.754 52.018 

62 2119.09 4330.439 2211.389 104.358 

Tabela 1: Área construída declarada e área identificada e 

mapeada, sua diferença e percentual. 

Em todo o processo, vários problemas são encontrados, 

como a falta de dados espaciais mediante a prefeitura, a 

transição de terrenos, o não cumprimento de leis, a não 

declaração de novas construções nas casas e a dificuldade 

de análise da imagem, caso não seja seguidos critérios 

adequados. (PEREIRA, 2009) 

Por isso existem parâmetros delimitados pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma 

Agrário(INCRA,2010),  que devem ser considerados, 

como as normas NBR 141666 – Rede de Referência 

Cadastral Municipal; lei nº 10.257, de julho de 2001 que 

prevê apoiar a elaboração e a atualização de plantas 



 

 

cadastrais municipais e referenciar todos os serviços 

topográficos de demarcação, de anteprojetos, de projetos, 

de implantação e acompanhamento de obras de engenharia 

em geral, de urbanização, de levantamentos de obras como 

construídas1) e de cadastros imobiliários para registros 

públicos e multifinalitários.  

Tendo em vista tais parâmetros a integração numa única 

base de dados, de informações territoriais, combinam 

informações possíveis de identificar em qualquer lugar, de 

forma rápida e fácil, o que permite delimitar o progresso 

em construções ou qualquer tipo de alteração nos terrenos 

(OLIANI,2016). E conforme a Tabela 1 houve aumento na 

área construída em ambas as quadras, sendo a 62 o mais 

expressivo com 104% de aumento, com uma diferença de 

2211.38 m²; já a quadra 33 teve uma diferença de 1033.75 

m² em área construída e um aumento de 52%. Tais dados 

somam aos de Camolezi, 2013, que efetuou o CTM da 

cidade de Floresta no Paraná e também obteve aumento 

nas áreas identificado a posteriori, em até 54% do total do 

município. 

Sendo assim, a gestão territorial precisa ser 

obrigatoriamente referenciada permitindo que todos os 

demais produtos, pregressos e/ou futuros possam ser a ele 

correlacionados. (LOCH, 2007) 
 

4 CONCLUSÃO 

O Cadastro técnico é eficiente para analisar o aumento ou 

diminuição de uma área construída em um lote, mesmo 

com suas dificuldades a tecnologia corrobora para 

resultados mais precisos e de fácil acesso. Sendo assim, as 

prefeituras optam cada vez mais por cadastros com 

utilização de VANTs e ferramentas de geoprocessamento. 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001. Altera 

dispositivos das Leis nos 4.947, de 6 de abril de 1966, 5.868, de 

12 de dezembro de 1972, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

6.739, de 5 de dezembro de 1979, 9.393, de 19 de dezembro de 

1996, e dá outras providências. 

 

CAMERANO, Ana Cláudia Santos; NISSOLA, André Luiz; 

KLEIN, Beatriz Pimenta. Novas Ameaças e o Advento dos 

Drones: A Ótica Brasileira. 2015. 13 f. Tese (Doutorado) - Curso 

de Relações Internacionais, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Santa Catarina, 2015. 

 

CAMOLEZI, Bruno AurÉlio. A IMPORTÂNCIA DA 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA ARRECADAÇÃO DE 

IPTU: Estudo de caso no Jardim Panorama no município de 

Floresta - Paraná: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS E 

RURAIS. Maringa: A, 2013. 

 

INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 

Brasília, 2010. 2ª Edição Revisada. 

 

LOCH, Carlos. CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO 

E GESTÃO TERRITORIAL. In: CONGRESSO BRASILEIRO 

DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA, Não use números 

Romanos ou letras, use somente números Arábicos., 2001, Porto 

Alegre. Anal. Porto Alegre: Abenge, 2001. p. 63 – 70. 

 

LOCH, Carlos. A Realidade do Cadastro Técnico Multifinalitário 

no Brasil. XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 

Florianópolis,2007 

 

OLIANI, Luiz Octávio. NOÇÕES DE CADASTRO 

TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO - CTM. Curitiba: Crea-

pr, 2016. 

 

PEREIRA, Camila Cesário; LOCH, Carlos. A IMPORTÂNCIA 

DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO PARA 

ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES. 2009. 207 f. Tese 

(Pós-Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 

 

QGIS Development Team, 2017. QGIS Geographic Information 

System. Open Source Geospatial Foundation Project. Disponível 

em: <http://qgis.osgeo.org>. Acesso em: 02 ago. 2017. 

 

ULKOWSKI, Fábio Pagliosa. CADASTRO TÉCNICO 

MULTIFINALITÁRIO. Curitiba: Leitura, 2008. 16 slides, color. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CANEQUE-SE: UNIVERSIDADE SEM COPO 

Narciso Emanuel Teixeira Isaac(1); Camila Zeni do Amaral (2); Gabriela Fernanda Sandri(3); 
Júlia Giacomasso Vergílio(4); Carolina Bernardino Herreira(5); Dangela Maria Fernandes(6). 

 
Palavras-Chave: Sensibilização, Resíduos Sólidos, Responsabilidade Socioambiental. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O consumo de plásticos no Brasil em 2015, atingiu a 
quantidade de 6,99 milhões de toneladas, segundo a 
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (Abrelpe, 2015). A publicação mais 
recente da mesma associação indica que entre os diversos 
tipos de plásticos utilizados, a reciclagem de PET diminuiu 
em 51% (Abrelpe, 2016). 

Atualmente, o país gera cerca de 720 milhões de copos 
descartáveis por dia. Somente em instituições públicas, uma 
pessoa consome em média 2 copos por dia, um total de 500 
copos por ano (UFSC, 2017). 

A baixíssima degradabilidade deste material aliada ao 
alto volume destes resíduos, fazem com que ocupem 
espaços no ambiente por um longo tempo. Com o crescente 
uso desses materiais, se tem um agravamento dos problemas 
ambientais, de modo a prejudicar, inclusive, o tempo de 
vida útil dos locais de destino do lixo, como por exemplo, 
dos aterros sanitários (Santos & Venâncio, 2016). 

A proposta de substituir os copos descartáveis por 
canecas duráveis no Restaurante Universitário (RU) é um 
tema relevante e muito aplicado por diversas empresas 
privadas e universidades do Brasil, como Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), Universidade de Brasília (UnB), dentre 
outras e inclusive em outros Campus da UTFPR, como 
Campo Mourão - PR, Curitiba - PR, Francisco Beltrão - PR 
e Londrina - PR. 

Neste contexto, em agosto de 2017 iniciou-se na 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, 
Campus Medianeira um projeto de extensão universitária e 
eixo protagonismo estudantil para sensibilizar a 
comunidade universitária para a substituição dos copos 
descartáveis no restaurante por canecas reutilizáveis. 

O objetivo do trabalho foi realizar o desafio “Open 
Suco” para incentivar o consumo consciente na 
universidade e divulgar o projeto para os alunos e 
servidores do campus, afim de garantir à substituição 
efetiva dos copos descartáveis por canecas. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O trabalho foi realizado na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Campus Medianeira que para atender a 
premissa da ação quanto a redução de resíduos plásticos 
gerados pelo restaurante universitário foi lançado “Open 
Suco, o desafio da caneca”, onde cada aluno e servidor 
deveriam trazer de casa a sua caneca para consumir suco a 
vontade (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Ação Open Suco “Desafio da Caneca”. 

 
O evento ocorreu entre os meses de outubro e dezembro 

de 2017 durante os almoços e jantares do restaurante 
universitário. A ação foi divulgada, por meio de redes 
sociais, onde a participação universitária é bastante 
representativa. A sensiblização ambiental da comunidade 
universitária foi realizada a partir de campanha gráfica 
contendo informações sobre a importância da utilização de 
recipientes reutilizáveis e adoção de atitudes sustentáveis 
(Figura 2). 

 

Figura 2: Folders divulgados em campanha online. 

As avaliações sobre o desenvolvimento do desafio da 
caneca foram realizadas, por meio da aplicação 
questionários online e impressos aplicados durante a 
realização do evento, o que permitiu uma análise das 
questões respondidas pelos 277 entrevistados da 
comunidade universitária. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nos três dias de ação houve uma redução média de 
2.000, consumo diário de copos pelo restaurante 
universitário para 200 copos descartáveis (Figura 3), assim, 
a ação contribui na redução da geração de resíduos sólidos 
e no consumo consciente pela comunidade universitária. 

 
 
 
 
 
 

Figura 5: Questionário aplicado à Comunidade Acadêmica. 
 

Diante da grande aceitação do público, é possível 
afirmar que a realização do evento gerou os resultados 
esperados, contribuindo com a consolidação do projeto. E 
com essa afirmação buscou-se apoio da universidade para 
aquisição das canecas para a comunidade interna. 

 

 

Figura 3: Quantificação de copos descartáveis utilizados. 

A última ação desenvolvida de Open Suco foi em 
comemoração da Semana do Meio Ambiente no mês de 
junho/2018 em que foram utilizadas para promoção da ação 
no Campus, através de ações de impacto como: “Caneque- 
se - Universidade sem copo” (Figura 4). 

 

Figura 4: Ação de impacto “Caneque-se na Universidade”. 
 

Nesta ação, notou-se a maior participação de alunos, 
professores e demais servidores da instituição. 

A partir da aplicação dos questionários a respeito da 
ação do “Open Suco” durante os meses de outubro a 
dezembro de 2017, percebeu-se o apoio e aceitação da 
comunidade acadêmica pela substituição dos copos 
plásticos por canecas. Através da Figura 5 pode-se 
visualizar os resultados do questionário aplicado a 
comunidade acadêmica. 

4 CONCLUSÕES 
 

O desenvolvimento da proposta permite proporcionar 
maior interação entre docentes, acadêmicos, técnicos, 
empresários, pesquisadores e comunidade local, de modo a 
fortalecer a multiplicação de saberes coletivos. 

Portanto, essas ações visam reforçar as mudanças de 
hábitos, atitudes e transformação social na comunidade 
universitária em relação ao consumo sustentável; e maior 
comprometimento com a redução na geração de resíduos, 
através de incentivo e sensibilização de melhorias da 
qualidade ambiental na universidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis são de 

total importância para a cadeia produtiva de reciclagem 

(Ministério do Meio Ambiente, 2018).  

Além disso sua atuação contribui para o meio ambiente e 

para a sociedade, pois através do trabalho deles ocorre o 

aumento da vida útil dos aterros sanitários e diminuição da 

pressão por recursos naturais (SILVA, 2006). 

A coleta seletiva e a participação de catadores de materiais 

recicláveis organizados é parte integrante e indissociável 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos e, portanto, é 
uma política pública que deve ser implementada nos 

municípios brasileiros (ABULQUERQUE, et al., 2018). 

Por esses motivos, conhecer as condições econômica e, 

financeira, bem como as condições de trabalho e social 

dessa cateroria, são imprescindíveis para promover ações 

de inclusão social, como geração de saúde, renda e 

educação para os trabalhadores e suas famílias (SILVA, 

2006). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o 

perfil socioeconômico de uma associação de catadores de 

materiais recicláveis de um município do Oeste do Paraná. 

2 METODOLOGIA  
Os dados foram obtidos através da documentação direta. 

Além disso, elaborouse um questionário de caráter 

quantitativo e qualitativo, composto por onze perguntas e 

aplicou-se aos membros da associção. 

Para caracterizar o perfil dos agentes locais foi elaborado 

um questionário com a abordagem sobre a faixa etária, 

gênero, renda, nível de escolaridade e percepção dos 

trabalhadores sobre as condições de trabalho, na qual foi 

aplicado na forma de entrevista para vinte e quatro 

catadores de material reciclável. 

Os dados obtidos foram analisados e organizados em 
gráficos e tabelas.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atualmente a associação é responsável pela coleta seletiva 

e encaminhamento para reciclagem de aproximadamente 

10% do residuo sólido gerado na cidade, cerca de 80t/mês. 

Para Viana (2000), a opção por ser catador de lixo é na 

verdade considerada uma falta de opção, decorrente de 

condições sociais específicas, afinal muitos muitos dos 

individuos passam por diversas atividades antes de se 

tornarem catador de lixo, possuem resistência a este tipo 

de atividade que por muitos é rejeitada, mas pela falta de 

alternativas tal decisão é tomada para a existência de 

condições de sobrevivência através do trabalho com o lixo. 

3.1 Gênero dos catadores 

Observou-se que a associação é composta 

majoritariamente por mulheres (63%), e apenas 37% da 

amostra analisada é masculina.  

Segundo Viana (2000), cerca de 90% dos catadores são do 

sexo feminino. Muitas vezes uma boa parte destas 

mulheres são viúvas ou então desempenham papel de pai e 

mãe de seus filhos, pelo fato de terem sido abandonadas 
pelos maridos. 

3.2 Faixa etária 

A idade destes trabalhadores varia entre 18 e 70 anos, 

sendo que a maioria está situada na faixa etária entre 30 e 

50 anos (Figura 1).  

 
Figura 1: Faixa Etária dos Catadores de Materiais Recicláveis. 

Para Almeida JR et al (2009), trabalhadores com idade 

mais elevadas são tão produtivos quanto os de idade média 

em parte por tenderem a ser mais conscienciosos e 

cuidadosos, se envolvendo com o trabalho e rotina. 

3.3 Escolaridade 

Pela educação as pessoas podem adquirir a capacidade de 

qualificação necessaria a uma determinada tarefa ou então 

adequar-se as constantes mudanças que ocorrem no 

proceso produtivo, a mesma induz a exigências por maior 

qualidade de vida e salário (ALMEIDA, et al 2009). 
Observou-se que a maior parte dos entrevistados (92%) 

possui apenas o ensino fundamental incompleto. 4% 

concluiu o ensino fundamental e outros 4% são 

analfabetos (Figura 2).  
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Figura 2: Nível de Escolaridade dos Catadores. 

Assim, o grau de insatisfação fica mais evidente nos 

catadores mais jovens provavelmente porque os mesmos 

apresentam um grau de escolaridade maior.  

Os catadores mais velhos apresentaram um grau de 

satisfação com o trabalho um pouco maior, por conta da 

idade, ainda conseguirem trabalhar e tirar o sustento 

sentindo-se úteis. Segundo alguns entrevistados, 

antigamente quando apresentavam idade e disposição para 

estudar, as dificuldades de acesso ao ensino eram muito 
maiores, atualmente, se sentem “velhos”. Os mesmos 

apresentaram maior entusiasmo em expor suas 

experiências. 

3.4 Renda dos catadores 

A renda mensal de cada catador varia de duzentos a 

novecentos reais. Sendo que a maioria ganha uma média 

de trezentos a seiscentos reais conforme indicado na figura 

3. 

Figura 3: Renda dos Catadores. 

Pode se dizer que o mercado de recicláveis é considerado 

flutuante, pois não há uma estabilidade de preços fazendo 

com que o rendimento dos trabalhadores também seja 

instável, (SILVA e LIMA, 2006). 

Alguns entrevistados além de trabalhar na associação de 

catadores, possuem outras alternativas de renda como um 

complemento para o seu sustento e de sua família. Pois 

essa variação de valores ocorre porque os mesmos se 
alteram devido ao tipo de material, a quantidade que é 

coletada, época do ano e também a oferta do comprador. 

O lucro obtido sobre o que é coletado e revendido, é 

dividido entre eles em valores iguais e dias trabalhados.  

Catadores que arrecadam valores mais baixos é por não 

conseguiram comparecer diariamente para prestarem seus 

serviços, isso ocorre principalmente a fatores ligados a 

idade avançada, problemas de saúde e/ou até mesmo por 

terem outra alternativa de renda (SANTOS, 2018). 

Para Latchuk et al (2017), o apoio e parceria com 

secretarias municipais, e outras entidades é importante e 

pode-se dizer necessária pois proporcionou aos catadores 

de Santa Terezinha de Itaipu/PR acesso prioritário a 

exames, consultas, dentre outros benefícios; além disso 
houve um aumento significativo quanto ao aspecto 

econômico, de R$ 450,00 para aproximadamente R$ 

1.200,00 mensais. 

4 CONCLUSÕES 

Conclui-se que a associação de catadores de materias 

recicláveis analisada é composta por homens e, 

principamente mulheres, em sua maioria numa faixa etária 

situada entre 30 e 50 anos, com baixa escolaridade e baixa 

renda mensal. A partir dessa análise verifica-se a 

necessidade de projetos visando a melhoria da qualidade 

de vida, valorização das associações de catadores, inclusão 
social e melhores condições de trabalho à essa classe, de 

acordo com os preceitos da Política Nacional de Residuos 

Sólidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Santa Catarina possui uma indústria alimentar bastante 

forte, sendo o maior produtor de carne do país e o segundo 

de frangos. O Estado também se destaca na pesca, ocupando 

a liderança no país (FIESC, 2012). Segundo a Universidade 

do Vale do Itajaí (2013), Itajaí e Navegantes continuam 

respondendo pelas maiores produções de pescado no 

Estado, com 92.879 toneladas/ano e 37.415 toneladas/ano, 

respectivamente. Somados, estes dois municípios 

receberam 83% da produção total de Santa Catarina. O 

presente trabalho teve por objetivo avaliar os agentes 

coagulantes/floculantes provenientes de resíduos sólidos 

industriais com maior remoção dos parâmetros para o 

tratamento do efluente de uma indústria de conservas de 

pescado. Foram utilizados para os testes: alúmen, casca de 

camarão, quiabo e sementes da Moringa oleifera Lam. 

2 METODOLOGIA 

 O efluente foi proveniente de uma indústria de conserva de 

pescados da região. As amostras foram coletadas antes do 

misturador hidráulico e os parâmetros foram medidos no 

efluente bruto e após a adição dos coagulantes/floculantes 

em estudo. Os exoesqueletos dos camarões e sementes da 

Moringa oleifera Lam. foram gentilmente doados pela 

Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina. O quiabo (Abelmoschus esculentus 

(L.) Moench) e as latas de alumínio foram obtidos em um 

comércio local. A partir da lata de alumínio foi extraído o 

alúmen. Todos os agentes coagulantes/floculantes foram 

secos e triturados, obtendo sua granulometria 500 mm. 

Foram feitos teste de jarro para a determinação do melhor 

pH e concentração. Fez-se a avaliação dos parâmetros 

físico-químicos (pH e remoção da turbidez), demanda 

química de oxigênio (DQO), concentração de Ferro (II), 

transmitância, sólidos totais, demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) e determinação de óleos e graxas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Determinação do melhor pH 

Como pode ser observado na Figura 1, na determinação do 

melhor pH, obteve-se uma grande porcentagem de remoção 

da turbidez no pH 7, sendo 92,32% para o alúmen, 87,75% 

para a Moringa oleifera Lam. e 50,65% para a casca de 

camarão.  

 

 

 

 

Figura 1 - Porcentagem de remoção da turbidez do efluente 

em função do pH inicial. 

3.2 Caracterização do efluente bruto 

Fez-se primeiramente a caracterização do efluente bruto, de 

forma a auxiliar na análise da capacidade de remoção da 

turbidez dos agentes coagulantes/floculantes empregados 

neste trabalho (Tabela 1). 

Amostra Efluente Bruto 

pH 5,98 

Turbidez (UNT) 876 

Transmitância (%) 16,5 

Fe II (mg/L) 0,57 

DQO (mg de O2/L) 6554 

Sólidos Totais (g/L) 2,476 

DBO (mg de O2/L) 5640 

Óleos e graxas (mg/L) 367 

             Tabela 1: Caracterização do efluente bruto. 

3.3 Parâmetros físico-químicos 

A partir do teste de jarro com diferentes concentrações de 

cada tipo de coagulante/floculante obteve-se a melhor 

concentração para se empregar nos ensaios, com a maior 

remoção da turbidez final, pH e transmitância, onde, está 

apresentado nas Tabelas 2 e 3. 

 

 



 

 

 

Amostra Alúmen 
Casca de 

Camarão 

Concentração do 

Agente de 

Coagulação/Floculação 

(mg/L) 

600 2000 

Turbidez Final (UNT) 29,00 38,30 

pH Final 7,02 7,50 

DQO (mg de O2/L) 972 2111 

DBO (mg de O2/L) 672 1429 

Fe II (mg/L) 0,15 0,55 

Sólidos Totais (g/L) 1,484 0,579 

Óleos e graxas (mg/L) 9,90 17,10 

Tabela 2: Resultados do alúmen e casca de camarão no teste 

de jarro e nos ensaios físico-químicos. 

 

Amostra Quiabo 

Sementes de 

Moringa 

oleífera Lam. 

Concentração do 

Agente de 

Coagulação/Floculação 

(mg/L) 

500 900 

Turbidez Final (UNT) 37,3 38,7 

pH Final 6,50 7,30 

DQO (mg de O2/L) 2015 1778 

DBO (mg de O2/L) 1398 977 

Fe II (mg/L) 0,52 0,51 

Sólidos Totais (g/L) 2,049 0,687 

Óleos e graxas (mg/L) 16,30 21,10 

Tabela 3: Resultados do quiabo e sementes de Moringa 

oleífera Lam. no teste de jarro e nos ensaios físico-

químicos. 

A maior remoção de DQO (85,28%) ocorreu com o 

coagulante/floculante alúmen, tendo uma remoção de 5.582 

mg de O2/L (Tabela 2 e 3). Com a Moringa oleifera Lam. 

ocorreu a segunda maior remoção da DQO (73,09%). Já os 

agentes quiabo e casca de camarão tiveram a taxa de 

remoção parecidas, 69,50% e 68,05% respectivamente. 

O coagulante/floculante que obteve maior remoção da DBO 

foi o alúmen, com 88,09%, seguido da Moringa oleifera 

Lam. com 82,68%. Já os agentes quiabo e casca de camarão 

obtiveram remoção de 75,21% e 74,66%.  

A maior remoção de Fe II ocorreu com o 

coagulante/floculante alúmen (73,6%) e o segundo maior, 

com grande diferença foi do agente Moringa oleifera Lam. 

(11,8%), seguido do quiabo com 9,0% e casca do camarão 

com 4,2%. 

O coagulante/floculante casca de camarão foi o agente que 

mais removeu a quantidade de sólidos totais, 1,897 g 

(76,6%), O coagulante/floculante quiabo foi o agente que 

menos removeu a quantidade de sólidos totais, 0,427 g 

(17,2%). O agente alúmen obteve remoção de 0,992 g 

(40,1%). A Moringa oleifera Lam. obteve remoção de 

1,789 g (72,6%). 

Novamente, o alúmen se demonstrou o melhor agente 

coagulante/floculante, atingindo 97,30% de remoção de 

óleos e graxas ficando próximo ao percentual de remoção 

do empreendimento em estudo, que é de 98% de remoção 

deste parámetro. Os agentes quiabo e casca de camarão 

obtiveram porcentagens de remoção parecidas 95,56% e 

95,34% respectivamente, já a Moringa oleifera Lam. obteve 

94,25% de remoção. 

A Figura 3, apresenta a porcentagem de remoção de cada 

agente coagulante/floculante para melhor percepção e 

análise.  

 

 
Figura 3: Porcentagem de remoção dos parâmetros turbidez, DQO, 

Fe II, sólidos totais, DBO e óleos e graxas para os diferentes 

agentes de coagulação/floculação. 

 

4 CONCLUSÕES 

Dos agentes de coagulação/floculação estudado o alúmen 

foi o que obteve a maior remoção de todos os parâmetros, 

com exceção dos sólidos totais. Entretanto, todos os 

materiais demonstraram ser financeiramente vantajosos e 

eficientes no tratamento de efluente da indústria de 

conserva de pescados, tornando-se uma alternativa viável e 

promissora para serem usados como 

coagulantes/floculantes.  

 

4.1 AGRADECIMENTOS 

EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina. 

Ao Programa de pesquisa do Governo do Estado de Santa 

Catarina – bolsa 171.  
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1 SINOPSE
A metodologia proposta neste trabalho serve para
desenvolver ações que se destinam ao gerenciamento de
riscos contra acidentes, incêndios, emergências e
catástrofes. Fundamenta-se na ordem sequencial da
identificação e na caracterização dos riscos existentes nas
atividades de uma determinada unidade e é seguido pela
elaboração de diversos planos, dentre eles o Plano de Ações
Preventivas, Plano de Monitoramento, Plano de
Contingência e o Plano de Atendimento às Emergências. O
destaque desta metodologia se localiza em dois aspectos,
sendo eles: a conduta adotada para a identificação dos
riscos, que através dela se consegue com eficácia identificar
inequivocamente todos os riscos da atividade e, através dos
riscos, com as causas e efeitos identificados, o segundo
destaque se localiza na elaboração de uma Matriz de Riscos
e que com ela se pode elaborar consistentemente os
mencionados planos. Outro destaque desta metodologia é
que, dentro do Plano de Ações Preventivas e com o apoio
da Matriz de Riscos se pode elaborar uma completa e
direcionada Matriz de Treinamentos, um seguro Plano de
Adoção de EPI´s e um robusto Plano de Manutenção
Preventiva para o maquinário e para as instalações. Outro
ponto forte desta metodologia é que através das
informações contidas na Matriz de Riscos, se pode definir
os cenários acidentais que sejam considerados como
emergenciais e assim, se consegue delinear um robusto
Plano de Contingência e de um resoluto e direcionado Plano
de Atendimento às Emergências.
Portanto, através de uma metodologia sequencial de caráter
estritamente objetivo, se consegue elaborar um plano de
gerenciamento completo para todos os riscos de acidentes
ambientais e de incêndios existentes em uma unidade. A
metodologia na integra também serve eficazmente para
gerenciar riscos de acidentes do trabalho.

2 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS
2.1 Introdução
Trata-se de uma modelagem de elevada importância, pois,
através das técnicas da engenharia da gestão de riscos de
acidentes, incêndio, emergência e catástrofes, se consegue,
dentre outras, estabelecer condutas para elevar o nível de
confiabilidade das atividades da instalação e neutralizar os
riscos de acidentes. Tem como objetivo precípuo de
efetivamente evitar e de mitigar os efeitos adversos
decorrentes de acidentes ambientais ou de incêndios.
Um completo Plano de Gestão de Riscos (PGR) deve estar
provido de planos de ações coordenadas (Plano de Ações
Preventivas, Plano de Monitoramento, Plano de

Contingência e Plano de Atendimento às Emergências).
Um PGR deve ser desenvolvido ordenadamente na
sequência de etapas conforme a figura que segue:

Figura 1: vista do fluxograma da gestão de Riscos.

Importante dentro de um projeto como este, que os
profissionais que o elaborem tenham a nítida concepção das
diferenças conceituais entre riscos, perigos, causas
determinantes, causas contribuintes, causas associadas,
aspectos ambientais e fatores de riscos. Desconhecendo as
diferenças que ocorrem entre tais termos, certamente o PGR
possuirá fragilidades, o que o comprometerá.
Diferencia-se da metodologia do modo de falhas, pois,
adota condutas técnicas seguras como as de identificação de
risco e despreza as complicadas e incertas condutas de
identificação dos modos de falhas. Além disto, a
metodologia em questão possui procedimentos inéditos,
como os de elaborar Matrizes de Treinamento, Planos de
Adoção de EPI´s e Planos Preventivos de Manutenção, os
quais derivam das informações da Matriz de Riscos.
2.1 Análise dos riscos:
Dentro de um estudo de gerenciamento de riscos, a fase da
análise dos riscos se atém na identificação dos mesmos, dos
efeitos associados e das correspondentes causas.

- Identificação dos riscos: usualmente o pessoal que
desenvolve um PGR emprega aspectos subjetivos para
identificar os riscos. Isto conduz à inconsistência do projeto,
pois, deixa de identificar todos os riscos e, estes por ficarem
desprovidos de ações de controle os deixa potencializados.
Na sistemática proposta, para a identificação inequívoca e
eficaz de todos os riscos, se emprega a “Metodologia das
Entradas e Saídas”. Apoiado no conceito de que, por serem
transientes, as formas de energias sejam as causas que



determinam os acidentes (causas determinantes), se
consegue justificar e fundamentar os motivos do emprego
desta metodologia.

2.2 Avaliação dos riscos e Matriz de Riscos:
De posse dos riscos existentes na atividade em estudo, se
inicia pela caracterização dos mesmos através do
estabelecimento de seus respectivos índices de riscos e na
sequência se pode montar a Matriz de Risco que é a peça
fundamental de qualquer PGR.

- Caracterização dos riscos: De forma segura e mais
próximo da realidade, na metodologia proposta, para
estabelecer os índices de probabilidade, além de se valer de
dados reais acontecidos, se empega a incidência dos efeitos
combinados com as interferências das causas e estes
relacionadas. Assim, os resultados obtidos se demonstraram
mais realísticos e confiáveis.

- Matriz de Riscos: um robusto e completo PGR deve ter
seus planos de ações coordenados a partir de uma
consistente e inequívoca Matriz de Riscos.

2.3 Tratamento dos riscos:
De posse das informações contidas na Matriz de Risco, se
pode iniciar a tarefa de definir as ações que irão interagir
nas condições que possam gerar os indesejáveis efeitos,
conforme a seguir resumidamente demonstrados:

- Elaboração do Plano de Ações Preventivas: diante das
informações contidas na Matriz de Risco, a primeira etapa
subsequente seja a da elaboração do Plano de Ações
Preventivas. Na metodologia proposta, mediante as
informações contidas na Matriz de Riscos, se pode
estabelecer ações para eliminar ou mesmo neutralizar as
causas identificadas e as medidas para que os efeitos sejam
evitados.

- Elaboração da Matriz de Treinamentos.
A metodologia em questão demonstra quais são os riscos
relacionados com a imperícia dos seus trabalhadores e com
esta informação e com base nos índices de riscos obtidos, se
pode montar uma completa e consistente Matriz de
Treinamentos.

- Elaboração do Plano de Adoção de EPI´s. Um detalhe
inédito da metodologia em proposição é que através das
informações constantes da Matriz de Riscos, , se pode
organizar diretivamente um eficaz e inequívoco Plano de
Adoção de EPI´s.

- Plano de Manutenção Preventiva para o maquinário e para
as instalações: Ainda dentro do Plano de Ações Preventivas,
esta modelagem de gestão de risco permite delinear
assertivamente um Plano de Manutenção Preventiva para as
máquinas e para as instalações com base em riscos.

- Elaboração do Plano de Monitoramento: A metodologia
proposta apresenta como se elabora de forma completa um
Plano de Monitoramento em que são controladas todas as
causas e os efeitos identificados. Acompanha também os
requisitos legais pertinentes a cada situação.

2.4 Planos Emergenciais:
- Plano de Contingência: Na metodologia em proposição,

através dos cenários acidentais de elevada severidade
constantes da Matriz de Riscos, se pode definir ações para
identificar quando as causas dos acidentes estejam
provocando os primeiros efeitos e outras para controlar e
eliminar tais efeitos.

- Plano de Atendimento às Emergências: Na metodologia
proposta, com base nos cenários acidentais considerados
como emergenciais contidos na Matriz de Riscos, este plano
pode ser facilmente elaborado.

CONCLUSÃO:
Para instalações onde riscos de acidentes sejam existentes,
é apresentada uma modelagem objetiva e assertiva com
fundamentos nos conceitos da Engenharia da Gestão de
Riscos de Acidentes, Incêndios, Emergências e Catástrofes.
Através dela, se consegue elaborar uma Matriz de Risco que
com esta se pode desenvolver efetivos e consistentes Plano
de Ações Preventivas, Plano de Monitoramento, Plano de
Contingência e Planos de Atendimento às Emergências. O
destaque da sistemática proposta é que, através de uma
única Matriz de Riscos, se pode elaborar além dos
mencionados planos, uma inequívoca e assertiva Matriz de
Treinamentos, um eficaz Plano de Adoção de EPI´s e um
robusto Plano de Manutenção Preventiva para as máquinas
e para as instalações.
Portanto, de posse destas informações se consegue
objetivamente elaborar, implementar e manter um robusto e
eficaz Plano de Gestão de Riscos com fundamentos
específicos em riscos de acidentes, incêndios, emergências
e catástrofes para sistemas de gestão ambiental, da saúde e
da segurança do trabalhador e contra incêndios.
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1 INTRODUÇÃO 

O Housekeeping é uma ferramenta de gestão prevista na 

técnica de Produção Mais Limpa (P+L) nas empresas, de 

modo a garantir a melhoria contínua dos processos, 

otimizar o tempo, colaborar para tornar os processos mais 

ágeis e seguros, bem como obter ganhos efetivos 

(Goriwondo, 2013). 

A definição de Housekeeping é ‘Organização Interna ou 

Economia Doméstica’, considerado um conjunto de 

técnicas da qualidade total que foi desenvolvido no Japão, 

que visa reeducar as pessoas para assegurar a implantação 

da qualidade, produtividade e agilidade nos serviços 

prestados, bem como a melhoria na qualidade de vida dos 

colaboradores (Chiavenato, 2003). 

Ao considerar o ambiente universitário pode-se expressar 

que pequenas mudanças nas salas de aula ou em um 

laboratório podem benificiar nos custos e na eficácia do 

trabalho em geral (Slack et al., 2002). Neste caso, em 2013 

foi implantado o Housekeeping na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) com a intenção de 

padronizar as salas de aulas, devido a constante desordem. 

Para tanto, foram utilizados cartazes, panfletos, imagens e 

cartilhas para sensibilizar discentes e docentes, quanto ao 

comportamento e condutas que deviam ocorrer no 

ambiente de ensino (Santos, 2011). 

Neste sentido, o objetivo do trabalho foi aplicar a 

ferramenta de Housekeeping em um laboratório ambiental 

universitário. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado em um laboratório ambiental da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

Câmpus Medianeira. 

A metodologia do trabalho consistiu em aplicar ações de 

melhoria no ambiente laboratorial quanto à sistemática de 

organização, funcionamento e segurança pela ferramenta 

do Housekeeping, esta, realizada conjuntamente com os 

técnicos de laboratórios e chefes de departamentos. 

Esta ação atribuiu-se de modo a facilitar as atividades dos 

usuários dos laboratorios como acadêmicos, professores, 

pesquisadores e dos próprios laboratoristas.  

Para tanto, a metodologia adotada foi referente ao estudo 

realizado por Santos (2011), que aplicou a ferramenta de 

Housekeeping em salas de aula da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (Figura 1).  

 

 

 

 
Figura 1: Lembretes utilizados na UFRGS. 

Fonte: Adaptado de Santos (2011). 

 

A elaboração das placas informativas (Figura 2) visou à 

orientação, sensibilização e instrução dos usuários do 

laboratório, de modo a tornar a aula mais produtiva e o 

aprendizado mais eficiente. 

 

 
Figura 2: Modelos de placas informativas elaboradas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Implantação de Melhorias no Laboratório 

 

Com o intuito de auxiliar e sensibilizar os usuários foram 

elaboradas placas informativas e colocadas em locais 

estratégicos do laboratório, de modo que atendessem suas 

funcionalidades (Figura 3). As placas de aviso foram 

colocadas nas paredes e janelas, com instruções para os 

discentes, docentes, como por exemplo: “deixar o 

ambiente em ordem quando sair, realizar o descarte 

adequado, desligar as luzes após o término das aulas, 

tomar cuidado quanto ao manuseio dos reagentes e 

soluções”. 



 

 

 

 

 

 
  Figura 3: Placa de aviso no laboratório ambiental. 

Santos (2011), explica que ao implantar ao Housekeeping 

em uma sala de aula na universidade situada no Rio 

Grande do Sul, que os avisos elaborados foram cruciais 

para propagação da ideia e continuidade das ações.   

Para Ribeiro (2015), que fez a implantação da ferramenta 

Housekeeping em um laboratório de química no Instituto 

Federal Goiano (IFGO), Câmpus Iporá no estado de Goiás 

(GO) comenta a dificuldade de sensibilizar os usuários da 

necessidade de manter o laboratório em condições 

adequadas de uso, por causa do grande número de pessoas 

que os utiliza. 

De modo a evitar danificação do equipamento quanto ao 

mau uso foram adotadas algumas medidas para a 

orientação dos usuários como a implantação de placas 

informativas nos equipamentos com o nome, voltagem e 

identificado do laboratório a que pertence (Figura 4). Essa 

identificação foi adotada para as tomadas das paredes e nas 

bancadas do laboratório. 

 

 
        Figura 4: Equipamentos com placas informativas. 

 

Duarte et al. (2006), relataram que a aplicação desta 

metodologia para os equipamentos do laboratório de 

Metrologia Dimensional da Universidade Regional do 

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) foi 

fundamental, pois os equipamentos passaram a ter menor 

danificação e se tornaram mais didáticos para o uso. 

Os armários e vidrarias do laboratório foram organizados, 

bem como a identificação destes compartimentos com 

placas feitas com painéis de Fibra de Média Densidade 

(MDF), trazendo um aspecto mais profissional para o 

ambiente (Figura 5). 

 

 
        Figura 5: Armário e vidrarias organizados e identificados. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Espera-se que esta readequação e melhorias no ambiente 

laboratorial da instituição pública ressaltem a importância 

de produtividade, segurança ocupacional, motivação e 

hábitos saudáveis no trabalho, dentre outros benefícios 

proporcionados quando mantidos pelos usuarios. 

Para tanto, sabe-se que as mudanças dadas na esfera 

pública são muito burocráticas, pois necessitam do aval e 

da supervisão de vários encarregados de diferentes setores, 

e isso foi possível mediante a aprovação, apoio, suporte e 

sugestões de todos os envolvidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 1964, com a necessidade governamental de efetuar 

levantamentos de todas as terras, para fim de reforma 

agraria, iniciou-se a preocupação com o cadastro técnico 

multifinalitário (CTM), voltado para a elaboração de planos 

diretores (Brasil, 1983), com um sistema de informação 

direcionado para a gestão urbana. 

Sendo uma estrutura de suporte relacionada às informações 

territoriais, o CTM faz parte de um processo para gerir a 

tomada de decisão sobre como a terra e seus recursos estão 

partilhados, operados e tutelados pelo corpo social (Nichols, 

1993). Paixão (2010), numera benefícios potenciais do 

cadastro territorial, sendo estes, melhoria na precisão da 

avaliação para o Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU), maior rapidez do acesso aos dados cadastrais, 

melhor gestão e decisão governamental, segurança da 

propriedade do setor imobiliário, e inclusão social da 

comunidade ter o direito de exigir serviços básicos. 

Este trabalho tem como objetivo realizar o CTM e analisar 

o desenvolvimento urbano, acaroando dados de área 

vetorizados com os cadastrados pela prefeitura do 

município de Peabiru-PR, para fins de planejamento e 

gestão. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material 

Utilizou-se o COMNAV modelo GNSS T300 RTK, para 

coleta de pontos e posterior georreferenciamento do 

ortomosaico, e veículo aéreo não tripulado, vant/ drone, 

DJI® modelo Phantom 4 Advanced, para levantamento 

planialtimétrico e aerofotogramétrico. 

2.2 Metodologia 

Com o drone, fez-se o levantamento aéreo, tendo como 

produto o ortomosaico do município de Peabiru, com o 

devido planejamento prévio, considerando as condições 

limitadas da bateria do vant. A área total foi de 650 hectares, 

contendo 5 projetos de voos e 10 trocas de baterias, já 

contendo o buffer de expansão do vetor urbano para 

sobreposição entre as imagens, e geração da estereoscopia. 

Feitas as devidas procedências com a prefeitura municipal, 

demarcaram-se e coletaram-se os alvos fixos nas vias 

públicas, com o COMNAV, para levantamento dos pontos 

topográficos planialtimétricos, com 25 pontos de controle. 

Por fim, executou-se o georreferenciamento da imagem 

final sobreposta do município de Peabiru, e também, das 

quadras e lotes cadastrados, fornecidos pela prefeitura. 

Com a imagem exportada do relatório de processamento, 

importou-se no software QGis 2.18 (QGIS Development 

Team, 2017), criou-se classes, sendo estas, casa de 1 ou 2 

pavimentos, galpão e edícula, e digitalizaram-se as 

construções (Figura 1), para compará-las com as áreas 

fornecidas pelo banco de dados da prefeitura municipal de 

Peabiru, verificando a diferença em porcentagem (Tabela 

1). 

3 RESULTADOS 

A partir do processo de vetorização das edificações, no 

ortomosaico georreferenciado, utilizou-se a base 

cartográfica e os telhados como referência para 

identificação das áreas de limites das construções, 

distruibuídas espacialmente na Figura 1. 

Figura 1: Mapa da localização da área de estudo, com as áreas 

digitalizadas referentes às quadras 43 e 76 do município de 

Peabiru-PR. 

Com as feições, analisaram-se as áreas das quadras 43 e 76 

do centro de Peabiru, estando dispostas na Tabela 1, 

juntamente com as áreas construídas cadastradas pela 

prefeitura, área mapeada na digitalização, diferença entre as 

áreas mapeada e construída, e sua consecutiva porcentagem, 

para analisar o aumento. 

Quadra 

Área 

construída 

(m²) 

Área 

mapeada 

(m²) 

Diferença 

(m²) 
Aumento(%) 

43 2367,95 3752,26 1384,31 36,89 

76 1972,57 4488,64 2515,07 56,05 

Tabela 1: Área construida declarada, área digitalizada, diferença 

entre as áreas mapeadas e fornecidas, e aumento percentual de 

área para as quadras 43 e 76. 

https://www.facebook.com/ClodoaldodaBasagliaFonseca?hc_ref=ARTlVlVS8-PWjHYS6JTgDo4R27y8ls3IhVXRku19MouevtRQBV1mHVC7Gfr7FC_3yNI
https://www.facebook.com/ClodoaldodaBasagliaFonseca?hc_ref=ARTlVlVS8-PWjHYS6JTgDo4R27y8ls3IhVXRku19MouevtRQBV1mHVC7Gfr7FC_3yNI


 

 

4 DISCUSSÃO 

No decorrer do processo do cadastro técnico no Brasil, 

encontram-se várias lacunas em seu desenvolvimento, por 

exemplo, ausência de dados espaciais, inúmeras transações 

de terrenos não registrados, não cumprimento da legislação, 

imprecisão da posição física dos imóveis, falta de recursos 

nas prefeituras, diferença entre o limite real e o declarado 

no registro do imóvel, e falta de investimentos para 

atualização cadastral (Oliani, 2016). 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA, 2010), estabelece parâmetros e diretrizes para o 

levantamento de campo. A implementação de um CTM 

deve seguir as normas NBR 14166 – Rede de Referência 

Cadastral Municipal; lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001- 

lei que regulamenta o Estatuto das Cidades e ministério das 

cidades; e Normas Técnicas da Cartografia Nacional 

(Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984). 

Loch (2007), dispõe algumas vantagens do cadastro técnico, 

por exemplo, delimitação das unidades imobiliárias, 

ocupação das glebas ou bairros, informações sobre posição 

e área construída dos lotes e regularização dos títulos. É 

possível identificar-se na Tabela 1, o aumento de 36,89% na 

área construída da quadra 43, totalizando uma diferença de 

1384,31 m², e 56,05% de aumento na quadra 76, resultando 

em 2515,07 m² de discrepância nas áreas, devido aos fatores 

citados por Araújo (2006), como, a ineficiência dos dados 

cartográficos e matrículas desatualizados ou não 

georreferenciados. 

Os métodos indiretos de coleta de informação, ou seja, os 

analógicos, por exemplo cartas topográficas e manipulação 

das imagens geradas por sensoriamento remoto, tornam-se 

mais eficazes quando associados com trabalhos de campo, 

por meio de análises indiretas das edificações (Gonçalves, 

2002).  A utilização de banco de dados para o CTM, 

propicia uma ferramenta de baixo custo de atualização 

cadastral, com poucas idas a campo, agilizando os 

processos de gestão pública (Pereira, 2009). 

5 CONCLUSÕES 

A implantação do cadastro técnico multifinalitário serve 

como instrumento de apoio, propiciando transparência ao 

contribuinte quanto à metodologia e tributação, detalhar o 

espaço territorial, facilitar a visualização de documentos, 

acompanhar o andamento de programas sociais e políticas 

públicas pelo cadastro, e possibilitar o intercâmbio de 

informações do CTM com o munícipe. 

É de fundamental importância, por organizar as 

informações e integrá-las a administração pública, tendo 

conhecimento da realidade e necessidades imediatas do 

município. Deve ser representativo, de forma que suas 

múltiplas finalidades tenham como principais elementos a 

inovação, transparência ao cidadão, gestão territorial, 

implementação dos planejamentos, visando otimizar a 

prestação de serviços públicos. Exige-se o 

acompanhamento, monitoramento, fiscalização e avaliação, 

com participação da sociedade local e do poder público. 

O cadastro propicia base para um melhor planejamento para 

os governantes, auxiliando-os na aplicação de recursos, 

favorecendo o gerenciamento municipal, agregando na 

fiabilidade administrativa, e tendo como principal 

usufruidor, a população. 

A atualização cadastral deve ser constante, devido as 

dinâmicas dos núcleos urbanos e rurais aumentarem ano a 

ano, necessitando de infraestrutura fornecida pelo gestor 

público. 
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1 INTRODUÇÃO 

A reciclagem é um mecanismo fundamental para uma 

adequada gestão dos resíduos sólidos. Segundo 

Bartholomeu et al. (2011), após gerados, os resíduos sólidos 

possuem valor, parte significativa deles pode ser reciclada.  

Para uma gestão eficiente dos resíduos e de suas etapas do 

processo de reciclagem, são necessários comprometimento 

com a responsabilidade compartilhada pelos ciclos de vida 

dos produtos e correto dimensionamento e planejamento de 

sistema de coleta e triagem de resíduos. 

Para estimar e analisar as perspectivas de desempenho 

financeiro de produtos e serviços, deve-se analisar sua 

viabilidade econômico-financeira (RODRIGUES & 

ROZENFELD, 2017). 

Uma das principais ferramentas de planejamento financeiro 

é, segundo Dornelas (2015), o fluxo de caixa. 

O objetivo deste estudo foi realizar, por meio da aplicação 

de ferramentas de planejamento financeiro, a análise de 

viabilidade econômica e financeira da implantação de coleta 

seletiva e centro de triagem de resíduos passíveis de 

reciclagem em Barra Velha / SC. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada foi o cálculo do fluxo de caixa, 

adaptado do método indicado por Scalabrini et al. (2016), 

para o estudo de viabilidade econômica, de acordo com as 

seguintes etapas: 

1) Definição do total de investimentos necessários para que 

o empreendimento comece a funcionar: os investimentos 

são definidos em fixos, capital de giro e pré-operacionais; 

2) Estimativa de faturamento mensal do empreendimento; 

3)  Cálculo dos custos e despesas; 

4) Previsão do resultado: quando se verifica se o 

empreendimento operará com lucro ou prejuízo; 

5) Verificação dos indicadores de viabilidade Payback, 

Valor presente (VP), Valor Presente Acumulado (VPAc) e 

Lucratividade. 

Elaboraram-se tabelas demonstrativas de resultados, fluxo 

de caixa com simulação de quatro hipóteses para as quais 

foram realizados cálculo de Payback descontado, o Valor 

Presente (VP) e o Valor Presente Acumulado (VPAc); 

foram ainda elaborados gráficos do Payback relacionando o 

número de períodos de tempo em anos e o valor presente 

acumulado, e fez-se o cálculo da lucratividade. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a obtenção dos resultados, efetuou-se o seu 

demonstrativo, conforme Tabela 1. 

Tipo de 

material  

(A) 

Preço 

por kg  

(R$)  

(B)  

Quantidad

e ofertada  

(kg/dia)  

Fev-nov  

(C)  

Quantidad

e ofertada 

veraneio 

(kg/dia)  

Dez-jan  

(D) 

Total 

ofertado  

(R$)  

(B.(C+D)) 

Metais 3,64 42.981,0  14.697,6  209.950,1  

Papel 0,48 517.116,6  176.371,2  332.874,1  

Plástico 1,33 705.159,0  242.510,4  
1.260.400,

3 

Vidro 0,08 127.600,2  44.092,8  13.735,4  

Embala

gem 

longa 

vida 

0,26 73.873,8  22.046,4  24.939,252  

Total  -  
1.446.730,

6  
499.718,4  

1.841.899,

2 

Tabela 1: Faturamento anual 

A quantidade de resíduos ofertada e faturamento anuais 

foram definidos com base nos dados da composição 

gravimétrica de Barra Velha, população (IBGE, 2010) e 

preço de mercado conforme CEMPRE (2017). 

Considerando que se trata de uma cidade turística, levou-se 

em conta sua sazonalidade. 

É possível observar que têm-se quase 2.000 toneladas de 

resíduos que deixariam de ir para aterro sanitário 

anualmente, representando uma economia de 

aproximadamente R$82.500, uma vez que o preço pago 

para dispor os resíduos em aterro sanitário é de R$42,00, em 

média, por tonelada. 

Levantou-se um total de custos e despesas, e investimento 

inicial. Para a obtenção dos resultados, efetuou-se o seu 

demonstrativo, conforme Tabela 2. 

(+) Receita total  R$ 153.491,60  

( - ) Custos e despesas 

variáveis  

R$ 96.441,83  

(=) Margem de contribuição  R$ 57.049,77  

( - ) Custos e despesas fixas  R$ 44.971,26  

(=) Resultado  R$ 12.078,51  

Tabela 2: Demonstrativo de resultados mensal 



 

 

O resultado nada mais é do que o lucro líquido que o 

empreendimento apresenta. Para a elaboração do fluxo de 

caixa, partiu-se do princípio que o financiamento de prazo 

máximo a juros mínimos foi de oito anos e que o valor 

máximo de financiamento é de 70% do valor do 

investimento; com taxa mínima de atratividade (TMA) de 

8,25% ao ano, referente à taxa Selic, aplicada pelo BNDES. 

O valor mostrado na Tabela 2 e, para o fluxo de caixa 

considerou-se esse valor anual. 

Inicialmente, projetou-se um fluxo de caixa de 70% de 

financiamento, e ter-se-ia o Payback entre 14 e quinze anos. 

Sendo o prazo máximo de financiamento a juros mínimos 8 

anos, partiu-se para o fluxo de caixa com financiamento de 

50% do valor do investimento inicial, sendo os outros 50% 

ativos do próprio município. 

Como o Payback é o momento no tempo em que o Valor 

Presente Acumulado (VPAc) iguala-se a zero, observou-se 

que ainda no oitavo ano a dívida não teria sido quitada, 

restando um saldo a pagar de R$33.440, 1436. 

Assim, partiu-se para a elaboração do fluxo de caixa com 

ativo inicial corrigido, como mostra Tabela 3. 

Ano  Fluxo de 

Caixa  

Operação  Valor 

Present

e 

(VP)  

Valor 

Presente 

Acumulado 

(VPAc.)  

0  

-1.282.499,8 

+ (-

18.561,52) + 

(-424.239,27) 

= -

1.725.300,59 

+ 

900.215,0677  

0 /  

(1+0,0825)0  
0  

-

825.085,522

3 

...  ...  ...  ...  ...  

7  144.942,12  
144.942,12/ 

(1+0,0825)7  

83.214,

551  

-

76.872,5644  

8 144.942,12 
144.942,12/ 

(1+0,0825)8 

76.872,

5644 
0 

Tabela 3: Fluxo de caixa inicial com ativo inicial corrigido 

Como se vê, com um ativo inicial de R$900.215,0677, ou 

seja, 52% do valor do ativo inicial, verifica-se então um 

Payback no período de 8 anos. 

Considerando-se uma economia com aterro sanitário de 

R$82.590,858 ao ano, e incluindo este montante no fluxo de 

caixa a partir do segundo ano, ter-se-ia um Payback de 4 

anos e meio, como apresenta a Tabela 4.  

Ano  Fluxo de 

Caixa  

Operação  Valor 

Presente 

(VP)  

Valor Presente 

Acumulado 

(Vac.)  

0  

-1.282.499,8 

+ (-18.561,52) 

+ (-

424.239,27) = 

-1.725.300,59 

+ 

900.215,0677  

0 

/(1+0,082

5)0  

0  -825.085,5223 

1  

144.942,12 +  

82.590,858 = 

227.532,978  

227.532,9

78/(1+0,0

825)1  

210.192,

1275  
-614.893,3948  

...  ...  ...  ...  ...  

4  

144.942,12+ 

82.590,858 = 

227.532,978  

227.532,9

78/(1+0,0

825)4  

165.703,

9003  
-75.642,1564  

5  

144.942,12+ 

82.590,858 = 

227.532,978  

227.532,9

78/(1+0,0

825)5  

153.075,

1966  
75.642,1564  

Tabela 4.: Fluxo de caixa corrigido com economia em aterro 

sanitário 

Quanto maior a lucratividade, maiores as possibilidades de 

investimento de uma empresa, pois mais rápido ela se 

organizará economicamente. O empreendimento aqui 

analisado apresentou uma lucratividade de 7,89%. 

Devido ao caráter do empreendimento, a lucratividade não 

é o único fator preponderante, uma vez que a atividade 

reflete não apenas no âmbito econômico, como também nas 

esferas política, social, cultural e ambiental do município. 

4 CONCLUSÕES 

O investimento em coleta seletiva e centro de triagem de 

resíduos para Barra Velha, com prazo de retorno de 

investimento de 8 anos, é viável.  

Uma vez que os materiais passíveis de reaproveitamento, 

reciclagem ou tratamento por tecnologias viáveis, não 

podem ser encaminhados para a disposição final, cerca de 

1.966.449 kg de resíduos deixariam de ser enviados para o 

aterro sanitário, prolongando sua vida útil.  

Sugere-se elaboração detalhada de composição 

gravimétrica; estudo da viabilidade econômica e financeira, 

dimensionando o sistema para uma demanda de 30% da 

capacidade total de coleta seletiva do município. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria automobilística possui uma relevância 

expressiva na economia mundial, pois atua como peça 

fundamental na interligação direta e indireta com diversos 

outros setores da economia (MACHADO e FARIA, 2010). 

O aumento do poder aquisitivo da população brasileira, as 

facilidades do mercado consumidor e a necessidade de 

percorrer grandes distâncias, tem favorecido o crescimento 

no número da frota de veículos automotivos em todo o País. 

Esse acréscimo tem fomentado o desenvolvimento do setor 

de oficinas mecânicas nas cidades, em virtude do aumento 

na procura por serviços de reparos e manutenções de 

veículos com o intuito de garantir o melhor funcionamento 

destes e uma maior segurança dos condutores e pedestres 

(PAULINO, 2009). 

Esses estabelecimentos, a depender do seu porte, 

desenvolvem diversos tipos de atividades como 

balanceamento, alinhamento, lanternagem, troca de óleo 

lubrificante, troca e limpeza de peças, retífica de motores, 

entre outras atividades, gerando diversos tipos de resíduos, 

tais como, panos e estopas utilizadas na limpeza de peças, 

baterias, óleos lubrificantes, embalagens entre outros, 

apresentando algumas características como 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade que os inclui na categoria de resíduos 

perigosos conforme a classificação da ABNT, NBR 

10004/2004. 

Segundo Oliveira e Cunha (2007), empreendimentos como 

oficinas de reparação e manutenção de veículos são 

causadores de alterações significativas ao meio ambiente, 

uma vez que, durante suas atividades são utilizados 

produtos considerados potencialmente poluidores. Além 

disso, os resíduos gerados são de difícil absorção, sendo, 

desta forma, necessário um adequado Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA), com intuito de evitar e/ou minimizar a 

quantidade de poluentes acima dos níveis permitidos. 

O exercício da Gestão Ambiental em oficinas de 

manutenção e reparação de veículos automotivos introduz a 

variável ambiental no planejamento empresarial, admitindo 

a redução de custos diretos e indiretos, sendo o primeiro por 

meio da redução dos desperdícios de matérias-primas e de 

recursos escassos e mais dispendiosos, como água e 

energia, e o segundo representados por sanções e 

indenizações relacionadas a danos ao ambiente ou a saúde 

de funcionários e da população direta ou indiretamente 

afetada (COSTA e CAVALCANTE, 2009). 

Apesar do Município de Pombal-PB dispor hoje da Lei N° 

1.599/2013 na qual institui o Código Ambiental Municipal, 

e que, dentre outros aspectos, dispõe sobre os assuntos 

relacionados a este tipo de empreendimento, entretanto se 

verifica que não ocorre a execução desta legislação neste 

Município. 

Partindo desse pressuposto, esse trabalho é justificado pela 

necessidade de se avaliar os aspectos relacionados às 

normatizações ambientais em oficinas de reparação e 

manutenção de veículos automotivos na cidade de Pombal-

PB, tendo em vista a minimização dos impactos negativos 

decorrentes dessas atividades, bem como reduzir custos e 

adequar-se ambientalmente, pois segundo Barbieri (2007), 

há evidências suficientes de que, se as organizações não 

derem a atenção necessária a estas exigências, poderão 

perder espaço no mercado, haja vista que atualmente há um 

maior despertar dos clientes e do governo no que diz 

respeito às questões ambientais. 

Objetivou-se com este trabalho identificar as oficinas de 

reparação e manutenção de veículos automotivos existentes 

na cidade de Pombal-PB, bem como analisar a situação 

quanto à normatização ambiental destes empreendimentos, 

além de verificar os mecanismos de controle e fiscalização 

ambiental atualmente adotado na referida cidade para estes 

empreendimentos. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da Área de Estudo 

Esta pesquisa foi desenvolvida em oficinas de reparação e 

manutenção de veículos automotivos da cidade de Pombal-

PB, a qual está localizada na região nordeste do Brasil, oeste 

do Estado da Paraíba, Mesorregião do Sertão Paraibano 

(Figura 1).  

 
Figura 1: Mapa de localização do município de Pombal - PB. 

 

Sua população é representada por 32.110 habitantes, que 

ocupam uma área de 889 km2 perfazendo uma densidade 

demográfica de aproximadamente 36,1 hab./km2 (IBGE, 

2010).   



 

 

2.2 Mecanismos de Coleta de Dados 

A consecução deste trabalho foi conduzida através das 

seguintes etapas: Articulações junto aos órgãos municipais 

responsáveis pelos estabelecimentos; Visita aos 

empreendimentos para avaliação técnica e documental 

relacionadas à legislação, certificação e fiscalização 

ambiental nos empreendimentos. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Oficinas Identificadas na Cidade de Pombal-PB 

A partir das articulações desenvolvidas junto aos órgãos 

municipais direta ou indiretamente responsáveis pelos 

estabelecimentos alvos da pesquisa, bem como da 

investigação em campo, foram identificadas 21 empresas 

que prestam serviços de reparação/manutenção de veículos, 

excluindo-se desta lista, empreendimentos que realizam 

apenas os serviços de pintura, funilaria e borracharia. 

Entretanto 13 oficinas mecânicas tornaram efetivamente 

parte da pesquisa, as quais foram classificadas como 

microempresas, segundo a classificação do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2016) uma vez que apresentam um número 

médio de três (03) funcionários por empreendimento. 

3.2 Legislação, Fiscalização e Gestão Ambiental  

Quanto ao Alvará de Funcionamento constatou-se que dos 

13 estabelecimentos visitados, 10 funcionam sem este 

documento, demostrando assim falha na fiscalização por 

parte do setor competente da Prefeitura de Pombal-PB.  

Ao se tratar de licença ambiental, esta não é exigida para 

todas as empresas. O CONAMA, por meio da resolução 

237/97 não define a obrigatoriedade para atividade de 

oficina de reparação e manutenção de veículos automotivos 

em seu Anexo I, que destaca as atividades sujeitas ao 

licenciamento ambiental, porém essa relação não tem a 

pretensão de exaurir todas as possibilidades de atividades 

que necessitem de licenciamento.  

Como é sabido que na esfera nacional a licença ambiental 

ainda não é indispensável para a atividade em questão, mas 

a mesma gera impactos negativos consideráveis, cabe 

assim, as Prefeituras exigirem tal licenciamento por meio de 

leis municipais, sendo estas executadas a partir das 

Secretarias de meio ambiente.  

Observou-se que em apenas 08 (oito) dos estabelecimentos 

visitados é utilizada alguma medida para mitigar os 

impactos negativos gerados, entretanto quando estas 

medidas acontecem, ocorrem de forma isolada. A Tabela 1 

apresenta alguns dados estatísticos referentes aos pontos 

levantados nas oficinas de reparação e manutenção de 

veículos automotivos na cidade de Pombal-PB no que diz 

respeito às questões de legislação, fiscalização e Gestão 

Ambiental nos estabelecimentos. 
 

Aspectos levantados Alternativas Respostas  

- Existência de alvará de funcionamento Sim 

Não 

23% 

77% 

- Licença ambiental para funcionar Sim 
Não 

8% 
92% 

 

- Frequência das vistorias técnicas 

Mensalmente 

Trimestralmente 
Semestralmente 

Anualmente 

0% 

0% 
0% 

100% 

- Existência de sistema de Gestão 

Ambiental 

Sim  

Não 

0% 

100% 

- Utilização de medida para mitigar os 

impactos ambientais gerados 

Sim 

Não 

62% 

38% 

Tabela 1: Dados referentes à legislação, fiscalização e Gestão 

Ambiental nas oficinas automotivas visitadas. 

4 CONCLUSÕES 

Em face dos resultados obtidos nesse estudo, pode-se 

ressaltar a urgente necessidade de especificações, 

normatizações e adequação ambiental das oficinas de 

reparação e manutenção de veículos automotivos da cidade 

de Pombal-PB, pois existe neste setor uma lacuna de 

informação, tanto nos aspectos legais quanto na ausência de 

fiscalização dos estabelecimentos por parte dos órgãos 

ambientais municipais, estaduais ou federais. 

O fato das oficinas de reparação e manutenção de veículos 

automotivos não serem submetidas a exigências legais na 

esfera Federal, acredita-se que a gestão municipal é de suma 

importância no desenvolvimento e avanços na adequação 

ambiental destas oficinas por meio da implantação do 

instrumento de licenciamento ambiental para atividades 

desta natureza exercendo o papel de controle dessas 

atividades, aliado a conscientização e educação ambiental 

dos proprietários, funcionários e clientes acerca das 

consequências de suas ações. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A gestão ambiental, segundo NILSSON (1998, p.       
134 apud CORAZZA, 2003, p. 4) "envolve       
planejamento, organização, e orienta a empresa a       
alcançar metas [ambientais] específicas, em uma      
analogia, por exemplo, com o que ocorre com a         
gestão de qualidade. Um aspecto relevante da       
gestão ambiental é que sua introdução requer       
decisões nos níveis mais elevados da administração       
e, portanto, envia uma clara mensagem à       
organização de que se trata de um compromisso        
corporativo.” 
Dessa forma, são necessários estudos diversos de       
acordo com o projeto e o bioma em qual está          
inserido como, por exemplo, a Mata Atlântica. 
O bioma Mata Atlântica é composto por cinco        
formações florestais: Floresta Estacional    
Semidecidual, Floresta Estacional Decidual,    
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila     
Aberta e Floresta Ombrófila Mista ou Mata de        
Araucárias (SILVA, 2014). 
De acordo com VELOSO et al. (1991), a Floresta         
Ombrófila Mista pode ser classificada com a sua        
altitude em quatro tipos: aluvial; submontana de 50        
a 400 m, montana de 400 até 1000 m, e alto           
montana quando está presente acima de 1000       
metros de altitude. Sua altitude pode determinar os        
diferentes tipos de espécies presentes em cada       
ambiente. 
Segundo Souza et al. (2007), o uso de tecnologias         
provenientes do sensoriamento remoto têm tido      
grande relevância no avanço da Ciência Florestal,       
permitindo um inventário com maiores ganhos.  
No entanto, o uso dessas tecnologias de modo geral         
é na identificação e quantificação de espécies,       
diferentemente do nosso objetivo que é localização       
dos estratos da floresta ombrófila mista a partir da         
altitude. 
Este trabalho teve por objetivo a classificação da        
Floresta Ombrófila Mista presente na Mata      
Atlântica no litoral paranaense, utilizando-se do      

sistema de informação geográfica conhecido como      
SRTM - Shuttle Radar Topography Mission, para a        
obtenção dos dados altimétricos. 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para a obtenção dos estratos da floresta ombrófila        
mista foi realizado uma representação altimétrica      
do litoral paranaense através da geração de curvas        
de níveis obtidas pela disponibilização de dados de        
altitudes do satélite Shuttle Radar Topography      
Mission - SRTM. Em seguida, os dados foram        
georreferenciados utilizando o software ArcGis.     
Com os dados de altitudes georreferenciados      
localizou-se as florestas ombrófilas mistas e      
delimitou-se os seus estratos através das altitudes       
correspondentes. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir das curvas de nível obtidas na área de          
interesse (Figura 1), foi criado um mapa do relevo         
(Figura 2) para descobrir locais onde existe a        
possibilidade de serem encontradas florestas     
ombrófilas mistas e suas subdivisões (aluvial,      
submontana, montana e alto montana). Contudo,      
não foi possível considerar que essas florestas       
estejam presentes em todo o território estudado,       
pois parte da área encontra-se urbanizada,      
principalmente, nas regiões baixas (0 a 400 metros        
de altitude) onde é predominante a floresta       
ombrófila aluvial e submontana. 
As curvas de níveis mostraram-se importantes      
ferramentas para localizar estratos das florestas do       
bioma mata atlântica, especialmente, para fins de       
conservação ambiental, sobretudo, para a definição      
de hotspots com o intuito de criar áreas de proteção          
ambiental. 
 

 



 

 
Figura 1: Curvas de nível do litoral Paranaense. 

  

 
Figura 2: Localização da  floresta ombrófila mista no 

litoral paranaense. Estratos: Cinza – aluvial e 
submontana; amarelo e verde - montana; vermelho – alto 

montana. 
  

De acordo com a Figura 2 a Floresta Ombrófila         
Mista divide-se em aluvial, submontana, montana e       

alto montana, essas subdivisões variam conforme a       
altitude, definindo os tipos de flora e fauna que         
podem existir e coexistir em determinada área.       
Desta forma, o mapeamento de estratos de altitude        
de vegetação pode ser utilizado para auxiliar a        
classificação de diversas fitofisionomias da     
vegetação brasileira (VASCONCELOS, 2016).    
Portanto, a definição de seus estratos de floresta        
pode servir de base para políticas públicas de        
preservação e conservação de espécies. 
O uso de programas de informação geográfica,       
como realizado neste trabalho, mostrou-se eficiente      
para a geração de mapa temático de localização em         
função da altitude e, consequentemente, seu uso       
como ferramenta de gestão de biodiversidade deve       
ser considerada.  
 

4 CONCLUSÕES 
 

Em síntese, o estudo mostrou que é possível estimar         
a localização de determinados tipos de florestas       
utilizando-se de mapas temáticos criados a partir de        
programas específicos de informação geográfica,     
com vistas a serem utilizadas em programas de        
conservação ambiental. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA 

(2001), por se tratar da extração de recursos naturais não 

renováveis da crosta terrestre, a mineração geralmente é 

vista como uma atividade altamente impactante e não 

sustentável. Por outro lado, a mineração é a base da 

sociedade industrial moderna, fornecendo matéria-prima 

para todos os demais setores da economia, sendo, portanto, 

essencial ao desenvolvimento. 

No entanto, os impactos ambientais causados pela 

mineração podem ser de grandes proporções. Como por 

exemplo, o acidente ocorrido na cidade de Mariana, interior 

do estado de Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015. 

No acidente, houve o rompimento da barragem de rejeitos 

da Mineradora Samarco, derramando milhões de metros 

cúbicos de lama na bacia hidrográfica do Rio Doce. Até 

chegar no leito do referido rio, a lama atingiu tudo que 

estava em seu caminho, inclusive o Distrito de Bento 

Rodrigues, passando pelas cidades banhadas pelo Rio Doce, 

chegando ao litoral do Espírito Santo. Esse acidente foi 

considerado uma das maiores tragédias ambientais do 

mundo, que ocasionou a morte de 19 pessoas, além de um 

dano ambiental incalculável. 

Esta tragédia já era anunciada, porém de forma silenciosa, 

tendo em vista que houve uma sequência de falhas que, 

somadas, resultaram nesse desastre ambiental. Algumas 

dessas falhas se deram no processo de Licenciamento 

Ambiental e no monitoramento da barragem, pois haviam 

sinais de cisalhamento na estrutura, que foram desprezados 

pelos técnicos do órgão ambiental competente para aquele 

empreendimento. 

Primeiramente, é importante destacar a seguinte pergunta: 

após o rompimento da barragem de rejeitos, o que mudou 

na legislação ambiental? A discussão será no panorama 

sobre o que foi analisado e o que teve relevância no 

processo de Licenciamento da atividade de Mineração. 

A seguir, serão apresentados pontos relevantes no processo 

de licenciamento em mineradoras, com o propósito de evitar 

acidentes com causas semelhantes às de Mariana – MG. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada foi por meio de Revisão 

Bibliográfica das Legislações pertinentes e livros 

relacionados ao Licenciamento Ambiental, mineração e 

segurança de barragens, no período dos últimos cinco anos. 

Foram   feitos   também   levantamentos   do   número   de 

processos de Licenciamento Ambiental na atividade de 

mineração antes e depois da tragédia. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o acidente de Mariana, foram levantadas várias 

questões sobre o rito do Licenciamento Ambiental na 

atividade de Mineração, sendo que este foi um dos fatores 

contribuintes para o acidente, que acabou ocasionando a 

morte de 19 pessoas, culminando na maior tragédia 

ambiental do Brasil. 

Ato contínuo ao acidente, foi elaborado o Projeto Lei nº 

3.676, de autoria da Comissão Extraordinária das 

Barragens. O mesmo dispõe sobre o Licenciamento 

Ambiental e fiscalização de barragens no Estado, e foi 

apresentado a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

como demonstram os artigos a seguir: 

 
Art. 3º - Esta Lei aplica-se a barragens que apresentem, no 

mínimo, uma das caracteristicas a seguir e que seja 

destinada à acumulação ou à disposição final ou 

temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de 

mineração. 

I – Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da 

fundação da crista, maior ou igual a 15 m (quinze metros); 

II – Capacidade total do reservatório maior ou igual a 

3.000.000 m³ (três milhões de metros cúbicos); 

III – reservatórios com resíduos perigosos; 

IV – Potencial de dano ambiental médio ou alto, conforme 

regulamento 

 
Art. 7º - Fica proibida a instalação de barragens em cuja a 

área a jusante seja identificada alguma forma de 

povoamento ou comunidade ou haja reservatório ou 

manancial destinado ao abastecimento público de água 

potável. 

Extensão mínima o raio de 10 km. 

 
Art. 8º - Fica proibida a instalação de barragem destinada 

à acumulação ou à disposição final ou temporária de 

rejeitos ou resíduos de mineração pelo método de 

alteamento a montante. 

 

Art. 9º - O Plano de Segurança da Barragem, que será 

exigido para análise do pedido de Licença de Operação, 

conterá, além das exigências da PNSB, no mínimo: 
 

 



 

I – Plano de Ação de Emergência – PAE; 

II – Plano de Comunicação de Risco; 

III – Plano de Contingência; 

IV – Análise de performance do sistema; 

V – Previsão da execução periódica de auditorias técnicas 

de segurança. 

§ 1º - Em caso de desastre ambiental decorrente do 

descumprimento do disposto nesta lei, o valor da multa 

administrativa poderá ser majorado em até 100 vezes. 

 
Licenciamento ambiental na Mineração 

O Licenciamento Ambiental é fundamental para evitar ou 

mitigar possíveis impactos ambientais. No Brasil se tem o 

modelo trifásico de licenciamento, onde o empreendedor 

deve primeiramente requerer junto ao órgão ambiental 

competente a Licença Prévia (LP), esta compreende a 

aprovação do local e a atividade do empreendimento; 

Posteriormente o empreendedor deve requerer a Licença de 

Instalação (LI), que uma vez aprovada, permite o terceiro 

passo, a Licença de Operação que permite o 

empreendimento a realizar suas operações. 

A classificação do empreendimento é considerada a partir 

dos seguintes parâmetros: 

• Porte/estrutura 

• Tipo de minério 

• Tipo de lavra 

• Tipo de beneficiamento 

No Estado de Minas Gerais foi sancionado o Decreto nº 

47.137 de 24 de janeiro de 2017 que altera o Decreto nº 

44.844, de 25 de junho de 2008, que estabelece normas para 

o licenciamento ambiental e autorização ambiental de 

funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de 

proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e 

estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e 

aplicação das penalidades. 

Nesse Decreto o rito do Licenciamento Ambiental acaba 

sendo diferente do modelo trifásico, ou seja, ao invés de ser 

solicitado cada fase da licença individualmente, com o novo 

Decreto acaba sendo solicitada concomitantemente, em 

uma única fase para alguns empreendimentos de pequeno a 

grande porte e potencial poluidor. 

Caberá ao corpo técnico assim o exigir, poderá determinar 

que o licenciamento se proceda no modelo trifásico para 

empreendimentos enquadrados em qualquer classe. 

No entanto, esse decreto foi sancionado com intuito de 

agilizar o processo de Licenciamento Ambiental, 

principalmente no que se trata da atividade de mineração, 

onde a demora na análise dos processos é muito grande, o 

que acarreta prejuízo as mineradoras por não ter a Licença 

de Operação, o que permite as mineradoras a dar início as 

atividades minerarias. 

Com a alteração dos critérios no processo de licenciamento 

ambiental, houve aumento da fila de espera, segundo a 

SEMAD (Secretária de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - Minas Gerais), em 

dezembro de 2014 o número de passivos de licenciamento 

passou a ser de 2.665 processos em análise e em janeiro de 

2017 esse número saltou para 3.530 casos pendentes de 

avaliação. 

 

4 CONCLUSÕES 

Diante do exposto neste trabalho, pode se perceber que após 

o acidente de Mariana, não foi concretizado nenhuma Lei 

que seja sancionada para evitar tragédia como a do 

rompimento da barragem de Fundão, o que se tem é apenas 

uma Proposta de Lei Estadual (Minas Gerais) com alguns 

pontos importantes como os descritos abaixo: 

Proibição da instalação de barragens em um raio de 10 km 

de extensão a jusante; 

Proibição de construção de barragem pelo método de 

alteamento; 

Exigência do Plano de Segurança de Barragens na fase de 

Licença de Operação. 

Descumprimento da lei, multa aplicada ao qual pode ser 

majorado em até 100 vezes. 

Com isso, caso seja sancionada a Lei, aumenta as 

condicionantes de um licenciamento mais criterioso e 

mesmo assim ainda se tem muito estudo a ser feito com 

relação a barragem de rejeitos da mineração. Cabe também 

posicionamento da População, dos órgãos públicos 

competentes, principalmente em audiências públicas, onde 

é decidido a viabilidade da instalação de barragens de 

rejeitos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é uma análise de uma simulação na 

implantação de uma indústria alimentícia  no Estado de 

Pernambuco, a partir das Leis no licenciamento industrial 

do setor de alimentos, tendo como referencias as Leis de 

Proteção do Meio Ambiente e as normas de 

licenciamentos das empresas com os seus respectivos 

órgãos licenciador. 

O licenciamento das atividades industriais no Estado de 

Pernambuco é regulamentado pela Agência Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), onde as 

concessões das empresas e indústrias são dadas a partir de 

quatro documentos como instrumentos legais, e conforme 

o tipo da indústria e a sua localização será exigido uma 

Avaliação de Impacto Ambiental, para a concessão do 

licenciamento ambiental dos empreendimentos cuja 

implantação possa causar alterações significativas ao meio 

ambiente.  

Os processos de concessão constam de cinco etapas: 

atendimento ao público; recebimento dos documentos e 

formulários; análise e encaminhamento do processo às 

diversas áreas técnicas; objetivando as inspeções; 

elaboração de pareceres e emissão das 

Licenças/Autorização/Indeferimentos. 

De acordo com o órgão licenciador cada licença terá o 

prazo máximo de noventa dias, a contar da data do 

requerimento até o seu deferimento ou indeferimento 

como julgar a Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, com exceção dos casos em que foram 

exigidos EIA/RIMA, quando o prazo passará a ser de nove 

meses.  

2 MATERIAL E METODO 

A metodologia adotada neste estudo foi realizada através 

de uma fundamentação teórica baseada nas resoluções 

Federal e Estadual referentes às normas de licenciamento e 

de Instalação de funcionamento das indústrias alimentícias 

no estado de Pernambuco. 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Os instrumentos de política ambiental, 

contemporaneamente empregados no mundo são de duas 

ordens: Instrumentos Regulatórios, do tipo Comando e 

Controle; e os Instrumentos de Incentivos Econômicos ou 

de Mercado (SOUZA, 1998). O primeiro grupo 

corresponde àquelas políticas que visam identificar 

problemas ambientais específicos. As regulamentações 

formam um conjunto de normas, regras, procedimentos e 

padrões que devem ser obedecidas pelos agentes 

econômicos e sociais com vistas a se adequarem a 

determinadas metas ambientais, acompanhadas de um 

conjunto de penalidades previstas para aqueles que não as 

cumprirem. São exemplos de instrumentos de 

regulamentação as licenças, padrões e zoneamentos. 

O segundo grupo de políticas aproveita o vínculo positivo 

entre desenvolvimento e ambiente, corrigindo ou 

prevenindo falhas, aumentando o acesso a recursos e 

tecnologias e promovendo um aumento equitativo da 

renda. Como instrumentos de incentivos econômicos, 

podem ser citadas as taxas, subsídios, rotulagem, seguro 

ambiental. São também chamadas na literatura de 

"políticas win-win", políticas ambientais que propõem, ao 

mesmo tempo, melhorias ambientais e econômicas. O 

exemplo seria o subsídio aos procedimentos ou atividades 

agrícolas sustentáveis, ou ainda a redução de incentivos 

dados a atividades agrícolas que têm impacto negativo no 

meio ambiente. Geralmente, são políticas que estimulam a 

eficiência produtiva na relação insumo-produto, bem como 

a utilização de tecnologias limpas que geram menos 

resíduos e menores consumo de matérias primas. 

A legislação ambiental brasileira apresenta normas e 

regulamentações padronizadas que se aplicam linearmente 

a implantação das indústrias. Tal proposição tem como 

pressuposto a concepção de um espaço homogêneo e, 

como tal, podem ser propostas soluções e normas 

padronizadas. 

Os reflexos dessa questão serão analisados sob quatro 

etapas: Os efluentes quanto ao seu uso e as suas 

características de acordo com o CPRH e a Resolução 

CONAMA N° 430 de 13 de maio de 2011; as  Norma 

estabelecidas para os parâmetros  de monitoramento das 

descarga dos efluentes tratados em corpo receptores, são 

baseadas por tipologia industrial de acordo com a classe do 

rio, assim como estabelece a resolução CONAMA n° 430 

de 13 de maio de 2011; no monitoramento dos efluentes 

líquidos as amostragens em uma estação simples para 

monitorar os efeitos de uma descarga de efluente, são 

escolhidas baseando-se nos constituintes dos efluentes 

industriais e a água um bem precioso do planeta. È 

considerado um elemento essencial ao equilíbrio da 

natureza, responsável pelos os ciclos que dá a 

sustentabilidade dos seres vivos, assim sendo considerado 

como solvente universal. 

1º Etapa – Os efluentes quanto ao seu uso e as suas 

características de acordo com o CPRH e a Resolução 

CONAMA N° 430 de 13 de maio de 2011. Os efluentes 

são classificados como: Os efluentes quanto ao seu uso e 



 

 

as suas características de acordo com o CPRH e a 

Resolução CONAMA N° 430 de 13 de maio de 2011. 

2º Etapa – As Norma estabelecidas para os parâmetros  de 

monitoramento das descarga dos efluentes tratados em 

corpo receptores, são baseadas por tipologia industrial de 

acordo com a classe do rio, assim como estabelece a 

resolução CONAMA n° 430 de 13 de maio de 2011. A 

avaliação da qualidade do efluente final é de 

responsabilidade do Órgão Ambiental Estadual, como é o 

caso do CPRH, que estabelece os seguintes parâmetros a 

serem respeitados pela legislação pertinente: Os 

parâmetros listados poderão ser usados como parâmetros 

de controle para avaliação da qualidade do efluente final 

pelo órgão de fiscalização, ou como orientação para a 

execução do auto monitoramento; os parâmetros 

monitorados e correspondentes às tipologias industriais, 

objetivam atender às Normas Estaduais e Federais 

pertinentes a para manutenção da qualidade da água do 

corpo receptor, segundo sua classificação; para avaliação 

do sistema de tratamento de efluentes industriais, aos 

parâmetros listados, devem ser acrescidos os parâmetros 

específicos de avaliação de desempenho operacional dos 

sistemas, os quais dependem do tipo de tratamento 

adotado. 

3º Etapa – No monitoramento dos efluentes líquidos as 

amostragens em uma estação simples para monitorar os 

efeitos de uma descarga de efluente, são escolhidas 

baseando-se nos constituintes dos efluentes industriais. As 

determinações envolvem: Temperatura, DBO, OD e 

coliformes totais e fecais quando o efluente for 

exclusivamente, esgoto doméstico. Amônia, cloreto, 

nitrato, TOC, cloreto, pH, turbidez, cor, resíduos filtráveis, 

sólidos suspensos e fosfato em algumas situações. Quando 

há evidência da presença de efluente industrial, as 

determinações são escolhidas para que possam representar 

algumas características do corpo receptor (temperatura, 

pH, odor, cloreto, etc). Os Parâmetros de controle da 

Temperatura, DBO e OD, são as determinações mais 

freqüentes. Bactérias coliformes são feitas em esgoto 

doméstico e alguns efluentes industriais, como: frigoríficas 

indústrias de açúcar e papel. 

4º Etapa – A água um bem precioso do planeta. È 

considerado um elemento essencial ao equilíbrio da 

natureza, responsável pelos os ciclos que dá a 

sustentabilidade dos seres vivos, assim sendo considerado 

como solvente universal. A água é o recurso natural que 

nas últimas décadas vem preocupando a nação pela a 

forma que está sendo usada e desperdiçada. Os sistemas 

aquáticos têm uma grande diversidade de espécies úteis ao 

homem e que são também parte ativa e relevante dos 

ciclos biogeoquímicos e da diversidade biológica do 

planeta Terra. 

4 CONCLUSÕES 

A sociedade Brasileira em busca de um equilíbrio entre o 

desenvolvimento econômico e a preservação do Meio 

Ambiente formulou as Leis de Proteção Ambiental em 

defesa do Meio Ambiente. A primeira Legislação sobre o 

controle da poluição foi a portaria n° 231 de 27 de abril de 

1976 do Ministério do Interior, visando estabelecer 

padrões nacionais de qualidade do ar, para material 

particulado e a partir daí foram surgindo por uma 

necessidade maior, leis como a n° 6938 de 31 de agosto de 

1981, chamada Política Nacional do Meio Ambiente da 

Constituição da República Federativa do Brasil, 

regulamentada pelo Decreto n° 99274 de 06 de junho de 

1990, considerando várias resoluções sobre corpos de 

águas e padrões de lançamento de efluentes, culminando 

com a Resolução CONAMA de 05 de agosto de 1993. 

Apesar da proteção legal os impactos ambientais são quase 

sempre produzidos, por grandes instalações industriais que 

pertencem a grandes grupos econômicos. O rigor na 

Legislação nem sempre funciona como deveria, como é, o 

caso do princípio poluidor/pagador que às vezes não 

favorecem o Meio Ambiente, que mesmo o poluidor 

arcando com os custos da recuperação da área afetada, 

jamais serão a mesma, a onde iremos ter apenas uma 

minimização dos impactos ocasionados. 

O licenciamento das atividades industriais precisa ser 

fundamentado em estudos que avaliem o impacto do 

empreendimento no meio ambiente, de modo a definir com 

segurança técnica a fonte de suprimento (manancial) de 

água, os locais para disposição final dos resíduos sólidos, a 

forma de lançamento dos efluentes e o destino final dos 

efluentes líquidos gerados nas unidades de processamento.  
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1 INTRODUÇÃO 

O processamento de carnes, em geral, origina diversos 

resíduos que precisam ser corretamente gerenciados para 

amenizar os impactos ambientais provocados pelo seu 

lançamento. Pelo fato do efluente de abatedouro ser uma 

forte fonte poluidora dos corpos hídricos, busca-se cada 

vez mais novas tecnologias que obtenham um melhor 

resultado no tratamento e que ofereça vantagens técnicas, 

ambientais e econômicas.  

Segundo Netto (2007), para o tratamento de efluentes os 

reatores combinados anaeróbios-aeróbios mostram-se 

promissores, principalmente quando se trata da remoção 

de nutrientes e da matéria carbonácea. Desta forma, o 

presente estudo tem como objetivo avaliar os parâmetros 

hidrodinâmicos de sistemas combinados anaeróbio-aeróbio 

de leito fixo, empregando diferentes meios suportes. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Aparato experimental 
Para realização do experimento foram utilizados dois 

reatores combinados anaeróbio-aeróbio de leito fixo 

(RCAALF) com regime de escoamento ascendente e fluxo 

continuo. Os reatores identificados como R1 e R2, são 

compostos por um tubo cilíndrico de plexiglass com 1000 

mm de comprimento e 90 mm de diâmetro interno, cujo 

volume útil do R1 é de aproximadamente 4,2 L e o do 

reator R2 de 4 L. 

Para a imobilização da biomassa do R1 foram utilizadas 

matrizes cúbicas de poliuretano envoltas por uma estrutura 

rígida de polipropileno, enquanto que no R2, o material 

suporte utilizado foi biocarvão, produzido a partir da 

queima da casca do coco verde. 

2.2 Procedimento experimental 
Para avaliar os parâmetros hidrodinâmicos, os reatores 
foram submetidos a um tempo de detenção hidráulico 
(TDH) de 12 horas e vazão de recirculação de 200% da 
vazão de entrada. 
O comportamento hidrodinâmico foi analisado por meio de 
dois ensaios do tipo estimulo-resposta, utilizando como 
traçador a eosina Y. A determinação da concentração do 
traçador foi realizada a partir do método calorímetro de 
leitura de absorbância, com comprimento de onda de 516 
nm. A duração total dos ensaios foi de três vezes o TDH 
teórico (36 h), na qual amostras de efluente foram coletadas 
a cada 45 minutos. 
As curvas experimentais da variação de concentração do 
traçador ao longo do tempo (C(t)), foram normalizadas de 
acordo com Levenspiel (2000), resultando em curvas de 
distribuição do tempo de residência hidráulica (Eθ) em 

função do tempo adimensional (θ). A variância (σ²θ) de 
cada ensaio foi calculada após a normalização. O ajuste das 
curvas experimentais foi realizado com base nos modelos 
teóricos uniparamétricos de dispersão de pequena 
intensidade (PD), de grande intensidade (GD) e de tanques 
em série (N-CSTR). O volume de zonas mortas foi 
calculado a partir da metodologia reportada por Peña et al. 
(2006), baseando-se nos valores do TDH real. A eficiência 
hidráulica foi calculada segundo Persson et al. (1999). A 
presença de curtos-circuitos hidráulicos foi averiguada pela 
relação entre o tempo do primeiro aparecimento do traçador 
no efluente e o TDH teórico de acordo com Thackston et al. 
(1987) e Sarathai et al. (2010).  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base nas curvas experimentais que indicam a 

distribuição do traçador ao longo do tempo, apresentadas 

na Figura 1, é possível observar um adiantamento do pico 

da concentração do traçador nas primeiras horas, 

especialmente para ensaio 1 de R1 e R2, ainda que 

observado picos de concentração de eosina Y ao longo do 

tempo.  

Em estudo realizado por Rodrigues (2015) ao avaliar o 

comportamento hidrodinâmico de reatores anaeróbio-

aeróbios de leito fixo, operados com TDH de 18 h e 12 h, 

foi possível observar situação similiar, que foi indicada 

pela autora como possível presença de caminhos 

preferenciais. 

 

 
Figura 1: Curvas de distribuição do traçador ao longo do tempo; 
(a) Ensaio 1 de R1; (b) Ensaio 2 de R1; (c) Ensaio 1 de R2, (d) 

Ensaio 2 de R2. 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos com o 
ajuste das curvas de distribuição do tempo de residência 
(DTR) pelos modelos matemáticos teóricos. 



 

 

Reator Ensaio 

TDH 

Real 

(H) 

N-

CSTR 

Pequena 

Dispersão 

Grande 

Dispersão 

(N) (D/µL) (D/µL) 

R1 
1 17,7 3 0,1341 0,0967 

2 19,5 4 0,1130 0,0845 

R2 
1 18,5 4 0,1186 0,0878 

2 21,0 6 0,0756 0,0608 
Tabela 1: Ajuste das Curvas de Distribuição do Tempo de 

Residência aos Modelos Uniparamétricos. 

De acordo com Levenspiel (2000) quando os valores de 
D/μL tendem ao infinito, pode-se afirmar que o sistema se 
comporta como fluxo de mistura completa, enquanto 
quando D/μL tende a zero é um indicativo de que o sistema 
se comporta como modelo pistonado. Para Netto (2007), os 
sistemas que dispõe de aeração ou recirculação faz 
apresentam tendência ao modelo de mistura completa. 
Analisando o TDH real e o TDH teórico é possível afirmar 
que houve um aumento de 55% e 65% para R1 e R2, 
respectivamente. Pérez-Pérez et al. (2017) observar que as 
características do meio suporte influenciam o 
comportamento hidrodinâmico dos reatores, evidenciado 
pelo aumento de TDH real, devido ao aumento da altura do 
material suporte utilizado e da velocidade de fluxo 
ascendente. 
Os coeficientes de correlação (r²), obtidos com ajuste dos 
dados experimentais aos modelos teóricos uniparamétricos 
estão apresentados na Tabela 2. 

  

Coeficiente de Correlação (r
2
) 

Reator Ensaio 
N-CSTR Pequena 

Dispersão 

(Dµ/L) 

Grande 

Dispersão 

(Dµ/L) (N) 

R1 
1 0,6583 0,6413 0,4686 

2 0,7212 0,5483 0,6734 

R2 
1 0,3856 0,4725 0,4046 

2 0,8240 0,6882 0,7885 

Tabela 2: Coeficientes de Correlação (r²) obtidos após ajuste dos 

dados experimentais aos modelos uniparamétricos. 

Ao analisar os coeficientes de correlação, pode-se afirmar 
que o modelo que melhor se ajustou aos dados 
experimentais foi N-CSTR para R1 e R2. 
O curto-circuito hidráulico, volume de zonas mortas e 
eficiência hidráulica está apresentado na Tabela 3.  

Reator Ensaio 

Curto-

circuito 

hidráulico 

(Ѱ) 

Zonas 

Mortas 

(L) 

Eficiência 

Hidráulica 

(λ) 

R1 
1 0,4 -4,09 3,1 

2 0,7 -3,11 2,8 

R2 
1 0,4 -3,55 3 

2 0,6 -4,91 3,3 
Tabela 3: Resultados dos Desvios de Idealidade e Eficiência 

Hidráulica de R1 e R2 

Para Thackston et al. (1987) os curtos-circuitos hidráulicos 

ocorrem quando o valor de Ѱ é igual ou menor que 0,3. 

Analisando os resultados obtidos, nota-se que não há 

presença de curto-circuito hidráulico no sistema analisado.  

Os ensaios realizados em R1 e R2 apresentaram valores 

negativos para o volume de zonas mortas, o mesmo foi 

encontrado no estudo realizado por Freitas (2013), cujos 

valores pode representar a inexistência de zonas moras no 

interior dos reatores.  

De acordo com Persson et al. (1999) pode-se considerar 

boa eficiência hidráulica quando λ > 0,75. Todos os 

ensaios realizados para R1 e R2 apresentaram valores 

maiores que 0,75, logo ambos os reatores foram operados 

com uma eficiência hidráulica adequada. 

4 CONCLUSÃO 

O comportamento hidrodinâmico de R1 e R2 aproximou-

se do modelo de fluxo de mistura completa, onde ambos 

obtiveram um aumento do numero de tanques em série do 

Ensaio 1 para o Ensaio 2.  

Os resultados médios dos ensaios apresentaram um atraso 

no TDH de 55% e 65% para R1 e R2, respectivamente, 

que pode ser atribuído a difusão do traçador nos poros do 

meio suporte utilizado. 

Os reatores apresentaram eficiência satisfatória. Quanto 

aos desvios de idealidade, não foram verificadas presença 

de curto-circuito hidráulico e zonas mortas.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi realizado no Lago Aratimbó, 

localizado no município de Umuarama-PR. Este lago 

encontra-se próximo a diversos novos loteamentos, a área 

que vem sendo urbanizada. Com isso o lago sofre com o 

processo de assoreamento. Por conta deste problema, já 

ocorreram algumas drenagens para retirar o excesso de 

sedimentos no corpo do lago. Para Tucci e Collischonn 

(1998), o crescimento urbano tem provocado um aumento 

na produção de sedimentos e deterioração da qualidade da 

água. Por esse motivo, o objetivo deste trabalho é 

quantificar os sólidos que chegam até o Lago Aratimbó 

carreados pelas águas pluviais, utilizando a modelagem 

matemática do software Storm Water Management Model 

- SWMM. 

2 MATERIAIS E MÉTODO 

O lago estudado encontra-se na zona III do município e as 

áreas de influência prolongam-se pelos bairros arredores 

como mostra a Figura 1. O clima característico é o 

subtropical úmido, sendo classificado como Cfa (KOPPEN 

e GEIGER), com pluviosidade média anual de 1.512 mm.  

 
Figura 1: Área de estudo com a divisão das subáreas da bacia  

Para que fosse possível a delimitação do uso e ocupação 

do solo utilizou-se o Google Earth Pro, através deste 

programa, foi possível estudar imagens para a 

determinação das áreas de contribuição. Utilizou-se o 

software para adicionar os polígonos referentes a cada 

subárea da bacia e desta forma determinou-se a área de 

cada uma delas. Observa-se, na Figura 1, os limites 

determinados na área de estudo, sendo assim, temos 13 

subáreas. As áreas 11, 12 e 13 foram descartadas por se 

tratarem de áreas vegetadas. 

Através das ferramentas do software, também foi possível 

quantificar as áreas permeáveis e as não permeáveis de 

cada polígono de interesse, desta forma, encontrou-se a 

área de cada uma. Utilizou-se da matemática básica para o 

cálculo das porcentagens das áreas permeáveis e 

impermeáveis. Determinou-se a declividade do terreno, 

para tanto foi utilizado um GPS da marca Garmin eTrex. 

Foi feito um levantamento detalhado do sistema de 

drenagem, para ser inserido no software. Os poluentes 

foram coletados seguindo a metodologia e as definições 

adotadas por Dotto et al. (2006). Primeiramente, a 

superfície da rua é aspirada sem nenhum processo prévio 

de preparação e a carga coletada é definida como carga 

livre. Posteriormente, a mesma superfície é escovada 

utilizando-se uma escova para que então os poluentes finos 

aderidos à superfície sejam soltos. Esta segunda coleta 

caracteriza a carga fixa. Para situações específicas, as 

cargas livres e fixas são misturadas a fim de se obter a 

carga total. Para a realização deste trabalho não houve 

distinção entre cargas fixas e livres, apenas obteve-se a 

carga total.  

Para a coleta dos sedimentos, utilizou-se um aspirador de 

pó, pincéis, escovas, trenas, fita crepe, uma pequena pá e 

potes, para armazenar o material aspirado. Os locais 

escolhidos foram: próximos às sarjetas, que não 

apresentassem sinais de limpeza ou próximos às 

construções, pois esses possuem maiores quantidades de 

sedimentos. Padronizou-se uma área de 0,25m² para a 

coleta (Figura 2), seguindo metodologia já mencionada. 

Ao longo da coleta, verificou-se uma diferença na 

quantidade de sedimentos em solos permeáveis, onde não 

havia ocupação e solos impermeáveis, encontrados 

próximos às residências. 

  
Figura 2: Exemplos das superfícies de coleta das amostras 

Em seguida, as amostras coletadas foram levadas para 

analisar em laboratório. Primeiramente, foram colocadas 

em cadinhos, depois, pesadas e inseridas na estufa para 

que fosse retirada a umidade presente na amostra, para 

isso, deixou-se na estufa durante 24 horas a 40°C. Após 

isso, pesou-se novamente para a determinação da umidade. 



 

 

Logo em seguida, colocou-se as amostras na mufla para 

que a matéria orgânica fosse retirada, deixou-se durante 3 

horas em uma temperatura de 550°C. Posteriormente, o 

cadinho e os resíduos foram encaminhados para o 

dessecador, por fim, pesados.  

Utilizou-se a intensidade de Fendrich (2003), disponível 

na Equação 1, para criar a precipitação no município de 

Umuarama. No hietograma usou-se a metodologia dos 

blocos alternados. Para o trabalho adotou-se um tempo de 

duração de 30 minutos e o tempo de retorno de 6 meses.  

𝑖 =
1752.27𝑇𝑟0,148

(𝑡+17)0,840
 (1) 

Para a modelagem usou-se o SWMM, assim, inseriu as 

subáreas com suas respectivas características de área, 

permeável e impermeável, largura, declividade, rugosidade 

e uso e ocupação do solo e a contribuição de sedimentos 

com base nas coletas. Inseriu-se todo o sistema de drena-

gem da área de estudo e as respectivas características, 

comprimento, diâmetro, declividade, localização das 

bocas-de-lobo e poços de visita. O modelo SWMM 

viabiliza a análise da qualidade de água, utilizando um 

sistema chuva-vazão, desta forma, sendo possível analisar 

o transporte do sedimento. Usou-se o modelo de infiltração 

Green-Ampt, por ser de fácil entendimento e se adequar ao 

trabalho. Por fim, utilizou-se o modelo da onda dinâmica, 

que proporciona uma simulação aproximando-se melhor 

da realidade, além de possuir um impacto maior na 

questão do transporte de sedimentos. O tempo de 

propagação de fluxo utilizado foi de 1 segundo, para que 

ocorresse o menor erro possível.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A média da área impermeável das subáreas de 1 a 10 é de 

71,01%, ou seja, há uma grande contribuição no 

escoamento superficial. A precipitação acumulada no 

evento de 30 min foi de 32 mm.m-2. Nos sedimentos 

coletados na sarjeta e rua, notou-se que a distribuição dos 

mesmos não são uniformes, com um maior acúmulo nas 

sarjetas e em superfícies planas ou de baixa declividade. 

Na Tabela 1 encontram-se as informações referentes as 

características da área de estudo e os valores em quilos de 

sedimentos gerados por cada área de contribuição, 

segundo os resultados do software SWMM. 

Tabela 1: Informações e resultados das subáreas da bacia. 

 

Segundo a simulação a área de estudo contribuiu com 

1.409 quilos de sólidos. Evidenciou que, a quantidade de 

sólidos carreados por cada subárea é diretamente 

proporcional à área de contribuição, nota-se ainda que 

existe uma relação com a área impermeável. Isso vai, de 

certa forma, corroborar com a afirmação de Tucci e 

Collischonn (1998), que colocam que o crescimento 

urbano tem provocado um aumento na produção de 

sedimentos e deterioração da qualidade da água.  

4 CONCLUSÕES 

Com a utilização do software SWMM foi simulado um 

evento de precipitação de 30 minutos com tempo de 

retorno de seis meses e intensidade de 64 mm.h-1, que 

resultou em um volume acumulado de 32 mm. O total de 

sedimentos carreados por este evento, pelas águas pluviais, 

até o Lago Aratimbó, foi de 1.409 quilos, segundo a 

simulação. 

É fundamental que se entenda que se trata de um local 

público e com fins de recreação para a população, que 

realiza as mais diversas atividades no local.   

Ressalta-se que na região do lago não há um tratamento 

adequado para as águas pluviais, com o intuito de se 

remover os sólidos para evitar o assoreamento do lago.  

O desenvolvimento deste trabalho mostra que as galerias 

pluviais contribuem significativamente para o 

assoreamento do lago.   

Fica evidente a importância de se desenvolver um sistema 

para remoção dos sólidos e outros poluentes dessas águas 

pluviais, a fim de evitar o assoreamento do lago e 

degradação da qualidade da água, e consequentemente 

evitar futuras obras de engenharia, como a dragagem no 

lago.  
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No 

área 

Área 

(há) 

Decli 

(%) 

Perm 

(%) 

Imper 

(%) 

Sól. T. 

(kg) 

1 7,74 4,73 43,93 56,07 108,93 

2 11,70 5,38 11,28 88,72 180,41 

3 5,89 6,93 44,31 55,69 93,78 

4 11,90 6,92 44,96 55,04 174,75 

5 12,70 4,24 35,98 64,02 235,23 

6 3,58 4,05 25,14 74,86 54,3 

7 3,62 9,77 64,36 35,64 51,01 

8 9,22 7,21 5,32 94,68 151,94 

9 7,53 5,39 31,74 68,26 117,75 

10 15,30 4,25 16,27 83,73 241,82 

    Total 1409,32 
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1 INTRODUÇÃO 

Considera-se que a água é um recurso essencial à vida. 

Portanto, sua existência é algo indispensável ao Planeta. 

Desse modo, criam-se questões constantes com a 

finalidade de se debater o melhor gerenciamento desse 

recurso. Justifica-se a perspectiva pelo argumento de 

TUNDISI (2008), o qual aponta que o principal problema 

advindo da crise hídrica no século presente, pauta-se não 

em provimento, mas, em seu gerenciamento. Para tanto, 

com a finalidade de obter tais resultados, apresenta-se o 

objetivo central da pesquisa, o qual é analisar a eficiência 

do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do bairro 9 

de julho no município de Corumbá de Goiás, a fim de 

propor melhorias qualitativas para o sistema em estudo. 

Corumbá é um município da região Centro – Oeste, 

conforme o censo do IBGE (2010) Corumbá possui 

aproximadamente 11.086 habitantes com área 1.061, 955 

km² situada na latitude 15º55´25’’S e longitude 

48º48’31’’W Gr. Conforme as informações cedidas pelo 

funcionário da empresa de distribuição de água da cidade 

de Corumbá de Goiás, os moradores da região vêm 

apresentando reclamações em relação à falta d´água. É 

importante ressaltar que o foco da pesquisa não é discutir a 

qualidade da água, o foco principal está relacionado às 

reclamações feitas referente à falta de água no bairro, 

buscando encontrar as possíveis causas e medidas 

necessárias para evitar tal problemática.   

2 MATERIAL E MÉTODOS  

Em janeiro de 2018 deu-se início a pesquisa da eficiência 

do sistema de distribuição de água tratada do bairro 9 de 

julho do Município de Corumbá de Goiás. O bairro possui 

as seguintes coordenadas 15º 55ꞌ 09.07ꞌꞌS e 48° 48ꞌ 

18.22ꞌꞌO, situada na região leste da cidade próximo ao Rio 

Corumbá. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, além 

de levantamentos junto ao corpo técnico da empresa 

responsável pelo abastecimento de água da cidade, naquela 

constatou-se técnicas de cálculos em relação às perdas. A 

finalidade da pesquisa foi analisar a caracterização 

hidráulica do bairro 9 de julho com o auxílio do software 

de simulação hidráulica Epanet para identificar possíveis 

alterações na pressão da água. Cabe destacar que de acordo 

com a administradora da empresa de abastecimento de 

água da cidade, recentemente as tubulações mais antigas 

foram substituídas por novas entre abril de 2016 e março 

de 2017, no entanto não foi possível ter acesso a 

documentação que comprove que a reportada obra tenha 

transcorrido. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Lourencentti (2011) expõe que a simulação hidráulica leva 

em conta as respostas do sistema conforme as decisões 

operacionais utilizando variáveis de estado, como pressão, 

vazão e níveis nos tanques. Desta forma, esta é uma 

ferramenta importante na avaliação dos resultados obtidos 

e simulação da projeção futura do sistema. 

O Software Epanet realiza uma simulação prolongada do 

desempenho hidráulico e da qualidade da água em redes de 

tubulação pressurizadas. Uma rede que consiste em tubos, 

nós (junções de tubulações), bombas, válvulas e tanques 

de armazenamento ou reservatórios. O software auxilia no 

monitoramento do fluxo de água em cada tubo, pressão em 

cada nó, altura da água em cada tanque e do mesmo modo 

facilita a identificação de perdas e vazamentos. Para a 

análise no Software Epanet, os arquivos de dados de 

entrada necessários são: relatório de junção e relatório de 

tubulação. Junções são pontos na rede onde os links se 

juntam e onde a água entra ou sai da rede. Os dados 

básicos de entrada necessários para junções são: elevação 

acima de alguma referência (normalmente significa o nível 

do mar); demanda de água (taxa de retirada da rede); e 

qualidade inicial da água. 

Por fim é primordial salientar que a simulação hidráulica 

tem obtido destaque e se evidenciando como uma 

ferramenta de fundamental importância para análise do 

sistema nas companhias de saneamento. Na qual sua 

função é reproduzir um sistema existente ou propor um 

novo, objetivando o melhor desempenho. Segundo Gomes 

(2010), a simulação hidráulica é vantajosa, pois, possibilita 

que o sistema seja dividido em módulos tornando mais 

simples o controle das operações realizadas e obtendo-se 

resultados mais detalhados, com vistas a atingir índices de 

pressão e perdas dentro dos índices aceitáveis.  

Com o auxílio do Software Epanet foram gerados dados e 

comparações na rede em duas etapas. A etapa 1 se trata da 

atual rede do bairro 9 de julho, na qual, os dados passados 

pelos operadores da concessionária foram: Adutora de 150 

mm, ramais de 60 mm e reservatório com 200m³.  

Figura 1: Simulação hidráulica do sistema Epanet. Fonte: 

Autor, 2018. 



 

 

Os pontos de pressões superiores as recomendadas pela 

norma se encontram na cor vermelha, estes são os pontos 

críticos, aos quais necessitam de medidas para que a 

pressão diminua, visto que influenciam na ocorrência de 

vazamentos, o que acarreta perdas do sistema. A Cor 

amarela excede pressão. A cor verde se enquadra no 

mesmo das anteriores, uma vez que são as pressões 

elevadas, ou seja, estão acima do permitido pela NBR 

12218/1994 que dispõe sobre Projeto de rede de 

distribuição de água para abastecimento público.  A cor 

azul claro possui pressões entre 10 e 50 mca e indica os 

pontos de pressões ideais e cor azul escura exceto abaixo 

de 10 mca são as pressões recomendadas. 

Devido à necessidade do software para realizar a 

simulação exata, na etapa 2 foram adicionados dispositivos 

como a válvula redutora de pressão para reduzir o excesso 

de pressão, nos trechos foram inseridos valores do 

comprimento variando entre 1220m e 18m e o diâmetro de 

150mm (adutora) e os ramais de 60mm equivalendo aos 

valores reais do bairro conforme visto na etapa 1. A 

rugosidade adotada foi 110 Ra devido ao material da 

tubulação ser PVC. Nos nós foram adotados valores para a 

Cota e o Consumo base. As Cotas variam entre 986m e 

939m de altitude, tais dados foram obtidos através do 

software Google Earth. Já o parâmetro do consumo base é 

variável devido à impossibilidade de encontrar os 

consumos individuais em cada trecho. 

 
Figura 2: Simulação hidráulica do sistema da Etapa 2. 

Fonte: Autor, 2018 

Assim sendo, analisando as pressões medias diárias da 

rede de abastecimento de água do Bairro 9 de julho de 

Corumbá de Goiás, a etapa 2 obteve melhores índices, com 

a consequência da diminuição considerável em relação a 

pressão. O parâmetro empregado para execução eficiente 

foi a válvula redutora de pressão (VPR).  

Destaca-se que a redução significativa das pressões e 

influencia diretamente na redução de perdas no sistema, 

além de elevar sua eficiente, facilitar seu controle e 

operação.  

Portanto, levando em consideração as duas etapas foram 

verificadas mudanças relevantes em relação ao parâmetro 

de pressão, sendo os valores encontrados na etapa 2 ideais 

para o funcionamento eficiente da rede de distribuição de 

água potável do bairro 9 de julho.  

 

4 CONCLUSÕES 

A perda de água em países em desenvolvimento como é o 

caso do Brasil está relacionada diretamente com 

vazamentos nas redes de água, ligações clandestinas ou 

tubulações antigas danificadas devido ao intemperismo, 

tais problemas são visíveis desde a sua captação até a sua 

distribuição para as residências, comércios ou indústrias, 

provocando tanto a perda do recurso hídrico, influenciando 

ainda diretamente com a perda econômica, seja para a 

concessionária ou para a própria população. 

Levando em consideração o serviço público de 

abastecimento de água, foi possível identificar que a 

companhia responsável pelo serviço prestado não alcançou 

seus objetivos progressivos em relação a pressão em toda a 

rede de abastecimento, conforme com a NBR (Norma 

Brasileira Regulamentadora) 12218 de 1994.  

Fica evidenciado pela simulação hidráulica realizada no 

Software Epanet (etapa 2) parâmetros ideais entre os nós 

com pressões variando entre 10 e 44 mca, sendo a pressão 

reduzida consideravelmente em relação a etapa 1 que se 

deve a instalação de uma válvula redutora de pressão. 

Por fim destaca-se que se faz necessários investimentos no 

sistema de abastecimento de água, iniciando pela gestão e 

gerenciamento do sistema de distribuição, aumento de 

pessoal com capacidade técnica e posteriormente 

investimentos em tecnologias e equipamentos para facilitar 

a gestão e fiscalização das redes, seja para encontrar 

vazamentos, seja para sua manutenção ou ainda para 

identificação de ligações clandestinas. 
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1. INTRODUÇÃO 
s 

No contexto atual, a diminuição da disponibilidade de        
água, juntamente com o aumento de sua demanda, geram a          
necessidade de elaboração de um manejo racional deste        
recurso (Schmidt et al., 2004). Para o gerenciamento dos         
recursos hídricos é imprescindível o conhecimento das       
variáveis que compõem o ciclo hidrológico de uma região,         
tal como a evapotranspiração. A evapotranspiração é de        
grande importância para modelagem meteorológica e      
hidrológica, e essencial à gestão hídrica de agricultura        
irrigada (Oliveira & Carvalho, 1998; Bezerra et al., 2008;         
Moreira et al., 2010). 
A evapotranspiração é um processo natural que       
corresponde a transição da água de qualquer superfície        
terrestre para a atmosfera por meio da transpiração (perda         
de água dos organismos) e da evaporação (perda da lâmina          
superficial dos corpos hídricos). Ambas são medidas       
juntas devido à dificuldade em se distinguir esses        
processos. 
A literatura apresenta mais de um tipo de        
evapotranspiração, em que a real - ocorrendo em        
condições reais de atmosfera e solo - e a de referência -            
sucedendo em uma vegetação rasteira “grama”, de altura        
uniforme, a qual é definida como cultura de referência         
(Fernandes et al., 2010) - são as duas mais utilizadas.          
Segundo Allen et al. (1998), a medida de        
evapotranspiração de referência (ETo) sofre apenas      
influência de parâmetros meteorológicos, dentre os quais       
constam a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a           
radiação solar, a velocidade do vento e a pressão         
atmosférica. Devido à alta variabilidade nestes parâmetros       
climáticos dentre as regiões, existem diversos métodos       
empíricos de estimativa, mas pouquíssimos com emprego       
para várias condições climáticas. 
Um dos métodos utilizados para calcular a ETo é o método           
de Turc (1961), o qual é recomendado para regiões         
costeiras e úmidas, apresentando boa suposição (Fernandes       
et al., 2010). 
Sendo assim, este estudo tem por objetivo avaliar o         
desempenho do método de Turc em ambientes litorâneos        
para o cálculo da ETo, correlacionando-o a dados obtidos         
de evapotranspiração real medidos por uma estação       

micrometeorológica com o método das Covariâncias      
Turbulentas. 
ss 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
s 

O local de estudo foi o pântano cipreste (Cypress Swamp),          
localizado no sul do estado da Flórida, Estados Unidos. A          
estação de evapotranspiração, a qual obteve os dados desta         
região, está alocada, segundo Shoemaker (2010), em       
latitude 25°45’10’’ N e Longitude 81°06’01’’ W. Possui        
altitude de 2 metros, e está a aproximadamente 23km da          
linha de costa. 
Os valores medidos pela estação foram obtidos através da         
plataforma SOFIA - South Florida Information Access,       
disponibilizados pela USGS - United States Geological       
Survey (2018). Trata-se de dados de evapotranspiração       
medidos com o método das Covariâncias Turbulentas por        
uma estação micrometeorológica. Neste trabalho     
utilizou-se 1 ano de dados medidos no ano de 2009.  
s 

2.1. Método de Turc 
s 

O método de Turc requer dados de umidade relativa do ar,           
sendo que se for maior que 50%, seu fator de umidade (at)            
deve ser considerado 1,0. Caso contrário, utiliza-se a        
equação (1) para obter este fator. 

, 1 at =  +  70
50 − UR (1) 

onde at é o fator da umidade relativa; UR é a umidade            
relativa do ar (%). Com at calcula-se a evapotranspiração         
diária de referência através da fórmula de Turc: 

(2)T 0, 13  E 0TU
= at 0 ( Tmed

Tmed + 15 )( λ
R /0,0238846 + 50s )  

em que Rs é a radiação solar global (MJ m-2 d-1), Tmed é a              
temperatura média diária do ar (°C) e é o calor latente       λ      
de vaporização (2,45 MJ kg-1). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
s 

Os valores de evapotranspiração diária do ano de 2009,         
estimados com o modelo TURC e medidos na estação         
estão dispostos na Figura 1, demonstrando uma boa        

 



 

associação entre si, apesar do modelo de Turc apresentar         
erros maiores com o aumento da evapotranspiração. 

 
Figura 1: Comparação entre os valores de evapotranspiração da 

estação e do método de Turc. 
s 

Os dados estimados com o modelo de Turc subestimaram         
os dados reais em 98% dos fluxos medidos. Nota-se na          
Figura 1 que a dispersão foi muito pequena, apresentando         
um aglomerado denso de pontos. A Tabela 1 mostra os          
valores estatísticos de desvio padrão e de coeficiente de         
Pearson, a fim de explicitar as divergências e relações. 
s 
s 

Ano 
Desvio Padrão Coef. Corr. 

Pearson 
Erro Rel. 

Médio Estação Turc 

2009 1,089 0,609 0,881 0,421 

Tabela 1: Desvio padrão, coeficiente de correlação de Pearson e 
erro relativo médio calculado para a população de dados. 

 
 

A medida de desvio padrão para o método de Turc reforça           
a concentração de valores demonstrada na Figura 1. Este         
dado, quando comparado com o desvio da estação, gera         
um erro relativo de 0,44037, valor próximo do erro         
relativo médio das duas séries (0,42134), o que possibilita         
inferir que o modelo empírico fornece uma representação        
semelhante de distribuição de dados, apesar de possuir        
uma divergência significativa de exatidão. 
O coeficiente de correlação de Pearson calculado com a         
população de elementos destes modelos (ver Tabela 1)        
realça este delineamento paralelo dos valores de       
evapotranspiração. 
s 

4. CONCLUSÃO 
s 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que o         
método de Turc apresenta boa precisão na estimativa da         
evapotranspiração de ambientes litorâneos, tendo em vista       

que apresentou coeficiente de correlação de Pearson       
elevado (≅ 0,88), exibindo um perfil comportamental de        
evapotranspiração similar ao dos dados de campo.       
Entretanto, demonstra baixa exatidão nos valores,      
subestimando-os, com erro relativo médio de 42%. 
s 
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UMA METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DA ÁREA FONTE DE
FLUXOS TURBULENTOS DE CO2, UMA APLICAÇÃO NO

RESERVATÓRIO DE ITAIPU

Fernando Augusto Silveira Armani (1); Nelson Luís Dias (2)

Palavras-Chave: Footprint, Fluxos de CO2, Método das Covariâncias Turbulentas.

1 INTRODUÇÃO

O Método das Covariâncias Turbulentas (MCT) é
amplamente  utilizado  para  medição  de  fluxos  de
gases de efeito estufa na atmosfera,  na escala dos
ecossistemas.  A  área  fonte  desses  fluxos  é
denominada por footprint, e pode ser estimada com
modelos matemáticos.
De acordo com Burba (2001), o footprint é variável
com a altura das medições, rugosidade da superfície
e estabilidade atmosférica. Para sua estimativa, há
inúmeros modelos disponíveis na literatura,  sendo
os  modelos  analíticos  os  mais  utilizados.  No
entanto, as hipóteses adotadas para simplificação da
solução  da  equação  de  footprint em  solução
analítica,  limita  a  aplicação  destes  modelos,
principalmente a superfícies homogêneas.
Neste  contexto,  este  trabalho  apresenta  uma
metodologia  de  cálculo  de  footprint  para
segregação dos fluxos de diferentes  superfícies,  e
uma aplicação para estimativa da fonte de fluxos de
CO2 medidos  em  uma  torre  micrometeorológica
instalada no reservatório da Usina Hidrelétrica de
Itaipu, a fim de obter fluxos da superfície líquida do
reservatório.

2 METODOLOGIA

No presente trabalho,  avaliou-se a  área  fonte dos
fluxos  de  CO2 medidos  com  o  Método  das
Covariâncias  Turbulentas  em  uma  estação
Micrometeorológica  instalada  em  uma  ilha  no
Reservatório  da  Usina  Hidrelétrica  de  Itaipu
durante o ano de 2013. Maiores  detalhes  sobre  a
estação  micrometeorológica  e  o  monitoramento
podem ser obtidos em Armani et. al. (2014).
As  coordenadas  geográficas  da  ilha  são  latitude
−25◦03’25,72’’  e  longitude  −54◦24’33,67’’,  e  a
altitude em relação ao mar é de 220m. Na Figura 1
está a imagem da ilha, da estação e da localização
da  estação  no  reservatório,  onde  nesta  última  se
destaca  um  ângulo  na  cor  vermelha  que
corresponde a área da ilha coberta com vegetação.
As  distâncias  da  estação  às  margens  do  lago  na
direção  Leste,  Oeste,  Norte  e  Sul  são
aproximadamente:  0,5km,  1,5km,  3km  e  2km,
respectivamente.

Figura 1: Estação micrometeorológica instalada em ilha
do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

ss

O modelo proposto para o cálculo do footprint é o
modelo analítico de Hsieh et al. (2000):

f(x,zm) = k−2x−2Dzu
P|L|1−Pexp(−k−2x−1Dzu

P|L|1−P)  (1)

em que k = 0,4 é a constante de von Kármán, zm é a
altura  de  medição  dos  sensores,  e  D e  P  são
constantes  de  similaridade  que  variam  com  a
estabilidade  atmosférica:  para  condições  instáveis
da atmosfera  D = 0,28 e  P = 0,59, para condições
neutras e próximas de neutras  D = 0,97 e P = 1, e
para  condições  estáveis  da atmosfera  D  = 2,44 e
P = 1,33. zu é uma escala de comprimento definida
por:

zu = zm (ln(zm z0
−1) − 1 + z0 zm

−1)          (2)

Como se pode observar na equação (1), o modelo
de  footprint é  de  uma  dimensão.  Para
distribuição lateral do modelo 1D, para encontrar
a área fonte dos fluxos, faz-se uso da distribuição
gaussiana proposta por Gryning et al. (1987):

f2D (x,y,zm) = f(x,zm)(2π)−0,5σy
−1exp(−0.5y2σy

−2) (3)

em que  σy
 = yŪ−1σv, sendo Ū a velocidade média

do  vento  e  σv  a  média  das  flutuações  da
velocidade  do  vento  na  direção  perpendicular  à
direção do vento.
Para  aplicação  do  modelo  de  footprint 2D  em
todos os fluxos de CO2, respeitando a direção do
vento incidente no sensor,  faz-se uso da rotação
da  área  de  footprint de  cada  fluxo,  para  sua
respectiva  direção  do  vento.  As  novas
coordenadas  da  grade  rotacionada  devem  ser
interpoladas  bilinearmente  para  uma  grade
regular,  para  que  todas  as  grades  regulares  de
cada  fluxo  sejam  promediadas  para  se  obter  a
distribuição geral do  footprint durante o período
de monitoramento.
  d    

3 RESULTADOS



Neste  trabalho,  deseja-se  obter  fluxos  de  CO2

oriundos  exclusivamente  da  superfície  líquida  do
reservatório.  Assim,  removeu-se  os  fluxos
provenientes  da  superfície  vegetada  da  ilha  e
avaliou-se  a  interferência  das  margens  do
reservatório nos fluxos medidos pela estação.
Na Figura 2 está a rosa dos ventos monitorados pela
estação micrometeorológica. Nota-se que os fluxos
provenientes do ângulo que corresponde ao setor da
ilha com vegetação, ângulo destacado em vermelho
na rosa dos ventos (entre −3◦ e 122◦  em relação à
direção norte),  não são tão frequentes quanto nas
outras  direções.  Essa  seleção  descartou  cerca  de
22% dos fluxos monitorados no ano de 2013.
s

Figura 2: Rosa dos ventos medidos na estação
micrometeorológica de Itaipu no ano de 2013.

s

Na sequência aplicou-se o modelo de footprint para
os  fluxos  resultantes  da  seleção  supracitada.  Os
resultados estão na Figura 3,  a  qual  exibe a área
fonte dos fluxos de CO2 medidos durante  todo o
ano  de  2013  pela  estação  micrometeorológica.
Nesta figura, as curvas de nível estão delineando as
áreas  de  90  %,  70  %  e  50  %  dos  footprints.
superfície líquida do reservatório.

Figura 3: Footprint dos fluxos de CO2 medidos na
estação micrometeorológica instalada no reservatório da

Usina Hidrelétrica de Itaipu.
Ss

Nota-se na Figura 1 que a direção Leste é a mais
próxima da margem do reservatório: a distância da
estação à margem do reservatório nesta direção é de
500 metros. Como se pode observar na Figura 2, o
footprint na direção leste é inferior a 200 metros. A
maior área de footprint está nas direções Norte, Sul

e Oeste, mas todas são inferiores à distância de 400
metros.  Assim  como  se  pode  constatar  nas
distancias  entre  a  estação  e  as  margens  do
reservatório  informadas  na  seção  metodologia,  o
footprint da  estação  está  todo  sobre  a  superfície
líquida do reservatório.
Portanto,  só  foi  necessário  descartar  os  fluxos
medidos nas direções do vento entre −3◦ e 122◦, pois
todos os outros fluxos eram provenientes da

4 CONCLUSÕES

Neste  trabalho,  apresentou-se  uma  metodologia
para  estimativa  do  footprint de  estações
micrometeorológicas,  demonstrando  sua  aplicação
em  um  monitoramento  realizado  numa  ilha  do
reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu.
Com o método apresentado foi possível selecionar
os  fluxos  provenientes  da  superfície  líquida  do
reservatório  da  Usina  Hidrelétrica  de  Itaipu,
monitorados  no  ano  de  2013.  Constatou-se  que
todos  os  fluxos  medidos  pela  estação  eram  da
superfície líquida do lago, exceto no ângulo de −3◦

e 122◦ em relação ao eixo norte.
O  modelo  apresentado  é  capaz  de  estimar  o
footprint em  diferentes  níveis  de  estabilidade  da
atmosfera,  rugosidade  do  terreno  e  altura  de
medição  pelos  sensores,  e  é  de  simples
implementação computacional.
s
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FLUXOS SUPERFICIAIS EM UMA PLANTAÇÃO DE SOJA 
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Palavras-Chave: fluxos superficiais, modelo superfície-atmosfera, covariâncias turbulentas, CO2. 
 

1 INTRODUÇÃO 
Partindo do pressuposto de que os gases de efeito estufa 
gerados pela atividade humana são a principal fonte do 
aquecimento global e das mudanças climáticas, e sabendo 
ainda que os processos à combustão são a maior fonte de 
gases de feito estufa na atmosfera, sendo provavelmente 
logo em seguida a mudança do uso do solo, é de grande 
interesse que o impacto causado pelo uso do solo 
(reflorestamento, desmatamento, cultivos agrícolas, 
alagamento, etc) seja quantificado. Assim, é necessário 
conhecer o papel das vegetações nos fluxos superficiais. 
Isso inclui: calor latente, calor sensível e CO2. 
 Uma ferramenta prognóstica para se estimar os 
fluxos superficiais de calor, vapor e CO2 são os modelos de 
transferência entre solo, vegetação e atmosfera (SVAT’s), 
muitas vezes acoplados a modelos ecológicos, hidrológicos, 
meteorológicos e climáticos. Neste resumo expandido é 
demonstrada para uma plantação de soja a implementação 
da resposta estomática do SVAT, visando ao cálculo do 
fluxo de CO2, além do vapor d’água comumente modelado. 
Também são estimados e comparados com dados de 
medições os fluxos de calor latente e calor sensível. 
 O modelo é baseado no SVAT ISBA (Noilhan e 
Planton, 1989), com algumas modificações e a inclusão de 
módulos específicos para o cálculo da resposta estomática. 
As modificações nos aspectos físicos implementadas aqui, 
foram originalmente propostas por Manzi e Planton (1994), 
Mahfouf e Noilhan (1996), Habets et al. (1999a), Mascart 
et al. (1995), Boone et al. (1999), Dias et al. (2002), 
Prevedello (1996) e Vissotto (2003). 
 Nos aspectos biológicos, a resposta estomática da 
vegetação modelada foi implementada segundo a 
abordagem de Jarvis (1976), acrescida de um módulo que 
leva em conta alguns parâmetros fisiológicos das plantas, de 
acordo com a abordagem de Jacobs (1994) (denominada A-
gs). A intenção é a comparação dos resultados dos fluxos de 
calor latente e sensível, com dados de medições e 
verificação dos cálculos de fluxo de CO2, mediante 
comparação com valores descritos na literatura para a soja. 
São apresentados ainda os resultados de campanhas 
micrometeorológicas sobre uma plantação de soja no estado 
do Paraná, usadas para calibrar e validar a modelagem. 

2 METODOLOGIA 
As equações prognósticas que compõem o modelo ISBA 
são: 
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Nas equações (1)–(6) identificam-se: a temperatura na 
interface superfície-atmosfera, Ts, a capacidade térmica da 
superfície, CT, a radiação líquida, Rn, o fluxo de calor 
sensível, H, o fluxo de calor latente, LE, o período do ciclo 
diurno do solo, τd, a temperatura média da zona de raízes, 
T2, a umidade volumétrica na camada d1 do solo, wg, a 
massa específica da água, ρw, os coeficientes hidráulicos de 
force-restore do solo, C1 e C2, a precipitação que atinge o 
solo, Pg, a evaporação a partir do solo nu, Eg, umidade de 
equilíbrio entre forças gravitacionais e capilares, wgeq, a 
umidade média da zona de raízes, w2, a profundidade da 
zona de raízes, d2, a transpiração da fração seca das folhas, 
Etr, a umidade nas plantas, wr, a altura da vegetação, dr, a 
precipitação interceptada pela vegetação, Pr, a evaporação 
da umidade na superfície das folhas, Er = Ev - Etr, a 
evapotranspiração da vegetação, Ev, o runoff da vegetação 
para o solo, Rr, a umidade da terceira camada de solo, w3, 
de profundidade, d3, em que a umidade do solo não sofre 
mais alterações devido à oscilação diurna, a difusão vertical 
de umidade do solo entre as camadas, D2, a drenagem 
gravitacional de umidade do solo para a camada w3, K2, e a 
drenagem gravitacional de umidade do solo pela base da 
camada 3, K3.  
 A condutância estomática, gs, do ISBA original é 
calculada através da parametrização simplificada proposta 
por Jarvis (1976). A partir da gs calculada, são 
diagnosticadas a evapotranspiração e a assimilação de 
carbono. Os fluxos de CO2 são calculados pelo módulo A-
gs: 

𝐴 =
( )

,
 ,                               (7) 

sendo An a taxa líquida de fotossíntese, e Ci e Cs as 
concentrações de CO2 dentro e fora da folha 
respectivamente. O modelo será denominado no presente 
resumo de ISBA-gs. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os experimentos micrometeorológicos SLOU foram 
realizados no município de Santa Terezinha do Itaipu, no 
oeste do estado do Paraná, com posição geográfica 
25o27,929’ S e 54o24,651’ W, a uma altitude de 285 m e 
aproximadamente 10 km de distância do lago de Itaipu. 
Foram medidas séries de dados tanto para forçar, quanto 



 

 

para testar o modelo ISBA-gs. Os detalhes encontram-se em 
Dias et al. (2002) e Vissotto (2003). 
 O modelo foi aplicado a duas safras (2001 e 2002) 
de plantação de soja na Fazenda São Lourenço, no oeste do 
estado do Paraná, sendo os detalhes descritos em Santos 
(2016).  São apresentados neste texto os períodos em que a 
plantação de soja se encontrava em pleno desenvolvimento 
(ápice das transferências estomáticas). O objetivo principal 
foi modelar fluxos de calor latente e sensível, comparando 
com medições em SLOU (figuras 1 e 2). 
 Também foi possível modelar a assimilação 
líquida de CO2, An, embora não tenha havido medições de 
fluxos de CO2 para fins de validação (figura 3). Para 
quantificar a acurácia do modelo ISBA-gs, foram 
calculadas as estatísticas: viés (EM), erro absoluto médio 
(EAM), raiz do erro quadrático médio (REQM), coeficiente 
de correlação (R) e eficiência de Nash-Sutcliff (ENS) dos 
fluxos de calor latente e sensível. Estes resultados estão 
resumidos na tabela (1). 

 

 

 
Figura 1: Fluxo de calor sensível estimado e medido em SLOU. 

 

 
Figura 2: Fluxo de calor latente estimado e medido em SLOU. 

 

 
 Figura 2: Assimilação líquida de carbono estimada em SLOU. 

 
 em eam reqm r ens 

H (W m-2) -17,409 27,481 53,458 0,668 0,376 
LE (W m-2) -18,734 40,883 65,274 0,825 0,525 
Tabela 1: Comparações entre os fluxos medidos e estimados. 

4 CONCLUSÕES 
Embora não tenha sido apresentada qualquer comparação 
de fluxos de CO2 com dados medidos (devido à falta destes 
últimos no experimento realizado), foi possível estimá-los 
através de forçantes meteorológicos, verificando sua 
compatibilidade com dados de medições disponíveis na 
literatura. A grande sensibilidade do modelo com relação às 
alturas das camadas de solo, principalmente a que 

compreende a zona de raízes, parece ser um desafio 
importante a ser enfrentado, já que, pelo menos para a 
vegetação em estudo (cultura agrícola), este parâmetro 
precise ser variável de acordo com o crescimento das raízes. 
 Acredita-se que a modelagem do crescimento 
dinâmico da vegetação, incluindo a espessura de solo na 
zona de raízes, possa resolver esta questão com maior 
clareza, de maneira que o efeito do crescimento das raízes 
seja contabilizado através de parâmetros biológicos da 
vegetação, e não de um parâmetro de calibração do solo.  
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INTERCOMPARAÇÃO ENTRE TEMPERATURAS VIRTUAIS 

MEDIDAS POR DIFERENTES SENSORES METEOROLÓGICOS 

Bianca Luhm Crivellaro; Nelson Luís da Costa Dias; Livia Souza Freire Grion 
 

Palavras-Chave: Intercomparação, Temperatura Virtual. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A temperatura virtual (ϴ) é a temperatura que uma parcela 

de ar seco teria à mesma pressão e densidade que uma 

mesma parcela de ar úmido (Stull, 2000). O presente 

trabalho tem como objetivo realizar uma intercomparação 

entre temperaturas virtuais medidas por diferentes 

anemômetros sônicos como também calculadas a partir de 

dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar 

medidas por termohigrômetros.    
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os dados utilizados neste trabalho foram medidos em uma 

campanha micrometeorológica realizada na barragem do 

Rio Verde no período de 25/09/2017 a 20/10/2017. A 

barragem do Rio Verde fica localizada no município de 

Araucária, Paraná (25°31'30''S, 49°31'30''W). Uma foto 

aérea da barragem do Rio Verde e o local onde foram 

realizadas as medições podem ser vistos na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Foto aérea da barragem do Rio Verde e local de 

medição dos dados. Fonte: Google Maps. 
 

Nesta campanha existiam duas frequências de medições 

com os seguintes sensores: (a) 1Hz – dois 

termohigrômetros CS500 da Campbell Scientific e cinco 

analisadores de gases GMP343 da Vaisala; e (b) 20Hz –  

dois anemômetros sônicos 8100 da Young, um 

anemômetro sônico CSAT3 da Campbell Scientific, um 

analisador de gases e anemômetro sônico IRGASON da 

Campbell Scientific e um analisador de gases LI7500 da 

LICOR. A Figura 2 mostra o layout do experimento. A 

ordem dos sensores da esquerda para a direita é: 

IRGASON, LI7500, GMP343 1, Young 1, GMP343 2, 

GMP343 3, CSAT3, GMP343 4, Young 2, GMP343 5, 

CS5001, CS500 2. 

As análises realizadas neste trabalho foram feitas 

utilizando arquivos contendo 30 minutos de dados (36000 

pontos para as medições a 20 Hz e 1800 pontos para as 

medições a 10 Hz). Os dados passaram por um controle de 

qualidade, conforme Zahn (2016), a fim de eliminar falhas 

decorrentes dos sensores, não-estacionariedade, etc.. Neste 

trabalho só serão realizadas análises com as temperaturas e 

umidade, no entanto como outros estudos estão sendo 

realizados com este conjunto de dados, e para haver uma 

uniformidade nas análises, também houve a eliminação 

dos arquivos que possuíam a direção média do vento 

lateral ou por trás dos sensores. Após todos os 

procedimentos de controle de qualidade restaram 129 

arquivos de 30 minutos para serem analisados. 
 

 
Figura 2: Layout do experimento: disposição dos sensores. 

 

Neste trabalho foi analisada a temperatura virtual medida 

pelos anemômetros sônicos e também foi calculada a 

temperatura virtual utilizando a temperatura do ar (θar) e 

umidade relativa (y) medidas pelos CS500. A temperatura 

virtual é dada por: 
 

ϴ = (1+0,61q)θar, (1) 
 

onde q é a umidade específica e θar é a temperatura do ar. 

Para obter a temperatura virtual é necessário primeiro 

calcular a pressão de saturação de vapor es dada pela 

Fórmula de Tetens (Stull, 2000):  
 

         
         

      
 , (2) 

 

onde e0= 0,611 kPa, b = 17,2694, θ1= 273,16 K e θ2 = 

35,86 K. Os valores usados em θar devem estar em Kelvin.  

Posteriormente é necessário calcular a pressão parcial de 

saturação de vapor e, através da fórmula da umidade 

relativa (y): 
 

   
 

  
, (3) 

 

E por fim calcular a umidade específica. Segundo Stull 

(2000) uma boa aproximação para o cálculo de q é: 
 

       
 

 
  (4) 

onde p é a pressão do ar (ou pressão atmosférica). Neste 

trabalho utilizou-se a pressão medida pelo IRGASON. 



 

 

 

A Tabela 1 resume as variáveis que serão analisadas neste 

trabalho. 

 

Sensores Variáveis 

IRGASON ϴir 

Young 1 ϴy1 

Young 2 ϴy2 

CSAT3 ϴcs 

CS500 1 ϴc1 

CS500 2 ϴc2 

Tabela 1: Resumo das variáveis utilizadas neste trabalho. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados referentes à 

intercomparação de temperaturas virtuais. Foram 

realizadas várias análises com os dados, no entanto neste 

trabalho serão apresentados somente os resultados 

referentes às médias de 5 minutos. Cada arquivo gera 6 

médias de 5 minutos, assim temos 774 pontos de média.  

Primeiramente foram comparadas as temperaturas medidas 

pelos quatro anemômetros sônicos. A Figura 3 mostra a 

comparação de ϴy1, ϴy2 e ϴcs versus ϴir.  A comparação foi 

feita desta forma devido ao IRGASON ser um sensor novo 

e estar calibrado. Analisando os gráficos da Figura 3 é 

possível verificar que ϴy2 é o que possui melhor relação 

com ϴir, e que ϴcs possui valores médios menores se 

comparado com as outras três temperaturas.  
 

 
Figura 3: Intercomparação de ϴy1, ϴy2, ϴcs com ϴir. 

 

Na Figura 4 foi realizada a comparação entre as 

temperaturas virtuais calculadas a partir dos dados de 

temperatura do ar e umidade relativa medidas pelos dois 

CS500's (ϴc1 e ϴc2). Nota-se que a temperatura virtual 

média calculada por ambos os sensores é praticamente a 

mesma (a reta de ajuste aos dados e a reta x estão 

sobrepostas). Como os dois sensores estão em 

conformidade, a próxima comparação será realizada entre 

as temperaturas médias medidas pelos anemômetros 

sônicos e a calculada a partir dos dados do CS5002 (ϴc2).   
 

 

 
Figura 4: Comparação entre ϴc1 e ϴc2. 

  

A Figura 5 mostra a comparação de ϴy1, ϴy2, ϴcs e ϴir  

versus ϴc2. Nota-se que para este caso ϴy1 é o que tem 

melhor relação com ϴc2, enquanto que ϴy2 e ϴir possuem 

valores maiores que ϴc2 e que ϴcs possui valores menores 

que ϴc2.   
 

 
Figura 5: Intercomparação de ϴy1, ϴy2, ϴcs e ϴir com ϴc2. 

 

4 CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho foi realizada uma intercomparação entre 

médias de 5 minutos de temperaturas virtuais medidas por 

anemômetros sônicos e calculadas a partir da temperatura 

do ar e da umidade relativa. Levando em conta que o 

IRGASON é um sensor novo e está calibrado, verificou-se 

que entre os anemômetros o CSAT3 é o que possui 

medições da temperatura virtual mais distantes das 

medidas pelo IRGASON e que o Young 2 é o que possui 

as medições mais próximas. Já quando foi realizada a 

intercomparação entre a temperatura virtual calculada e as 

medidas pelos anemômetros, tem-se que é o Young 1 que 

possui uma melhor relação. Estes resultados são 

importantes, pois outras campanhas serão realizadas com 

estes sensores e assim é possível realizar a calibração dos 

dados.  
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O FENÔMENO DE HURST EM FLUTUAÇÕES TURBULENTAS DE 

TERCEIRA ORDEM 

Bianca Luhm Crivellaro; Nelson Luís da Costa Dias;  
 

Palavras-Chave: Turbulência Atmosférica, Fenômeno de Hurst e Erros Aleatórios. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O fenômeno de Hurst foi descoberto por Hurst (1951) 

enquanto analisava séries de dados hidrológicos e 

geofísicos. Este fenômeno sugere que as séries possuem 

memória de longo prazo. O fenômeno é caracterizado pelo 

expoente de Hurst H que varia de 0 a 1: se 0 < H < 1/2 os 

dados apresentam anti-persistência (Mansukhani, 2012); se 

H = 1/2 não há memória de longo prazo; e se 1/2 < H < 1 

os dados apresentam o fenômeno de Hurst. O método 

clássico para a estimativa de H é o intervalo ajustado 

(Hurst, 1951), chamado abreviadamente de R/S. 

O fenômeno de Hurst pode ser característico de uma ampla 

variedade de dados, desde séries temporais consistindo 

principalmente de componentes de alta frequência, como a 

turbulência, até séries com componentes de baixa 

frequência, tais como registros climáticos de longo prazo 

de temperatura, precipitação e vazão. Uma das implicações 

do fenômeno de Hurst em turbulência é que a escala 

integral não existe (Mandelbrot e Van Ness, 1968). 

Em turbulência o fenômeno de Hurst foi detectado por 

Laushey (1951), Nordin et al. (1972), Helland e Van Atta 

(1978) e recentemente por Dias et al. (2018) que 

analisaram dados de velocidade do vento e temperatura do 

ar e mostraram que flutuações turbulentas de primeira e 

segunda ordem apresentam o fenômeno de Hurst. Eles 

também mostraram que o fenômeno de Hurst não possui 

relação com a variável de estabilidade de Monin-Obukhov. 

Outra questão apresentada em Dias et al. (2018) é que duas 

estimativas de erros que utilizam direta (Lumley e 

Panofsky (1964) – LP) ou indiretamente (Salesky et al. 

(2012) - Método de Filtragem – MF) a escala integral 

subestimam o erro se comparados com o método proposto 

por eles que leva em consideração o fenômeno de Hurst, 

pois nestes casos a escala integral não existe. Este método 

foi desenvolvido a partir do MF e é chamado de método de 

filtragem adaptado – MFA. Este pode ser usado para 

estimar o expoente de Hurst e para estimar o erro aleatório. 

Dando continuidade ao trabalho de Dias et al (2018), neste 

trabalho serão apresentados os resultados para o fenômeno 

de Hurst e estimativas de erros para flutuações turbulentas 

de terceira ordem. Estas análises são importantes visto que 

os momentos de terceira ordem comparecem nas equações 

promediadas de Reynolds para a evolução dos momentos 

de segunda ordem, e os erros envolvidos em seu cálculo 

raramente são avaliados. 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os dados utilizados neste trabalho são os mesmos 

utilizados em Dias et al. (2018) e são provenientes de três 

campanhas micrometeorológicas: (I) TJS – em uma 

grameira em Tijucas do Sul, Paraná, (II) LIM – em uma 

pequena ilha no lago de Itaipu, Missal, Paraná e (III) 

AHATS – na cidade de Kettleman, California, Estados 

Unidos (UCAR/NCAR–Earth Observing Laboratory, 

1990). Os dados analisados são: velocidade do vento nas 

três direções (u, v, w) e temperatura do ar (campanhas TJS 

e LIM) e sônica (campanha AHATS) (θ), os quais foram 

medidos a 20Hz. Os dados foram separados em arquivos 

de 30 minutos e posteriormente passaram por um controle 

de qualidade a fim de eliminar não-estacionariedade, 

falhas, etc.. Na sequência realizou-se a rotação de 

coordenadas 2D e as flutuações turbulentas foram 

extraídas utilizando o método de remoção da tendência 

linear. As flutuações de terceira ordem que serão utilizadas 

neste trabalho foram obtidas a partir da multiplicação das 

flutuações de primeira ordem. Estas são: w’u’u’, w’v’v’, 

w’θ’θ’, w’w’u’, w’w’θ’, u’u’u’, v’v’v’, w’w’w’, θ’θ’θ’ e 

w’((u’u’+v’v’+w’w’)/2) que será referido como w’e’. 

Para estimar o expoente de Hurst utilizaremos dois 

métodos: o R/S que fornecerá HR e o MFA que fornecerá 

Hp (a formulação dos métodos pode ser encontrada em 

Dias et al., 2018). Em ambos os métodos o expoente de 

Hurst é extraído graficamente como mostra a Figura 1. Já 

os erros relativos serão estimados usando as seguintes 

abordagens: LP, MF e MFA, sendo que a escala integral 

foi calculada a partir da integral da função de 

autocorrelação até o primeiro ponto de cruzamento no eixo 

das abcissas. 
 

Figura 1: Exemplo da estimativa de Hp e HR com MFA e R/S. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A Figura 2 mostra os resultados de Hp e HR para os dados 

de TJS. Analisando os gráficos é possível notar que as 

flutuações turbulentas de terceira ordem apresentam o 

fenômeno de Hurst visto que a maioria dos casos apresenta 

H > 1/2. Temos também que na grande maioria dos casos 

os valores de HR são maiores que os de HP. Estes 

resultados são semelhantes para as outras duas campanhas. 

A fim de analisar se existe relação entre o fenômeno de 

Hurst e a variável de estabilidade de Monin-Obukhok, a 

Figura 3 mostra Hp versus ζ para os dados da campanha  



 

 

LIM. Nota-se que H não segue nenhum padrão em relação 

a ζ para nenhuma das condições de estabilidade. O mesmo 

acontece para HR e para as outras duas campanhas. 
 

Figura 2: Comparação entre Hp e HR para TJS. 
 

Figura 3: Comparação entre e ζ e Hp para LIM. 
 

Para analisarmos o erro relativo plotou-se os resultados 

das três estimativas um contra o outro. A Figura 4 mostra 

os resultados encontrados para wuu e www para TJS. Nota-

se que a estimativa LP é um pouco maior que a estimativa 

MF, e que a estimativa MFA é maior que ambas. Para 

www a diferença entre as estimativas é menor uma vez que 

possui H’s mais próximos de 1/2. Este resultado é igual 

para todas variáveis e também para as outras campanhas. 
 

Figura 4: Comparação entre LP, MF e MFA para TJS. 
 

Por fim, analisamos a relação entre a razão MFA/MF e o 

expoente Hp. A Figura 5 mostra o resultado encontrado 

para AHATS. Nota-se que são poucos os casos em que os 

erros são iguais (H = 1/2), e que à medida que o expoente 

de Hurst cresce a razão entre os erros também cresce. Para 

a campanha AHATS, o erro estimado pelo MFA chega a 

ser 5 vezes maior que o estimado pelo MF. Os resultados 

são semelhantes para as outras campanhas. 

4 CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho mostramos que os resultados referentes ao 

fenômeno de Hurst e a estimativa de erros aleatórios para 

as flutuações de primeira e segunda ordem apresentados 

em Dias et al. (2018) se repetem para as flutuações de 

terceira ordem. Verificamos que o expoente de Hurst na 

maioria dos casos é maior que 1/2,  mostrando  que   as 

flutuações turbulentas de terceira ordem apresentam o 

fenômeno de Hurst. Os valores de HR maiores que Hp 

também se repetiram para as flutuações de terceira ordem. 

Novamente verificou-se que não existe um padrão que 

relacione o expoente de Hurst com ζ. Por fim, os erros de 

MFA são maiores que LP e MF, e a relação dos erros de 

MFA/MF cresce a medida que H cresce. Estes resultados 

indicam que é importante atentar-se à questão do 

fenômeno de Hurst, principalmente para a estimativa de 

erros, pois os métodos clássicos podem estar subestimando 

os mesmos. 
 

Figura 5: Razão entre os erros MFA/MF versus Hp para AHATS. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a maior parte da demanda mundial de energia é 

suprida por meio da utilização de combustíveis fósseis. Tais 

combustíveis além de causar poluição ambiental, não são 

renováveis. Por isso, há necessidade de produzir 

combustível com biomassa como matéria prima. 

A biomassa é uma forma atraente de energia, onde é 

possível utilizá-la através de processos termoquímicos. 

Entre esses processos, a gaseificação pode ser altamente 

eficiente, pois converte a biomassa em uma gasosa mistura 

de hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e 

outros hidrocarbonetos através de oxidação parcial. 

Todavia, sua eficiência precisa ser aumentada para se fazer 

sustentável e competitiva no mercado. Estudar o 

desempenho do reator com biomassa usando simulação é 

valioso para compreender o processo e sua eficiência. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado baseado no trabalho 

conduzido por Eikeland, Thapa e Halvorsen (2015), no qual 

foram realizadas análises dos processos termoquímicos em 

reatores de gaseificação e os efeitos da utilização de reações 

cinéticas pré-determinadas para modelagem no programa 

Aspen Plus. Foi tomado por base a simulação em um 

modelo de reator do tipo CSTR (continuous stirred-tank 

reactor model), utilizado para estimar variáveis de uma 

operação com agitação contínua, simulando as condições de 

gaseificação. 

Para a utilização de um reator CSTR, é necessário à 

definição das taxas de reação das reações que estão 

acontecendo dentro do tanque. Para tanto, os autores 

supracitados basearam-se nas publicações de Xie et al. 

(2013) e Umeki et al. (2010) de conjuntos de reações 

químicas e suas expressões de taxa de reação, as quais 

descrevem as taxas de conversão em um reator 

gaseificador. Os conjuntos de equações podem ser 

observados abaixo. 

 
Figura 1: Cinética de reações para taxas de conversão. 

O presente trabalho tem como objetivo simular algumas 

etapas do estudo elaborado por Eikeland, Thapa e 

Halvorsen (2015), porém com a diferenciação de não 

utilizar o simulador Aspen Plus, mas sim a averiguação da 

cinética das reações de gaseificação em um programa 

composto de linguagem de programação C++ desenvolvido 

pelos próprios autores. 

O ambiente de desenvolvimento integrado escolhido para a 

elaboração deste estudo foi o programa DevC++, por 

apresentar desempenho satisfatório para compilação de 

programas. Para posterior análise, os dados foram 

exportados para arquivos com uso do Microsoft Excel.  

2.1 Descrição do Modelo 

O esquema de funcionamento do sistema de gaseificação de 

biomassa utilizando um reator CSTR proposto por esse 

trabalho pode ser observado abaixo. 

 
Figura 2: Sistema de gaseificação de biomassa CSTR. 

Os dados de composição da matéria prima a ser utilizada na 

simulação do reator seguem os valores encontrados por 

Zanzi, Sjostrom e Bjombom (2002), os quais descrevem a 

fração mássica de cada elemento para a matéria prima em 

questão. 
 

Elemento 
Substância Mista 

[fração-mássica] 

CH4 0,0969 

CO 0,5307 

CO2 0,1365 

H2 0,0125 

C 0,0725 

H2O 0,1509 

Tabela 1: Frações mássicas de birch wood usadas para simulação. 
 

As seguintes condições foram adotadas para a condução do 

estudo: A alimentação do reator foi baseada somente na 

corrente de entrada de matérias primas conforme definida 

acima, não analisando a influencia da adição de correntes 

de vapor e oxigênio por exemplo; o sistema opera de forma 

isotérmica durante todo o processo, isso é, não há variação 



 

 

de temperatura interna do reator; foram negligenciadas as 

quedas de pressão; as equações das reações cinéticas foram 

os únicos parâmetros considerados para a formação dos 

produtos esperados no reator; a temperatura adotada foi de 

850ºC, mesma temperatura utilizada pelos autores do 

estudo guia. 

Definiu-se que, o método de cálculo adequado a ser 

utilizado seria o método Runge-Kutta, devido à sua 

representatividade e satisfatório desempenho na obtenção 

de resoluções numéricas de soluções de equações 

diferenciais ordinárias, como é o caso das equações de 

cinética da reação apresentadas por Xie et al. (2013) e 

Umeki et al. (2010). 

A variável “tempo” do estudo em questão refere-se ao 

tempo de residência dos gases dentro do reator de 

gaseificação, sendo este então o objeto de estudo deste 

trabalho de modo a aferir as influencias na formação dos 

produtos de acordo com diferentes tempos. 

Dessa forma, a implementação do método Runge-Kutta foi 

regido por um laço de repetição com número de iterações 

definido em função de diferentes faixas de tempo. 

Para a simulação do comportamento das taxas de conversão 

de cada componente, atribuiu-se sua respectiva equação e 

aplicou-se o método clássico de quarta ordem. 

 
Figura 2: Método Runge-Kutta aplicado para simulação. 

Após a aferição de todas as equações, desenvolveram-se 

diferentes testes do código, com valores variáveis para 

tempo de contato no reator e temperatura do leito do reator. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O tempo de residência irá influenciar diretamente na 

composição do gás produzido pelo gaseificador, assim um 

tempo maior de contato dentro do reator da às reações mais 

tempo para atingir o equilíbrio. Comprovando isso no 

modelo desenvolvido, aplicou-se uma faixa extensa de 

tempo de contato observando o comportamento da cinética 

das reações. 

 
Figura 3: Variação da taxa (r) em função do Tempo (s). 

 

Conforme se pode observar no gráfico, o tempo de 

residência exerce influência direta sobre a taxa de 

conversão dos componentes estudados. Porém, quanto 

maior o tempo de contato, não necessariamente existirá 

relação direta com maior taxa de conversão dos 

componentes, visto que a cinética das reações é regida por 

diversas taxas diferentes, ocorrendo simultaneamente e que 

exercem influencia uma sobre a outra. 

Podemos observar que para CO2 e H2, após uma rápida 

elevação nas taxas de conversão com aumento do tempo de 

contato, há a estabilização das taxas de formação. Isto 

revela que não é necessário um longo tempo de contato 

para atingir o potencial máximo de formação dos mesmos. 

Cabe ressaltar, que há um limite estabelecido pelo tempo de 

residência para o CO, visto que a partir de 3,9s de 

residência no tanque, sua taxa de conversão começa a 

tender para zero até atingir valores negativos, acreditando-

se que o componente passa a ser consumido no leito. 

Comparando os resultados obtidos com o de base, pode-se 

afirmar que há correlação entre os dados observados. Isto é, 

o gráfico apresentado por Eikeland, Thapa e Halvorsen 

(2015) demonstra aumento na fração volumétrica de H2, 

CO2 em função do aumento de tempo de residência, com 

certa tendência à estabilização, assim como ocorre no 

gráfico que apresenta os resultados deste estudo. 

Pode-se confirmar também a correlação com o CO e o CH4 

apresentando comportamento semelhante entre ambos os 

gráficos. Lembrando a taxa de conversão é a função do 

volume que é representado pela grandeza mol/s.m3. 
 

4    CONCLUSÕES 

Modelar os processos de gaseificação de biomassa em 

processos termoquímicos se mostrou uma boa ferramenta 

para a previsão do comportamento usual da cinética das 

reações. Porém é necessário reconhecer que a simulação 

levando em conta apenas as equações diferenciais 

ordinárias possui limitações a sua aplicabilidade. 

Ou seja, fatores essenciais como correntes adicionais de 

vapor d’água e oxigênio, são negligenciados. Isso pode 

fazer com que características importantes sejam deixadas 

para trás, influenciando diretamente no comportamento 

cinético das na composição final do gás que deixa o reator. 

Vê-se então a necessidade de posteriores análises do 

processo de simulação, aplicando adaptações com 

integração dos parâmetros relevantes para obter um modelo 

representativo. 
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1 INTRODUÇÃO 

A modificação do meio ambiente por ações antrópicas, 

o crescimento urbano desordenado, o processo de 

globalização  do  intercâmbio internacional  e as 

mudanças climáticas são alguns fatores que vêm 

facilitando a emergência e disseminação de doenças 

infecciosas humanas transmitidas por vetores, com a 

predominância de arboviroses (CAMARA, 2016). As 

arboviroses são doenças causadas pelos chamados 

arbovírus, transmitidas  por  mosquitos vetores 

amplamente distribuídos no território nacional e 

frequentemente associadas aos desafios dos estados 

brasileiros de universalizarem   os serviços de 

saneamento básico. A Lei nº 11.445/07 define o 

saneamento básico como o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de 

resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. 

Inserido nesse contexto, o estado do Ceará conta com 

cobertura urbana de abastecimento de água de 98,20% e 

esgotamento sanitário da ordem de 40,49%. Já em 

Fortaleza, a cobertura é de 98,65% para água e 57,84% 

para esgoto (CAGECE, 2016). Ademais, Cavalcante 

(2016) afirma que o crescimento  populacional 

registrado nas últimas décadas, acompanhado dos 

avanços tecnológicos e do aumento do consumo 

resultam na geração de uma grande quantidade de 

resíduos sólidos, que demandam tratamento e/ou 

disposição adequada. Porém, em muitos bairros de 

Fortaleza, os resíduos sólidos são despejados em 

diversos pontos irregulares do meio urbano, causando 

uma série de transtornos, como por exemplo a existência 

dos chamados pontos de lixo, e obstruindo os sistemas 

de drenagem em muitos casos. 

Toda essa problemática causada principalmente pela 

ineficiência, falhas na fiscalização, ou até mesmo pela 

ausência da prestação dos serviços de saneamento 

básico, acarreta prejuízos à qualidade de vida da 

população, aos demais setores da sociedade e gera 

impactos na economia, além de grandes desafios para a 

Saúde Pública de Fortaleza. De acordo com a Secretaria 

da Saúde do Estado do Ceará (2017), houve uma elevada 

taxa de incidência acumulada de ocorrência epidêmica 

de arboviroses em algumas regiões do município de 

Fortaleza ao longo dos últimos anos. 

O presente trabalho tem o objetivo de identificar 

possíveis relações de causa e feito, através da confecção 

de mapas e análise gráfica por meio do software livre 

QGIS, entre o acesso efetivo de saneamento básico e a 

ocorrência epidêmica de arboviroses nas Secretarias 

Executivas Regionais (SERs) de Fortaleza, sendo de 

fundamental importância para elaboração de programas, 

ações e atividades para os setores de saneamento e 

saúde. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Delimitação da área de estudo 

O município de Fortaleza foi escolhido como área a ser 

analisada tendo como referência a distribuição de bairros 

pelas suas Secretarias Executivas Regionais (SERs) para 

uma melhor visualização e síntese dos dados de 

ocorrência das doenças em todo a cidade e de perfis 

socioeconômicos sendo possível a visualização das 

áreas mais periféricas, por exemplo. 
 

Figura 1. Mapa de bairros de Fortaleza limitados por 

Regionais 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

2.2 Coleta e tratamento de dados 

Foram realizadas coletas de dados, por Regional, de 

incidência de arboviroses e de cobertura de saneamento 

básico no banco de dados da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza e do Censo de 2010 do IBGE, 

respectivamente. 

Os índices de cobertura de coleta de esgoto, 

abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos 

foram coletados do sistema Fortaleza em Mapas da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza em forma de dados 

vetoriais em Keyhole Markup Language (KML), tendo 

como fonte o último Censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2010. 

Os dados referentes à ocorrência de arboviroses foram 

coletados através do Sistema de Monitoramento Diário 

de Agravos (SIMDA), também da Prefeitura Municipal 

de Fortaleza, e foram usados como base os dados do ano 

de 2017. Além disso, foi utilizado o Shapefile da 

delimitação das regionais da cidade, coletado do 

Catálogo Fortaleza Dados Abertos. 

2.3 Elaboração dos mapas 



 

 

Depois de coletados, os dados foram tratados; tabelados 

e trabalhados para a confecção dos mapas no software 

de acesso livre de Sistema de Informações Geográficas 

(SIG) chamado Quantum Geographic Information 

System (QGIS). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a obtenção das informações referentes aos casos de 

arboviroses, foi confeccionado um mapa com o número 

total de casos registrados por regional, desta forma, 

evidenciando qual região da cidade é a mais afetada. 

 
Figura 2. Mapa de casos de Arboviroses por Regional 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
 

Observando a Figura 2, fica evidente que as regiões com 

maior incidência de casos confirmados são as Regionais 

V e VI. Dessa maneira, exigindo maior atenção nas suas 

comparações com os dados de saneamento. 

Para maior especificação do estudo, a tabela abaixo 

aponta a quantidade de casos por doença específica. 

 

Quadro 1. Número de casos de arboviroses registrados por 

regional 

Fonte: SIMDA, 2017 

Dengue Zika Chikungunya TOTAL 

SER I 3654 268 6766 10688 

SER II 4790 181 9122 14093 

SER III 3861 325 10398 14584 

SER IV 3664 175 12384 16223 

SER V 8274 385 18409 27068 

SER VI 10868 53 11964 22885 

SERCEFOR 2495 100 1815 4410 

Para comparação dos resultados, foram avaliados 3 

indicadores de saneamento básico, cobertura de 

abastecimento de água, de coleta de lixo e da coleta de 

esgotos. Os resultados estão representados pela 

porcentagem do serviço por regional. 

Os dados referentes ao abastecimento de água mostram 

bom número nas regionais mais afetadas pelas doenças, 

indicando até que são as áreas com maior porcentagem 

do serviço, como ilustrado no mapa da Figura 3. 

Portanto, esse indicador não é um fator determinante 

para disseminação da doença. 

 

 
Figura 3: Mapa da cobertura de abastecimento de água por 

regional 

Fonte: IBGE, 2010 

Entretanto, os dados referentes a coleta de esgoto se 

comparados com as doenças apontam uma relação muito 

representativa com esses parâmetros, onde as áreas com 

menor cobertura indicam maior número de 

enfermidades, como ilustrado no mapa da Figura 4. 

 

Figura 4: Mapa de cobertura de coleta de esgoto por regional 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

A relação entre os dados de doenças e cobertura de lixo 

é menos relevante que a comparação com os dados de 

cobertura de esgoto, porém, ela também evidencia 

menor cobertura do serviço nas Regionais VI e V, 

quanto às restantes. Observando o mapa da Figura 5, é 

possível observar que estas regionais apresentam dados 

semelhantes, o que dificulta a comparação com o 

restante dos dados. 



 

 

 
Figura 4: Cobertura da Coleta de Lixo 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

4 CONCLUSÕES 

Conclui-se que a falta de saneamento básico tem relação 

com maior incidência de casos de arboviroses na cidade 

de Fortaleza, sendo melhor representada pelos 

indicadores de cobertura da coleta de lixo e cobertura da 

coleta de esgoto, pois são condições que em sua ausência 

proporcionam melhores condições para a reprodução do 

mosquito vetor da doença, o Aedes aegypti. Portanto, os 

órgãos responsáveis pelo saneamento de Fortaleza deveriam 

investir na ampliação dos sistemas de coleta de esgoto e coleta 

de lixo, com a finalidade de reduzir gastos com a saúde pública 

e proporcionar bem-estar à sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento desenfreado das cidades traz consequências 

prejudiciais ao meio ambiente, como a poluição. 

O presente trabalho teve por objetivo analisar, por meio da 

atividade de biomarcadores, tais como a enzima catalase e 

Glutationa S-Transferase (GST) em ostras Crassostrea 

gigas, alterações biológicas que demonstrem efeitos 

tóxicos de poluentes para identificar se existe 

contaminação no local e se confirmada, as concentrações 

dos poluentes. 

A catalase foi utilizada, pois é uma enzima que catalisa a 

decomposição do peróxido de hidrogênio, tóxico às 

células, produzindo água e oxigênio, sem prejuízos ao 

organismo. Na decomposição, a enzima neutraliza a ação 

tóxica do agente e equilibra sua produção. 

Já a GST são isoenzimas que desintoxicam eletrófilos 

endógenos e exógenos, que podem reagir com o DNA ou 

outros componentes celulares, neutralizando carcinógenos.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

As 30 ostras foram compradas no dia 28 de outubro de 

2017, na Ilha de Florianópolis (SC), transportados fora 

d’água, até o Laboratório de Toxicologia, no município de 

Lages (SC), onde se iniciou o experimento. 

Os organismos foram divididos em recipientes de plástico, 

contendo aproximadamente 2 litros de água do mar, com 

aeração e sem alimentação. Foram adicionadas 6 ostras em 

cada recipiente, totalizando 5 recipientes. 

O tipo de teste realizado, foi o teste de toxicidade semi-

estático, com renovação periódica do meio, ou seja, a cada 

24 horas, a água do mar e o Cobre (Cu) eram renovados, 

com duração de 96 horas. Os organismos foram expostos a 

diferentes concentrações de Cu em cada recipiente: 0, 5, 

10, 15 e 20 mg de Cu/L.  

Após o término do período de exposição, os tecidos das 

brânquias e glândula digestiva foram retirados e 

armazenados em eppendorfs de 1,5 mL mantidos sob 

refrigeração, para determinação da atividade enzimática. 

A determinação da GST se deu a partir do protocolo de 

Keen, Habig e Jakoby (1976). Para a medição foram 

preparadas duas soluções: 280mg de dinitrobenzeno 

(CNDB) com 1000µL de álcool 100% e 380mg de 

glutationa (GSH) em 1000µL de tampão fosfato de 

potássio 0,1M. Para a leitura, foi utilizada cubeta de 

quartzo na qual se adicionou 970µL tampão fosfato de 

potássio, 10µL de CNDB, 10µL de GSH e 10µL de 

amostra. As leituras foram feitas em espectrofotômetro de 

340nm. O aparelho realizou dez leituras de cada uma das 

amostras, das quais se obteve a média para o cálculo da 

atividade da enzima, expresso pela Equação 1. 

 [
             

                                  
     ] (1) 

Para a catalase, utilizou-se o protocolo de Beutler (1975). 

O meio de reação é composto por 100µL de peróxido de 

hidrogênio 30% em 100 mL de água ultrapura. Em 90mL 

desta solução, adicionou-se 5mL da solução tampão da 

catalase e 4mL de água ultrapura. As leituras foram feitas 

em espectrofotômetro de 240nm. O aparelho realizou dez 

leituras de cada amostra, onde obteve-se a média para o 

cálculo da atividade enzimática, expresso pela Equação 2. 

 
                                  

                   
 (2) 

Para definição da atividade das proteínas, utilizou-se 2ml 

de reagente de cor, adicionou-se 50µL da amostra e 2 

gotas de hidróxido de sódio para alterar o pH e obter a cor 

da proteína. Utilizou-se um kit de biureto para proteínas 

totais e a leitura foi feita em espectrofotômetro de 550nm. 

Os resultados obtidos passaram por testes estatísticos de 

análise de variância. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos foram manipulados no Microsoft Excel, 

obtendo-se uma comparação entre as médias das 

atividades enzimáticas da catalase, GST e proteínas em 

relação a cada grupo de cada um dos ensaios realizados. 

Observando a análise da enzima catalase, os indivíduos 

expostos à concentração de 5mg de cobre/L, apresentaram 

maior atividade do que o controle, produzem mais enzimas 

quando expostos a alguns compostos, pois a catalase 

degrada o peróxido de hidrogênio gerado a partir do 

metabolismo das ostras, como observado na figura 1. 

 
Figura1: Relação das médias da catalase das brânquias. 



 

 

Já analisando a catalase para glândulas digestivas, a 

concentração de 15mg de cobre/L apresentou maior 

atividade enzimática em comparação ao grupo controle. A 

maioria dos grupos teve uma atividade maior que a do 

controle, mostrando a sensibilidade das glândulas 

digestivas quando exposto a este composto, visto na figura 

2 abaixo. 

 
Figura 2:Relação das médias da catalase nas glândulas digestivas. 

Para GST, avaliou-se a inibição ou acentuação da enzima, 

como mostra a figura 3. 

 
Figura 3: Relação entre as médias da GST nas brânquias. 

Pode-se observar que as concentrações de 10 e 15mg de 

cobre/L, apresentaram os valores de menor atividade se 

comparados com o grupo controle, isto pode ser justificado 

devido ao potencial inibidor do cobre em relação à GTS, 

onde o composto tende a ligar-se ao sítio ativo da enzima 

competindo com seu substrato, causando danos. 

Em relação as glândulas digestivas, a concentração de 

20mg de Cu/L, teve-se a acentuação da atividade da 

enzima GST para a concentração do composto, visto na 

figura 4. 

 
Figura 4: Relação das médias da GST nas glândulas digestivas. 

As brânquias, são a principal via de absorção de metais. 

Os metais podem se ligar ao muco branquial diminuindo 

sua disponibilidade. (VARANASI, Markey, 1978). 

A glândula digestiva é um órgão envolvido na estocagem e 

metabolismo de nutrientes, um sítio enzimático importante 

para acumulação/reação com metais, no caso o cobre. Que 

pode ser observado nas figuras 5 e 6 abaixo. 

Figura 5: Relação entre a atividade enzimática da Glândula 

Digestiva. 

 
Figura 6: Relação entre a atividade enzimática das Brânquias. 

Houve diferença na atividade específica entre as 

concentrações de Cu mg/L, das brânquias e glândulas 

digestivas. Justificando o fato de ambas serem sensíveis a 

substancias e fatores condicionantes como redução de pH, 

metais e outros.  

4 CONCLUSÕES 

A aplicação deste estudo permitiu avaliar a atividade 

metabólica e enzimática de organismos. Em alguns casos, 

como o da atividade da enzima GST nas glândulas 

digestivas, pôde-se perceber facilmente que a concentração 

de 20mg/L, a atividade enzimática sobe drasticamente, 

destacando o limiar de cobre no meio capaz de contaminá-

lo. Já em outros casos, como o da Catalase nas glândulas 

digestivas, não ficou tão evidente a relação entre dose e 

efeito, já que não se pôde notar nenhuma 

proporcionalidade clara entre ambas.  

Em relação às brânquias, os resultados se mostraram 

inconclusivos, portanto propõe-se uma análise futura, para 

complementar o estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço do desmatamento no Brasil tem sido decorrente 

principalmente devido à alteração no uso e ocupação do 

solo para a realização de atividades agropecuarias e à 

extração demasiada dos recursos naturais. As 

complicações sofridas pelo meio ambiente são oriundas do 

excesso dessas práticas, sendo assim, a criação de espaços 

territoriais que visam resguardar o patrimônio ambiental 

têm sido uma solução para o contimento destas ações. 

A degradação ambiental tem se tornado cada vez mais 

visível, fazendo com que, não apenas a reversibilidade 

deste processo seja importante, mas também a previsão de 

danos futuros com base no planejamento e gestão dos 

recursos naturais (ALMEIDA et al., 2018). 

As Unidades de Conservação que são de Uso Sustentável 

possuem o intuito de conciliar o uso sustentável dos 

recursos naturais com a conservação do meio ambiente 

(BRASIL, 2000). Contudo, os cenários atuais não têm 

respeitado os princípios de conservação destas áreas, e é 

neste momento em que surge a necessidade da utilização 

de tecnologias do sensoriamento remoto para a análise 

ambiental das atividades degradantes e para contribuir com 

a Gestão de Unidades de Conservação. 

 

2 OBJETIVO 

Realizar uma análise espacial do desmatamento na 

Unidade de Conservação (UC) da Floresta Estadual de 

Rendimento Sustentado Araras (FERS) através de imagens 

de satélite, utilizando a ferramenta de Classificação 

Semiautomática no software QGIS 2.18.14. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Caracterização da área de estudo 

A FERS é uma Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável, localizada no Estado de Rondônia no 

município de Cujubim, como mostrado na Figura 1. Esta 

UC está totalmente inserida no bioma da Amazônia, 

integrando a rede de drenagem da bacia do Rio Machado e 

possui uma área aproximada de 964,7733 ha, criada pelo 

Decreto 7.605 de 08/10/1996. 

A criação se deu a partir do Plano Agropecuário e 

Florestal de Rondônia (Planaforo), após o governo do 

estado receber críticas de estudiosos e organizações não 

governamentais por terem promovido a ocupação 

desordenada e predatória do território estadual, resultando 

em desmatamento acelerado, invasão de reservas florestais 

e terras indígenas, acabando com os direitos das 

populações tradicionais e com a possibilidade de 

desenvolvimento econômico sustentável (FERREIRA et. 

Al 2006).  

O estabelecimento desta área objetivou que seu espaço 

territorial fosse utilizado para o funcionamento de sistemas 

silviculturais em florestas, buscando a produção 

autossustentada dos recursos naturais renováveis e a 

condução da regeneração natural do povoamento 

remanescente, de modo a garantir a capacidade produtiva 

da floresta com o mínimo de alteração dos ecossistemas 

(RONDÔNIA, 1996). 

 
Figura 1: Localização da FERS. 

 

3.2 Classificação das imagens 

Para realizar a classificação e análise foram utilizadas 

imagens Landsat-5 TM dos anos de 1996 e 2010, e 

imagem Landsat-8 OLI para o ano de 2017, ambas 

disponibilizadas gratuitamente pela NASA através do site 

(https://earthexplorer.usgs.gov).  

O processamento das imagens ocorreu no Software QGIS 

versão 2.18.14, onde utilizou-se a ferramenta Semi-

automatic Classification Plugin (SCP). O SCP é um 

complemento desenvolvido para o QGIS que possibilita a 

classificação pixel a pixel de forma supervisionada de 

imagens capturadas por diversos satélites (Tutorial do 

SCP). 

As bandas selecionadas para as imagens Landsat-5 foram 

1,2,3,4,5 e 7 e para Landsat-8 2,4,3,5,6 e 7. Foi feita a 

reprojeção das bandas selecionadas para o sistema de 

coordenadas UTM SIRGAS 2000. 

A classificação supervisionada ocorreu após a correção 

atmosférica das bandas e criação de Bandsat através da 

coleta de 35 amostras de 3 categorias definidas, sendo elas 



 

 

agropecuária, solo exposto e vegetação. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a geração e análise dos mapas de classificação do 

solo, nota-se que quando a FERS Araras foi criada em 

1996 havia apenas 3% (2,89 ha) de desmatamento dentro 

da unidade e a cobertura vegetal encontrava-se 

praticamente intacta, com 97% natural (961,88 ha), 

podendo ser visualizado na Figura 1. 

Entretanto, ao analisar a Figura 2 constata-se que o 

objetivo principal de criação da unidade não vem sendo 

cumprido, uma vez que com o passar dos anos a floresta 

tem sofrido com excesso de exploração e desmatamentos 

ininterruptamente. 

 

 
Figura 2: Mapas de uso e ocupação do solo da FERS em 2010 e 

2017. 

A partir da Tabela 1, tem-se que em 2010 os 

desmatamentos para agropecuária e solo exposto contavam 

com 34% (328,02 ha), já em 2017 esse número sobe para 

69% (665,69 ha), restando apenas 31% (299,07 ha) da 

vegetação nativa da floresta. 

Ano 
Vegetação 

(%) 

Solo exposto 

(%) 

Agropecuária 

(%) 

1996 97 3 0 

2010 66 17 17 

2017 31 37 32 

Tabela 1: Dados obtidos através do SCP. 

Deste modo, fica evidente que se a gestão e fiscalização 

não forem eficientes, em alguns anos não restará mais 

resquícios de mata nativa da unidade, prejudicando todo o 

ecossistema, pois a perda da cobertura vegetal afeta desde 

o ciclo hidrológico a fauna, flora e o homem. 

 

5 CONCLUSÕES 

Com a utilização de tecnologias do sensoriamento remoto 

foi possível realizar a análise espacial do desmatamento na 

FERS Araras, concluindo que a cobertura vegetal da UC 

tem sofrido queda ao longo dos anos. Isso se deve à 

exploração excessiva da área, indo contra seus princípios 

de criação. 

Contudo, se faz necessário que a gestão intervenha, 

adotando medidas adequadas urgentes na busca da 

proteção e restauração da unidade. 
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INTRODUÇÃO 

A água é essencial para a manutenção da vida no planeta, 

desempenhando um papel fundamental nos processos 

metabólicos dos seres vivos e no desenvolvimento dos 

fenômenos climáticos (Lovelock, 2006). O crescente 

aumento da população atrelado ao desenvolvimento 

econômico, industrial, fez com que houvesse um maior 

número de agentes poluidores, sendo nas últimas décadas, 

os ecossistemas aquáticos fortemente alterados em função 

de múltiplos impactos ambientais negativos decorrentes de 

atividades antrópicas. Lagos, rios e reservatórios têm sido 

intensamente impactados devido ao aumento desordenado 

de atividades humanas (Mcallister et al., 1997). 

O monitoramento biológico baseia-se em mudanças na 

estrutura e composição de comunidades de organismos 

aquáticos. Grupos específicos têm sido selecionados 

bioindicadores de qualidade de água (protozoários, 

ciliados, algas, macro invertebrados bentônicos e peixes) e 

utilizados em diferentes métodos de avaliação ambiental 

(Rosenberg &Resh, 1993). 

Quanto a definição de bioindicadores  primeiramente é 

necessário entender que existem exigências particulares 

para cada tipo de bioindicador em específico, de forma que 

o meio em que eles se encontram atendam exigências 

físicas, químicas ou ambientais, onde fatores relevantes 

para cada organismo envolvido  são de grande importância 

para a permanência dos mesmos nesses ambientes e o 

consequente equilíbrio do mesmo, sendo eles, mudanças 

na presença/ausência desses organismos, sua morfologia e 

fisiologia, ou comportamento desses biondicadores em 

questão, poderá indicar que uma dada variável física ou 

química está fora de seus padrões.  

Esse trabalho objetiva monitorar o Lago Tucuruvi, situado 

entre o Parque D. Pedro II e o Jardim San Martin, na 

cidade de Umuarama, Paraná, Brasil. O monitoramento 

consiste em coletar amostras do Lago e posteriormente 

analisar a fauna de zooplâncton como indicador ambiental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS   

Foram utilizados os seguintes equipamentos para coleta de 

amostras no lago: 

Frascos de vidro, recipientes de plástico de 250 e 500 ml, 

rede de plâncton em 20 μm, balde graduado 10L, Solução 

de formaldeído a 4%, carbonato de cálcio. 

Amostragem 

As amostras de zooplâncton foram obtidas em maio de 

2018, coletando 100 L em rede de plâncton (20 μm), com 

auxílio de balde graduado. As mesmas foram 

acondicionadas em potes de polietileno e posteriormente 

concentradas em laboratório em 75 mL em formaldeído a 

4%, tamponado com bicarbonato de cálcio. 

Para a determinação da presença dos organismos foram 

obtidas sub-amostras com pipeta tipo Hansen-

StemPell(2,5ml), em câmara de Sedgewick-Rafter, para 

cada ponto analisado, sob microscópio óptico. 

Área de Estudo: 

Esse trabalho foi desenvolvido no Lago Tucuruvi, situado 

entre o Parque D.Pedro II e o Jardim San Martin, na cidade 

de Umuarama, Paraná, Brasil, utilizado como área de 

recreação para diversos bairros da cidade. (23⁰ 46’ 34.55” 

S e 53⁰ 20’ 17.38” W). 

 
Figura 1: Lago Tucuruvi 

  



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após as análises laboratoriais, a identificação, dos 

zooplâncton classificou-se em 3 grandes grupos, onde os 

indivíduos foram quantificados, assim obtendo os dados da 

Tabela 1.  

Espécies 
Ponto 

1 

Ponto 

2 

Redução 

(%) 

Cladócero 9 7 22,22 

Copépode 34 20 41,18 

Rotífero 373 9 97,59 
Tabela 1: Relação de grupos e quantidade por ponto de amostra. 

De acordo com a Tabela 1, foi observado uma diferença 

significativa entre a quantidade de indivíduos de cada 

grupo entre as amostras coletadas, sendo o ponto 1, um 

ambiente sem grandes interferências ambientais, enquanto 

no ponto 2, se encontra em um ambiente com um grau 

avançado de assoreamento. Calcularam-se as porcentagens 

de redução de indivíduos de cada grupo entre os pontos 

analisados. Dessa forma o decréscimo dos indivíduos 

apresenta uma relação direta com o ambiente, sendo que 

todos os grupos sofreram redução.  

Os Rotíferos apresentaram uma redução de 97,59% dos 

indivíduos, sendo o grupo mais afetado pelas alterações 

ambientais locais, é válido ressaltar que esses organismos 

possuem um curto ciclo de vida, elevada abundância e alta 

sensibilidade as alterações do meio. Por outro lado, os 

Copépodes e os Cladóceros sofreram menos com a 

alteração do ambiente, mas ainda assim apresentaram 

reduções na quantidade de indivíduos.  

Segundo Strong (1986) e Wetzel (1983) existe uma 

correlação entre as variáveis de diversidade e 

uniformidade onde as mesmas apresentam correlação 

negativa com temperatura da água, transparência da água e 

área do lago.   

CONCLUSÃO 

O trabalho se mostra significativo ao se perceber que os 

bioindicadores selecionados apresentam correlação entre 

estimulo e respostas, nas populações e nos processos de 

degradações ambientais locais. Isso fica evidente quando 

se observa principalmente pela redução de rotíferos, 

97,59% associado ao grau de assoreamento do corpo 

hídrico, o lago, mais especificamente no ponto 2. 

Enquanto os Copépodes se aproximaram de 41,18% e os 

Cladóceros somente chegaram a valores 22,22%, 

denotando assim o quão os Rotíferos são influenciados por 

mudanças no segundo ponto estudado. Sedimentos esses 

que modificam consideravelmente o ambiente aquático, 

sendo assim substancialmente relevantes quando 

consideramos análises de grupos de zôoplâncton como 

bioindicadores de ambientes degradados.  
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1 INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica é considerada uma unidade de estudo 

(Política Nacional de Recursos Hídricos, 9.433/97) e, 

também referência na análise da paisagem, pois possibilita 

reconhecer os diversos elementos e os processos que 

atuam na modificação da modelagem terrestre, em nível 

local, por intermédio da dinâmica estabelecida na troca de 

energia e matéria. 

Dessa forma, elas funcionam como uma coletora de águas 

pluviais e fluviais, configurando um importante 

instrumento para o planejamento e caracterização 

ambiental, garantindo o equilíbrio entre os diferentes 

ecossistemas. Sendo assim, o sensoriamento remoto é uma 

importante ferramenta de obtenção de informações que por 

meio de sensores mensuram os aspectos terrestres, 

auxiliando na caracterização das bacias hidrográficas. 

Conforme a resolução n° 32, de 25 junho de 2003, o 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o território 

brasileiro está dividido em doze regiões hidrográficas. 

Nesse aspecto o estado do Maranhão localiza-se em 

apenas três regiões: região hidrográfica do Atlântico 

Nordeste Ocidental, Região Hidrográfica do Parnaíba e 

região hidrográfica do Tocantins/Araguaia.  

O Maranhão possui um conjunto de 12 bacias hidrográfica 

com rios perenes o ano inteiro, ou seja, inexiste um 

cenário de seca, sendo o único Estado do Nordeste que não 

faz parte do semiárido brasileiro, caracteriza-se pelo seu 

grande potencial hídrico, devido ao local de transição 

inserido, apresenta uma situação única no que diz respeito 

a esses recursos.  

Ao se estudar as questões hídricas apenas com o foco na 

escassez de água tende a ser uma vertente simplista, e não 

atende ao pressuposto da diversidade desafiadora dos 

aspectos das águas previsto na Lei Federal 9443/97 (IV, 

Art. 1). Para que a alegação dos usos múltiplos seja 

devidamente atendida, para que as situações de escassez 

hídrica possam ser gerenciadas mais adequadamente, a 

PNRH estabeleceu através da “Lei das Águas” (Lei 

9443/97), onde a gestão de recursos hídricos tem a bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento, sendo assim 

torna-se necessário conhecer mais profundamente os 

aspectos geomorfológicos, geológicos, vegetação e solo.  

O presente trabalho teve como objetivo a caracterização 

ambiental da bacia hidrográfica do Rio Munin através do 

sensoriamento remoto, gerando dados que possam ser 

utilizados posteriormente para futuros estudos desta área. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A Bacia Hidrográfica do Rio Munin localiza-se no 

nordeste do estado do Maranhão, tendo sua nascente no 

município de Aldeias Altas e sua foz na baía de São José 

entre os municípios de Axixá e Icatú. Inicialmente, a bacia 

foi delimitada utilizando dados do sensor SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission) e técnicas de 

geoprocessamento. Após a delimitação da bacia, foram 

extraídos os seguintes aspectos: geologia, geomorfologia, 

os solos e vegetação. Para a caracterização dos dados, 

primeiramente, foram utilizadas imagens SRTM no 

formato geotiff, oriundos da base de dados USGS (United 

States Geological Survey). Os dados referentes as 

características ambientais que abrangem a área da Bacia 

Hidrográfica foram obtidas através do IBGE e CPRM 

(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), onde 

foram gerados mapas individuais dos aspectos estudados 

pelo sistema de informações geográficas. 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que a área da bacia do Rio Munin 

abrange uma área de 15.817,4 km². A geomorfologia do 

local apresenta uma diversidade de formas separadas em 

sete unidades, com a predominância do Panamá do Rio 

Itapecuru e Tabuleiros Costeiros. O solo apresentou uma 

variedade de sete tipos de solos, com predominância do 

Plintossolo Pétrico e Concrecionário Distrófico. A 

vegetação na região apresentou um total de onze tipos, 

com predominância da Savana/ Floresta Estacional, 

Vegetação Secundária e Atividades Agrárias. A geologia 

apresentou uma diversidade que totalizou onze unidades, 

com a predominância de Itapecuru. 

 
 

A figura 1 apresenta a geomorfologia da bacia do Rio 

Munin, com predominância em Patamar do Rio Itapecuru 

e Tabuleiros Costeiros. De acordo com a MORAES 

(2010), a geomorfologia fornece informações importantes 

sobre a forma e os processos físicos atuantes no sistema 

fluvial de uma bacia. O movimento de sedimentos dentro 

Fig.01 – Mapa da geomorfologia 



 

 

de bacias hidrográficas e, principalmente, dentro do canal 

e da planície de inundação constitui a geomorfologia 

fluvial. A morfologia, ou seja, as formas e estruturas dos 

organismos vegetais do canal e das planícies de inundação 

são resultado do movimento e armazenamento dos 

sedimentos. Logo a geomorfologia é uma importante para 

auxiliar o ser humano a ocupar e utilizar o meio natural de 

maneira correta, de modo a minimizar os impactos gerados 

sobre a natureza.  

 
  

A figura 2 mostra a predominância do solo tipo Plintossolo 

Pétrico Concrecionário Distrófico. Segundo a AGEITEC 

(Agência Embrapa de Informação Tecnológica), esse tipo 

de solo é caracterizado pela presença de plintita endurecida 

e consolidada, que são camadas constituídas pela mistura 

de material de argila, e rica em ferro ou ferro e alumínio, 

com grãos de quartzo e outros minerais. Por ser muito 

pobre em carbono orgânico, sua presença no solo indica 

drenagem imperfeita compondo um sério obstáculo à 

penetração de raízes e aos trabalhos de preparo do solo. 

Devido a suas restrições ao uso agrícolas e o pouco 

volume de solo disponível as plantas, é muito comum o 

uso desse solo para pastagens. 

 
   

A figura 3 mostra a predominância geológica do tipo 

Itapecuru, Antoneli & Thomaz (2007) ressaltam que o 

estudo de aspectos referentes à geologia, pode levar à 

resolução e compreensão de diversos aspectos associados à 

dinâmica ambiental da bacia hidrográfica. Dessa forma é 

necessário  considerar que se trata de um aspecto na qual 

suas características e os processos são estreitamente 

interdependentes, de tal maneira que qualquer ação 

antrópica que venha a ocorrer em determinado ponto da 

bacia hidrográfica, pode produzir inevitavelmente um 

ajustamento do sistema de drenagem. 

 
 

A figura 4 apresenta os tipos de vegetação com 

predominância da Savana/Florestal Estacional. Segundo 

Santos et al. (2010) a identificação da vegetação da área de 

uma bacia hidrográfica permite conhecimento dos seus 

tipos de paisagem natural para o correto manejo e uso, que 

dependendo da situação local as torna mais vulneráveis 

aos processos erosivos, proporcionando modificações no 

padrão da vegetação típico da região de uma bacia 

hidrográfica. 

4 CONCLUSÃO 

Os aspectos de geomorfologia, solos, geologia e vegetação 

encontrados possibilitaram uma caracterização ambiental 

geral da Bacia Hidrográfica do Rio Munin, gerando dados 

relevantes para que sirvam de base para o conhecimento e 

o exame situacional do ambiente, podendo auxiliar na 

tomada de decisões para prevenção, controle e correção de 

problemas ambientais, sabendo-se que uma bacia 

hidrográfica é de fundamental importância para 

manutenção do ecossistema. 
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A UTILIZAÇÃO DE RPAS COMO FERRAMENTA DO 

MONITORAMENTO AMBIENTAL 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde que a utilização de RPAS (Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas derivado do termo em inglês 

Remotely Piloted Aircraft Systems) deixou de ser apenas um 

hobby e passou a ser uma alternativa para diversas áreas de 

negócios o seu campo de atuação atravessa um período de 

massiva expansão. O barateamento dos equipamentos e o 

aumento da tecnologia embarcada associados à maior 

facilidade de pilotagem fez com que essa alterativa se 

difundisse de forma exponencial. 

A fotogrametria clássica, apesar do seu alto custo, continua 

sendo uma alternativa para cobrir grandes extensões de 

mapeamento. Entretanto, para áreas de pequena dimensão 

ela não é viável do ponto de vista econômico. 

É nesse nicho que as RPA de pequeno porte têm grande 

potencial. 

Não havia dúvida de que tal tecnologia seria utilizada para 

o monitoramento do meio ambiente e dos seus recursos 

naturais associados, uma vez que as suas vantagens são 

extremamente adequadas ao que é necessário para esta área 

de atuação: cobertura de maior área; facilidade de alcançar 

áreas de difícil acesso; maior aproximação da fauna 

selvagem. 

Associado aos benefícios específicos pode-se citar 

benefícios genéricos da tecnologia de RPA comparados aos 

métodos tradicionais de monitoramento: baixo custo de 

aquisição e manutenção dos equipamentos; maior 

celeridade nos serviços, maior segurança e a facilidade de 

operação. 

O objetivo deste trabalho é a demonstração de que a 

utilização de RPAS traz benefícios sensíveis ao trabalho de 

monitoramento ambiental no que tange à delimitação e 

monitoramento de recursos hídricos. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho faz uma abordagem geral sobre a 

utilização das RPAs como ferramenta útil para a gestão 

ambiental a partir de uma revisão bibliográfica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A utilização das imagens e dados gerados a partir de 

levantamentos com um RPAS, quando se trata de gestão de 

recursos hídricos, são as mais variadas. Desde a simples 

delimitação de bacias hidrográficas até o monitoramento e 

fiscalização dos cursos de água.  

A unidade mais utilizada em estudos e planejamento 

ambiental é a bacia hidrográfica, considerada uma unidade 

geográfica onde os fatores ambientais se integram. Nesta, o 

relevo faz com que um conjunto de corpos d’água direcione 

seu volume de água para um só ponto, chamado de exutório. 

Sua delimitação é realizada por meio do estudo do relevo, 

que de maneira simples, é a linha que une as maiores 

elevações demarcando o divisor de águas. Daí a grande 

importância dos levantamentos com RPAS, onde, de 

maneira rápida, os modelos digitais de elevação (MDE) são 

gerados permitindo a fácil identificação destas unidades de 

estudo (SANTOS, 2004).  

Os modelos digitais de elevação (MDE) obtidos no estudo 

de Silva et al (2015) mesmo sem a utilização de pontos de 

controle já foram de grande valia para os estudos 

desenvolvidos para a Agência Nacional de Águas (ANA) 

como insumo para simulação de áreas atingidas por 

rompimento de barragens e áreas de inundação. 

Para análises ambientais muitas vezes se faz necessária a 

caracterização de parâmetros gerais da bacia hidrográfica, 

como a mensuração da área e perímetro, comprimento do 

canal principal, amplitude altimétrica, declividade e 

hierarquização dos cursos d’água. A metodologia de 

hierarquização mais utilizada é a de Strahler, onde os rios 

de primeira ordem correspondem aos que possuem 

nascentes, os rios de segunda ordem são formados pela 

junção de dois rios de primeira ordem, os rios de terceira 

ordem são formados por dois de segunda ordem e assim 

sucessivamente. Logo, quanto maior a densidade de 

drenagem, maior a ordem do rio principal (TUCCI, 2009).  

Um RPAS, nesse caso, pode ser de grande auxílio para o 

mapeamento dos cursos d’água, mas os grandes diferenciais 

são a possibilidade de alcançar nascentes em locais de 

difícil acesso e a obtenção de dados no centro de cursos 

d’água com correnteza forte, com muita movimentação ou 

rápida. 

A partir das imagens é possível também a fácil e precisa 

demarcação das áreas de preservação permanente, quando 

por meio de imagens de satélite ainda restarem dúvidas 

sobre a sua verdadeira localização.  

Um trabalho desenvolvido por Silva et al (2015), apresentou 

a utilização de imagens obtidas por RPAS pela Agência 

Nacional de Águas (ANA), para fins de fiscalização dos 

cursos d’água. A ANA é um órgão de autarquia federal 

responsável por implementar a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e fiscalizar os diversos usos da água, 

monitorando e controlando as outorgas das águas de 

domínio federal. 

O processo de fiscalização por meio desta agência utiliza 

ferramentas computacionais, bem como levantamentos em 

campo para análises ambientais. Como a demanda de 

informações por este órgão é demasiadamente grande em 

razão do país possuir dimensões continentais, o trabalho em 

campo se torna difícil e demorado e as informações obtidas 

por imagens de média e baixa resolução espacial nem 

sempre são suficientes. A necessidade de detalhamento de 

alguns trechos de rio para identificação de seus usos como, 

agricultura, irrigação, pontos irregulares de lançamento de 

efluentes ou captação de água entre outros, exige a 

utilização de imagens de alta resolução que podem ser 

adquiridas de forma fácil e rápida por RPAS (SILVA et al., 



 

 

2015). 

Os órgãos fiscalizadores municipais e estaduais também 

podem utilizar esta mesma ferramenta para controle e 

fiscalização de cursos hídricos, uma vez que a ANA 

fiscaliza apenas rios de domínio federal. 

Costa Júnior (2017) utilizou um RPAS para construir um 

documento audiovisual e também um aeromapeamento da 

situação da microbacia hidrográfica do Rio M’Boicy em 

Foz do Iguaçu PR. Concluiu por meio disso que o processo 

de degradação da paisagem natural do rio foi ocasionado 

pelo processo de urbanização, com uma forte ocupação 

irregular que em períodos de chuva sofre com o processo de 

alagamento. Também observou através das imagens obtidas 

que a falta de cobertura natural em torno do rio ocasionou 

processos erosivos no solo e entupimento de galerias e 

canais. 

Um estudo objetivou testar técnicas de classificação 

supervisionada e não supervisionada em imagens aéreas de 

RPAS, utilizando os Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) SPRING e o software ArcGis, foi realizado por 

Cândido, Silva e Paranhos Filho (2015) com o objetivo de 

identificar o uso do solo, demonstrando que as imagens de 

RPAS são ótimas ferramentas não apenas para o 

mapeamento dos padrões de uso e ocupação de terras em 

escala de alto detalhe, mas também para o aperfeiçoamento 

das técnicas de implantação e de monitoramento da eficácia 

do grau de regeneração de áreas submetidas à recuperação 

ambiental. 

Para a geração de modelos de risco de incêndios florestais 

essas aeronaves também conhecidas como Veículos Aéreos 

Não Tripulados (VANTs) do tipo autônomas podem se 

comportar como uma rede de sensores sem fio, a fim de 

detectar focos de incêndio (DANTAS, 2014). 

Faria e Costa (2015) estudaram a importância do papel da 

tecnologia dos veículos aéreos não tripulados como meio de 

inovação na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 

como ferramenta de monitoramento em áreas sujeitas a 

danos ambientais.  

Nas atividades florestais os VANTs veem sendo utilizados 

para levantamento de dados e realização de inventários de 

sobrevivência. (MARTELLO et al., 2015).  

Imagens aéreas oriundas de plataformas VANTs podem 

auxiliar equipes a avaliarem remotamente impactos 

ambientais causados por acidentes com transporte 

rodoviário de cargas perigosas, reduzindo o risco e 

dificuldades das equipes de atendimento envolvidas. 

(LONGHITANO, 2010). 

Ainda, esta tecnologia pode ser utilizada para a realização 

de perícias ambientais, uma atividade multidisciplinar, 

sendo necessária a qualificação do profissional para sua 

utilização para garantia de geração de dados confiáveis que 

possam embasar decisões judiciais (BOTTEON, 2016).  

4 CONCLUSÕES 

Os RPAS apresentam um grande potencial de utilização no 

monitoramento de recursos ambientais, tanto para 

conservação quanto para quantificação da produção. A 

dimensão espacial e temporal dos dados obtidos pode 

facilmente ser alterada em diversas escalas, sem que o custo 

do levantamento acompanhe essas muitas possibilidades. 

Entretanto, vale ressaltar que, como toda tecnologia, os 

RPAS também apresentam limitações. É necessário que 

sejam seguidas metodologias para o correto levantamento 

dos dados, bem como para obtenção dos padrões de 

exatidão que se deseja durante o processamento dos dados. 

Devemos sempre lembrar que os RPAS são ferramentas que 

facilitam a obtenção dos dados, mas a sua correta 

manipulação e interpretação dependerá sempre do fator 

humano, mesmo que a tecnologia evolua para um nível de 

processamento automático de determinados dados, sempre 

haverá um algoritmo que precisará do fator humano para 

seu desenvolvimento. 

Além disso, alguns cuidados devem ser tomados na sua 

operação. Sempre deve-se seguir a regulamentação 

existente, utilizar equipamentos homologados pelos órgãos 

competentes e ter capacitação e autorização para operação 

de tais equipamentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos principais parâmetros de qualidade da água        
é o Oxigênio Dissolvido (OD). Esse parâmetro tem        
se mostrado um ótimo indicador de poluição hídrica        
por esgoto sanitário, uma vez que sua concentração        
varia com a concentração de matéria orgânica       
biodegradável em água (ESTEVES, 2011). Assim,      
variações abruptas de Oxigênio Dissolvido ao      
longo de um rio pode indicar a sua contaminação         
por lançamento irregular de esgoto doméstico. 
Outro parâmetro importante na identificação de      
contaminação fecal de corpos hídricos é a bactéria        
Escherichia coli. Esta bactéria pertence ao grupo       
dos coliformes termotolerantes, os quais habitam o       
intestino de animais homeotermos; logo, de seres       
humanos. 
Neste trabalho, ambos os parâmetros foram      
utilizados para avaliação da contaminação do rio       
Matinhos localizado na cidade de Matinhos, litoral       
do Estado do Paraná, por esgoto doméstico. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O rio Matinhos é o principal rio da cidade de          
Matinhos, sua Bacia Hidrográfica tem área de 32        
km², contemplando quatro afluentes: canal DNOS      
(Departamento de Obras de Saneamento), rio      
Milome, rio da Onça e rio Preto. 
Os parâmetros analisados neste trabalho foram:      
Oxigênio Dissolvido em água e Escherichia coli.       
Na Figura 1 estão dispostos todos os pontos        
analisados neste trabalho. A análise de OD foi        
realizada in situ com uma Sonda Multiparâmetro da        
marca Hach, modelo HQ40D. A coleta de dados        
deste parâmetro foi realizada em duas etapas: na        
primeira, realizada no dia 26 de abril de 2018,         
foram analisados os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,             
12 e 13 (Vide Figura 1). Na segunda etapa,         
realizada em 2 de maio de 2018, analisou-se além         
dos pontos supracitados, os pontos 8 e 11. Nesse         
dia choveu durante o monitoramento. Ambas as       
coletas foram realizadas em período de maré       
vazante, sentido jusante-montante. Para levar em      
consideração a solubilidade do oxigênio dissolvido      

em água em função das variáveis temperatura e        
pressão, as concentrações de OD estão      
representadas em porcentagem de saturação de OD       
no corpo hídrico.  
Para a análise de Escherichia coli, foram coletadas        
250 ml de água em triplicata para cada ponto         
monitorado. A coleta e a análise dessas amostras foi         
realizada no dia 16 de maio de 2018 nos pontos 1, 6            
e 13, nascente, ponto intermediário e foz,       
respectivamente. A determinação deste parâmetro     
foi realizada em laboratório através do método do        
Substrato Cromogênico ColilertⓇ onde as amostras      
de água, após a homogeneização com o meio de         
cultura, foram transferidas para as cartelas de 97        
cavidades, seladas pelo sistema Quanti-Tray     
(IDEXX) e incubadas por 24h a 35±2°C. A        
quantificação dos resultados de E. coli foi feita        
através da interpretação da contagem das cavidades       
que floresceram à luz ultravioleta a 365 nm. Os         
resultados foram expressos em NMP (Número Mais       
Provável) em 100 mL de amostra. 
 

 
Figura 1: Pontos de Análise de OD e E. coli. 

 

Para análise da variação de OD ao longo do rio foi           
utilizada a equação 1: 

ΔCn+1 = Cn+1 – Cn ,                                             (1) 

onde ΔC é a variação da concentração de OD no rio           
entre pontos de coleta consecutivos, representados      
por Cn+1 e Cn. ΔC > 0 representa um aumento na           
oxigenação do rio com a distância, e ΔC < 0          
representa queda na concentração de oxigênio      
dissolvido ao longo do rio. Também se avaliou a         
tendência da concentração de oxigênio dissolvido      
ao longo de todo o rio, através de um ajuste linear           

 



 
entre os dados de concentração de OD e suas         
distâncias no rio, com o método dos Mínimos        
Quadrados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Observa-se na Figura 2 que os pontos mais        
próximos à nascente estavam em condições mais       
próximas da concentração de saturação, enquanto      
que os pontos mais próximos à foz apresentaram        
concentrações de OD menores. De fato, a nascente        
do rio Matinhos se encontra em uma região pouco         
urbanizada. Nesse local há um ponto de captação de         
água da SANEPAR para tratamento e posterior       
abastecimento público. Já os pontos mais a jusante        
do rio Matinhos estão em áreas urbanizadas. 
 

Figura 2: Resultado das análises de OD. 

Nota-se na Figura 2, duas retas ajustadas sobre        
todos os dados de OD. Essas retas indicam        
tendência de queda na concentração de OD com a         
proximidade da foz. Esse comportamento é o       
oposto do que se espera de um rio se         
autodepurando. Entretanto, essa queda na     
concentração de OD indica que está havendo aporte        
de matéria orgânica ao longo do rio. Nota-se        
também, que as concentrações de OD do dia 2 de          
maio eram, com exceção da foz, inferiores às        
concentrações de OD medidas no dia 26 de Abril.         
No dia 2 de maio choveu, o que aumenta o aporte           
de matéria orgânica no rio pela drenagem de águas         
pluviais. Além disso, o dia 2 de maio sucedeu o          
feriado do dia do trabalhador (1 de maio), período         
com maior quantidade de turistas na cidade. 
Penido (2014) apresentou uma metodologia para      
manutenção de redes coletoras de esgotos      
identificando falhas em redes, e lançamentos      
irregulares de esgoto em rios através da avaliação        
de perfil de OD em rios urbanos. Com um         
procedimento semelhante estamos avaliando a     
variação de OD ao longo do rio com a equação (1),           
onde foi possível identificar dois pontos de variação        
abrupta de OD, que ocorreu entre os pontos 9 e 8, a            

uma distância de aproximadamente 1200 m da       
nascente do Rio Matinhos. No ponto 8 o Rio         
Matinhos recebe as águas de um afluente,       
denominado por  rio Preto. 
Quanto a análise microbiológica, os resultados de       
E. coli evidenciaram maior contaminação fecal no       
ponto 9, onde a concentração atingiu uma média de         
37811 NMP/100mL. O ponto 13 e o ponto 1         
tiveram concentrações de 20,7 e 5800 NMP/100       
mL, respectivamente. Esses pontos de     
monitoramento, com exceção do ponto 13 que está        
situado na nascente do rio, apresentaram      
concentrações superiores às estabelecidas para     
corpos d'água classe 3 da Resolução CONAMA       
357/2005. Em águas de rios classe 3 não se pode          
haver recreação de contato primário. 
 

4 CONCLUSÕES 

No presente trabalho avaliou-se a variação da       
concentração de OD ao longo do Rio Matinhos para         
identificação de lançamentos irregulares de esgoto      
sanitário no rio. O método utilizado indicou os        
pontos com as maiores variações de oxigênio       
dissolvido em água. Entre os pontos identificados       
há prováveis pontos de lançamento de esgoto       
sanitário. O ponto com a maior variação de OD está          
localizado num ponto de deságue do rio Preto no         
Rio Matinhos. 
Da nascente à foz do Rio Matinhos, a qualidade da          
água deste rio deteriora, decaindo de 100% de        
saturação na nascente para aproximadamente 35%      
na foz. 
A análise de Escherichia coli confirmou as análises        
de OD, evidenciando contaminação fecal no Rio       
Matinhos em concentrações que impedem o contato       
primário com as águas ao longo do rio, exceto na          
nascente. 
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INTRODUÇÃO 

O conforto térmico pode ser influenciado por diversas 

variáveis meteorológicas como a temperatura, umidade, 

precipitação e ventos (FROTA, 2003).  

Para garantir o conforto em edificações, o planejamento 

arquitetônico deve prever a utilização de materiais que 

ofereçam condições térmicas favoráveis a habitação dos 

indivíduos, considerando a ocorrência sazonal de eventos 

extremos naturais do ambiente. 

Os ambientes projetados para o ensino, devem possuir 

características agradáveis, com boa luminosidade e 

ventilação, essencial para que alunos e professores tenham 

ótimo rendimento, bem estar, e desempenho profissional. 

 

OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo avaliação do conforto 

térmico no interior de uma edificação de ensino e no 

ambiente externo, utilizando dados meteorológicos 

horários.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A Universidade Estadual de Maringá tem o Campus 

Avançado na cidade de Umuarama – PR, onde foi instalada 

uma estação micrometeorológicas conforme Figura 1.  

  
Figura 1: Mapa de Localização da Estação Micrometeorológica 

em Umuarama – PR, Universidade Estadual de Maringá. 

 

A estação utilizada é de marca WMR918 sem cabos, 

contendo um pluviômetro, anemômetro e termo higrômetro 

no ambiente externo e um baro termo higrômetro em 

ambiente interno, instalado em um laboratório sem 

climatização artificial.  

Os dados são transmitidos pelo painel solar, armazenados e 

gravados no Datalogger WMR918/928/968, e com auxílio 

de um computador realizam-se as transferências e 

manipulações dos dados.  

Para este trabalho, utilizaram-se dados horários de 

temperatura do ar (°C) e umidade relativa do ar (%) nos 

ambientes interno (Laboratório) e externo em um dia típico 

de primavera (14/12/2017) e outro de outono (14/06/2018). 

Utilizou-se a equação 1 (ROSENBERG et al., 1983) para 

determinação do Índice de Conforto Humano (ICH), médio 

do dia avaliado conforme Tabela 1.  

               𝐼𝐶𝐻 = 𝑇𝑎 +
5

9
(𝑒𝑎 − 10)                                  (1) 

Sendo: Ta a temperatura do ar (°C); ea a pressão de vapor 

calculada pela equação 2:  

             𝑒𝑎 =
𝑒𝑠∗𝑈𝑅

100
           (2) 

Onde, es é a pressão de vapor do ar saturado, calculado 

usando a equação (3). 

                 𝑒𝑠 = 6,1 ∗ 10
(

7,5∗𝑇𝑎
237,3+𝑇𝑎

)
                                      (3) 

 
Graus de Umidade (°C) Graus de Conforto  

< 20 – 29 Confortável  

30 – 39 Graus de conforto variando 

40 – 45 Desconforto suportável 

>46 Desconforto insuportável 

Tabela 1 – Índice de conforto térmico 

 Fonte: Rosenberg et al., (1983) 

 

Utilizou-se o Índice de Desconforto Térmico (IDT) médio 

do dia, calculado conforme a equação 4 (SANTOS, 2011).  

𝐼𝐷𝑇 = 𝑇 − (𝑂, 55 − 0,0055 ∗ 𝑈)(𝑇 − 14,5)            (4) 

Onde, T é a temperatura média do ar diária (°C) e U é a 

umidade relativa média diária (%).  

Na tabela 2, são fornecidos os critérios para classificação 

desse índice. 

 

 



 

 

 
IDT (ºC) Nível de Desconforto Térmico 

IDT < 21,0 Sem desconforto 

21,0 ≤ IDT < 24,0 Menos de 50% da população sente desconforto 

24,0 ≤ IDT <27,0 Mais de 50% da população sente desconforto 

27,0 ≤ IDT < 29,0 A maioria da população sente desconforto 

29,0 ≤ IDT < 32,0 O desconforto é muito forte e perigoso 

IDT ≥ 32,0 Estado de emergência médica 

Tabela 2: Critérios de classificação de IDT. 

Fonte: Santos (2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos pelo IDT mostram que durante o 

inverno não existe desconforto térmico (Tabela 3). Já no 

verão foi possível constatar que mais de 50% dos indivíduos 

podem sentir algum desconforto, mas esse desconforto pode 

ser variável de acordo com as atividades desempenhadas e 

as vestimentas da população, bem como ao longo das horas 

do dia, sendo mais intensa entre as 11hs:00min e as 

15hs:00min. 

A partir dos dados do ICH é possível constatar que no 

outono o conforto térmico é favorável. Ao contrário do 

outono, os resultados da primavera mostram que o conforto 

térmico interno e externo fica variando entre confortável e 

desconfortável. 
 

Ambiente 
Temperatura 

Média (ºC) 

Umidade 

Média 

(%) 

IDT ICH 

Outono 
Interno 17,3±0.4 42,3±1,6 16,4±0,3 16,3±0,6 

Externo 12,4±2,5 32±11 13,2±1,6 10,3±1,2 

Primavera 
Interno 29±1,3 56 ± 4,9 25,5±0,6 35,8±1,3 

Externo 29,4±5 34,8±1,4 23,6±2 31,1±4 

Tabela 3: Análise do conforto e desconforto térmico. 

 

Em relação ao comportamento da temperatura do ar, é 

possível analisar na Figura 2, que internamente as 

temperaturas se mantiveram constantes ao longo do dia, 

variando cerca de 3ºC para os dois dias estudados.  

Enquanto que, no ambiente externo, para os mesmos dois 

dias, houve no outono uma variação de 7ºC e na primavera 

de 12ºC ao longo do dia, com picos de temperaturas 

próximos as 12hs:00min e das 15hs:00min horas, quando a 

incidência dos raios solares é mais intensa.  

 

 
Figura 2: Variação da Temperatura (°C) Interna e Externa ao 

longo do dia de primavera e do outono. 

 

 

Ao analisar a Figura 3 é possível verificar que externamente 

na primavera e no outono a umidade relativa do ar diminui 

ao longo do dia, atingindo a mínima no período da tarde, 

quando a radiação solar é mais intensa, ficando abaixo dos 

20%.  

No entanto, no ambiente interno, observou-se que a 

umidade no outono permaneceu constante, em torno de 

40%, e na primavera ocorreu uma variação de 15% da 

umidade, com as mínimas no final da tarde.  

 

 
Figura 3: Variação da Umidade Relativa do Ar (%) Interna e 

Externa ao longo do dia de primavera e do outono. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados dos índices analisados (IDT e ICH) no 

ambiente de ensino apresentam uma diferença de conforto 

nas estações analisadas.  

No outono, revelou que não há desconforto térmico, 

permitindo melhor aproveitamento das atividades 

realizadas no ambiente construído.  

Enquanto que na primavera, os resultados apresentaram um 

desconforto térmico significativo, de elevadas 

temperaturas, podendo dificultar o desempenho das 

atividades efetuadas na edificação de ensino, 

principalmente no período de utilização das 11hs:00min as 

15hs:00min.  

Para melhorar as condições térmicas do ambiente de ensino, 

sugere que seja refrigerado por sistemas de ventilação ou de 

ar condicionado.  
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1 INTRODUÇÃO 

O cobre é um dos contaminantes mais presentes em 

ambientes impactados. É um metal de ocorrência natural 

que pode ter sua concentração aumentada devido ao 

lançamento de efluentes não tratados. A exposição direta de 

rochas e solos à água superficial constitui a maior fonte 

natural de cobre, e em altas concentrações podem se tornar 

tóxico aos organismos (WONG, CHEUNG & CHU, 1995). 

Os metais podem se manter em solução na água, ser 

adsorvido no sedimento ou ser absorvido pelos organismos 

(GALVÃO et al., 2009). Dentro desse contexto, os 

invertebrados marinhos, como os moluscos gastrópodes, 

são utilizados no monitoramento ambiental na água salgada 

por serem capazes de acumular metais em altas 

concentrações em seus tecidos. 

Desta forma, para avaliar a influência desse metal em 

caramujos Thais haemastoma, foi analisado a atividade das 

enzimas catalase e glutationa-S-transferase que são 

consideradas excelente biomarcadores. Essas moléculas são 

indicadores mensuráveis de alterações fisiológicas devido à 

algum agente xenobiótico. 

Portanto, o principal objetivo deste trabalho foi avaliar a 

influência de diferentes concentrações de cobre (2, 4 e 6 

mgCu/L) na atividade das enzimas catalase e glutationa-S-

transferase, em gastrópodos da espécie Thais haemastoma. 

2 METODOLOGIA 

A coleta de caramujos da espécie Thais haemastoma foi 

realizada na praia de Canasvieiras, na cidade de 

Florianópolis/SC. Os organismos foram coletados, de forma 

manual, nas rochas localizadas na interface entre o mar e o 

continente, local de habitat dessa espécie. 

Após coletados, transportou-se os organismos até o 

Laboratório de Toxicologia do Centro de Ciências 

Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa 

Catarina, localizada no município de Lages/SC. 

No laboratório, os organismos foram mantidos em água 

salina para a aplicação do teste de toxicidade agudo (96 h), 

com renovação da água, e aeração constante, com retirada 

dos eventuais mortos a cada 24h. Durante a realização dos 

testes os indivíduos não foram alimentados, e o fotoperíodo 

considerado foi de aproximadamente 12/12h. 

Os testes foram realizados com três concentrações de cobre 

mais um grupo controle, sem repetição, com cinco 

indivíduos em cada teste. Foram realizadas aplicações de 

concentrações de 2, 4 e 6mgCu/L além do grupo controle. 

Ao final dos testes, coletaram-se, com o auxílio de tesouras 

e pinças, as amostras do tecido dos organismos, que foram 

congelados para análise das enzimas catalase e glutationa S-

transfersase (GST), estas utilizadas como biomarcadores 

das concentrações do tóxico.  

Para a determinação da atividade da catalase, utilizou-se a 

metodologia de Beutler (1975). Fez-se uma solução com 

100µL de H2O2 30% em 100mL de água ultrapura. Desta 

solução, 10mL foram retiradas e dispensadas. Nos 90 mL 

restantes, adicionaram-se 5mL de solução tampão da 

catalase (6,055g de Tris HCl 1M, PM = 121,1, com 0,093g 

de EDTA 5 mM, PM = 372,24, ajustando-se o pH para 8).  

Realizou-se a leitura da cinética enzimática da catalase em 

espectrofotômetro, com cubeta de quartzo, a 25ºC, em um 

comprimento de onda de 240nm, durante um minuto, para 

o ensaio de uma solução de 990µL de meio de reação e 

10µL da amostra. Calculou-se, então, a atividade da catalase 

pela Equação 1, a seguir. 

𝐴𝐸𝑐𝑎𝑡 =
∆𝐴𝑏𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 ∗ 0,071 ∗ 0,01
            (1) 

A atividade da GST foi medida pela utilização da 

metodologia de Keen, Habig e Jakoby (1976). Utilizou-se 

uma solução tampão de 400 mL de agua ultrapura, 3,4 g de 

fosfato de potássio monobásico (PM= 136,09) e 4,35 g de 

fosfato de potássio dibásico (PM= 174,18), diluindo-se um 

sal de cada vez, em pH = 7,0. Completou-se, então, com 

água ultrapura para atingir um volume de 500 mL. 

Preparou-se, também, em eppendorfs, na hora da medida, 

soluções de: 0,020 g CDNB (1-cloro-2,4-di-nitrobenzene) 

100 mM para 1000 µL de álcool 100%; e de 0,030 g de GSH 

(glutationa reduzida) 100 mM para 1000 µL de tampão 

fosfato de potássio. Ambas agitadas no vórtex e mantidas 

em gelo durante as amostragens. 

A leitura da cinética enzimática da GST foi realizada em 

cubeta de plástico, a 25 ºC, em um comprimento de onda de 

340 nm, durante um minuto, com uma solução de 970 µL 

de tampão fosfato de potássio, 10 µL de CDNB, 10 µL de 

GSH e 10 µL de amostra, nesta ordem. Calculou-se, então, 

a atividade da GST pela Equação 2, a seguir. 

𝐴𝐸𝑔𝑠𝑡 = [(
𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎∗9,6

𝐴𝑏𝑠 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
) ∗ 100] ∗ 1000    (2) 

Tendo os resultados para as concentrações testadas, 

realizou-se a análise estatística da ANOVA, com 5% de 

significância, para a interpretação dos resultados obtidos. 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados para as atividades enzimáticas da catalase e 

da GST foram obtidos através da exportação dos valores 

obtidos no espectrofotômetro para o software EXCEL. 

Desta forma, a atividade da enzima catalase, para os 

diferentes tratamentos, é demostrada na Figura 1, a seguir. 

 

Figura 1: Atividade da enzima catalase para os diferentes 

tratamentos. Fonte: os autores. 

Pela análise do gráfico da Figura 1 é possível observar que 

houve mudança na atividade da catalase nos organismos 

testados para os diferentes tratamentos. Para o tratamento 1, 

adição de 2 mg/L de cobre, percebeu-se uma inibição na 

ação da enzima pela ação do cobre em relação ao grupo 

controle, o que aconteceu devido aos organismos não 

conseguirem decompor as espécies reativas de oxigênio 

formadas. Nos tratamentos 2 e 3, na adição de 4 e 6 mg/L 

de cobre, respectivamente, diferentemente do tratamento 1, 

constatou-se uma reação de defesa dos organismos em 

relação ao tóxico, ou seja, os animais passaram a produzir 

uma quantidade maior de enzimas catalase, a fim de 

detoxificar as espécies reativas de oxigênio, buscando se 

tornar mais resistentes à presença do cobre. 

Esse resultado é semelhante ao encontrado por Bocchetti et 

al. (2008), que avalia a acumulação de contaminantes e os 

efeitos tóxicos durante operações de drenagem e deposição 

em área portuária em mexilhões da espécie Mytilus 

galloprovincialis. A atividade resulta na ressuspensão de 

poluentes encontrados no sedimento, fato que causa o 

aumento da atividade da catalase e glutationa-S-transferase, 

enzimas envolvidas no processo de detoxificação. 

Os resultados para a atividade da enzima GST são 

apresentados na Figura 2, abaixo. 

 

Figura 2 – Atividade da enzima GST para os diferentes 

tratamentos. Fonte: os autores. 

 

Pode-se perceber que, diferentemente da catalase, a GST 

apresentou uma inibição gradual nos tratamentos com o 

aumento da concentração de cobre. Na medida que se 

aumenta a exposição ao tóxico, diminui-se a atividade da 

GST, já que a mesma não consegue realizar a degradação 

das espécies reativas de oxigênio, deixando estas espécies 

livres para, por exemplo, oxidar lipídios, proteínas e o 

material genético, podendo vir a causar mutações para os 

organismos ou até mesmo, em situações de estresse 

elevado, levá-los a morte. 

Assim como os resultados apresentados nesse trabalho, 

Souza (2010), que estudou os efeitos dos contaminantes nos 

biomarcadores de estresse oxidativo existentes no órgão 

digestório do berbigão Anomalocardia brasiliana, 

demonstra também a queda da atividade da GST, em todos 

os pontos amostrais do seu local de estudo, Lagoa da 

Conceição, Florianópolis/SC, em função do aumento da 

poluição da mesma. 

4 CONCLUSÃO 

Pela análise dos resultados, percebe-se que há um estresse 

oxidativo nos organismos avaliados quando na presença das 

diferentes concentrações de cobre. Tanto a atividade da 

catalase quanto da GST foram alteradas pela presença do 

contaminante, sendo estimulada ou inibida. 

Desta forma, conclui-se que, a partir da análise da atividade 

enzimática, há a possibilidade de monitoramento ambiental 

efetivo, indicando o grau de contaminação causado pelas 

substâncias nos organismos, e assim, orientar ações 

preventivas evitando situações adversas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os bioindicadores são organismos vivos importantes para 

o uso de avaliações ambientais a fim de detectar e avaliar a 

situação ecológica sobre um habitat, comunidade ou 

ecossistema. Os mais utilizados são aqueles capazes de 

diferenciar entre oscilações naturais (ex. ciclos sazonais de 

chuva e seca) e estresses antrópicos. (BIÓLOGO, 2017). 

A APP do Batatã compõe o Parque Estadual do Bacanga, 

São Luís , Maranhão, com uma área de 2.633 hectares. O 

parque está localizado entre a margem direita do Rio 

Bacanga e a região do Maracanã, preservando uma área 

remanescente da Floresta Amazônica, protetora de 

mananciais cujas nascentes alimentam a represa do Batatã, 

que abastece aproximadamente 30% do consumo de água 

potável da Ilha de São Luís. Sua vegetação apresenta 

árvores como o babaçu, buriti, andiroba e diversas árvores 

frutíferas. Na fauna encontram-se animais como o bicho 

preguiça, cutia, macaco e várias espécies de aves como o 

gavião-da-cauda- branca e o pica-pau-amarelo. 

Contudo, apesar de sua área ser protegida por leis 

ambientais, a região do APP do Batatã vem sendo alvo de 

ocupações espontâneas. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar e caracterizar os bioindicadores 

presentes em dois trechos da APP do Batatã e realizar 

análises dos corpos hídricos do local, a fim de evidenciar 

os índices de qualidade ambiental. 

2 MATERIAL E MÉTODOS. 

Área de estudo 

A região de estudo está situada na área de preservação 

permanente do Batatã (APP), nesta área foram demarcados 

dois trechos, que correspondem aproximadamente a 

5000m². Para a demarcação foi utilizado o aplicativo GPS 

Essentials. 

Figura 1: Parque Estadual do Bacanga  

Fonte: Autores 

 

 

Figura 2: Área de estudo 

Fonte: Autores 

Aquisição e processamento das imagens de satélites 

Foram adquiridos dos dados do satélite Shutlle Radar 

Topography Mission na base de dados USGS 

desenvolvido pela NASA e dados de limites municipais e 

federais, provenientes de bases nacionais pertencentes ao 

IBGE. Esses dados foram integrados em um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), originando os mapas da  

área de estudo. 
Amostras de água 

Foram escolhidos dois pontos para coleta: um numa das 

nascentes da região, e outro no reservatório do Batatã, 

onde se encontram todos os corpos d’água presentes na 

região. Foram coletadas duas amostras de cada ponto, a 

primeira realizada no dia 06/11/2017, e a segunda no dia 

11/11/2017. As análises foram realizadas em laboratorio. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas áreas estudadas foi possível observar diversos tipos de 

bioindicadores: 

Abelhas (Anthophila) - fornecem sinais rápidos sobre 

problemas ambientais, pois, exploram quase todos os 

setores ambientais solo, vegetação, água e ar. Durante este 

processo, diversos microrganismos, produtos químicos e 

partículas suspensas no ar são interceptados pelas abelhas 

e podem ficar aderidos ao seu corpo ou ser ingeridos pelas 

mesmas. (UOL, 2012). 

Cupins (Isoptera) - Os cupins revelam a qualidade e a 

abundância de recursos disponíveis. A riqueza vegetal é 

um importante parâmetro para a distinção de áreas 

preservadas e perturbadas e apresenta relação direta com 

os cupins. As áreas em que possuem menor riqueza  

vegetal tendem a ser mais perturbadas do que áreas de 

maior riqueza. (FILHO, 2005) 

Borboletas (Rhopalocera) - borboletas têm sido 

consideradas como um dos grupos mais úteis para 
 

 



 

diagnosticar os efeitos de mudanças climáticas, pois, são 

sensíveis a mudanças ambientais (SANTOS, et.al, 2015) 

Libélulas (Anisoptera) - Todo rio ou lago com águas 

limpas tem libélula. No entanto, a menor alteração físico- 

química da água ou do ar já será suficiente para expulsá- 

las, além de impedir que dos ovos saiam novas larvas. O 

grupo das libélulas possui grandes vantagens para a 

bioindicação, pois os indivíduos habitam qualquer tipo de 

habitat aquático dulcícola. (AGUAS EMENDADAS, 

2010) 

Líquens: são extremamente sensíveis a alterações 

ambientais. respondem às alterações na estrutura florestal, 

qualidade do ar e clima. São os melhores bioindicadores 

conhecidos dos níveis de poluição aérea. Assim, a 

presença de líquens sugere baixo índice de poluição, 

enquanto seu desaparecimento sugere agravamento da 

poluição ambiental. (CANSECO et. al, 2006). 

Caramujo (Aruá): Suas desovas são sensíveis a níveis de 

poluição, consequentemente, pode ser considerado um 

bioindicador de qualidade de corpos aquáticos em 

ambientes onde há indícios de sua presença prévia. 

 

Análise da água 

 

     Parâmetro  P1  P2  

Condutividade 95 us/cm 59 us/cm 

TDS 46 ppm 28 ppm 

Turbidez 3.90 FNU 12.02FNU 

PH 
  Salinidade  

7.5 
0.06 ppt  

9.2 
0.05 ppt  

Tabela 1: Parâmetros analisados no primeiro dia de coleta. 

Fonte: autores. 

 
 

     Parâmetro  P1  P2  

Condutividade 115 us/cm 64 us/cm 

TDS 57 ppm 33 ppm 

Turbidez 5.08 FNU 7.60 FNU 

PH 
  Salinidade  

8.2 
0.10 ppt  

8.2 
0.09 ppt  

Tabela 2: Parâmetros analisados no segundo dia de coleta. 

Fonte: autores 

 
 

  CONAMA 357  
     Parâmetro  Valor recomendado  

Condutividade - 

TDS 10% média sazonal 

Turbidez <= a 100 UNT 

PH 
  Salinidade  

6.0 a 9.0 
<= a 0.5 ppm  

Tabela 3: Valores máximos recomendados pela CONAMA 357. 

Fonte: CONAMA 357. 

 

Verificou-se diferenças sutis entre as amostras. Após a 

análise físico-química constatou-se que a água apresenta 

condições e padrões da classe 2 da resolução CONAMA 

para águas doces. Os valores apresentados nos pontos 1 e 2 

estão dentro da faixa recomendada. A resolução 

CONAMA não apresenta valores para condutividade. 

Fazendo um comparativo entre os resultados e os valores 

da CONAMA pode-se concluir que, em relação aos 

parâmetros físico-químicos, as águas dos pontos 1 e 2 

estão de acordo com os padrões permitidos, não 

apresentando nenhum fator de risco para o meio biótico do 

local. 

4 CONCLUSÃO 

Através deste trabalho concluiu-se que as áreas estudadas 

apresentam muitos índices de qualidade ambiental, 

evidenciadas através dos bioindicadores encontrados e dos 

resultados das análises físico-química da água. Através de 

alguns bioindicadores é possível fazer uma avaliação para 

todo o Parque Estadual do Bacanga, como os líquens que 

indicam a ausência de poluição atmosférica. A 

interferência antrópica evidenciou impactos na paisagem, 

como mudança na vegetação, através do desmatamento e 

queimadas. Desta forma, são necessárias ações em prol 

desse meio ambiente, como fiscalização, por ser uma área 

de proteção e atividades de educação ambiental para os 

moradores do local, visando maior harmonia na relação 

homem/natureza. 
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INTRODUÇÃO 

A meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos que 

ocorrem na atmosfera terrestre, principalmente na camada 

mais próxima da superfície até a camada limite. Essa 

camada limite, atinge entre 15 a 18 Km de altitude no 

Equador e de 6 a 8 Km nos polos, sendo essa espessura 

variável de acordo com as estações do ano (VIANELLO & 

ALVES, 2012). 
O vento é o movimento horizontal do ar em relação à 

superfície da Terra. Sua direção e velocidade podem afetar 

as condições relativas ao tempo, interferindo nas 

temperaturas e nas chuvas. Podem ser encontrados 

inúmeros gêneros de ventos desde brisa leves, vento 

fresco, até tempestades (GONÇALVES, 2007).  

O estudo dos ventos está em ascensão, pelo fato de 

abranger uma ampla área de aplicações, que vão desde 

estudos de aproveitamento energético, como também em 

obras de engenharia, influência nas alturas de ondas em 

reservatórios e de grande importância para navegação e 

para aviação civil. 
 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo é analisar o regime de vento no 

período de primavera e de outono na cidade de 

Umuarama-PR, através de dados meteorológicos horários. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

A Universidade Estadual de Maringá tem o Campus 

Avançado na cidade de Umuarama – PR, onde foi 

instalada uma estação micrometeorológica nas 

coordenadas 23º46’45” S e 53º19’36” O, com altitude de 

440 m (Figura 1).  

A estação utilizada é de marca WMR918 sem cabos, 

contendo um pluviômetro a 1,5 m de altura, anemômetro a 

3 m e um termo higrômetro a 2 metros de altura no 

ambiente externo e um baro termo higrômetro em 

ambiente interno, instalado em um laboratório sem 

climatização artificial.  

Os dados são transmitidos pelo painel solar e armazenados 

e gravados no Datalogger WMR918/928/968 a cada 1 

hora. Com auxílio de um computador são transferidos os 

dados para um banco de dados e manipulados em planilha 

eletrônica do Excel.  

Foram analisados os dados de direção e velocidade dos 

ventos por meio do software WRPLOT View (versão 7.0.0 

– Freeware), através da rosa dos ventos que indicada as 

direções e velocidades predominantes. Foram analisados 

dois conjuntos de dados referente primavera 

correspondendo a 14/11/2017 a 14/12/2017 e o outro 

referente ao outono de 14/05/2018 a 14/06/2018. 

 
Figura 1: Mapa de Localização da Estação Meteorológica em 

Umuarama – PR, Universidade Estadual de Maringá. 

Realizou-se uma análise sazonal da direção e velocidade 

do vento baseado na escala de Beaufort conforme Tabela 

1, bem como avaliou-se as máximas e médias do período 

diurno (6hs:00min as 17hs:00min) e noturno (18hs:00min 

as 5hrs:00min). 

 

Categoria 

Velocidade 

do Vento 

(m/s) 

Categoria 

Velocidade 

do Vento 

(m/s) 

 

Calmo 0,0 – 0,2 Forte 13,9 – 17,1 

Aragem 0,3 – 1,5 Muito Forte 17,2 – 20,7 

Brisa leve 1,6 – 3,3 Duro 20,8 – 24,4 

Brisa 

fraca 
3,4 – 5,4 Muito duro 24,5 – 28,4 

Moderado 5,5 – 7,9 Tempestuoso 28,5 – 32,6 

Fresco 8-10,7 

Furacão >32,7 Muito 

fresco 
10,8-13,8 

Tabela 1: Escala Anemométrica Internacional de Beaufort. 

Fonte: CEPAGRI (2018). 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com a Figura 2, as velocidades máximas 

detectadas foram de 4,5 e 3,9 m.s-1, na primavera e outono, 

sendo maiores no período diurno em relação ao noturno, 

devido ao fato de que quanto maior a incidência de 

radiação solar, maior gradiente de pressão e maior 

velocidade dos ventos. Pelas mesmas causas da velocidade 

máxima, as maiores médias de velocidades ocorreram no 

período diurno. 

São poucas as diferenças entre outono e primavera, porém 

as médias e máximas da velocidade dos ventos referente a 

primavera se sobressaem em relação ao outono.  

 
Figura 2: Médias de velocidade durante o dia e a noite. 

As direções predominantes identificadas no município de 

Umuarama, no período entre maio e junho correspondente 

ao outono, foram de Noroeste (NO) e Norte-Noroeste 

(NNO), mas houve a ocorrência de ventos vindos de todas 

as outras direções, com menores frequências (Figura 3). 

As velocidades que tiveram maiores incidências foram de 

0.0 – 0.3, 0.3-1.6, 1.6-3.4 m.s-1, em que verifica-se 

claramente a predominância do regime de brisa leve. 

 
Figura 3: Direção predominante dos ventos de outono 

(14/05/2018 a 14/06/2018). 

Conforme a Figura 4, na estação da primavera, os regimes 

predominantes dos ventos foram das direções de Norte-

Noroeste (NNO), Norte (N) e Noroeste (NO), porém 

houve ocorrência em todas as outras direções, com menor 

frequência. 

As velocidades na primavera se mantiveram com a mesma 

incidência do outono, predominando o regime de brisa 

leve. 

 
Figura 4: Direção predominante dos ventos de primavera 

(14/11/2017 a 14/12/2017). 

CONCLUSÃO 

No estudo realizado de caracterização dos ventos nos 

períodos de primavera e outono, houveram pouca variação 

entre as médias diurnas e noturnas de velocidade, sendo a 

direção predominante de ventos vindos de Noroeste (NO) 

e Norte-Noroeste (NNO).    

Segundo a escala apresentada como referência, os ventos 

mais fortes são de brisa leve, durante o período diurno, 

atingindo velocidades máximas de 4,5 m.s-1 e 3,9 m.s-1 

para as estações da primavera e outono, respectivamente.  
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1 INTRODUÇÃO 

O modelo tradicional de ocupação da Amazônia tem 

levado a um aumento significativo do desmatamento 

(Alencar et al. 2004). Dentre os estados que compõe a 

Amazônia Ocidental, Rondônia é o mais desmatado, 

seguido de Mato Grosso e Pará (Inpe, 2017). Varias ações 

tem diminuído as taxas de desmatamento, sendo uma 

destas, a criação de Unidades de Conservação (UC). 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o 

desmatamento no interior da Reserva Extrativista 

(RESEX) Aquariquara. Essa classificação de UC permite a 

exploração do ambiente de modo a garantir a perenidade 

dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais 

atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 

economicamente viável (RONDONIA, Decreto lei nº 

1.144 de 2002). 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Caracterização da Área de Estudo 

A Resex Aquariquara foi criada pelo Decreto nº 7.106 no 

ano de 1995, juntamente pelo complexo UC de 

Machadinho do Oeste e pertence ao municipio Vale do 

Anarí, estado de Rondônia (Figura 01).  Possui área de 

18.100 hectares, e se encontra na Bacia Hidrográfica do rio 

Ji-Paraná, tendo à margen esquerda a sub-bacia do rio 

Machadinho. 

 
Figura 1 – Mapa de Localização da Resex Aquariquara 

O clima de acordo com Koppen-Geiger é classificado 

como Aw, com temperatura média de 25,5 ºC, e 

pluviosidade média anual de 2.200 mm, com maior 

volume concentrado no verão e menor no inverno. 

(SEDAM, 2010) 

A predominância geológica na Resex Aquariquara, são as 

Rochas Gnáissicas de origem magmática de alto grau 

metamórfico. São características também, uma expressiva 

migmatização, que refletem as condições tectono-termais 

que determinaram os processos metamórficos durante a 

evolução geológica (Geodiversidade do Estado de 

Rondônia, 2010). 

O solo da UC é classificado como Latossolo Vermelho 

Amarelo. Este solos são utilizados para a agropecuária por 

apresentarem limitações químicas para o desenvolvimento 

de sistemas radiculares, sendo necessária a adubação 

fosfatada.  

Nesta UC há dois tipos principais de vegetação: a Floresta 

Ombrófila Densa Submontana de Dossel uniforme, que 

está condicionada a ocorrência de temperaturas elevadas e 

altas precipitações distribuídas ao longo do ano; e a 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeira que 

é considerada como uma transição da anterior.  Esta região 

apresenta gradientes climáticos com mais de 60 dias sem 

ocorrência de chuva. Podem também ocorrer em 

depressões que ficam inundadas temporariamente. (IBGE, 

2012) 

De acordo com o cadastro da Associação dos Seringueiros 

de Machadinho do Oeste (ASM), existem cerca de 47 

famílias vivendo na UC, onde a principal atividade na 

Resex é o Manejo Florestal. A prática vem sendo 

desenvolvida a dez anos e abrange uma área de 

aproximadamente 50% da UC. Além disso, é subdividida 

em Planos Operacionais Anuais de 500 hectares, ou seja, a 

cada ano são explorados 500 hectares da Resex sob regime 

de manejo, de modo que a atividade tenha um ciclo 

previsto de 20 anos  (Moreira&Muller, 2011). 

2.2 Materiais e Métodos 

Para análise e interpretação com vista superior à situação 

do desmatamento dentro da Resex Aquariquara, foram 

utilizadas imagens do Satélite LANDSAT 5, na data 

05/08/1995, e LANDSAT 8, na data de 05/07/2018, ambas 

de  órbita-ponto 231/067. As imagens foram adquiras 

gratuitamente através da plataforma Sciencefor a 

Changing World (USGS). Foi utilizado o Software QGIS 

2.14.20 como ferramenta para preparação das imagens.  

A preparação das imagens consiste na correção 

atmosférica pelo método DOS (DarkObjetcSubtration), 

que utiliza os dados da própria imagem para a 

correção(FRAGAL & MONTANHER, 2011) e reprojeção 

para o sistema de coordenadas UTM. Foi realizada 



 

 

composição com as bandas 4(R)-3(G)-2(B) para o Landsat 

5, e 6(R)-5(G)-4(B) para o Landsat 8, proporcionando 

nesta combinação espectral um melhor destaque das áreas 

de interesse.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após analisar as imagens, percebe-se que o 

desflorestamento na Reserva Extrativista teve um aumento 

gradativo com o passar dos anos. No ano de criação do 

Decreto observa-se que já haviam áreas desflorestadas, 

aproximadamente 0,5hectares (Figura 2). Esse 

desflorestamento é resultado das atividades familiares na 

unidade, aproximadamente 47 famílias, que obtêm a sua 

renda através da agricultura familiar (Costa, et al., 2013).  

 
Figura 2 – Desflorestamento da Resex Aquariquara em 1995 

Em 1995 iniciou-se a elaboração do Plano de Manejo 

Florestal visando à exploração de madeira, principalmente 

do látex de seringueiras. Vale salientar que, o manejo é 

desenvolvido de forma tradicional, ou seja, os extrativistas 

percorrem longas distâncias entre um individuo e outro 

para depositar os recipientes e riscar as árvores para 

coletar o látex (Moreira; Muller, 2011). 

As explorações iniciaram-se efetivamente em 1998. Outro 

fator que contribuiu para o aumento do desflorestamento, 

foi a migração de pessoas para o municipio de 

Machadinho do Oeste, que consequentemente aumentaram 

os processos de ocupação, extração de madeiras, 

agricultura e pecuária, que são atividades econômicas que 

determinam o uso do solo no município(GOMES, 2010). 

Paralelo ao Plano de Manejo criou-se a Associação de 

Seringueiros de Machadinho do Oeste (ASM), que é 

intermediária na venda da borracha, e, encamina essa 

matéria prima para a Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), que tem um programa de 

subsidio voltado para a produção da borracha. 

Um estudo realizado por Moreira e Muller (2011), indica 

que a Resex Aquariquara é a segunda Unidade de 

Conservação do estado de Rondônia que mais produz 

Castanha e Látex, ficando atrás somente da Reserva 

Extrativista Rio Cautário.  

O Plano de Manejo Florestal trouxe, e trará beneficios aos 

moradores internos à unidade de conservação, e ao 

município de Machadinho do Oeste, tanto em aspectos 

sociais quanto econômicos. Em contrapartida, é um 

incentivo para a exploração de seringueiras e outros 

produtos como café e Castanha do Brasil.  No entanto, este 

proceso de exploração contribui para a abertura de novas 

estradas no interior da UC e para o desflorestamento da 

área. O desflorestamento para o ano de 2017 alcançou 

cerca de 1,4 hectares (Figura 3). 

 
Figura 3 – Desflorestamento da Resex Aquariquara em 2017 

4 CONCLUSÃO 

Após a análise do desflorestamento por imagen landsat, é 

possível perceber que, embora a UC permita o uso 

sustentável dos recursos, apenas cerca de 8% de todo o 

territorio foi desflorestado em 23 anos. Isso prova que o 

Plano de Manejo Florestal é executado de forma correta 

pelos moradores da região, e vem contribuindo para a 

preservação da Unidade, garantindo os recursos presentes 

no local para as futuras gerações. No entanto, observa-se 

que no entorno da UC o desmtamento avançou muito e 

poderá afetar a unidade no futuro.  
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1 INTRODUÇÃO 

A fragmentação de habitats ocasiona perdas de fluxo 

gênico, migração, indivíduos e populações de espécies 

(GONÇALVES, 2006). Deste modo, há grande 

necessidade de realização de estudos genéticos em 

populações naturais para que sejam feitas estratégias 

adequadas para conservação da diversidade genética, de 

uso e manejo adequado (MELO, 2012). 

Avise (2010) define genética da conservação como estudos 

genéticos destinados à compreensão de processos 

populacionais e evolutivos relevantes para a conservação 

de espécies ameaçadas. O uso de marcadores moleculares 

juntamente com as teorias que abrangem a genética de 

populações, a filogenia/filogeografia e a ecologia 

molecular, é de extrema importância para planos de 

conservação in situ da biodiversidade brasileira e mundial. 

Cecropia spp proveniente da família Urticaceae e 

popularmente conhecida e difundida como embaúba é uma 

espécie pioneira, perenifólia (CARVALHO, 2003), de 

suma importância ecológica visto seu rápido 

desenvolvimento e sua associação à recolonização de 

clareiras naturais e áreas fragmentadas. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 

variabilidade genética em populações de Cecropia spp. em 

fragmentos florestais no município de Campo Mourão, 

Paraná. Buscou-se também verificar o efeito da 

fragmentação florestal em ambientes de influência urbana. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Coleta 

O estudo ocorreu no perímetro urbano do município de 

Campo Mourão, Paraná, onde foram coletados um total de 

54 indivíduos, em sete fragmentos, sendo estes o Bairro 

Flora II e III (“FRAG1”, 24º02’ S, 52º21’ O); BR 487 

(“FRAG2”, 24º01’S, 52º26’O); Bairro Cidade Alta I e II 

(“FRAG3” e “FRAG4”, 24º 01’S, 52º 23’O); Parque das 

Torres (“FRAG5”, 24º 01’ S, 52º 22’O); BR 369 

(“FRAG6”, 24º05’S, 54º24’O) e Seminário Diocesano de 

São José (“FRAG7”, 24º04’S, 52º24’ O). 

2.2 Extração e quantificação 

Depois de coletados, os indivíduos foram levados ao 

laboratório da Universidade Tecnológica do Paraná – 

campus Campo Mourão, onde foram realizadas as 

extrações do DNA genômico conforme o kit de extração 

da Invitrogen PureLink® Plant Total DNA Purification 

por meio da maceração de 1cm do material coletado com 

250µl de tampão de ressuspensão e transferido para tubo 

ependorff 1,5ml com 15 µl de SDS 20% e 15 µl de RNAse 

A (20mg/ml). O produto foi incubado a 55ºC durante 15 

minutos no thermo-shaker para realizar a lise da amostra e 

posteriormente centrifugado à 14.000 rpm por 5 minutos 

para a retirada das substâncias insolúveis. O sobrenadante 

foi transferido para um tubo de microcentrífuga estéril, 

junto a 100 µl de tampão de precipitação (N2), incubado 

por 5 minutos a 20oC e centrifugado novamente por 5 

minutos a 14.000 rpm sendo transferido para novo tubo 

estéril com 375 µl de tampão de ligação (B4) com etanol. 

Para a purificação do DNA, foram utilizados os tubos spin, 

também fornecido pelo kit PureLink®, e nele foram 

transferidas as amostras e centrifugadas à 15.000 rpm 

durante 30 segundos e assim descartando o anexo com o 

fluido. Depois de descartada, lavou-se o cartucho do tubo 

spin com 500 µl de tampão (W4) e submetido novamente à 

centrifugação durante 30 segundos, o descarte ocorreu 

novamente e a lavagem ocorreu novamente, mas agora 

com o tampão de lavagem W5 e centrifugou por mais 30 

segundos à mesma velocidade. Repetindo as lavagens com 

os tampões W4 e W5 novamente. Para a retirada de 

qualquer tampão residual, a amostra foi centrifugada em 

velocidade máxima por 2 minutos. Descartou-se o tubo de 

coleta e colocou-se o cartucho em novo tubo estéril e 

eluido com 100 µl de tampão de eluição E1, submetendo a 

amostra em centrifugação máxima por 1 minuto. O 

cartucho foi descartado novamente, mantendo no tubo de 

coleta o DNA purificado. Sento posteriormente 

armazenadas a -20ºC para futuras aplicações. 

Para a quantificação de DNA genômico das amostras 

foram analisados a absorbância de luz que cada amostra 

apresentava, medindo assim a quantidade de material 

genético ali encontrado, obtendo-se concentrações(ng/µl), 

servindo de embasamento para cálculos de ajuste ao 

protocolo de Reação de Polimerase em Cadeia (PCR).  

2.3 PCR e eletroforese 

Ferreira & Grattapalia (1998) explicam que a reação de 

polimerase em cadeia (PCR) é uma técnica que envolve a 

síntese enzimática in vitro na presença da enzima DNA 

polimerase.  

Para este trabalho, foi utilizado um volume final de 25 µl, 

composto de 1µl de DNA, 3 µl primer ISSR 04 (com 

sequência ACA CAC ACA CAC ACR G), 2,5 µl Buffer 

10x, 2,5µl dNTP 2,5mM, 0,75µl MgCl 50mM, 0,2 µl Taq. 

Polimerase e 15,05 µl de H20 em cada microtubo. 



 

 

A PCR foi realizada no termociclador Long Gene ® 

modelo A3000, sendo assim escolhido uma temperatura 

adequada para o anelamento para a Cecropia. Para isso 

realizou-se um teste com as temperaturas para, 

posteriormente, serem analisadas em uma corrida de 

eletroforese, escolhendo assim as temperaturas que foram 

dadas os melhores resultados. As melhores condições para 

o progresso do estudo foram:  Desnaturação inicial a 94ºC 

por 1,5 minuto; 40 ciclos [94ºC por 45 segundos, 54.9ºC 

por 45 segundos, 72ºC por 1,5 minutos], com extensão 

final a 72ºC por 10 minutos. O produto da reação foi 

submetido à eletroforese em gel de agarose a 1% e tampão 

TBE 0,5x, a 110 volts em proporção de 2:3 µl de corante e 

DNA por 40 minutos. O resultado obtido no procedimento 

anterior teve uma imagem capturada por um 

fotodocumentador L-PIX ® com luz ultravioleta. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliadas a variabilidade dos 54 indivíduos, onde 

53 se anelaram com o primer indicado (Figura 1), 

verificando-se um total de 103 bandas com proporções 

variando de 100 a 1500pb, onde 44 eram polimórficos. 

 
Figura 1 – Resultado da eletroforese de parte dos indivíduos de 

Cecropia spp utilizando o primer ISSR 04. 

A partir da relação de similaridade entre os sete 

fragmentos (Figura 2), nota-se uma ampla diversidade 

entre as similaridades dos indivíduos obtendo-se entre os 

fragmentos indivíduos clones (1,0) e ao mesmo tempo 

indivíduos com nenhuma similaridade entre si, 

direcionando para duas possibilidades. A primeira, quanto 

a eficácia devido à interação efetiva de dispersores com a 

Cecropia, por apresentar como principais contribuintes 

animais de longos voos assim como dispersão por 

anemocoria. Outra possibilidade que também pode 

explicar indivíduos distantes geograficamente estarem 

próximos geneticamente são os resquícios de populações 

que a tempos atrás eram somente uma e que se isolaram 

após o efeito da fragmentação. 

 
Figura 2: Dendograma gerado da Similaridade de Bray-Curtis 

para os 7 fragmentos. 

Nota: (*) indivíduos do fragmento 1; (*) indivíduos do fragmento 

2; (*) indivíduos do fragmento 3; (*) indivíduos do fragmento 4; 

(*) indivíduos do fragmento 5; (*) indivíduos do fragmento 6; (*) 

indivíduos do fragmento 7. 

O valor obtido de p=0,51 (Figura 3) não foi significativo 

para correlação linear, não demonstrando influência direta 

da distância geográfica na diversidade genética das 

populações estudadas. 

 
Figura 3 - Correlação de Pearson entre distância geográfica e 

diversidade genética de Simpson (D). 

4 CONCLUSÃO 

O primer utilizado para o estudo mostrou-se eficaz para as 

configurações utilizadas, pois foram aneladas 53 dos 54 

indivíduos, 98% das amostras. As populações de Cecropia 

sp. Não apresentaram estruturação genética, ou seja, não 

houve correlação direta entre as distâncias genéticas e 

geográficas. Observou-se um efeito danoso da 

fragmentação florestal na região de Campo Mourão com 

efeito tamponante dos processos ecológicos como 

polinização e dispersão dessas espécies como modelo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos principais aspectos relacionados a fragmentação de 

florestas é o efeito de borda, que ocorre quando dois 

ecossistemas estão separados entre si por brusca transição e 

ocasiona alterações significativas na biodiversidade da 

extensão limítrofe do fragmento (Murcia, 1995). 

O presente trabalho objetivou estudar o efeito de borda 

sobre a composição microbiana de actinobactérias (ACT) e 

fungos do solo do Parque Nacional do Iguaçu (PNI). 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido em uma extensão do PNI 

localizada no município de Serranópolis do Iguaçu/ PR, 

entre as coordenadas 25º27’18” e 25º27’16” Sul e 

54º03’55” Oeste. 

Foram selecionadas duas áreas: “Área 1” (área com menor 

interferência antrópica) e “Área 2” (área com maior 

interferência antrópica – antiga estrada do Colono), 

distanciadas entre si em 500 m. Em cada uma, foram feitas 

amostragens em três pontos ao longo do gradiente borda-

interior, entrando 400 m no PNI. O primeiro ponto foi 

demarcado na divisa entre a matriz e o fragmento. O 

segundo e o terceiro ponto foram demarcados a cada 200 m, 

perpendiculares a borda. 

Em cada ponto foi demarcada uma área de 30 cm x 100 cm 

e retirada duas amostras da camada superior do solo (Lima 

et al., 2014) para análises químicas e microbiológicas. Nos 

mesmos pontos foi demarcada uma área de 0,5 m x 0,5 m 

para análise de plantas rasteiras. 

2.1 Análise Química do Solo 

Os fatores avaliados foram: pH em água, concentração de 

matéria orgânica ([MO]), a partir do método WalkeyBalck, 

e concentração de fósforo, pelo método Mehlich, devido a 

influência desses fatores no desenvolvimento dos 

microrganismos e na qualidade do solo. 

2.2 Análise de Plantas Rasteiras 

Foi feita uma análise de plantas rasteiras devido a sua 

influência no desenvolvimento de microrganismos no solo. 

Em cada ponto de amostragem foi lançado 3 vezes um 

quadrado de 0,5m × 0,5m, com uma distância de 10m entre 

si. Em cada quadrado foi contado o número de plantas 

rasteiras.  

2.3 Análise Microbiológica 

Foram adicionadas 15 g das amostras de solo a 135 mL de 

solução salina 0,85% estéril (diluição 10-1). Os frascos com 

as amostras foram mantidos em agitador orbital a 145 rpm 

por 30 minutos e, após esse período, foram preparadas 

soluções decimais seriadas até 10-6  (Lima et al., 2014). 

Para a contagem de ACT utilizou-se a técnica spread-plate 

em meio de cultura Ágar Amido Caseína com pH 7. A partir 

das diluições seriadas, foram transferidos 100 μL para as 

placas de Petri contendo o meio de cultura. O ensaio foi 

realizado em duplicata. As placas foram incubadas a 28°C 

por 10 dias (Shaikh et al., 2013). Após este período, foi 

realizada a contagem das unidades formadoras de colônias 

(UFC). 

Para a contagem de fungos também foi utilizada a técnica 

de spread-plate em meio de cultura Ágar Dicloran Rosa 

Bengala Cloranfenicol Base. A partir das diluições 10-1 a 10-

5, foram transferidas alíquotas de 100 μL para placas de 

Petri contendo o meio de cultura. O ensaio foi realizado em 

duplicata. As placas foram incubadas a 25ºC por 7 dias. 

Após esse período foi realizada a contagem das UFC. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise Química do Solo 

Os valores de pH não apresentam grandes variações entre 

os pontos, não evidenciando a influência do efeito de borda. 

Segundo Brady & Nyle (1989), o pH ideal do solo varia 

entre 5,5 e 7. Deste modo, as amostras apresentaram valores 

considerados ideais para a qualidade do solo. Os resultados 

obtidos estão listados na Tabela 1.  

 

Área de 

Coleta 

Ponto de 

Coleta 

pH em 

água 

[MO] 

(g.kg-1) 

Fósforo 

(mg.dm-3) 

ÁREA 1 

0 5,34 32,24 6,20 

200 6,48 32,91 9,60 

400 6,04 32,91 11,10 

ÁREA 2 

0 6,14 33,58 30,00 

200 5,72 34,93 33,40 

400 5,58 24,19 11,90 

Tabela 1: Resultados da análise química do solo. 

 

Verificou-se que não houve grandes variações na [MO], 

indicando que sua produção e incorporação ao solo não 

sofreu influência do efeito de borda. 

Ainda assim, a “Área 2” apresentou maior [MO] por ser um 

local que vem se regenerando ao longo do tempo. Esse 

processo de regeneração faz com que o solo alcance picos 

nas concentrações de materia orgânica, até que se recupere 

por completo e estabilize esse teor (Bustamant et al., 2004), 

com exceção do Ponto 400, onde houve uma queda na 

concentração, provavelmente devido ao fato de que a partir 

dos 300 m, a mata se apresenta aberta e com indícios de 

atividades antrópicas. 

Quanto a concentração do fósforo, houve influência pelo 

efeito de borda nas duas áreas avaliadas, aumentando o teor 

desse nutriente, conforme aumenta a distância da borda. 

Na “Área 2”, houve um aumento nos dois primeiros pontos, 



 

 

seguido de uma queda no Ponto 400 devido ao fato da área 

estar aberta e com sinais de ação antrópica. Apesar desta 

área estar em estágios iniciais de sucessão ecológica, 

apresentou teores mais elevados de fósforo. Isso se dá, 

devido ao fato dessa área estar em processo de regeneração 

(Bustamant et al., 2004). 

3.2 Análise de Plantas Rasteiras 

Os resultados obtidos estão listados na Tabela 2. 

 
Área de 

Coleta 

Ponto de 

Coleta (m) 

Número médio de 

plantas rasteiras 

Desvio 

Padrão 

Área 1 

0 5 4,08 

200 2,33 2,05 

400 3 2,16 

Área 2 

0 29,33 19,36 

200 3,67 0,94 

400 9,33 3,68 

Tabela 2: Levantamento de plantas rasteiras. 
 

Os dados indicam que houve efeito de borda nas duas áreas 

avaliadas,  com maior frequência de plantas rasteiras na área 

limite do fragmento. Esse fato é explicado, pois a presença 

dessas plantas é fortemente influenciadas pelo estágio de 

sucessão ecológica do ambiente e se apresentarem em maior 

quantidade em estágios iniciais (Paula et al., 2004). 

A “Área 2” apresentou maiores valores em relação a “Área 

1”. Verificou-se valores maiores no primeiro ponto de 

ambas as áreas estudadas. Na “Área 1”, os dois últimos 

pontos apresentaram valores próximos. Já na “Área 2” 

houve uma redução no segundo ponto, seguida de um 

aumento do último ponto. Esse aumento ocorreu em função 

da área estar aberta e com sinais de ação antrópica. 

3.3 Contagem de Microrganismos 

As colônias ACT foram encontradas em quantidades 

significativas apenas na diluição 10-1 (Tabela 3). 
 

Área de 

Coleta 

Ponto de 

Coleta (m) 

UFC por Grama de 

Solo (x104 UFC.g-1) 

Desvio 

Padrão 

ÁREA 1 

0 17,55 3,5 

200 29,25 3,5 

400 51,30 18 

ÁREA 2 

0 22,05 0,5 

200 30,15 3,5 

400 53,10 9 

Tabela 3: Levantamento de ACT na diluição 10-1. 
 

Os resultados encontrados demonstram que houve efeito de 

borda, com o aumento concentração de ACT ao longo da 

extensão de 400 m. 

A “Área 2” apresentou uma [MO] ligeiramente maior que a 

“Área 1”, fato esse que pode ter contribuído para a maior 

população de ACT  encontradas nesse local, já que seu 

desenvolvimento é comumente associado a disponibilidade 

de MO (Goodfellow & Williams, 1983).  

As colônias de fungos foram encontradas em quantidades 

significativas apenas na diluição 10-1 (Tabela 4). 

 

 

 

Área de 

Coleta 

Ponto de 

Coleta (m) 

UFC por Grama de 

Solo (x104 UFC.g-1) 

Desvio 

Padrão 

Área 1 

0 97,65 2,5 

200 40,50 1 

400 51,30 43 

Área 2 

0 31,50 0 

200 11,47 37,5 

400 23,40 1 

Tabela 4: Levantamento de Fungos na diluição 10-1. 
 

Os dados indicam que houve efeito de borda nas duas áreas. 

Na “Área 1” os fungos foram mais frequentes. Verificou-se, 

em ambas as áreas, maior concentração no ponto 0, assim 

como maior número de plantas rasteiras. Contudo, o local 

de maior potencial para o desenvolvimento dos fungos é a 

rizosfera, por isso o número de microrganismos nessa 

região é maior (Pelczar et al., 1997), indicando que há 

influência do efeito de borda ocorrendo em distâncias 

inferiores a 200 m. 

4 CONCLUSÕES 

Para a comunidade microbiana de ACT, o efeito de borda 

se estende ao longo das duas áreas estudadas. 

Quanto a comunidade microbiana de fungos, o efeito de 

borda apresentou influência no desenvolvimento desses 

microrganismos, porém de forma indireta, já que a 

fragmentação afeta no enraizamento da vegetação local, 

ocasionando um maior número de plantas rasteiras e, deste 

modo, maior quantidade de fungos nestes pontos. 

Pode-se perceber a importância dos microrganismos na 

análise de solo e os impactos negativos que o efeito de borda 

podem causar a comunidade microbiana do solo. 
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1 INTRODUÇÃO

A  umidade  relativa  e  a  temperatura  do  ar  são
elementos  climáticos  imprescindíveis  de  serem
medidos  em  estações  meteorológicas.  Com  essas
variáveis pode-se estimar a concentração do vapor
de água na atmosfera,  a qual  é  utilizada  em uma
ampla  variedade  de  aplicações  de  engenharia,
principalmente relacionadas a estudos hidrológicos
(Vissotto  et.  al.  2016,  Dias  et.  al.  2017,  entre
outros).  Como  é  de  se  esperar,  a  qualidade  das
medições  influi  diretamente  nos  resultados  das
aplicações.  Assim,  neste  trabalho  estamos
avaliando e corrigindo as concentrações  de vapor
de água na atmosfera, obtidas a partir da umidade
relativa do ar e da temperatura por um sensor de
baixo  custo,  comumente  utilizado  em  estações
meteorológicas.

2 METODOLOGIA

Neste  trabalho  estão  os  resultados  de  uma
campanha  de  intercomparação  de  sensores
utilizados  para  medição  de  vapor  de  água  na
atmosfera, que teve por finalidade avaliar e corrigir
os dados medidos por dois sensores de baixo custo
utilizando um sensor de alta acurácia.
Os sensores foram instalados no reservatório do Rio
Verde localizado em Araucária – PR em outubro de
2017 (vide  Figura  1).  Os  dois  sensores  de  baixo
custo são do modelo CS500 (Campbell Scientific) e
operavam a 1 Hz,  enquanto que o sensor de alta
acurácia operava a 20 Hz e é do modelo Irgason da
fabricante  Campbell  Scientific.  Todos os sensores
foram instalados na mesma altura de medição em
relação à superfície da água.

Figura 1: Estação micrometeorológica instalada no
reservatório do Rio Verde, Araucária - PR.

ssOs sensores CS500 medem a umidade relativa do
ar  (y)  e  a  temperatura  do  ar  (T).  Essas  variáveis
foram utilizadas para obter a concentração de vapor
de água (cv) na atmosfera através das equações:

e s=610,78e17,2694 (T −273,25) / (T −35,86 )     (1)

ea = yes                                                   (2)

c v=
ea

RvT
                            (3)

onde  ea é  a  pressão  parcial  do vapor  de água na
atmosfera,  es  é a pressão de saturação do vapor de
água  na  atmosfera  e  Rv  =  461,53  J  kg-1  K-1  é  a
constante  dos  gases  para  o  vapor  de  água  na
atmosfera.  Já  o  analisador  Irgason  mede  a
concentração  do  vapor  de  água  na  atmosfera
diretamente.

Os  dados  utilizados  neste  trabalho  são  de  uma
amostra de quatro dias da campanha: do dia 16 de
outubro de 2017 até 19 de outubro de 2017, cujas
concentrações  foram  promediadas  em
concentrações  médias  de  1  minuto,  totalizando
4088 dados de concentrações de vapor de água. As
concentrações médias de 1 minuto dos sensores de
baixo custo foram denominadas por cv,g1 e cv,g2, e as
concentrações  médias  de  1  minuto  medidas  pelo
Irgason foram denominadas por cv,irg.
As  concentrações   cv,g1 e cv,g2 foram  ajustadas  às
concentrações do Irgason,

cv,irg = ai cv,gi + bi,                         (4)
para obter o coeficiente angular (ai) e o coeficiente
linear (bi) da equação de correção:

ci = ai cv,gi + bi,                         (5)
onde o índice i=1 é a correção de cv,g1 e i = 2 para
correção de cv,g2. As concentrações corrigidas foram
avaliadas com as medidas de erro relativo médio e
erro absoluto médio:

ε=
1
n∑i=1

n |c v, irg –c i|
c i

,                  (6)

εa=
1
n∑i=1

n

|c v, irg – c i|,                  (7)    

respectivamente.

3 RESULTADOS
As concentrações do vapor de água medidas pelo
Irgason e pelos sensores CS500 estão dispostas nos
gráficos  de  dispersão  das  Figuras  2  e  3.  Nessas



figuras,  na  cor  cinza  estão  as  concentrações  de
vapor  de água  sem correção  e na cor  preta estão
essas concentrações corrigidas. Além disso, dispôs-
se na Tabela 1 os resultados das medidas de erro
absoluto  e  relativo  das  concentrações  medidas  e
corrigidas.

ε (%) εa (g m-3)

cv,gi ci cv,gi ci

CS5001 9,2 0,7 1,17 0,08

CS5002 2,7 1,3 0,32 0,15
Tabela 1: Erro relativo e absoluto das concentrações de

vapor de água medidas (cv,gi) e corrigidas (ci).

As  equações  obtidas  para  correção  das
concentrações dos sensores CS500 são:

c 1=1,04570955575c v ,g1 – 1,75723612437,(8)
c2=1,10510558029c v ,g2 – 1,5159564111. (9)

Nota-se na Tabela  1 e  nas  Figuras  2 e  3,  que as
equações supracitadas corrigiram as concentrações
dos  sensores  CS500.  O  erro  relativo  médio  das
concentrações medidas pelo CS5001 decaiu de 9,2%
para  0,7%  e  para  o  CS5002 esse  erro  decaiu  de
2,7% para  1,3%.  Embora  o  sensor  CS5002 tenha
apresentado as menores medidas de erro antes da
correção, após a correção seus erros eram maiores
do que os erros obtidos para o sensor CS5001. Isso
ocorreu porque a correção aplicada neste trabalho
remove  o  erro  sistemático  desses  sensores,
prevalecendo  apenas  erros  aleatórios.  Como  se
pode observar  nas Figuras 2 e 3,  as medições do
CS5001 são mais precisas  do que as medições do
CS5002:  a  correlação  de  Pearson  obtida  para  o
conjunto  de  dadosc v ,g1×cv , irgfoi  de  0,9976
enquanto que parac v , g2×cv , irgfoi de 0,9913.

Figura 2: Concentrações de vapor de água corrigidas c1 e
sem correção cv,g1 contra cv,irg..

Figura 3: Concentrações de vapor de água corrigidas c2 e
sem correção cv,g2 contra cv,irg..

Ss

4 CONCLUSÕES

Neste  trabalho,  avaliou-se  e  corrigiu-se  as
concentrações  medidas  por  dois  analisadores  de
baixo  custo,  utilizados  para  medição  da
concentração  de  vapor  de  água  na  atmosfera:
CS5001 e  CS5002.  Ao  comparar  o  desempenho
desses  analisadores,  notamos  que  o  analisador
CS5001 apresentou  maior  precisão  porém  menor
exatidão  nas  medições  de  H2O  atmosférico  em
relação ao CS5002, de modo que o erro médio do
CS5001 e  do  CS5002  era  de  9,2%  e  2,7%  da
concentração medida, respectivamente. No entanto,
a correção linear utilizada neste trabalho corrige  os
erros sistemáticos dos sensores, fazendo com que o
sensor mais preciso apresente maior acurácia.
Após a correção o sensor  CS5001  apresentou erro
relativo médio de 0,7% da concentração medida e o
sensor  CS5002 o  erro  relativo  médio de 1,3% da
concentração medida.
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1 INTRODUÇÃO 

A temperatura é uma das mais importantes características 

para avaliação da qualidade da água, pois a mesma afeta 

aspectos físicos e reações químicas e biológicas (Chen et 

al., 2016). Em muitos contextos, a temperatura de um rio 

não é medida, e por isso o desenvolvimento de uma forma 

de estimar/prever essa temperatura é essencial para estudos 

ambientais e planos de restauração.  

Estudos de análise de tendência revelaram que a evolução 

da temperatura da água é similar a da temperatura do ar 

(Larnier et al., 2010), e dessa forma regressões lineares 

entre as temperaturas da água rio e do ar são uma 

alternativa para estimar a temperatura da água. Portanto, o 

objetivo desse trabalho é analisar a correlação entre as 

temperaturas da água e do ar e verificar se essa correlação 

pode ser representada por uma regressão linear ou não 

linear. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Medições e local de estudo 

A bacia hidrográfica do rio Verde situa-se no estado do 

Paraná, nos municípios de Campo Magro, Campo Largo e 

Araucária, e integra a bacia do Alto Iguaçu. A bacia possui 

área total de 257 km², e a vazão do rio varia entre 0.10 e 

0.40 m³ s
-1

 durante o ano (Cunha et al., 2011). O período 

de monitoramento ocorreu entre junho de 2017 e julho de 

2018. 

As temperaturas do ar (Tar) e da água (Tag) foram medidas 

pelos instrumentos especificados na Tabela 1. A 

temperatura da água foi medida próxima à margem do rio 

e a temperatura do ar foi medida em uma estação 

meteorológica próxima ao rio. As medições foram 

realizadas continuamente, com um intervalo de 10 minutos 

entre cada medição. Para aplicações das regressões linear e 

não linear, foram calculadas médias diárias das 

temperaturas. 

 

Variável Equipamento Marca Resolução 

Tag LimniDB-CAP dualBASE 0.01 ºC 

Tar HMP60 Vaisala 0.01 ºC 
Tabela 1: Descrição dos sensores. 

2.2 Regressão linear 

De forma geral, utilizar uma regressão entre duas variáveis 

é buscar uma equação para se estimar a condicional de 

uma variável, dado os valores da outra. A regressão linear 

é dada pelo ajuste dos dados em uma função linear, entre a 

temperatura da água (variável dependente) e a temperatura 

do ar (variável independente): 

𝑇𝑎𝑔 = 𝑎𝑇𝑎𝑟 + 𝑏, (1) 

em que a e b são os coeficientes angular e linear da 

equação, respectivamente. Os valores desses coeficientes 

são obtidos através do Método dos Mínimos Quadrados 

(MMQ): 

𝑎 =
𝑛 ∑ (𝑇𝑎𝑟𝑇𝑎𝑔)−∑ 𝑇𝑎𝑟

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑇𝑎𝑔

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑇𝑎𝑟²𝑛
𝑖=1 −(∑ 𝑇𝑎𝑟)²𝑛

𝑖=1

   (2) 

𝑏 =  �̅�𝑎𝑔 − 𝑎�̅�𝑎𝑟  (3) 

 

2.3 Regressão não linear 

A relação entre a temperatura da água e do ar pode ser 

representada por uma função em formato 

sigmoidal/logística (Mohseni et al., 1998), dada por: 

𝑇𝑎𝑔 = 𝜇 +
𝛼− 𝜇

1+𝑒𝛾(𝛽−𝑇𝑎𝑟),  (4) 

onde μ é a temperatura mínima da água, α é a temperatura 

máxima e Ƴ é função do ponto de inclinação β da função 

(Morril et al., 2005). 

Para avaliar a regressão que mais se adequou aos dados 

medidos, o coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe 

(NS) foi calculado. O mesmo é obtido por: 

𝑁𝑆 = 1 −
∑ (𝑇𝑠𝑖𝑚,𝑖−𝑇𝑜𝑏𝑠,𝑖)²𝑛

𝑖=1

∑ (𝑇𝑜𝑏𝑠,𝑖−�̅�𝑜𝑏𝑠)²𝑛
𝑖=1

,   (5) 

onde Tsim e Tobs são as temperaturas da água simuladas e 

observadas, respectivamente. O NS atinge como valor 

máximo 1 e não há um valor mínimo (Morril et al., 2005), 

contudo valores positivos indicam que a temperatura 

estimada é uma  aproximação melhor que a utilização de 

somente o valor médio das temperaturas. 

Outra forma de avaliar os métodos de regressão é pelo erro 

quadrático médio (EQM): 

𝐸𝑄𝑀 = √
∑ (𝑇𝑠𝑖𝑚,𝑖−𝑇𝑜𝑏𝑠,𝑖)²𝑛

𝑖=1

𝑛
.   (6) 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 mostra a evolução temporal das médias diárias 

das temperaturas do ar e da água. Observa-se que as 

flutuações da temperatura do ar são mais acentuadas que 

as da água, e que as flutuações da temperatura da água 

seguem o mesmo padrão da temperatura do ar, mostrando 

uma tendência nas medições no ar. A partir dessa 

observação, a média móvel simples da temperatura do ar 

foi calculada utilizando um intervalo de sete dias, e pode-



 

 

se observar que a temperatura da água diária se aproxima 

dos valores da média móvel da temperatura do ar. 

A Figura 2 apresenta um gráfico de dispersão entre os 

valores das médias diárias das temperaturas do ar e da 

água e as funções obtidas pelas regressões linear e não 

linear. É possível notar que ambas as regressões se ajustam 

adequadamente aos dados de temperatura.  

 
Figura 2: Gráfico de dispersão entre as temperaturas do ar e da 

água do Rio Verde. 

Para verificar a regressão que melhor se adequou aos 

dados médios diários, o NS e o EQM foram calculados. A 

Tabela 2 mostra as funções obtidas a partir das duas 

regressões e os valores de NS e EQM. A partir desses 

resultados, observa-se que as regressões obtiveram tando 

NS quanto EQM bem próximos, sendo o valor para a 

estimativa da temperatura da água através da regressão não 

linear maior no caso do NS e sendo menor no caso do 

EQM. Os valores encontrados são similares aos calculados 

por Mohseni et al. (2005).  

Regressão Função NSC 
EQM 

(ºC) 

Linear 𝑇𝑎𝑔 = 0.69𝑇𝑎𝑟 + 5.47 0.85 0.95 

Não 

Linear 
𝑇𝑎𝑔 = 9.75 +

21.61 − 9.75

1 + 𝑒0.35(15.17−𝑇𝑎𝑟)
 0.88 0.99 

Tabela 2: Funções ajustadas aos dados e o coeficiente de Nash-

Sutcliffe. 

4 CONCLUSÕES 

Dentro da evolução temporal, a temperatura da água 

acompanha as variações da temperatura do ar - devido a 

esta ser um dos principais forçantes para mudanças na 

temperatura da água - sendo a Tag muito similar à média 

móvel de sete dias da Tar. Ao verificar a existência de 

correlação entre essas variáveis, é possível utilizar 

regressões lineares e não lineares para desenvolver funções 

para que uma possa ser estimada a partir da outra. Dentre 

estas regressões, ambas conseguiram representar bem as 

variações das temperaturas no rio Verde, pois NS e EQM 

tem valores similares para ambas as funções para 

estimativa de Tag. Contudo, em um caso de temperaturas 

do ar mais extremas, a regressão linear pode subestimar a 

temperatura da água para temperaturas do ar baixas e 

superestimar para temperaturas do ar altas, de forma que é 

possível perceber que a relação entre a temperatura do ar e 

da água é melhor representada pela regressão não linear 

para essas ocorr. 
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Figura 1: Evolução temporal da temperatura do ar (Tar), da água (Tag) e média móvel simples de sete dias da temperatura do ar (MMS7Tar). 
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1 INTRODUÇÃO 
A APA da Escarpa Devoniana está inserida no bioma Mata 
Atlântica, uma das regiões mais ricas do mundo em 
biodiversidade, e um dos biomas mais ameaçados do 
planeta, com aproximadamente 8,5% restante de suas 
florestas originais (BRASIL, 2017). De acordo com o mapa 
fitogeográfico do IBGE, há também relictos do Cerrado no 
polígono da APA, dessa forma, é necessário ter uma grande 
conscientização neste local, pois são os dois biomas 
considerados Hotspot no Brasil, com grande fragmentação 
de suas áreas originais e diversas espécies endêmicas. 
O Projeto de Lei 527/2016, elaborado pelos deputados 
Plauto Miró e Ademar Traiano, tem como objetivo alterar 
os limites da APA da Escarpa Devoniana. Afirma que o 
presente projeto exclui a área agricultável e parte dos 
reflorestamentos, preservando os pontos de interesse 
ecológico, porém reduz aproximadamente 70% da área 
estimada anteriormente, o que permite a aplicação do Novo 
Código Florestal 12.651/2012 nas margens de fendas, vales, 
cânions e corredeiras. 
O objetivo deste artigo é mostrar a importância da APA da 
Escarpa Devoniana em seu estado atual, com o intuito de 
rejeitar o Projeto de lei 527/2016, evidenciando que há 
espécies da flora ameaçadas no local, e que a redução 
proposta pode levá-las a extinção. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da área 
A área foi decretada como uma APA em 27 de março de 
1992, pelo Decreto n° 1.231, tendo como finalidade a 
proteção do Primeiro e Segundo Planalto Paranaense, 
inclusive os Campos Gerais, devido aos ecossistemas 
endêmicos, matas de galerias, afloramento rochosos, 
belezas cênicas como os cânions, vestígios arqueológicos e 
pré-históricos. Contendo uma área de 392.363,3803 
hectares, incluindo 16 municípios, sendo eles Lapa, Porto 
Amazonas, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, Campo 
Largo, Carambeí, Castro, Tibagi, Arapoti, Piraí do Sul, 
Jaguariaíva, Sengés, Quitandinha, Campo do Tenente e 
Ventania, conforme figura 1-A (IBGE, 2016/MMA, 
ICMBIO, 1992-2016). E a área após a redução (figura 1-B), 
conforme o Projeto de Lei 527/2016, constará com uma área 
de 124.832,6062 hectares, ou seja, uma área total de 
aproximadamente 32% da área integral atual. 

 
Figura 1: Localização da APA da Escarpa Devoniana integral e 

reduzida. 

O bioma predominante nessa área é a Mata Atlântica, 
ocorrendo também a presença de relictos de Cerrado, 
ilustrado na figura 2 (IBGE, 2016/MMA, ICMBIO, 1998-
2016). Com uma área de 1.110.182 Km², a Mata Atlântica 
está presente em 17 estados do território brasileiro, desde o 
Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, há uma 
grande parte da formação na região litorânea, o que faz 
distinguir de outros biomas, devido a sua heterogeneidade, 
onde o conjunto de ecossistemas naturais e suas estruturas 
e composições florísticas seguem as condições climática 
da região ocorrente. Formada por Florestas Ombrófila 
Densa, Ombrófila Mista, Ombrófila Aberta, Estacional 
Semidecidual e Estacional Decidual, e seu ecossistema 
associado com as restingas, manguezais e campos de 
altitude (INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS, 
2017). Devido ao seu estado de degradação acentuada e a 
enorme riqueza biológica e endêmica, este está incluso por 
estudiosos na lista dos Hotspots mundiais. Mesmo com a 
intensa fragmentação e destruição, o bioma mantém o 
recorde de diversidade de espécies por hectares que ainda 
não foi visto em outros biomas (Lino & Simões, 2004 
apud Santos & Páglia, 2010). 
 Já o Cerrado, possui uma área de 2.036.448 Km², 
o segundo maior bioma da América do Sul, no Brasil está 
presente em 15 estados, e contêm a bacia 
Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata, as três 
maiores bacias hidrográficas da América do Sul, ocorrendo 
ao elevado potencial de aquíferos e biodiversidade 
favorecida. Assim como na Mata Atlântica, o Cerrado está 
incluído na lista de Hotspots mundiais, devido à abundância 
de espécies endêmicas e uma grande perda de habitats, mas 



 

 

mesmo com o conhecimento da importância biológica deste 
bioma, este é o que possui a menor porcentagem de área 
para a proteção integral. Este bioma possui a savana mais 
rica do mundo com 11.627 espécies de plantas nativas 
catalogadas, e tem grande importância social, uma vez que 
existem populações que utilizam os recursos naturais 
presentes neste bioma, como exemplo os indígenas e 
quilombolas, sendo parte do patrimônio histórico e cultural 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). 

 
Figura 2: Biomas da APA da Escarpa Devoniana. 

2.2 Metodologia 
A realização desse trabalho se deu basicamente por 
consultas bibliográficas. Na elaboração dos mapas foi 
utilizado o programa QGIS 2.14.8 – Essen, com shapefiles 
existentes nos endereços eletrônicos do Instituto de Terras, 
Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG) e no Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para 
identificar as ocorrências das espécies na APA e ao seu 
redor, utilizou-se o specieLink Network com o filtro das 
listas vermelhas do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
assim, com as coletas registradas em todos os municípios 
que a APA está inserida e usando essa mesma lista vermelha 
para categorizar os graus de ameaça das espécies, formou-
se o banco de dados da flora que a circunda.  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Para a análise e discussão da ocorrência das espécies 
ameaçadas da flora foi elaborado um mapa (figura 3) a partir 
do banco de dados das coletas registradas na região da APA 
da Escarpa Devoniana. Apenas com o banco de dados 
verificamos que foram realizadas 950 coletas, totalizando 
121 espécies, divididas em categorias de ameaça, 9 
classificadas como Criticamente em Perigo (CR), 69 Em 
Perigo (EN) e 43 Vulnerável (VU). 

 
Figura 3: Pontos de coleta da flora comparando o cenário atual 
com o da proposta do Projeto de Lei 527/2016.   

Analisando a figura 3 podemos perceber claramente a 
importância da Área de Proteção Ambiental ser não apenas 
na escarpa, e sim em seu entorno, como é atualmente. 
Comparando os cenários, observamos que com a 
diminuição da APA a maioria das coletas registradas ficarão 
para fora da delimitação, atualmente há 643 registros de 
coleta dentro na Unidade de Conservação, se essa proposta 
for aceita restarão apenas 111. 
Além disso, esses indivíduos que serão retirados da área de 
proteção não vão ser os únicos prejudicados, os que já 
estavam nos arredores da APA correrão um risco ainda 
maior de serem extintos, devido a progressiva diminuição 
dos fragmentos a cada safra, e a possível retirada desses, 
podendo ser “compensados” em outro local. Também 
estarão submetidos ao Novo Código Florestal, reduzindo 
ainda mais a conservação das florestas nativas e mudando o 
tamanho dos trechos de vegetação, podendo influenciar 
tanto diretamente, quanto indiretamente a flora, no caso de 
mudar o comportamento de polinizadores e/ou dispersores. 
Se for utilizado uma regra básica derivada da Teoria da 
Biogeografia de Ilhas (TEBI), com bases empíricas de 
relação entre área e espécie, em que quando um habitat é 
reduzido em 90%, é esperado uma perda de 50% das 
espécies em um período de relaxamento, no caso da APA, 
considerando que 70% da área será perdida com o tempo, 
deduzindo por uma relação de proporção, aproximadamente 
38,9% das espécies presentes na Área de Proteção 
Ambiental atual serão extintas. 

4 CONCLUSÃO 
Com a aprovação do Projeto de Lei 527/2016 haverá uma 
mudança regional imensurável, a maioria das coletas de 
espécies ameaçadas feitas na região ficarão fora dos limites 
da Área de Proteção Ambiental, expostas a ação antrópica 
sem restrições de uso sustentável, com maior probabilidade 
de serem extintas, o que seria uma grande perda científica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, com o acentuado processo de 

urbanização concomitante ao aumento do consumismo 

pela sociedade moderna maximizou-se de forma 

significativa a geração de resíduos sólidos em âmbito 

mundial (FERNANDES, 2015). Com o desenvolvimento 

de materiais denominados plásticos, no início do século 

XX, houve uma gama enorme na fabricação dos mais 

diversos produtos e objetos. Desde então eles vêm 

mudando a dinâmica do consumo e consequentemente o 

estilo de vida da humanidade atual (PIATTI & 

RODRIGUES, 2005). Mais tarde surgiu-se aditivos 

químicos ou fibras de vidro com a finalidade de 

acrescentar maior resistência e flexibilidade às matérias 

plásticas (GARCIA, 2009). No setor industrial ocorre 

então a produção do compósito denominado Plástico 

Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), material advindo 

da fusão entre um reforço (fibra de vidro), uma matriz 

polimérica (resina poliéster ou outro tipo de resina) e uma 

substância catalisadora de polimerização. Tal tecnologia 

proporciona a produção de uma vasta variabilidade de 

peças de diferentes geometrias como: piscinas, caixas 

d’água, cascos e hélices de barcos e outras (ORTH et al., 

2012). Porém, durante a produção industrial dos 

compósitos ocorre a geração de resíduos provenientes de 

aparas e rebarbamento de peças defeituosas. No Brasil, 

cerca de 13 mil toneladas de resíduos de PRFV são 

geradas por ano. Devido à infusibilidade da resina 

empregada como matriz, o reprocessamento e reciclagem 

dos PRFV se tornam difíceis e complexos, levando à 

destinação em maior parte dos resíduos para aterros 

industriais (CANTO, 1997; LIMA, 2010). Diante disso, 

estudos voltados a novas alternativas de reciclagem e à 

reutilização dos resíduos de PRFV é indispensável.  Com 

base na seguinte problemática exposta, o presente trabalho 

tem como objetivo a análise de eficiência comparativa 

entre diferentes meios suportes (resíduos de PRFV, tubo 

corrugado e brita) em filtros, no tratamento biológico de 

esgoto doméstico.                   

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O local de estudo foi em uma pensão de estudantes da 

UFSM, próxima ao campus de Frederico Westphalen. Esta 

pensão conta com aproximadamente 30 pessoas, as quais 

consomem, em média, 2,5 m³ de água por dia. 

O sistema de tratamento de efluente doméstico é composto 

por: uma fossa séptica de 2.250 litros e por 4 filtros 

anaeróbios de fluxo ascendente (650 litros), dispostos em 

paralelo, recebendo cada um deles, ¼ da vazão, e 

possuindo TDH médio de 1 dia. Dentro de cada filtro, 

houve acréscimo de material suporte, os quais são 

necessários para a fixação de biofilme microbiano que irá 

realizar a depuração dos poluentes (figura 1). Os quatro 

materiais utilizados foram: pedra brita (PB) (nº 2); tubo 

corrugado (TG) de 100 mm de diâmetro, cortados com 15 

cm de extensão (material usualmente utilizado pela 

indústria de fabricação de material em fibra de vidro); 

aparas de fibra de vidro (FVA), as quais são o excesso dos 

moldes de inúmeros materiais fabricados); aparas 

condensadas na forma de bloco (FVB) (15x10x5cm). 

 
Figura 1: Ilustração do sistema de tratamento. 

 

 A área superficial especifica dos materiais, foram 

realizadas segundo Di Bernardo e Sabogal Paz (2008) e 

são indicadas na tabela 1. 

 

Material ASE Material ASE 

PB No 2 640 m²/m³ FVA 50 m²/m³ 

TG 43m²/m³ FVB 48m²/m³ 

ASE= área superficial específica. 

Tabela 1: Área superficial específica dos materiais. 

 

 

Os filtros começaram a operar no mês de abril de 2018. 

Amostras do esgoto proveniente da caixa de distribuição 

(após a fossa séptica e anterior aos filtros) e do esgoto 



 

 

tratado por cada um dos filtros foram coletadas 

rotineiramente. Foram avaliados parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos, de acordo as metodologias do 

Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (2012), indicados na tabela 2. 

 

Parâmetro Método 

pH Potenciométrico 

Temperatura (ºC) Termômetro de vidro 

Turbidez (UNT) Nefelométrico 

DQO (mg/L) Refluxo Fechado 

Coliformes totais 

(NMP/100 ml) 

Colilert® em cartelas 

Quanti-tray (IDEXX) 

Escherichia coli 

(NMP/100ml) 

Colilert® em cartelas 

Quanti-tray (IDEXX) 

Tabela 2: Parâmetros e metodologia utilizados na 

avaliação da qualidade do efluente doméstico. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A eficiência de cada filtro, no período estudado, está 

apresentada na tabela 3.  

 

Parâmetros                             

     

DQO 
 

Turbidez   
 

Coliformes 

totais 

 

Escherichia 

coli 

Tratamentos                         Remoção Média 

% 

Remoção Média 

log 

Filtro PB         61,2 27 0,44 0,45 

Filtro FVA 31,8 27 0,30 0,20 

Filtro FVB 29,8 35 0,34 0,45 

Filtro TG 31,8 25 0,22 0,33 

Tabela 3: Resultados de remoção média de DQO, turbidez, 

coliformes totais e Escherichia coli em cada tratamento. 

 

De acordo ao apresentado na tabela 2, o filtro com meio 

suporte pedra brita apresentou maior remoção de DQO, 

com eficiência média de 61,2%. Os demais meios suportes 

apresentaram resultados semelhantes, com remoção média 

de DQO entre 30 e 32%. As remoções de turbidez entre os 

filtros mantiveram semelhança, com redução de 25 a 35% 

(tabela 3). Em relação aos parâmetros microbiológicos, 

coliformes totais e Escherichia coli, houve remoção média 

de 0,20 a 0,45 log entre os tratamentos. Os valores de pH e 

temperatura do efluente entre os tratamentos ficaram na 

faixa de 8,4 a 8,8 e 15 a 20oC, respectivamente. A maior 

remoção de DQO para o meio suporte pedra brita pode ser 

explicado devido a mesma apresentar área superficial 

especifica maior que os demais materiais utilizados, o que 

fornece maior área de aderência para o desenvolvimento e 

fixação do biofilme. Os resíduos de fibra de vidro (aparas 

e em blocos) apresentaram a mesma resposta em relação 

ao tubo corrugado, nos parâmetros analisados. Mais 

estudos e parâmetros devem ser realizados acerca do uso 

desses resíduos no tratamento de esgoto, bem como, a 

possível lixiviação de compostos orgânicos e inorgânicos. 

Segundo resoluções CONSEMA 355/2017 e CONAMA 

430/2011, nenhum dos tratamentos atenderam a eficiência 

necessária para o lançamento de efluentes sanitários em 

corpos hídricos, sendo necessárias mais etapas de 

tratamento.  

 

CONCLUSÕES 

  

O filtro com meio suporte pedra brita apresentou maior 

remoção de DQO em relação aos demais. Os filtros com 

meio suporte de resíduos PRFV apresentaram mesma 

resposta em relação ao tubo corrugado, quanto aos 

parâmetros avaliados. Nenhum dos tratamentos satisfazem 

os padrões para lançamento de efluentes, sendo 

necessárias mais etapas de tratamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As estratégias utilizadas para estimar as concentrações 

médias de espécies químicas inorgânicas em águas 

naturais têm progredido e técnicas analíticas de diferentes 

naturezas têm sido empregadas (LUOMA et al., 2009; 

SILVA et al., 2016). A Espectrometria de Fluorescência 

de Raios-X por Energia Dispersiva (EDXRF) é uma 

técnica nuclear multielementar, simultânea, não destrutiva, 

de preparação amostral simplificada que permite o 

monitoramento de espécies metálicas em amostras de 

sistemas hídricos (MARGUI et al., 2014). Este estudo 

centra-se na avaliação da exatidão da técnica EDXRF 

executada no equipamento Shimadzu (modelo Rany, Série 

EDX - 720), adotando-se como referência a técnica de 

espectrometria de emissão ótica por plasma indutivo 

acoplado (ICP-OES), realizadas no aparelho Perkin Elmer 

(modelo Optima 8300), com o intuito de quantificar 

espécies químicas inorgânicas em amostras de águas 

naturais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A área de amostragem foi o reservatório do Rio Lajeado 

Pardo, responsável por abastecer os município de 

Frederico Westphalen e Caiçara (região noroeste do Rio 

Grande do Sul). A amostra (1L, frasco de polipropileno) 

foi coletada segundo protocolos de técnicas limpas (ANA 

& CETESB, 2011). A preparação amostral realizada 

segundo protocolo 200.2 (USEPA) para ICP-OES, e pelo 

método DDTC, da técnica da mancha e termoconcentração 

para EDXRF (NASCIMENTO FILHO, 1999). 

 

 
Figura 1. Localização do reservatório do rio Lajeado Pardo 

 

Na Figura 2 é apresentado um esquema do fracionamento 

amostral e são indicados os protocolos de preparação 

amostral em cada técnica analítica. 

 

 
Figura 2. Preparação amostral empregada nas técnicas 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados de parâmetros físicos e 

químicos in situ (triplicata), ponto de entrada do 

reservatório (S 27º 22’ 32’’ e W 53º 26’ 8,4’’), durante a 

amostragem. Os dados foram obtidos com aparelho 

multiparâmentros Hanna (HI 9829). 

 
Tabela 1. Parâmetros Físicos e químicos in situ (Hanna HI 9829). 

Analito Medida 1 Medida 2 Medida 3 �̅� DP CV(%) 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg L-1) 

10,5 8,8 7,4 8,9 1,5 17,4 

Condutividade 

Elétrica 

(mS cm-1) 

0,2 0,2 0,1 0,2 0 24,5 

Sólidos totais 

dissolvidos 

(mg L-1) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0 24,8 

Potencial 

Hidrogeniônico 

(pH) 

6,8 6,3 5,8 6,3 0,5 7,3 

Turbidez 

(NTU) 

11,7 12,0 10,9 11,5 0,6 4,9 

Temperatura 

(ºC) 

27,0 27,4 28,2 27,5 0,6 2,4 

�̅� = Média; DP = Desvio padrão; CV(%) = Coeficiente de variação 

 

Na Tabela 1 apresentam-se melhores acordos entre a 

técnica ICP-OES (protocolo 200.2 USEPA) e a técnica 

EDXRF (protocolo de Termoconcentração) para os 

analitos Al, Fe, Mg, K e Sr. Os elementos Li, Mg, Ca e Na 

não demonstraram bons acordos via estes protocolos. 

A Tabela 2 apresenta as concentrações médias das 

espécies químicas nos distintos pontos amostrais, frente 



 

 

aos protocolos de preparação amostral para análise em 

ICPOES e EDXRF. 

 
Tabela 2. Concentrações médias (mg L-1) obtidas pelas técnicas 

ICP - OES e EDXRF nos distintos protocolos de preparação 

amostral. 
 ICP-OES EDXRF 
Analito 200.2(USEPA) Analise Direta DDTC Termoconcentração 

Al 0,487±0,002 10,800±0,600 315,255±38,1 0,412±0,086 

Ca 9,941±0,017 -0,744±0,001 -1,195±0,500 0,758±0,017 

Fe 0,415±0,006 1,270±0,100 52,518±1,900 0,416±0,035 

Li 0,346±0,006 ND ND ND 

Mg 1,580±0,015 0,437±0,400 -4,247±0,300 2,220±0,228 

K 2,528±0,40 -22,212±0,200 -11,513±0,700 2,438±0,129 

Sr 0,036±0,001 0,071±0,100 -0,623±0,900 0,036±0,012 

ND = Não detectado 

 

Na Tabela 2 apresentam-se melhores acordos entre a 

técnica ICP-OES (protocolo 200.2 USEPA) e a técnica 

EDXRF (protocolo de Termoconcentração) para os 

analitos Al, Fe, Mg, K e Sr. Na Figura 3, tem-se o gráfico 

comparativo de concentrações das espécies químicas, 

determinadas pelas técnicas analíticas ICP OAS e EDXRF. 

 

 
Figura 3. Comparação de dados gerados pelas técnicas ICP OES 

(protocolo 200.2 USEPA) e EDXRF (protocolo de Termoconcentração). 

 

A Figura 3 demonstra existência de desvios-padrão 

maiores na EDXRF quando comparada a ICPOES, pode-

se observar ainda, que existe uma tendência de 

aproximação das concentrações médias para as espécies 

Al, Fe, k e Sr. Os dados dos analitos Al, Fe e K foram 

submetidos a comparação de médias pelo teste T afim de 

se averiguar a conformidade analítica entre as técnicas. A 

Tabela 3 apresenta os resultados para o Teste T, valores de 

confiança p > 0,05 não sendo possível excluir a hipótese 

de semelhança entre os valores apresentados. 

 
Tabela 4. Teste T dados ICP-OES (protocolo 200.2 USEPA) e 

EDXRF (protocolo de Termoconcentração) 

 
 AL FE K 

 ICPOES EDXRF ICPOES EDXRF ICPOES EDXRF 

N 9 9 9 9 9 9 

Média 0,48556 0,42667 0,41556 0,40556 2,5289 2,4644 

Variância 0,0000778 0,01905 0,006778 0,014028 0,0004111 0,041253 

T 1,2774 0,65771 0,94717 

P (valor) 0,21969 0,52008 0,35764 

 

Na Tabela 4 é apresentado as médias do Teste Kruskal-

Waillis, confirmando a inexistencia de diferenças 

significativa (p>0,05) entre a média das amostras para as 

técnicas. 

 
Tabela 4. Teste Kruskal-Wallis para médias iguais. 

H (chi
2
) 0,1579 1,3180 0,1579 

Hc (tie corrected) 0,1602 1,3560 0,1592 

p (same) 0,6890 0,2443 0,6899 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados dos parâmetros físicos e químicos apontam 

para valores em conformidade com a resolução 357 de 

2005 do CONAMA (oxigênio dissolvido superior a 6 mg 

L
-1

, turbidez inferior 40 NTU e pH variando de 6 a 9, rios 

de Classe I). A comparação de desempenho instrumental 

entre as técnicas EDXRF (protocolo de 

Termoconcentração) e ICPOES (protocolo 200.2 USEPA) 

mostrou-se viável para as espécies químicas Al, Fe, K e Sr 

devendo-se ressaltar o pequeno custos analítico da EDXRF 

quando comparado a ICPOES. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o aumento das indústrias e dos automóveis, 

houve uma maior emissão de poluentes, tanto no ar como 

nos recursos hídricos. Tais poluentes podem afetar as 

propriedades atmosféricas por conta de alterações no 

arranjo da neblina, na radiação solar, na distribuição de 

temperatura e vento, além de diminuir a visibilidade e 

prejudicar os ecossistemas (MIGUEL, A.H. 1992). A 

resolução CONAMA 03/90 estabeleceu como poluente 

atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com 

intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos, 

e que tornem ou possam tornar o ar prejudicial à saúde ou 

ao meio natural (BRASIL, 1990). 

Uma alternativa para o monitoramento e/ou 

amostragem do ar seria a utilização de amostradores 

passivos, que são dispositivos simples que fazem o uso da 

adsorção, construídos a partir de materiais de baixo custo e 

não necessitando de energia elétrica. 

O estudo do presente trabalho tem como objetivo 

desenvolver e avaliar a viabilidade de uma nova 

metodologia simplicada de um amostrador passivo das 

características do ar, de forma que seja de fácil aplicação e 

que gere baixos custos financeiros.  

2  MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia teve início no dia 05 de Junho de 2018, 

no período da manhã.  Pesou-se 4 filtros de café (em uma 

balança analítica) no Laboratório de Poluição Atmosférica 

da Universidade Estadual de Maringá campus de 

Umuarama. Após anotar o peso de cada filtro, fixou-se um 

em cada ponto de amostragem. Para fixar os filtros 

utilizou-se um “amarra gato” para prendê-los em um local 

do ponto de monitoramento que ficasse seguro, (conforme 

a Figura 1), totalizando 4 pontos estratégicos (locais mais 

arbóreos e outros mais urbanizados).  

 
Figura 1: Localização dos pontos de amostragem. 

 

Na Figura 1 pode-se observar a distribuição dos 

pontos de amostragem e as imagens componentes 

numeradas de 1 a 4 mostram a localização e a maneira 

com que os filtros foram fixados, na tentativa de favorecer 

a adsorção representativa dos poluentes presentes nestes 

ambientes.   

Após duas semanas realizou-se a coleta. Em 

laboratório pesou-se os filtros novamente, com o objetivo 

de encontrar o peso de material particulado que ficou 

retido.  A fim de obter mais dados sobre os pontos de 

amostragem, lavaram-se os filtros e analisaram-se alguns 

parâmetros da água.   

Para lavagem dos filtros realizou-se o seguinte 

procedimento: com o auxílio de um pincel, pincelou-se o 

material particulado de cada filtro dentro de um Becker 

(cada filtro em um Becker diferente, que indicava seu 

respectivo ponto de monitoramento). Para obter melhores 

resultados os filtros foram dobrados e colocados dentro do 

Becker que indicava seu ponto.  Em seguida adicionou-se 

100 ml de água destilada em cada Becker e com um bastão 

de vidro homogeneizou-se as amostras. Em seguida 

analisou-se os seguintes parâmetros: pH, turbidez e 

condutividade elétrica. A Figura 2 exemplifica os 

procedimentos de coleta dos resultados para uma posterior 

análise dos resultados. A Figura 2ª ilustrar a pesagem com 

balança analítica, Fig. 2B verificação da condutividade 

elétrica, Fig. 2C medição do pH e temperatura, Fig 2D 

turbidez da amostra.  

 
Figura 2: Aparelhos utilizados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Através dos métodos e aparelhos utilizados, foi 

possível obter os resultados em cada ponto específico 

mostrados na Tabela 1.  



 

 

Pontos 

Condutividade 

elétrica 

(𝜇S/cm) 

pH 
Turbidez 

(NTU) 

Material 

particulado 

(g) 

P1 10,68 6,09 1,93 0,0106 

P2 17,51 6,52 2,20 0,0322 

P3 18,60 6,19 5,46 0,0045 

P4 34,29 5,95 15,50 0,0444 

Água 

destil. 
6,34 5,45 1,31 - 

Tabela 1: Resultado dos parâmetros. 

A turbidez pode ser causada por conta das partículas 

em suspensão que foram depositadas nos filtros. Tendo 

como base o valor da turbidez da água destilada, o ponto 

de maior turbidez é o P4 que se localizava no Posto 

Carretão que fica bem próximo a rodovia João Jorge Saad, 

em que há um intenso fluxo de caminhões e veículos de 

pequeno porte, que são responsáveis por emitir diferentes 

poluentes. O filtro que se localizava na Praça Miguel 

Rossafa (P3) foi o que possuiu o segundo maior valor de 

turbidez, devido ao demasiado trânsito, principalmente nos 

horários de pico. Os resultados da turbidez nos dois 

bosques (P1 e P2) foram bem menores, por conta dos 

filtros serem instalados em áreas com uma intensa 

arborização que gera um controle da poluição atmosférica.  

Como os resultados para obtenção dos materiais 

particulados foram feitos através de uma balança analítica, 

não foi possível obter o diâmetro das partículas, mas foi 

possível analisar que o ponto que obteve a maior 

concentração de material particulado foi no P4 devido à 

circulação de veículos automotores. Nos locais em que se 

encontram os bosques (P1 e P2) é possível observar que a 

quantidade de material particulado é eminente em virtude 

da elevada quantidade de chuva que fez com que o pólen e 

as pequenas folhas secas das árvores acabassem 

confinados nos filtros e interferindo nos resultados. Já no 

P6 o valor obtido não condiz com o resultado esperado, 

devido a falhas técnicas no manuseio da balança analítica. 

Os maiores valores de condutividade elétrica foram 

nos pontos P3 e P4 onde suas localizações possuem um 

trafego intenso de veículos automotores, e os de menores 

valores foram observados nos pontos P1 e P2. Uma 

explicação para tal resultado é citado por Marques et al. 

(2010), em que é correlacionado o aumento da 

condutividade com a elevação da concentração de 

poluentes na atmosfera, frutos das ações antropogênicas 

como por exemplo escapamentos de carros. Logo, locais 

com maior fluxo de veículos a condutividade foi maior e 

em locais com maior quantidade de árvores e com pouca 

circulação de veículos o valor obtido da condutividade foi 

menor. 

Os valores de pH não sofreram tantas alterações nos 

pontos e podem ser considerados relativamente bons uma 

vez que a água destilada possui pH igual a 5,45. Alguns 

contaminantes encontrados na combustão de veículos 

automotores como dióxido de carbono, dióxido de enxofre 

e dióxido de nitrogênio, quando em contato com a chuva 

alteram o pH, tornando-o mais ácido. Isso explica o meio 

ser mais básico nos bosques e mais ácido nos pontos de 

circulação de veículos.  

4 CONCLUSÃO 

No presente estudo da análise das características do ar, 

realizado na cidade de Umuarama, tendo em vista os locais 

de amostragem e a metodologia simplificada com filtros 

de café, pode-se afirmar que foram alcançados bons 

resultados mediante os valores mais aparentes em locais 

com maior fluxo de automóveis, confirmando a afirmação 

da CETESB (2018) que diz que os veículos automotores 

são os principais causadores da poluição atmosférica. Já 

nos locais mais arborizados da cidade, os valores se 

apresentaram inferiores.  

Esta metodologia torna-se viável para ser utilizada em 

experimentos discentes, por ser de fácil aplicabilidade, 

simples, com materiais de baixo custo e fácil acesso, como 

uma balança e os filtros de café. Torna-se viável também à 

população interessada em saber das condições em que 

vive, pois pode-se realizar essa amostragem em casa, 

obtendo  resultados visíveis e de fácil entendimento, 

mesmo não sendo uma metodologia de grande precisão. 

Entretanto para a obtenção de resultados mais precisos 

na realização de um monitoramento da qualidade do ar 

seria necessário um aprimoramento do método. Diante 

disso recomenda-se maiores estudos para um 

aperfeiçoamento da técnica aqui tratada, a fim de buscar 

melhores resultados e possíveis comparações com os 

padrões de qualidade do ar estabelecidos na resolução 

CONAMA 03/90.  

REFERÊNCIAS 
 

MIGUEL, A. H. “Poluição atmosférica urbana no Brasil: uma 

visão geral”. São Paulo. Instituto da Química- Universidade de 

São Paulo, 1992. 

RÉQUIA, W. J., ROIG, H. L. 2016. “Avaliação espacial entre 

poluição do ar e saúde em áreas com limitação de dados.” 
Brasília- DF. Universidade de Brasília, Instituto de Geociências. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama>. Acesso em 13/05/2018. 

RAVEN, P. H. ; BERG, L. R. ; JOHNSON, G.B. Environment. 

Fort Worth, Saunders College Publishing, 1995. 

 

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 

Disponível em: <http://cetesb.sp.gov.br/veicular/>. Acesso em 

25/06/2018. 

 

http://cetesb.sp.gov.br/


 

 

INFLUÊNCIA DO TEMPO DE RASTREIO PARA TESTES DE 

CONFIABILIDADE POR REDES GLOBAL NAVIGATION SATELLITE 

SYSTEM 

 
Eduardo Borges Junior(2); Ricardo Galicki de Campos(3); Paulo Agenor Alves Bueno(4); Heraldo 

França(4); Edivando Vitor do Couto(4); José Hilário Delconte Ferreira(4). 
 

Palavras-Chave: Interferências, Precisão, Tempo de rastreio. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Por meio de aparelhos receptores da rede Global Navigation 

Satellite System (GNSS), pode-se monitorar e comparar 

levantamentos de dados identificando-se os fatores de 

interferência no sinal no levantamento ambiental. Segundo 

Baarda (1968), observações são necessárias para melhor 

controle de qualidade e identificação de possíveis erros, 

sendo estes, inerentes no processo, devendo ser 

minimizádos. Este trabalho consiste em comparar 

estatisticamente os dados resultantes das observações via 

GNSS, discutir o grau de confiabilidade para futuras 

aplicações, como a homologação de marcos geodésicos, e 

identificar parâmetros físicos que possam dar interferência 

nos resultados obtidos, como o clima e o tempo de 

observação. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material 

Utilizou-se o GNSS Spectra Precision, com antena Ashtech 

(L1/L2), modelo Promark Field 220, para efetuar as coletas 

de dados, com a antena fixa no bastão com nível, apoiado 

com tripé (Figura 1). Software GNSS Solutions, para pós-

processamento, e software BioEstat 5.0, para analisar 

estatisticamente os dados. 

2.2 Metodologia 

Coletou-se 5 amostras com intervalos de 5 minutos, 30 

minutos, 1 hora, 2 horas e 6 horas na UTFPR, campus 

Campo Mourão, a 100 metros de quaisquer edificações, 

segundo a norma (IBGE, 2016). Deve-se ter um 

planejamento prévio, considerando fatores como o tempo 

de duração da bateria interna e externa, e verticalidade da 

antena (Figura 1).  

Com os valores absolutos das coordenadas geodésicas, 

importou-se cada ponto coletado, no software GNSS 

Solutions e as bases fixas da Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo (RBMC) do IBGE (2018), de 

Maringá, a 85,3km, e Guarapuava, a 172,32km. Obteve-se 

os arquivos das duas bases, com os dados de observação e 

navegação da estação, juntamente com os seus respectivos 

relatórios descritivo de informação de estação do dia da 

coleta dos dados, no caso, 25, 28,29 e 30 de março e 06 e 

08 de junho de 2018, fornecendo detalhes sobre a estação 

da RBMC, incluindo a altura da antena e coordenadas 

precisas da estação. 

 No software, configurou-se as duas bases para “ponto de 

controle” e ajustou-se as cordenadas planas (UTM), norte e 

este, e a altura da elipse, em concordância com os valores 

retirados do relatório descritivo. Processou-se as linhas de 

base e ajustaram-se as redes. No final do processamento, 

gerou-se o relatório de levantamento de terreno, 

visualizando os erros e a precisão da coordenada. 

 
Figura 1: Coleta de dados com GNSS Spectra Precision, Promark 

200, em bastão com nível, tripé e bateria externa. 

3 RESULTADOS 

Com o pós-processamento, obteve-se os resultados (Tabela 

1), podendo ser observado os 25 dados amostrais coletados, 

considerando a descrição, data de rastreio, Pdop, precisão e 

condição climática no momento da observação.  

Descrição Data Pdop 
Precisão 

(m) 
Clima 

5min1 25/05/18 2,4 0,142 Nublado 

5min2 25/05/18 2,4 0,108 Nublado 

5min3 25/05/18 2,2 0,146 Nublado 

5min4 25/05/18 2,9 0,270 Nublado 

5min5 25/05/18 3,0 0,240 Nublado 

30min1 25/05/18 2,8 0,013 Nublado 

30min2 25/05/18 1,8 0,015 Nublado 

30min3 25/05/18 1,9 0,026 Nublado 

30min4 25/05/18 2,3 0,324 Chuva 

30min5 28/05/18 1,6 0,025 Sol/vento 

1hora1 28/05/18 1,7 0,010 Sol/vento 

1hora2 28/05/18 1,8 0,034 Sol 

1hora3 29/05/18 1,8 0,015 Nublado 

1hora4 29/05/18 2,1 0,021 Nublado 

1hora5 06/06/18 1,6 0,029 Nublado 

2hora1 28/05/18 1,7 0,005 Sol 

2hora2 29/05/18 1,5 0,007 Sol 

2hora3 30/05/18 1,9 0,006 Sol 

2hora4 30/05/18 1,5 0,007 Nublado 

2hora5 06/06/18 1,8 0,006 Nublado 

6hora1 29/05/18 1,8 0,008 Sol/vento 



 

 

6hora2 30/05/18 1,7 0,006 Nublado 

6hora3 06/06/18 1,6 0,007 Neblina 

6hora4 08/06/18 1,5 0,006 Neblina 

6hora5 08/06/18 1,8 0,008 Sol 
Tabela 1: Distribuição dos dados coletados e pós processados, em 

sirgas 2000/ utm zona 22 Sul, datum vertical no elipsoide e em 

metros, e análise visual das condições climatológicas da coleta. 

Com o auxílio do software BioEstat 5.0 (Ayres et. al., 

2007), testou-se a normalidade, via teste de Lilliefors, das 

variáveis obtidas na análise, sendo que, apenas a amostra de 

30 minutos estava fora da normalidade, e as demais como 

não significativas. 

Uma das amostras não apresenta normalidade, logo, deve-

se aplicar o teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis, para 

análise de variância, gerando-se o gráfico de caixas (ver 

Figura 2), referentes à normalidade, de acordo com o teste 

de Shapiro-Wilk, para amostras de tamanho 5. De acordo 

com o método de Dunn, apenas as comparações de 5min-

2hora, e 5min-6hora apresentam valores significativos. 

 
Figura 2: Box-Plot da normalidade, de acordo com o teste de 

Shapiro-Wilk, referentes às amostras de tempos e precisões. 

4 DISCUSSÃO 

Se observa que as 2 primeiras colunas não apresentam 

distribuição normal da precisão (Figura 2), como em 

Andrade et. al. (2016). As coletas de 1, 2 e 6 horas 

apresentam variância próxima, confirmando a necessidade 

de pelo menos uma hora para estabilização do equipamento 

e da precisão, consequentemente (Figura 2). Entre as 

possíveis interferencias, encontram-se o erro na órbita do 

satélite, multicaminho, perda de ciclos, refração 

troposférica e ionosférica (Seeber, 2003).  

A distância mínima entre as linhas de base é de 85,3Km, 

encontrando-se entre 50 e 100Km, e precisando de no 

mínimo 3 horas para obter-se uma precisão de 5mm (IBGE, 

2008), porém, com 2 horas de rastreio já é possível obter tal 

resultado (Tabela 1), consequentemente, atendendo os 

quisitos para georreferenciamento de imóveis rurais 

(INCRA, 2003).  

Assim como os efeitos da ionosfera e troposfera, 

interferências por eventos climáticos, por exemplo, chuva, 

vento e nuvens, refletem diretamente sobre a precisão das 

coordenadas (Monico, 2000), tal como observado no vértice 

30min4 (Tabela 1), juntamente com a geometria 

tridimensional dos satélites (Pdop) (IBGE, 2008). 

5 CONCLUSÕES 

É possível alcançar resultados milimétricos com apenas 2 

horas de coleta de dados, ao contrário do que exige a norma 

para implantação de marcos geodésicos e gravimétricos do 

IBGE, com um planejamento adequado, por exemplo, 

tempo de rastreio, local da coleta, manuseio do 

equipamento e polidez do pós-processamento. Há muitos 

fatores que influenciam na precisão, tornando impossível 

estipular um tempo exato para obter resultados 

milimétricos, sendo no mínimo uma hora para garantir a 

mínima variância. 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, L. S.; ALVES, D. B. M. Novas Observáveis gps e a 

Melhoria na Acurácia do Posicionamento. Revista Brasileira de 

Cartografia (2016), n° 68/5: 991-1004. Sociedade Brasileira de 

Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto 

ISSN: 1808-0936. 

 

AYRES, Manuel; AYRES JÚNIOR, Manuel; AYRES, Daniel 

Lima; SANTOS, Alex Santos dos. BioEstat 5.0: aplicações 

estatísticas nas áreas das ciências biológicas e médicas. Belém: 

MCT; IDSM; CNPq, 2007. 364 p. il. 

 

BAARDA, W.A testing procedure for use in geodetic networks. 

Publications on Geodesy, New Series, v. 2, n. 5, Delft: Netherlands 

Geodetic Commission, 1968. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Rede 

Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS – 

RBMC, 2018. Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/rbmc

pesq.shtm?c=9>. Acesso em: 23 de março de 2018. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2008. 

Recomendações para Levantamentos Relativos Estáticos – GPS. 

Disponível em: 

<http://www.inde.gov.br/images/inde/recom_gps_internet.pdf>. 

Acesso em 04 de junho de 2018. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Instruções 

para homologação de estações estabelecidas por outras 

instituições. Diretoria de Geociências – DGC. Coordenação de 

Geodésia – CGED. Versão: Nov 2016. 

 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 

INCRA. Ministério do Desenvolvimento Agrário - mda: Norma 

Técnica Para Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 1ª Edição 

ed. Brasília: Gabinete da Presidência do Incra, 2003. 42 p. 

LEICK, A. GPS Satellite Surveying. 3ª ed. New York: John Wiley 

& Sons, 2004. 464p. 

 

MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo Navstar-gps: Descrição, 

Fundamentos e Aplicações. 1ª ed. São Paulo: Unesp, 2000. p 287. 

 

SEEBER, G. Satellite Geodesy: foundations, methods and 

applications. 2ª ed. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003. 

588p. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/rbmcpesq.shtm?c=9
https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/rbmcpesq.shtm?c=9


 

 

MÉTRICAS DE ECOLOGIA DA PAISAGEM APLICADAS EM 

FRAGMENTOS DA MATA ATLÂNTICA: MUNICÍPIO DE 

JAPIRA  
Felipe Macedo Alves

(2)
; Letícia Scala Frâncica

(3)
. Edivando Vitor do Couto(4); José Hilário 

Delconte Ferreira(4).  
 

Palavras-Chave: ´Área; Fragmentos Florestais; Patton. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A partir de indicadores quantitativos como o tamanho, 

forma e a conectividade entre os fragmentos florestais 

pode se avaliar a área desflorestada e também a paisagem 

permitindo mostrar a qualidade ambiental ou integridade 

da paisagem (IRGANG et al., 2007).   

O objetivo desse trabalho é analisar metricamente os 

fragmentos florestais, com auxílio de ferramentas do 

geoprocessamento, que compõem a paisagem do 

município de Japira, Paraná, fornecendo dados sobre o 

estado atual da conservação. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Japira está situado na Microrregião do 

Ibaiti e pertence a Mesorregião Geográfica do Paraná 

conhecida como Norte Pioneiro, com 5084 habitantes, 

possui uma área territorial estimada em 2016 de 188,287 

km² e foi fundada em 14 de dezembro de 1952.(IBGE, 

2017) 

As imagens de satélite foram baixadas do BingMaps 

(Microsoft, 2017) pelo aplicativo SAS.Planet (Bing Maps 

Satellite, 2017), com resolução de tamanho de pixel 2,79 

para abscissa e 2,99 para ordenada.  

Foi classificado em um Banco de Dados Geográficos 

(BDG) no SPRING um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), separando-a em classes temáticas: Área 

Urbanizada, Área de Mineração, Cultura Temporária, 

Cultura Permanente, Pastagem, Silvicultura, Estrutura 

Rural, Florestal, Campestre, Corpos D’água, baseado no 

Manual técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013). 

Depois de criado o BDG e feito a segmentação por 

crescimento de região, usou-se as dez classes temáticas 

para classificar as áreas, adquirindo em torno de 90 

amostras dispersas por toda a imagem para cada tema 

(com exceção da área urbanizada, estrutura rural e temas 

com áreas pequenas como, por exemplo, a área de 

mineração). O mapeamento temático do município foi 

feito através do classificador Bhattacharya, na qual foi 

feita a correção dos erros de classificação manualmente e 

exportado para o QGIS. 

Foram aplicadas métricas de forma e tamaño como o 

Índice de Patton (1975) e a fórmula usada é a seguinte: 

C=P/(2√π×área)  

Onde P é o perímetro e π o valor de pi. Este índice é usado 

como indicativo da complexidade da forma do fragmento. 

3 RESULTADO 

O número de fragmentos florestais encontrados no 

município foi de 4371. É possível observar na Figura 1 a 

distribuição da área de todos os fragmentos florestais 

encontrados na região estudada. 

            

 
Figura 1: Mapa de Fragmentos Florestais 

Pode-se observar na Figura 3 que os fragmentos 

classificados como menores de 50 hectares são os que se 

mostram mais presentes no município, equivalendo a 

87,14% já os menos presentes com 0,8% são de 200 a 500 

ha. 

     

 

Figura 2: Área dos Fragmentos Florestais 

O Índice de Patton, figura 4, demonstra que em média d 

1,72 sendo 1,03 o menor e 21,23 o maior. Quanto maior o 

valor do índice de Patton maior a probabilidade de 

ocorrência de microambientes e maior a complexidade dos 

fragmentos; contudo a proporção de biota será maior em 



 

 

relação à área do fragmento, resultando num grande efeito 

de borda. 

                

 
Figura 3: Índice de Patton dos Fragmentos Florestais 

4 DISCUSSÃO 

Fica possível apontar, a grande quantidade de fragmentos 

dentro da área amostral, esses grandes números 

caracterizam uma ruptura da unidade de paisagem e se 

traduz no processo de separação florestal provocando e 

acentuando o grau de isolamento entre as espécies. Sendo 

assim, de acordo com Silva (2014) esta perda de área e 

subdivisão de habitats não é somente perdida, mas também 

resultam do aumento da heterogeneidade do mosaico da 

paisagem e pode ser avaliada por parâmetros de 

diversidade da paisagem e complexidade de bordas. 

É notado que 87,14% dos fragmentos são menores que 50 

hectares, tendo menores áreas, fragmentos pequenos 

tendem a ter menos espécies e menor densidade, ou seja, 

uma menor variedade de habitats por unidade de área do 

que os grandes. Isto porque muitos organismos têm 

distribuições agregadas e padrões complexos de 

endemismos (LAURENCE, 2009). 

Desse modo, conforme comparado ao estudo levantado em 

fragmentos florestais no município de Salgado Filho/PR, 

por Riboldi et al. (2017), demonstra uma quantidade de 

60% de área florestal no municipio. Sendo assim, como 

demonstrado com a figura 3, os valores mais próximos a 

um, tendem a formatos circulares de fragmento, já os com 

maiores valores são por sua vez mais complexos, tendo 

suas parcelas negativamente afetadas (TEIXEIRA et al. 

2016). Segundo Souza et al. (2008), quanto maior o valor 

do índice, maior a probabilidade de ocorrência de 

microambientes e maior a complexidade dos fragmentos; 

contudo, a proporção de biota será maior em relação à área 

do fragmento, resultando num grande efeito de borda. 

Desta forma, comparando com estudos de Faria et 

al.(2017) realizados em fragmentos da mata atlântica 

dentro do município de Saudades do Iguaçu, também 

obtiveram resultados próximos ao do presente trabalho, 

com mais de 50% dos fragmentos com índices de Patton 

abaixo de 5, demonstrando uma baixa complexidade nos 

fragmentos e menor probabilidade de microambientes. 

Tais índices são dissemelhantes aos apresentados no 

trabalho supracitado de Teixeira et al. (2016) que possui 

um grau médio de complexidade de forma, com 2,11 no 

menor valor e 10,29 no maior. 

5 CONCLUSÃO 

O município de Japira está inserido no Bioma Mata 

Atlântica que é considerado um hotspot de biodiversidade 

e possui inúmeros fragmentos florestais, mas a grande 

maioria tem tamanho muito pequeno para ser considerado 

significativo. Percebe-se também que a maioria das 

manchas precisam ter maior agrupamento ou corredores 

ecológicos para manter a biodiversidade. 

Foi analisado que segundo o Índice de Patton e a média de 

1,72 os fragmentos possuem maior formato arredondado, o 

que é um ótimo fator dentro da ecologia da paisagem. 
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1 INTRODUÇÃO 
S 

Muitas das cidades litorâneas brasileiras estão com       
seus corpos d'água em elevado estado de       
degradação ambiental devido à falta de      
infraestrutura sanitária. No município de     
Matinhos-PR, litoral do Paraná, esse cenário está se        
modificando, pois as empresas GEL Engenharia e       
SANEPAR, de 2016 a 2018, ampliaram o sistema        
de esgotamento sanitário deste município,     
disponibilizando rede coletora de esgotos a cerca de        
85% dos edifícios desta cidade. 
Neste trabalho apresentam-se os resultados do      
monitoramento de qualidade da água de amostras       
coletadas na estação do outono de 2018 nos rios da          
cidade de Matinhos-PR, a fim de acompanhar a        
evolução da qualidade dessas águas devido às       
novas estruturas de saneamento. 
s 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  
S 

Os corpos d'água monitorados neste trabalho foram       
o rio Matinhos e seus afluentes (Rio Milome, Rio         
Preto, Rio da Onça e Canal DNOS), e também o          
canal da avenida Paraná. Os locais de       
monitoramento nos rios estão dispostos na Figura 1,        
indicados pelos pontos vermelhos numerados.     
Como se pode observar, dez pontos de       
monitoramento foram realizados, sendo a maioria      
no rio Matinhos e afluentes: os pontos 1, 9 e 6           
foram alocados no Rio Matinhos, os pontos 7 e 5          
no Rio Preto, o ponto 4 no Rio da Onça, os pontos            
8 e 3 no Rio Milome, o ponto 2 no Canal DNOS e o              
ponto 10 no canal da avenida Paraná. 
Observa-se na Figura 1, polígonos de diferentes       
colorações. Esses polígonos representam as regiões      
da cidade de Matinhos com rede coletora de        
esgotos implantadas em diferentes épocas: a      
coloração azul representa as obras concluídas em       
dezembro de 2016, em amarelo foram concluídas       
em julho de 2017, em verde em dezembro de 2017          
e as de coloração rosa foram concluídas em julho         
de 2018. Todas foram disponibilizadas à população       
na data de conclusão dessas obras. Já os polígonos         

de coloração cinza indicam as regiões onde já havia         
rede coletora de esgotos. Apesar de boa parte da         
rede coletora de esgotos estarem disponíveis à       
população desde dezembro de 2016, até o mês de         
junho de 2018, contabilizou-se apenas 14% dos       
edifícios de Matinhos corretamente interligados a      
nova rede de esgotamento sanitário. 
s 

 
Figura 1: Pontos de monitoramento alocados no rio 

Matinhos e seus afluentes. 
 

Os parâmetros de qualidade da água avaliados neste        
trabalho foram: Oxigênio Dissolvido em água      
(OD), pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio      
(DBO), gás sulfídrico (H2S), Alcalinidade Total,      
Turbidez e Escherichia coli. As análises      
físico-químicas foram realizadas no laboratório da      
Estação de Tratamento de Esgoto da Sanepar em        
Guaratuba-PR e a análise microbiológica no Centro       
de Estudos do Mar da Universidade Federal do        
Paraná.  
As coletas das amostras de água avaliadas neste        
trabalho foram realizadas no sentido     
jusante-montante, em horário de maré vazante de       
sizígia, nos dias 16 de abril de 2018, 15 de maio de            
2018  e 14 de junho de 2018. 
s 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
S 

Os resultados das análises de OD nos meses de         
abril a junho estão dispostos na Tabela 1. Em geral,          
o nível de OD é atenuado com o decorrer do rio           

 



 
Matinhos em direção à foz, como se pode notar nos          
pontos 6, 9 e 1 da Tabela 1. Em abril e junho esse             
comportamento também se repete. Apenas o ponto       
6, situado mais próximo a nascente do rio        
Matinhos, teve OD superior a 5 mg/L nos três         
meses monitorados desta estação. 
Os resultados de DBO mostraram que o rio tem         
recebido considerável carga orgânica. Em maio, os       
pontos 7 e 8 apresentaram os maiores valores de         
DBO em todos os períodos de coleta, 67 e 48 mg/L           
respectivamente. Embora tenhamos constatado    
DBO superior aos limites padronizados pela classe       
2 em alguns pontos, os valores de DBO        
encontrados são consideravelmente inferiores    
àqueles medidos por WIENSKOSKI (2010) nos      
pontos de 1 a 5 no ano de 2006 e 2010: em 2010             
WIENSKOSKI (2010) obteve concentrações de 11,      
10, 8, 17 e 13 mg/L para os pontos 1, 2, 3, 4 e 5,               
respectivamente. Já neste trabalho, as     
concentrações variaram de 2 a 8 mg/L para os         
mesmos pontos monitorados por WIENSKOSKI     
(2010).  

Ponto Abril Maio Junho 

1 4,83 3,65 3,87 
2 4,02 2,79 4,94 
3 5,45 4,34 4,05 
4 5,5 3,84 3,13 
5 4,48 3,82 3,19 
6 7,68 6,7 6,6 
7 4,12 3,66 3,39 
8 5,69 4,18 4,14 
9 4,86 2,5 3,32 

10 5,53 3,93 3,92 
Tabela 1: Resultados do monitoramento de OD (mg/L). 

s 

Os pontos 1 e 2, situados mais próximos da foz do           
Rio Matinhos, tiveram concentração de     
Alcalinidade Total acima de 100 mg/L. A maior        
alcalinidade desses pontos está associada a      
interação da água do rio com a água do mar, que é            
rica em bicarbonatos. Os demais pontos      
permaneceram abaixo deste valor. A Turbidez      
esteve dentro do limite estabelecido por essa       
resolução para a Classe II. Só se constatou        
concentração de gás sulfídrico em água nos pontos        
de 2 a 5, no mês de maio, que variou entre 0,2 e 0,5              
mg/L. Essas concentrações são superiores aos      
limites estabelecidos pela Resolução CONAMA Nº      
357/2005 para corpos d'água Classe 2, onde a        
concentração deve ser inferior a 0,02 mg/L. 
Analisou-se Escherichia coli apenas nos pontos 1,       

2, 3, 4, 5, 6 e na nascente do rio Matinhos. O ponto             
6 é o ponto mais a montante do rio após a nascente.            
Os outros pontos monitorados também     
apresentaram concentração de E. coli, mas com       
concentração menor, que decai com a proximidade       
da foz do rio Matinhos. A presença de E. coli          
confirma as análises anteriores, em que está       
havendo lançamento de esgoto sanitário no Rio       
Matinhos e em todos os seus afluentes. A        
concentração de E. coli medida na foz do Rio         
Matinhos é superior ao limite de balneabilidade       
estabelecida pela Resolução CONAMA N°     
274/2000. 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados do monitoramento da qualidade da       
água realizado nos rios da Cidade de Matinhos - PR          
nos meses do outono de 2018 indicaram       
contaminação por esgoto doméstico em todos os       
pontos monitorados. Além disso, vários dos      
parâmetros de qualidade da água avaliados neste       
trabalho infringem àqueles estabelecidos pela     
Resolução CONAMA N° 357/2005 para rios Classe       
2. Matinhos - PR não possui plano diretor de         
Recursos hídricos; logo, seus rios devem estar       
enquadrados na classe 2 ou devem possuir       
qualidade superior. Apesar disso, já foi possível       
observar melhora na qualidade das águas de rios de         
Matinhos em relação a medições realizadas por       
outros autores, em períodos sem rede coletora de        
esgoto.s 
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1 INTRODUÇÃO 
S 

Com o aumento das atividades antrópicas devido à        
industrialização e urbanização progressivas, a     
qualidade da água tem-se degradado, e o seu        
consumo tem sido cada vez maior. No Brasil        
grande parte da população não tem acesso a        
serviços de saneamento básico, de maneira que se        
torna frequente o lançamento de esgoto in natura        
em corpos hídricos, por mais que se tenha o         
conhecimento dos riscos que essa prática possa       
oferecer. Nesse país, cerca de 43% da população        
possui esgoto coletado e tratado, 12% recorrem a        
fossa séptica (solução individual), e 27% não são        
atendidas por serviços de coleta sanitária (Agência       
Nacional das Águas, 2017). 
A fim de aumentar a população atendida pelo        
sistema de esgotamento sanitário no litoral do       
Paraná, as empresas GEL Engenharia e Sanepar       
realizaram obras de ampliação do sistema de       
esgotamento sanitário de Pontal do Paraná,      
disponibilizando acesso a rede coletora de esgotos a        
75% dos edifícios desta cidade. 
Sendo assim, com o objetivo de acompanhar a        
evolução da qualidade dessas águas devido às       
novas estruturas de saneamento, apresentam-se     
neste trabalho os resultados do monitoramento de       
qualidade da água de amostras coletadas na estação        
do outono de 2018 nos rios e canais da cidade de           
Pontal do Paraná. 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
S 

O monitoramento da qualidade da água consta com        
a coleta de amostras de água do canal DNOS         
(Departamento Nacional de Obras de Saneamento),      
rio Perequê Mirim e do Canal da Lagoa Amarela,         
para a análise de variáveis físicas, químicas e        
biológicas de três meses, sendo eles abril, maio e         
junho de 2018, caracterizando o período do outono,        
em dez pontos de Pontal do Paraná. 
Os dez pontos monitorados neste município estão       
apresentados no mapa da Figura 1. Esses pontos        
estão indicados pelos pontos vermelhos numerados.      
Nota-se na Figura 1 polígonos de diferentes       

colorações, que correspondem a locais do      
município de Pontal do Paraná com rede coletora        
de esgoto implantadas em diferentes períodos: a       
coloração azul corresponde a obras concluídas em       
dezembro de 2016, a amarela concluídas em julho        
de 2017, em verde em dezembro de 2017 e as em           
rosa foram concluídas em julho de 2018. Os        
polígonos de coloração cinza representam os locais       
onde já havia rede coletora de esgoto. Ainda que         
boa parte da rede coletora de esgotos esteja        
disponível para a população desde dezembro de       
2016, apenas cerca de 20% dos edifícios de Pontal         
do Paraná estavam corretamente interligados a ela       
em junho de 2018. 
s 

 
Figura 1: Mapa dos pontos de monitoramento em Pontal 

do Paraná. 
 

Os rios e canais de Pontal do Paraná são         
influenciados por aspectos característicos de     
regiões costeiras, como a influência das marés na        
foz dos canais, e devido à declividade plana do         
terreno esses corpos d’água podem ser      
caracterizados como lênticos. 
Os parâmetros de qualidade da água avaliados neste        
trabalho foram: Oxigênio Dissolvido em água      
(OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO),      
gás sulfídrico (H2S), pH, Turbidez e Escherichia       
coli. As análises físico-químicas foram realizadas      
no laboratório da Estação de Tratamento de Esgoto        
da Sanepar em Guaratuba-PR e a análise       
microbiológica no Centro de Estudos do Mar da        
Universidade Federal do Paraná. 

s 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
S 

Uma vez que os corpos d'água monitorados neste        

 



 
trabalho não foram enquadrados nas classes da       
Resolução CONAMA 357/2005 pelo município,     
estamos comparando os resultados das análises de       
qualidade da água à classe 2, conforme estabelecido        
nesta Resolução. 
Os resultados de OD, Turbidez e Escherichia coli        
estão dispostos na Tabela 1. A menor concentração        
de Oxigênio Dissolvido entre os meses monitorados       
foi encontrada no ponto 5. Segundo VON       
SPERLING (2014), a concentração observada     
nesse ponto é insuficiente para a sobrevivência da        
maior parte de espécies aquáticas nativas brasileiras       
de água doce. LIBÂNIO (2016) menciona que       
essas espécies necessitam de concentrações de OD       
entre 2 e 5 mg/L. Apenas os pontos 8, 9 e 10            
apresentaram valores acima de 2 mg/L em todos os         
meses monitorados. 
 

Ponto OD (mg/L) Turbidez (mg/L) E. coli (NMP) 

1 1,2 ± 0,3 86,9 ± 24,5 - 

2 2,0 ± 1,2 31,3 ± 23,2 13242,3 

3 1,1 ± 0,2 53,6 ± 5,3  - 

4 2,6 ± 1,5 59,1 ± 8,8 995,2 

5 0,9 ± 0,2 13,5 ± 5,1 98090,0 

6 2,2 ± 0,9  34,1 ± 12,2 16729,7 

7 2,1 ± 0,3 19,4 ± 6,1 - 

8 4,3 ± 2,1 19,2 ± 9,8 - 

9 5,0 ± 1,5 6,7 ± 4,0 12098,0 

10 6,3 ± 1,8 5,4 ± 1,8 734,0 
Tabela 1: Resultados das análises de Oxigênio Dissolvido 

(OD) e Turbidez (média ± desvio padrão), e valores 
medidos de E. coli  no mês de junho. 

 

Quanto às análises microbiológicas, constatou-se     
concentração de Escherichia coli variando entre      
734 e 98090 NMP (Número Mais Provável),       
evidenciando contaminação por esgoto doméstico     
em todos os pontos de monitoramento em que essa         
variável foi medida: pontos 2, 4, 5, 6, 9 e 10.  
Apenas o ponto 1 de monitoramento apresentou       
turbidez superior ao limite da Classe 2 da        
Resolução CONAMA Nº 357/2005. Os valores de       
pH também permaneceram dentro do intervalo      
estabelecido por essa Resolução: pH entre 6 e 9.  
Já as concentrações de DBO medidas neste trabalho        
variaram entre 2 a 28 mg/L, mas a concentração de          
2 mg/L foi medida no mês maio; no mês seguinte          
mediu-se 6 mg/L. Assim, todos os pontos       
apresentaram concentrações superiores ao limite     
estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005     
(5 mg/L) para corpos de água Classe 2. Os pontos          
com menor e maior concentração de DBO foram os         

pontos 6 e 7, respectivamente. Altas concentrações       
de DBO influenciam a disponibilidade OD no       
corpo d'água, desequilibrando o ecossistema     
aquático. 
O único ponto de monitoramento que apresentou       
concentração de gás sulfídrico foi o ponto 7 no mês          
de maio de 2018, onde se constatou a concentração         
de 0,1 mg/L desse gás. O valor encontrado foi         
significativamente maior ao valor estabelecido pela      
Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2, que       
é de 0,002 mg/L. 
 

4 CONCLUSÕES 
 

Com este trabalho constatou-se que os rios e canais         
da cidade de Pontal do Paraná estão poluídos por         
esgoto doméstico. Pontal do Paraná não possui       
Plano Diretor de Recursos Hídricos; logo, seus rios        
devem estar enquadrados na Classe 2 da resolução        
CONAMA 357/2005. No entanto, vários dos      
parâmetros de qualidade da água avaliados neste       
trabalho infringem àqueles estabelecidos pela     
resolução CONAMA 357/2005 para rios Classe 2.       
Apesar disso, há perspectiva de melhora na       
qualidade das águas desses rios e canais, num        
período proporcional as ligações de novos edifícios       
a rede coletora de esgotos. Atualmente apenas 20%        
dos edifícios estão corretamente interligados à nova       
rede coletora de esgoto. 
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1 INTRODUÇÃO 

É importante a diferenciação entre som e ruído, uma vez que 

o som é qualquer variação de pressão no ar, na água ou em 

qualquer outro meio que o ouvido possa interceptar, ao 

passo que o ruído é um som ou grupo de sons que 

incomodam e perturbam o indivíduo exposto ao mesmo. 

Assim, para identificar qual fenômeno está ocorrendo, é 

necessário observar o objeto perturbador, que é distinto em 

cada indivíduo, devido ao fator de tolerância psicológica 

particular (ZAJARKIEWICCH, 2010).  

Atualmente, devido à problemática do excesso de ruídos, 

foram estimulados medidas e leis que visam tornar os 

ambientes mais amenos em relação ao barulho, tentando 

assegurar o direito do silêncio aos afetados. De acordo com 

a ISO 1996-1 (2016), os ruídos podem ser classificados 

como:  

Ruído ambiental, que são todas e quaisquer fontes sonoras 

que situam-se próximas ou afastadas (pássaros, máquinas, 

ruído de tráfego, etc.).  

Ruído específico, podendo ser identificado e associado a 

uma fonte específica, sendo também o ruído da fonte sob 

análise.  

Ruído inicial, observado antes de qualquer mudança no 

ambiente, como construção de barreiras ou indústrias. 

Ruído residual, que pode ser observado quando o ruído da 

fonte específica é retirado.  

Ruído de fundo, nível de pressão sonora medido quando a 

fonte específica não é audível.  

A medição sonora é feita a partir da classificação do ruído 

de acordo com a situação do ambiente acústico no momento 

da medição. O nível de pressão sonora (SLP – Sound 

Pressure Level) é definido, de acordo com a ISO 1996-1 

(1982), por:  

𝑆𝐿𝑃 = 10. log (
𝑃2

𝑃𝑟𝑒𝑓
2)                            (1) 

Onde:  

SLP: Nível de Pressão Sonora  

P: Pressão sonora medida, em N/m²  

Pref: Pressão sonora de referência, em N/m².  

Já na medição de vários sons, podem ser utilizadas duas 

regras práticas: quando há dois sons iguais, o nível de 

pressão sonora aumenta 3 dB; e quando há uma diferença 

de dois sons maior que 10 dB, o menor nível não interfere 

no resultado da medição. Porém também pode-se utilizar 

uma equação de medida de vários sons, como:   

𝑆𝐿𝑃(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = 10. log (∑10
𝑆𝐿𝑃𝑖

10 )                                      (2)   

Onde: SLP(total): Nível de pressão sonora total, em dB. 

SLPi: Nível de pressão sonora pontual, em dB. De acordo 

com a Norma Brasileira (NBR) 10.152/1987, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os limites de dB 

para hospitais são encontrados na Tabela 1. 

 

Hospitais dB (A) 

Apartamentos, 

Enfermarias, Berçários, 

Centros cirúrgicos 

35 - 45 

Laboratórios, Áreas para 

uso do público 
40 - 50 

Serviços 45 - 55 

Tabela 1: Limites de dB para hospitais de acordo com a 

NBR10152/1987 (Fonte: ABNT (adaptada)). 

 

2 METODOLOGIA 

O local escolhido para aplicação da metodologia foi o 

Hospital Cemil, localizado em Umuarama, noroeste do 

Paraná (Figura 1). Construído no ano de 1978, o Hospital 

possui uma área de aproximadamente 8.176 m² e está 

localizado na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 

próximo de locais com grande movimentação. 

 
Figura 1: Localização da área de estudo: Hospital Cemil. (Fonte: 

Elaborada pelos autores). 

Para o monitoramento, utilizou-se um Medidor de Nível de 

Pressão Sonora (MNPS), modelo THDL-400, da marca 

Instrutherm, equipamento que mede as ondas sonoras em 



 

 

dB(A). Os locais escolhidos foram monitorados durante 

sete dias e as leituras foram realizadas duas vezes ao dia, 

durante uma hora, nos horários mais movimentados.  

No dia 06/07/18, às 7h30min foram iniciadas as medições 

no primeiro ponto. O ponto dois foi iniciado às 7h45min, o 

ponto três às 8h00min e o ponto 4 às 8h15min. Na parte da 

tarde, o ponto 1 foi iniciado às 17h30min, o ponto 2 às 

17h45min, o ponto 3 às 18h00min e o ponto 4 às 18h15min. 

Cada ponto foi monitorado durante 10 minutos, coletando 

os valores de pico máximo e mínimo de ruídos. Entre um 

ponto e outro houve um intervalo de 5 minutos. O mesmo 

processo foi realizado durante sete dias, até o dia 12/07/18. 

Após a coleta dos dados, foram realizados os cálculos das 

médias de cada ponto, destacando também os valores 

máximos e mínimos. Por fim comparou-se os resultados 

obtidos com os estabelecidos nas normas que instituem os 

níveis de pressão sonora adequados para a zona urbana. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nota-se que os níveis médios mais elevados estão 

localizados nos pontos 2 e 3, local de movimentação 

constante de pedestres e veículos por conta do semáforo. 

Também é a rota de circular mais utilizada, passando 

diariamente, cerca de 4 ônibus por hora, durante 10 horas 

por dia. Na Tabela 2, encontram-se os valores médios 

calculados para todos os pontos.   

 

Valores 

dB(A)  
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 

Média 

Total 

47,6 

59,8 

53,5 

68,3 

50,3 

68,1 

49,3 

58,7 

Maior 

Valor 

52,3 

69,7 

65,5 

74,4 

60,8 

74,1 

58,7 

69,8 

Menor 

Valor 

42,7 

52,7 

49,8 

59,6 

45,8 

59,6 

42,0 

49,9 

Tabela 2: Níveis médios e limites de pressão sonora encontrados 

(Fonte: Elaborada pelos autores). 

 

Conforme percebido na Tabela 3, todos os pontos 

analisados encontram-se acima dos limites permitidos, 

quando comparados com as normas já estabelecidas, isso 

demonstra que, como os níveis sonoros não estão adequados 

para um local que abriga um hospital, estes podem acarretar 

problemas de saúde para a população que trabalha no local, 

e principalmente para os pacientes, que precisam de um 

ambiente calmo para uma recuperação mais rápida. 

 

Pontos de 

medidas 

Nível máximo 

permitido 

Valor máximo 

encontrado 

1 55 dB(A) 69,7 dB(A) 

2 55 dB(A) 74,4 dB(A) 

3 55 dB(A) 74,1 dB(A) 

4 55 dB(A) 69,8 dB(A) 

Tabela 3: Comparação dos valores encontrados com os 

permitidos na legislação (Fonte: Elaborada pelos autores). 

 

Com a finalidade de diminuir os altos níveis de pressão 

sonora do local, são sugeridas algumas medidas para 

controle dos ruídos como: dirigir evitando frenagens e 

acelerações bruscas; não usar a buzina por qualquer motivo, 

somente se for necessário; as sirenes das ambulâncias do 

hospital devem ser usadas com responsabilidade e 

moderação; revisar o motor dos veículos, principalmente os 

mais antigos; se preciso, investir em isolamento acústico 

nas áreas mais sensíveis do hospital, como centros 

cirúrgicos, berçários, enfermarias e apartamentos; controle 

do tráfego, proibindo a passagem de veículos de grande 

porte, como caminhões e ônibus. 

4 CONCLUSÃO 

A aplicação de medidas e estratégias para diminuição dos 

níveis sonoros é indispensável para melhoria na qualidade 

de vida. Entretanto, é preciso uma análise cuidadosa da 

disponibilidade econômica para implantação dessas 

medidas, sendo possível chegar a um ponto de equilíbrio, 

onde não só o Hospital é responsável por diminuir o nível 

de ruídos, isolando as áreas mais sensíveis, mas também os 

indivíduos que moram ou trabalham ao redor, que podem 

evitar o excesso de barulho por meio da manutenção do 

escape dos veículos, diminuição do uso da buzina e evitar 

frenagens e acelerações bruscas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A exploração exagerada e o uso inadequado de recursos 

naturais são fatores responsáveis pela precária 

disponibilidade de matéria prima fornecida pela natureza, 

assim como o comprometimento na qualidade das reservas 

existentes. Impactos ambientais gerados por atividades 

econômicas (como indústrias, agricultura e mineração) 

resultam em consequências como a poluição, seguida de 

contaminação do meio. 

Elementos químicos como os metais possuem grande valor 

econômico, principalmente por serem excelentes 

condutores de energia (elétrica e calor). Características 

como maleabilidade, ductibilidade e brilho também são 

interessantes no setor econômico. Ainda há aqueles que 

são utilizados como nutrientes para os organismos, 

auxiliando no crescimento dos mesmos. A bioacumulação 

é a maior problemática relacionada a esse material, devido 

à difícil transformação e degradação destes no meio 

ambiente. 

Com enfoque nos elementos mercúrio, cádmio e chumbo, 

o presente estudo visa reunir informações bibliográficas 

sobre os benefícios e impactos causados pelos metais no 

meio ambiente, assim como suas características e formas 

de prevenção com relação à contaminação provocada por 

estes componentes aos seres vivos. 

2 METAIS PESADOS 

Os metais são um conjunto de elementos químicos 

presentes na tabela periódica, provenientes da extração em 

minerais, entre outras fontes. Apresentam em sua grande 

maioria toxicidade para organismos vivos, por causa da 

característica bioacumulativa do material. Quando 

presente no sistema biológico pode interromper processos 

metabólicos necessários para a vida dos seres vivos. 

Atividades econômicas praticadas em diferentes indústrias 

e a própria agricultura possibilitam a redistribuição deste 

material na superfície terrestre, facilitando o contato de 

organismos com este elemento, e assim impactando o meio 

ambiente com agravantes à saúde e perda de recursos 

naturais (por exemplo, poluição aquática) 

(FALLENBERG, 1980; LIMA e MERÇON, 2011; 

PASCALICCHIO, 2002.). 

A toxicidade de elementos se refere a fragmentos ou 

substâncias consideradas nocivas para os seres vivos.  Sua 

atividade fisiológica inicia pela penetração nas células, 

sendo distribuído posteriormente para diferentes partes do 

corpo por meio da circulação sanguínea. A fixação destas 

partículas estranhas nas células prejudica os processos 

metabólicos, os quais são desenvolvidos pelo sistema 

biológico e necessários para a manutenção da vida 

(FALLENBERG, 1980). 

Os metais pesados podem afetar o transporte de oxigênio 

no sangue e ainda se combinar com enzimas, inibindo a 

ação das mesmas no organismo. A fatalidade da atividade 

tóxica depende da concentração do material estranho e do 

tamanho do organismo afetado, provocando sintomas 

como fraqueza muscular, aumento da pressão arterial, 

cólicas, perda de visão e memória, e, em outros casos, 

acarretar em abortos de fetos (FALLENBERG, 1980; 

LIMA e MERSON, 2011). 

Encontrados na natureza, os metais são extraídos 

principalmente de minerais presentes em rochas. São 

sólidos (o mercúrio é uma exceção, pois é líquido), 

apresentam brilho, condutibilidade, elevada resistência 

mecânica e térmica, maleabilidade e ductibilidade. 

Existem ainda elementos, como o aço e o bronze, que 

podem ser obtidos a partir da associação de outras 

substâncias (NEHMI, 1995). 

Os metais podem ser definidos como pesados quando 

apresentarem massa específica elevada (quando o corpo 

demonstra homogeneidade), massa atômica e número 

atômico alto, e não necessariamente por seu potencial 

tóxico. Segundo os autores Lima e Merçon (2011), outras 

propriedades que permitem a caracterização dos metais são 

a “[...] formação de sulfetos e hidróxidos insolúveis, a 

formação de sais que geram soluções aquosas coloridas e a 

formação de complexos coloridos.” (p. 200). 

O meio pode ser contaminado por causas naturais (a 

própria fonte deste recurso é considerada um espaço 

contaminado) ou pela interferência do homem a partir de 

atividades industriais (mineração, produção de tintas e 

baterias, construção civil, metalúrgicas, entre outras) e 

agrícolas (uso de fertilizantes). As atividades mencionadas 

anteriormente provocam a redistribuição dos metais na 

superfície terrestre, principalmente pelo despejo destes 

como efluentes no meio aquático e solos férteis, 

possibilitando maior contato dos seres vivos com este 

material, e acarretando desta forma em prejuízos para a 

saúde (PASCALICCHIO, 2002). 

A problemática gerada pela bioacumulação de metais são 

as reações em cadeia. Os seres vivos participam de um 

sistema alimentar onde um organismo serve de alimento 

para outro, inclusive as plantas, que estão na base deste 

sistema e também são suscetíveis à absorção de 

contaminantes. Como os seres vivos não possuem 

estrutura interna para eliminar este material do corpo 

rapidamente transferem o mesmo para outros indivíduos 

por meio da cadeia alimentar. A partir dessa afirmação, é 

possível concluir que quanto maior e mais antigo o 



 

 

organismo, maior a concentração de contaminantes que o 

mesmo possui. 

Usado principalmente na galvanoplastia (método de 

associação de metais usados por indústrias), o cádmio 

compõe baterias, pigmentos, tinturas têxteis, esmaltes, e 

participa na fabricação de ligas, varetas para soldagem, 

produção de tubos para televisão, entre outros ramos de 

atuação (GUIMARÃES, et al., 2008; ROCHA, 2009). A 

contaminação dos seres vivos pelo cádmio pode ocorrer 

por inalação ou vias digestivas. Sua presença no corpo 

provoca vômitos, cólicas, diarreias, dores nas articulações 

e até mesmo osteoporose (pois interrompe o metabolismo 

do cálcio, fósforo e vitamina D). Normalmente acumula-se 

em órgãos como rins e fígado (ROCHA, 2009). 

O chumbo possui elevada resistência à corrosão. Pode ser 

usado em produtos combustíveis (como aditivo), 

antibióticos, ácidos, compor ligas metálicas e auxiliar na 

produção de lâminas e soldas. Assim como o cádmio, a 

contaminação também ocorre por vias respiratórias e 

digestivas. A lipossolubilidade facilita a absorção deste 

material pela pele, afetando sistemas gastrointestinal 

(cólicas) neuromuscular (degeneração), neurológico 

(distúrbios), hematológico (anemia) e renal (SCHIFER, 

2005). 

Os combustíveis fósseis, incineração de rejeitos, tintas, 

agrotóxicos, lâmpadas, baterias, produtos odontológicos, 

entre outros produtos, possuem mercúrio em sua 

composição. O mesmo pode ser obtido por fontes naturais 

como erupções vulcânicas, evaporação e minas. A 

exposição dos organismos a este elemento pode resultar 

em diferentes sintomas, como o surgimento de tremores, 

vertigem, entorpecimento, depressão, queda de cabelo, 

tosse, dor de cabeça, distúrbios visuais, fraqueza e vômitos 

(MICARONI, 2000). 

Ambos os elementos (cádmio, chumbo e mercúrio) são 

facilmente absorvidos por plantas e animais devido à 

presença destes nos solos e também na atmosfera. Em 

proporções naturais, é possível controlar os danos 

biológicos causados pelos mesmos, pois, no caso dos seres 

vivos, o corpo desenvolve mecanismos de defesa quando 

identifica a presença de elementos indesejáveis. A elevada 

concentração destes componentes faz com que o sistema 

biológico reaja de forma agressiva, tornando esse 

mecanismo de defesa também prejudicial ao corpo 

afetado. 

3 CONCLUSÃO 

O desenvolvimento socioeconômico em uma sociedade é 

de suma importância para o estímulo em avanços na 

medicina, em tecnologias, e melhorias na qualidade de 

vida dos indivíduos pertencentes a esse sistema. 

Atividades industriais proporcionam grande 

movimentação de capital, beneficiando cidadãos ao 

permitir investimentos em diferentes setores profissionais. 

Apesar de impactar o meio ambiente ao provocar poluição 

no mesmo, extinguir ou diminuir essa atividade afetará 

diretamente os benefícios econômicos já mencionados 

anteriormente. 

A agricultura possui forte influência no setor econômico 

em um Estado, pois sua ocupação é para a produção de 

alimentos. Essa atividade precisa acompanhar o 

crescimento populacional, para que haja distribuição 

uniforme dos produtos entre todos os indivíduos 

pertencentes à sociedade. Sendo assim, alternativas que 

melhorem culturas ao permitir a produção elevada das 

mesmas sempre será prioridade neste setor. 

As melhores alternativas para a prevenção da 

contaminação por metais, considerando as informações 

citadas, são a busca por substâncias que consigam 

substituir esse componente em fertilizantes, mas que 

possuam a mesma, ou maior eficiência em tal função. O 

mesmo vale para produtos industriais. A constante 

manutenção na infraestrutura e a elaboração de sistemas de 

segurança diminuem os riscos de acidentes com este 

material. A separação do metal de outros efluentes evita o 

seu despejo direto no meio ambiente, permitindo uma 

destinação diferenciada ao mesmo.  

Para realizar as práticas propostas, são necessários maiores 

investimentos em estudos que proporcionem as melhores 

soluções em quesito social, ambiental, e econômico na 

produção de alimentos e outros produtos. Dessa forma, a 

sociedade consegue progredir de maneira a ter recursos 

que sustentem esse sistema, usando os mesmos de forma 

consciente e sem perdas por danos (causadas pela poluição 

do meio). 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário dos recursos naturais, a nível global, encontra-se 

em estado crítico e sem expectativa de melhoras devido ao 

uso desenfreado, irracional e inconsequente, ameaçando 

todas as formas de vidas atuais e futuras (ONU, 2014). 

Além do uso abusivo dos recursos, o padrão atual de vida 

social exige aperfeiçoamentos e desenvolvimento nos 

insumos produtivos constantemente, a fim de manter o 

conforto e o luxo, fazendo com que sejam gerados grandes 

quantidades de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, 

contaminando o solo, a água e o ar, afetando diretamente a 

qualidade de vida e o bem-estar humano.  

Atualmente, as políticas de gestão públicas dos recursos 

naturais não se mostram eficientes para combater os 

impactos negativos do desenvolvimento, principalmente 

pela baixa disponibilidade de dados, evidenciando a 

emergência de investimentos em tecnologias alternativas 

para ampliação de bancos de dados de parâmetros 

ambientais. 

No Rio Grande do Sul, em Erechim, o atual sistema de 

captação para abastecimento não possui eficiência para 

manter a demanda local em épocas de estiagem, sendo 

necessária a adoção de um plano de racionamento de água 

(Eloverde, 2013). Esta situação evidência a vulnerabilidade 

da gestão dos recursos hídricos da cidade em períodos onde 

há chuvas com menos frequência e volume. Este quadro 

indica a urgência de apoio e incentivo ao uso de tecnologias 

novas e de baixo custo, na qual tornaria a disponibilidade de 

dados hidrológicos mais acessíveis para estudos de gestão e 

gerenciamento dos recursos hídricos. 

Entretanto, criar sistemas de dados ainda é um desafio 

devido ao alto custo dos equipamentos utilizados para 

monitoramento de parâmetros.  

Para Tucci (2001), a alternativa para quebrar essa 

dificuldade é o investimento em tecnologias de baixo custo 

e de acesso universal. Uma alternativa atual é a utilização 

de plataformas eletrônicas abertas e de código livre, como 

o Arduino, por exemplo, que apresenta baixo custo, 

facilidade e acessibilidade à sua programação. Além disso, 

o Arduino permite a utilização de diversos sensores, 

analógicos ou digitais, simultaneamente, permitindo o 

monitoramento de diversos parâmetros ambientais, 

facilitando a criação de sistemas de dados que auxilia na 

gestão dos recursos e na compreensão da interação física 

entre os compartimentos ambientais.  

Diante do exposto, o trabalho teve tem como objetivo 

construir um protótipo de uma estação de monitoramento 

contínuo do lençol freático de através da utilização do 

Arduino na leitura de sinais de parâmetros hidrológicos. 

2 METODOLOGIA  

Os materiais utilizados para o desenvolvimento da estação 

foram: 1) sensor de temperatura impermeável modelo 

DS18B20; 2) sensor de pressão diferencial modelo 

MPX5700DP; 3) sensor digital de temperatura e umidade 

modelo DHT11; 4) Pluviômetro digital ONSET de 2 mm; 

5) Arduino e Shield HanRun modelo HR911105A; 6) 

Cartão de memória ScanDisk; 7) Bateria de 9 V; 8) capsula 

cerâmica e 9) tubo de PVC. 

A construção da estação foi dividido em 3 etapas: I) 

montagem do tensiômetro utilizando a capsula porosa para 

infiltração da água do solo no tubo, sensor de pressão 

diferencial, para medir a variação de pressão interna no tubo 

de PVC (ver figuras 1 e 2), quando há alterações na umidade 

do solo, e o termômetro impermeável para medir a 

temperatura da água subterrânea no tubo; II) montagem da 

caixa central da estação de monitoramento, bem como, a 

conexão dos sensores de umidade e temperatura no 

Arduino; III) implementação do código de rotina, em 

linguagem Java, a ser executada pelo Arduino na leitura e 

armazenamento dos sinais enviados pelos sensores. 

 
Figura 1: Protótipo do tensiômetro com o sensor de pressão. 

 

Figura 2: Protótipo do tensiômetro com o a capsula porosa. 



 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O protótipo do tensiômetro e a central de monitoramento 

podem ser observadas nas figuras 3 e 4, respectivamente: 

 
Figura 3: Protótipo do tensiômetro no solo. 

 

Figura 4: Protótipo da central da estação de monitoramento. 

Após a montagem do protótipo e da central da estação de 

monitoramento, realizou-se um teste, através da simulação 

de um evento de precipitação com infiltração no solo, para 

verificação do funcionamento dos sensores, do 

armazenamento dos dados e verificar a alteração na pressão 

interna do tensiômetro. O resultado pode ser observado na 

figura 5, que demonstra a variação da tensão capilar com a 

precipitação infiltrada no solo em um tempo de 29 minutos. 

 
Figura 5: Variação da pressão capilar e da precipitação no tempo. 

O teste de simulação de precipitação infiltrada no solo pode 

ser visualizado na figura 6:  

 
Figura 6: Estação de monitoramento em teste. 

 

4 CONCLUSÕES 

Conclui-se que a utilização de prototipagem de 

equipamentos para monitoramento de parâmetros 

ambientais apresenta viabilidade técnica e econômica 

diante dos modelos comerciais. Além disso, devido a 

facilidade e acessibilidade do Arduino, o presente projeto 

pode servir como incentivo à pesquisa e a descoberta de 

novas tecnologias para quantificação e armazenamento de 

dados ambientais.  
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1 INTRODUÇÃO 

A água é um dos recursos naturais essenciais a todas as 

formas de vida existentes no planeta (BRAGA e 

HESPANHOL, 2005). A qualidade das águas nas 

microbacias está ligada a processos naturais e antrópicos, 

pois estes afetam a dinâmica e as características dos 

mananciais (DARTORA et al., 1998). No Brasil, apenas 

cerca de 40% do esgoto gerado recebe algum tipo de 

tratamento, e aproximadamente 60% do esgoto gerado no 

país é lançado em corpos hídricos (SNIS, 2016), sendo que 

mesmo onde há tratamento, muitas vezes alguns compostos 

não são devidamente removidos. Os produtos farmacêuticos 

fazem parte da gama de compostos orgânicos persistentes 

encontrados nos esgotos derivados das atividades humanas 

(ALMEIDA; WEBER, 2009).  

Pelo consumo exacerbado de fármacos, principalmente 

antibióticos, algumas espécies de patógenos podem 

desenvolver resistência a este fármaco por meio de 

mutações e, essas alterações genéticas vão se estabilizando 

em benefício da sobrevivência de uma linhagem bacteriana. 

Os fármacos podem ser encontrados em águas superficiais, 

águas de abastecimento e em estações de tratamento de 

águas residuais (BELISÀRIO et al., 2009). Dessa forma, 

além dos impactos negativos a saúde e ao meio ambiente, 

estes fármacos possibilitam o surgimento de 

microrganismos resistentes, bois as bactérias passam por 

mudanças do seu material genético adquirindo resistência 

(BILA e DEZOTTI, 2003). 

 

2 MATERIAL E METODOS 

 

O estudo foi realizado coletando agua do Rio Alegria 

localizado no município de Medianeira no oeste do estado 

do Paraná. Trata-se de um rio classe 2, segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005. As coletas foram realizadas em três 

pontos, sendo: P1 100 metros a montante do lançamento de 

uma fonte de poluição pontual; P2: fonte de poluição 

pontual de esgoto e P3: 100 metros a jusante do lançamento 

de uma fonte de poluição pontual. As coletas foram de 

acordo com as recomendações da NBR 9898.  

Para as análises de resistência de E. coli foram inoculadas 

amostras de água do Rio Alegria e da fonte pontual de 

poluição nas diluições 10-1, 10-2, 10-3 em tubos de ensaio 

contendo 10mL de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST). 

Adicionou-se 1,0 mL de cada diluição nos tubos com meio 

de cultura. Os tubos foram incubados a 35ºC durante 48 

horas. Para a observação de coliformes termotolerantes, 

utilizou-se a técnica de repicagem com alça de platina, 

transferindo-se uma amostra de cada tudo para tubos com 

caldo Escherichia coli e incubados a 45°C por 48 horas. O 

crescimento com produção de gás nos tubos com meio E.C 

confirmaram a presença de coliformes termotolerantes em 

Número Mais Provável. Uma amostra de cada tudo com 

resultado positivo foi transferida para placas de Petri 

contendo Ágar Eosina Azul de Metileno a fim de se avaliar 

a presença de colônias verde metálicas, características da E. 

coli. As análises foram realizadas em duplicata e as placas 

incubadas a 35°C por 24 horas.  

Para a realização do teste de sensibilidade à antibióticos, 

utilizou-se colônias crescidas em meio ágar tryptone soy 

(TSA) por 24h. A metodologia seguiu as recomendações do 

Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI (CLSI, 

2007).  Foram retirados inóculos das amostras e colocados 

em 10ml de solução salina (0,85%) até atingir a turvação 

correspondente ao tubo 0,5 da escala MacFarland. A 

suspensão bacteriana foi semeada em placas contendo Ágar 

Mueller-Hinton com auxílio de swab estéril e depositados 

os discos de antibióticos: Amoxilina, Ampicilina, Cefaclor, 

Cefalotina, Cefoxitina, Ciprofloxacim, Cloranfenicol, 

Estreptomicina, Gentomicina, Imipinem, Norfloxacim e 

Tetraciclina. As placas foram incubadas por 24h a 37º.C e 

em seguida, efetuadas as medidas dos halos de inibição por 

meio de paquímetro digital. As cepas foram classificadas 

em sensíveis, resistentes e intermediárias. O índice de 

múltipla resistência à antimicrobianos foi calculado usando 

o número de antimicrobianos ao qual o isolado foi resistente 

sobre o número total testado (KRUMPERMAN, 1983). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os organismos utilizados para a caracterização 

microbiológica dos pontos de coleta foram coliformes 

totais, coliformes termotolerantes e a E. coli. Na fonte 

pontual de poluição a quantidade de coliformes totais e 

termotolerantes foi análoga (aprox. 1175 NMP/100mL). 

Quanto ao Rio Alegria, não houve diferença entre o P1 e P3 

quanto as concentrações de coliformes totais. Entretanto 

para coliformes termotolerantes, P1 teve concentração 

média de 446,25 NMP/100mL e após o lançamento de 

esgoto, ou seja, no P3 a concentração média subiu para 1100 

NMP/100mL, indicando a contaminação pela fonte de 

poluição.  

A Tabela 1 apresenta os dados de resistência de cepas de E. 

coli isoladas das amostras avaliadas da fonte pontual de 



 

 

poluição.  

 
  1° Coleta  2° Coleta  3° Coleta 4° Coleta 

AMOXICILINA R * R R 

AMPICILINA R * R R 

CEFACLOR S * R R 

CEFALOTINA S * R R 

CEFOXITINA  S * S S 

CIPROFLOXACIM S * S S 

CLORANFENICOL S * S S 

ESTREPTOMICINA S * I S 

GENTOMICINA   S * S S 

IMIPINEM   S * S S 

NORFLOXACIM   S * S I 

TETRACICLINA R * R R 

R: Resistente; I: Intermediário; S: Sensível  

Tabela 1 - Resistência E. coli na fonte pontual de poluição. 

 

Observa-se que em 100% das coletas, as bactérias foram 

resistentes a Ampicilina, Amoxicilina e Tetraciclina. As 

bactérias foram suscetíveis aos antibióticos Cefoxitina, 

Ciprofloxacim, Gentomicina e Imipinem em todas as 

coletas de todos os pontos. A coleta 2 não pôde ser avaliada, 

devido a um erro laboratorial. 

As Tabelas 2 e 3 apresentam a resistência de cepas de E. 

coli isoladas das amostras do corpo receptor a 100 metros 

montante e jusante respectivamente à fonte de poluição.  

 
  1° Coleta  2° Coleta  3° Coleta 4° Coleta 

AMOXICILINA  R * R I 

AMPICILINA R * R R 

CEFACLOR S * R S 

CEFALOTINA  S * I S 

CEFOXITINA   S * S S 

CIPROFLOXACIM  S * S S 

CLORANFENICOL  S * S S 

ESTREPTOMICINA R * R R 

GENTOMICINA   S * S S 

IMIPINEM   S * S S 

NORFLOXACIM   S * S S 

TETRACICLINA R * R R 

R: Resistente; I: Intermediário; S: Sensível  

Tabela 2- Resistência E. coli a 100 m montante fonte pontual de poluição. 

 

  1° Coleta  2° Coleta  3° Coleta 4° Coleta 

AMOXICILINA  R R I R 

AMPICILINA R R R R 

CEFACLOR S I R R 

CEFALOTINA  I I R I 

CEFOXITINA   S S S S 

CIPROFLOXACIM  S S S S 

CLORANFENICOL  S R S S 

ESTREPTOMICINA I S R R 

GENTOMICINA   S S S S 

IMIPINEM   S S I S 

NORFLOXACIM   S S S S 

TETRACICLINA R R R R 

R: Resistente; I: Intermediário; S: Sensível  

Tabela 3 - Resistência E. coli a 100 m jusante fonte pontual de poluição. 

 

Observa-se que em todas as campanhas para os dois pontos 

do corpo receptor, as bactérias foram resistentes à 

Ampicilina, amoxicilina e tetraciclina. Alguns destes além 

do uso como antibiótico na medicina humana, também já 

foram utilizados como promotores de crescimento em 

animais aquáticos e no controle de doenças na piscicultura.  

Apenas os antibióticos cefoxitina, ciprofloxacim, 

gentomicina e norfloxacim foram eficientes em todas as 

campanhas. 

A Tabela 4 apresenta os índices de múltipla resistência a 

antimicrobianos (MAR), calculados para cada campanha. 

 
100 m montante 100 metros jusante 

1° 

Coleta  

2° 

Coleta  

3° 

Coleta 

4° 

Coleta 

1° 

Coleta  

2° 

Coleta  

3° 

Coleta 

4° 

Coleta 

0.33 1.33 2.33 3.33 4.33 5.33 6.33 7.33 

Fonte pontual de poluição avaliada 

1° Coleta  2° Coleta  3° Coleta 4° Coleta 

0.25 * 0.42 0.42 

Tabela 4 - Índice de Múltipla Resistência a Antimicrobianos 

 

Observa-se que o índice MAR esteve acima de 0,2 em todos 

os pontos e todas as campanhas, demostrando múltipla 

resistência da bactéria. Trata-se de um dado preocupante, 

tendo em vista que a E. coli é uma das bactérias que mais 

causa morte de pessoas no mundo (ROCHA et al., 2011). 

 

4 CONCLUSÕES 

Observando os resultados obtidos, nota-se a necessidade de 

repensar os processos de tratamento de águas residuárias, 

visto que o atual não é eficiente na remoção de coliformes 

totais e termotolerantes , pois a avaliação aponta aumento 

significativo de coliformes no corpo hídrico após o ponto de 

poluição pontual, alterando as condições do corpo receptor.  

Para todos os testes realizados, ocorreu resistência da 

bactéria E coli para os antibióticos Ampicilina, Amoxicilina 

e Tetraciclina. É necessário repensar o uso desenfreado de 

fármacos pela sociedade.  
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1 INTRODUÇÃO 

Considerando que muitos problemas derivados da erosão e 

sedimentação são resolvidos pelo conhecimento da 

granulometria do material transportado (CARVALHO, 

2008), este estudo tem como objetivo caracterizar 

granulometricamente a descarga sólida do rio Iguaçu e 

seus principais afluentes. O trabalho foi desenvolvido 

dentro de um projeto de consultoria para a UHE Baixo 

Iguaçu elaborado pela Envex Engenharia (2018). 

 

2 LOCAIS DE AMOSTRAGEM 

Os locais adotados para amostragem de sedimentos 

englobaram oito estações de monitoramento fluviométrico 

da região: Seção Barra do Santo Antônio (rio Iguaçu); 

Estação Rio Floriano; Estação UHE Baixo Iguaçu Jusante 

I (rio Iguaçu); Estação Rio Gonçalves; Estação Rio 

Monteiro; UHE Baixo Iguaçu Montante I (rio Capanema); 

UHE Baixo Iguaçu Montante II (rio Andrade) e Estação 

Barra do Sarandi (rio Cotegipe). Todos os pontos de 

amostragem possuem localização geográfica conhecida. 

Tais estações de monitoramento são apresentadas no mapa 

da Figura 1. 

 
Figura 1: Mapa de localização das estações fluviométricas. 

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2018). 

As amostras foram coletadas em campanhas de 

monitoramento que iniciaram no mês de dezembro de 

2017 até o mês de março de 2018, período de maior 

pluviometria para a região. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para as amostragens utilizaram-se três equipamentos de 

coletas de sedimentos em suspensão: DH-48, D-49 e 

AMS-8. As coletas foram realizadas pelo método do igual 

incremento de largura, apresentado por Carvalho et all, 

2000. As amostras foram encaminhadas para análises em 

laboratório ao final das coletas. O método utilizado para 

determinar os sólidos dissolvidos foi o Tubo de Retirada 

pelo Fundo, cujo ensaio consiste em separar a fração areia 

por peneiramento e a fração silte e argila. Após uma série 

de cálculos é traçada a curva de Oden, que permite a 

determinação das porcentagens das diversas faixas 

granulométricas nas amostras. A classificação 

granulométrica simplificada de sedimento, adotada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, NBR 

6502 de 1995, compreende em pedregulho (2,0 a 60 mm), 

areia (0,06 a 2,0 mm), silte (0,06 a 0,002 mm) e argila (< 

0,002 mm). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir são apresentados os resultados por ponto de 

monitoramento. 

4.1 Estação UHE Baixo Iguaçu Montante I 

O gráfico de granulometria de sedimentos em suspensão 

finos para a estação UHE Baixo Iguaçu Montante I é 

apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2: Granulometria de Sedimentos Suspensos na Estação 

UHE Baixo Iguaçu Montante I. 
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4.2 Estação UHE Baixo Iguaçu Montante II 

O gráfico de granulometria de sedimentos em suspensão 

finos para a estação UHE Baixo Iguaçu Montante II é 

apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3: Granulometria de Sedimentos Suspensos na Estação 

UHE Baixo Iguaçu Montante II. 

4.3 Estação UHE Baixo Iguaçu Jusante I 

O gráfico de granulometria de sedimentos em suspensão 

finos para a estação UHE Baixo Iguaçu Jusante I é 

apresentado na Figura 4. 

 
Figura 4: Granulometria de Sedimentos Suspensos na Estação 

UHE Baixo Iguaçu Jusante I. 

4.4 Estação UHE Baixo Iguaçu rio Floriano 

O gráfico de granulometria de sedimentos em suspensão 

finos para a estação UHE Baixo Iguaçu rio Floriano é 

apresentado na Figura 5. 

 
Figura 5: Granulometria de Sedimentos Suspensos na Estação 

UHE Baixo Iguaçu rio Floriano. 

4.5 Estação Barra do Sarandi 

O gráfico de granulometria de sedimentos em suspensão 

finos para a estação Barra do Sarandi é apresentado na 

Figura 6. 

 
Figura 6: Granulometria de Sedimentos Suspensos na Estação 

Barra do Sarandi. 

4.6 Seção Barra do Santo Antônio 

O gráfico de granulometria de sedimentos em suspensão 

finos para a estação Barra do Santo Antônio é apresentado 

na Figura 7. 

 
Figura 7: Granulometria de Sedimentos Suspensos na Estação 

Barra do Santo Antônio. 

5 CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos nos experimentos pode-

se concluir que os sedimentos são predominantemente 

finos, silte e argila em todos os rios monitorados. 

Nota-se que não existe grande variação na granulometria 

dos sedimentos suspensos dos rios estudados. O rio 

Iguaçu, por ser o corpo hídrico principal da bacia em 

questão, apresentou distribuição granulométrica com 

maior uniformidade comparada aos outros rios. 

Para os mesmos pontos as amostras dos diferentes dias não 

apresentaram grandes variações nas porcentagens de 

sedimentos finos, apenas para acima de 0,05 mm de 

diâmetro existem maiores variações. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a busca constante de maior praticidade e, 

consequentemente, o surgimento/aperfeiçoamento de 

tecnologias, a cada dia novos produtos e marcas de 

saneantes domissanitários são lançados no mercado, como 

aqueles de limpeza e polimentos de utensílios domésticos 

metálicos. Dentre estes produtos estão os surfactantes não 

saponáceos de superfícies de alumínio - popularmente 

denominados de brilha alumínios - amplamente 

comercializados em todo o mundo. Em geral, tais produtos 

possuem formulação constituída de agentes surfactantes, 

ácidos, supressores de espuma, reforçadores de brilho, 

inibidores de corrosão, conservantes e corantes. No Brasil, 

os saneantes em geral são regulamentados, quanto a 

fabricação e uso, pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária por meio da Lei n° 366 (Brasil, 1999). 

Entretanto, embora as atividades de limpeza e polimento de 

superfícies de alumínio sejam do cotidiano doméstico de 

muitas famílias, a formulação química de produtos para tal 

finalidade podem trazer danos à saúde humana e serem 

prejudiciais ao meio ambiente uma vez que em domicílios 

são enviados ao esgoto comum após o polimento e enxague 

de utensílios de alumínio. Apesar dos testes de avaliação de 

toxicidade sistêmica e celular serem obrigatórios para a 

liberação e comercialização de saneantes domissanitários, 

não foram encontrados na literatura científica estudo de 

avaliação de toxicidade em nível celular frente a agentes 

saneantes polidores de alumínio. A toxicidade em nível 

celular pode ser avaliada por meio dos potenciais citotóxico 

e genotóxico frente ao sistema teste Allium cepa.  

Foi objetivo do trabalho avaliar, em células meristemáticas 

de raízes de A. cepa, a citotoxicidade e genotoxicidade de 

produtos saneante polidores de utensílios de alumínio de 

produção brasileira e de ampla comercialização em países 

da América do Sul. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Os produtos brilha alumínios, na forma líquida, de três 

diferentes marcas comerciais foram adquiridos em um 

distribuidor especializado na venda nacional e internacional 

de produtos de limpeza, localizado na cidade de Maringá, 

Estado do Paraná, Brasil. Nos rótulos dos produtos não 

havia especificado o quanto utilizar para a lavagem de 

utensílios de alumínio. Assim, três concentrações foram 

definidas: 1; 10 e 20 ml, diluídos em 1L de água de 

destilada. 

Para a avaliação de toxicidade, inicialmente, bulbos de 

inicialmente, bulbos de cebolas foram colocados em frascos 

aerados com água destilada até a obtenção de raízes de 2,0 

cm de comprimento. Para análise de todo tratamento foi 

estabelecido um grupo experimental com cinco bulbos de 

cebola. Antes de colocar as raízes em contato com a seus 

respectivos tratamentos ou concentrações, algumas raízes 

foram coletadas e fixadas para servirem de controle do 

próprio bulbo, o que se identificou como tempo de análise 

0 hora (0h). Em seguida, as raízes restantes foram postas em 

suas respectivas diluições (tratamentos) por 24 e 48 horas, 

procedimentos denominados de tempos de exposição 24 e 

48h, onde se realizou coleta de raízes a cada 24 horas. 

Preparou-se um controle negativo, somente com água 

destilada, no qual também se coletou raízes nos tempos 0, 

24 e 48 h. Todas as raízes coletadas durante o experimento 

foram fixadas em solução carnoy 3:1 (etanol: ácido acético) 

por até 24 horas.  

As lâminas foram confeccionadas segundo o protocolo 

proposto por Guerra e Souza (2002), e analisadas em 

microscópio óptico em objetiva de 40x. Para todo bulbo 

analisou-se 1.000 células, totalizando 5.000 células para 

cada grupo controle (0h), grupo tempo de exposição 24h e 

grupo tempo de exposição 48h. Contabilizou-se células em 

interfase e em divisão celular, e definiu-se o índice mitótico, 

determinando-se assim o potencial citotóxico.  

Ainda, avaliou-se a genotoxicidade através da frequência de 

micronúcleos, e de alterações aneugênicas ou de fuso 

mitótico, por meio do número observado de metáfases 

colchícinicas, pontes anáfasicas e telofásicas, amplificações 

gênicas, células com aderências, brotos nucleares e anáfases 

multipolares. Os resultados de citotoxicidade e 

genotoxicidade foram analisados pelo software R, a 5%, 

utilizando o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis com 

teste de Dunn a posteriori. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 1, todos os 

polidores avaliados, nas três concentrações, causaram 

redução significativa da divisão celular, nos tempos de 

exposição 24 e 48 horas, quando comparados com os 

índices mitóticos do controle com água destilada e 



 

 

respectivos controles de bulbo. Esses resultado mostra que, 

nas condições de análises estabelecidas, os três polidores de 

alumínio avaliados foram citotóxicos as células 

meristemáticas de raízes de A. cepa. 

Tabela 1 – Índices mitóticos observados em tecidos 

meristemáticos de raízes de Allium cepa expostos a 24 e 48 

horas a produtos de limpeza e polimento de utensílios de 

alumínio, denominados nesse estudo de a, b e c, nas 

concentrações 1, 10 e 20 ml diluídos em água destilada. 

Co: Controle; TE: Tempo De Exposição; IM: Índice Mitótico; H: 

Hora; TR: Tratamento. 

Para o produto B verifica-se que todas concentrações 

avaliadas causaram inibição significativa da divisão celular, 

nos tempos de exposição 24 e 48 horas quando comparados 

aos índices mitóticos dos seus respectivos controles. No 

entanto os índices de divisão celular observados para os dois 

tempos de análises considerados não diferiram entre si. 

Nenhum dos produtos avaliados causaram alterações de 

fuso mitótico e celular as células vegetais analisadas, 

mostrando-se, nas condições de análises estabelecidas, não 

genotóxico. Conforme citado por Herrero et al. (2012), 

índices mitóticos significativamente inferiores aos índices 

dos controles – como os observados no presente estudo- 

indicam a presença de agentes cuja ação tóxica compromete 

o crescimento e o desenvolvimento dos organismos. 

Ademais, esses autores declaram que a inibição da 

proliferação celular desencadeada por compostos por 

compostos citotóxicos em tecidos de intensa proliferação 

celular e com desempenho normal, como os utilizados nesta 

pesquisa, é bastante prejudicial ao organismo por inibir ou 

limitar a reposição de células, alterar a produção de 

proteínas e resultar no mal funcionamento do órgão onde 

está localizada. Tais prejuízos podem comprometer 

significativamente a divisão celular do tecido ou órgão 

afetados e desencadear e/ou potencializar processos 

cancerosos. 

De acordo com os rótulos dos brilha alumínios avaliados, 

tais produtos são constituídos por surfactantes não 

saponáceos, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, 

conservante isotiazolinona e corante (não especificado) e 

aditivo antiespumante (não especificado), aditivo 

anticorrosivo (não especificado). Não foram encontrados na 

literatura quais os corantes, os antiespumantes e os 

anticorrosivos utilizados na fabricação de saneantes 

polidores de superfícies metálicas. Para a isotiazolinona não 

se verificou estudos sobre a toxicidade sistêmica e celular 

da mesma. No entanto, se sabe que essa substâncias pode 

provocar queimaduras em primeiro e segundo graus. Os 

ácidos mencionados são altamente corrosivos e tóxicos aos 

organismos vivos (Torres et al. 2016). Também é 

importante enfatizar que não havia, nem nos rótulos dos 

saneantes testados, nem nos sites dos fabricantes, assim 

como não foi encontrado nos regulamentos da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a 

quantidade/concentração em que cada composto é utilizado 

na fabricação de polidores de utensílios domésticos de 

metal. 

4 CONCLUSÕES 

Os polidores de alumínios avaliados foram altamente 

citotóxicos, assim o presente estudo sugere que estes 

saneantes sejam avaliados em outros bioensaios para 

complementar os resultados de toxicidade aqui obtidos, e 

possibilitar uma maior segurança à população na utilização 

desses polidores. 
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Controle  TE/IM (%)  

Água destilada 
0 h 24 h 48 h 

86,7a 80,9a 80,2a 

  TE/IM (%)  

Produtos TR 

(mL/L) 
0 h 24 h 48 h 

 1,0 87,3a 48,5b* 18,2c* 

A 10,0 81,0a 5,0b* 1,8c* 

 20,0 89,8a 3,5b* 0,2c* 

 1,0 83,1a 45,8b* 12,1c* 

B 10,0 82,2a 10,9b* 1,2c* 

 20,0 83,6a 9,4b* 0,4c* 

 1,0 84,0a 43,0b* 19,7c* 

C 10,0 83,1a 13,7b* 2,9c* 

 20,0 85,3a 9,9b* 0,1c* 
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INTRODUÇÃO 

Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs)      
foram inicialmente confeccionados com um intuito      
e uma estratégia militar, contextualizando as      
guerras, que entre estas, pode-se destacar o       
primeiro marco histórico, com o exército austríaco,       
os quais realizaram diversos ataques na Europa       
utilizando estes veículos. O primeiro alvo foi a        
cidade de Veneza, localizada na Itália, em 22 de         
agosto de 1849, com diversos bombardeamentos,      
estes que foram lançados através do navio austríaco        
Vulcano. Entretanto, devido às limitações da      
tecnologia da época, em especial ao controle de        
voo, os VANTs poderiam mudar facilmente a sua        
trajetória de ataque, seja devido a ações, como        
variações súbitas do vento, acarretando em diversos       
desvios aos seus alvos (ALVES NETO, 2008).  
A concepção no Brasil envolvendo a utilização de        
VANTs é datada na década de 70, em São José dos           
Campos - São Paulo (SP) onde o Comando Geral         
de Tecnologia Aeroespacial (CTA), também     
composto pelo Instituto de Pesquisas da Marinha       
(IPqM) e o Centro Tecnológico do Exército       
(CTEX), todas instituições que passaram a      
desenvolver atividades tecnológicas relacionadas ao     
uso deste dispositivo. É necessário ressaltar      
também o projeto Aeronaves de Reconhecimento      
Assistidas por Rádios e Autônomas, com início nos        
anos 90, apresentando interesses em comum junto à        
parcerias com o Laboratório de Computação de       
Alto Desempenho do Departamento de Ciência da       
Computação e Estatística da Universidade de São       
Paulo (USP) de São Carlos e a Empresa Brasileira         
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com um      
foco principal para o monitoramento de plantações       
e reservas ecológicas (ALVES NETO, 2008).  
Assim, com o passar dos anos, os VANTs passaram         
a apresentar utilidades em vários cenários de       
monitoramento, como em desastres naturais,     
possuindo a capacidade de auxiliar, fornecendo um       
reconhecimento em tempo real do local afetado,       
através de voos, obtendo-se imagens e vídeos,       
sendo possível realizar uma análise em relação as        
devidas medidas a serem tomadas para que o        
problema possa ser remediado com uma maior       

rapidez e eficiência (LONGHITANO, 2010). 
A Portaria Normativa nº. 606, do Ministério da        
Defesa, publicada em 11 de junho de 2004, em seu          
artigo 4°, define o conceito do sistema de        
monitoramento por VANTs com as seguintes      
atribuições: “O reconhecimento, a vigilância, busca      
por alvos, inteligência, guerra eletrônica, comando      
e controle”. 
Atualmente, os VANTs, como os drones      
quadricópteros, vêm sendo empregados como uma      
ferramenta de multi missões no universo da       
segurança pública interna, tais como no auxílio à        
ordem pública, na inspeção de zonas críticas e na         
proteção ambiental. Os drones também podem ser       
utilizados para avaliação da qualidade ambiental de       
uma determinada região, como exemplo e objetivo       
do trabalho, as restingas, locais arenosos próximos       
ao mar e que possuem flora e fauna geralmente         
endêmicas, e que estão sofrendo fortes impactos       
antrópicos, devido à especulação imobiliária,     
invasão de espécies exóticas e até mesmo devido à         
expansão da agropecuária (SCHERER, et al. 2005). 
A restinga, de maneira geral, apresenta-se em forma        
de dunas fixadas pela vegetação, seja por suas        
estruturas morfológicas, como as suas raízes,      
impedindo o movimento da areia por ação de        
agentes erosivos, valendo-se ressaltar que a      
destruição deste ambiente, não somente altera o       
ecossistema restinga, com o efeito direto na perda        
da biodiversidade de flora e fauna local, mas        
também afetando sucessivamente a comunidade e      
seus respectivos empreendimentos e construções     
próximas dessa área (BASTOS, 1995). 
O objetivo deste trabalho foi o de utilizar um plano          
de voo do drone para avaliar e quantificar a         
qualidade ambiental, assim como as suas      
características estruturais e físicas de uma área       
delimitada de restinga no balneário Atami. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho fundamentou-se no método de      
fotogrametria para a obtenção de imagens e da        
estimativa topográfica, relacionando-se com a     
altimetria. O quadricóptero utilizado para aquisição      
das imagens foi o drone Phantom 3 Standard DJI,         

 



 
com velocidade de até 16 m/s, uma câmera        
acoplada de 12 MP, utilizando lentes FOV (Field        
Of View) de 94º 20 mm (35 mm format equivalent)          
f/2.8 e com uma resolução de imagem de 4000 x          
3000 pixels. Para o sobrevoo, fora realizado um        
plano de voo através do aplicativo DroneDeploy,       
com a determinação da rota, como é possível        
observar na (Figura 1), sendo esta área utilizada        
para avaliação e monitoramento, a fim de se obter         
mapas 2D, um modelo 3D, a fitossanidade e os         
modelos de elevação do local. Através da câmera        
acoplada ao drone, foi possível obter uma visão        
tridimensional da área desejada no plano de voo,        
com aproximadamente 319.702 m² de restinga,      
localizada no balneário Atami, em Pontal do       
Paraná, litoral paranaense. 

 
Figura 1: plano de voo utilizado no drone para o 

monitoramento ambiental. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados preliminares da análise das imagens       
mostraram focos de degradação na restinga devido       
a caminhos elaborados para passagem de banhistas       
e pescadores da região. Foi verificado também à        
existência de focos com cortes de gramas,       
realizados pelos moradores do local (Figura 2). 

 
Figura 2: fitossanidade da área analisada. As regiões em 
vermelho referem-se a locais com maior degradação da 

vegetação. A variação da coloração até a cor verde 
refere-se à regiões de menor impacto, registrado durante 

o sobrevoo. 

As áreas degradadas, bem como as elevações do        
terreno e curvas de nível, entre outros dados        
obtidos, estão sendo mensurados utilizando-se do      
software livre QGIS e dos aplicativos DroneDeploy       
e Agisoft PhotoScan. 

Uma avaliação topográfica in loco está sendo       
efetuada para aferir os dados altimétricos      
registrados pelo plano de voo do drone junto a um          
melhoramento no processamento dos dados     
quantitativos. 
Verificou-se que a aplicação em estudos ambientais       
utilizando-se de drones são inúmeras, incluindo      
questões importantes para a saúde pública, tal como        
a epidemiologia. 
É esperado que diagnósticos iniciais apresentados      
neste trabalho possam servir como ferramentas de       
gestão ambiental para a conservação e proteção da        
biodiversidade de inúmeros ecossistemas, sendo     
neste contexto, a restinga. Estão previstos      
sobrevoos para o monitoramento da restinga com o        
drone em todos os balneários de Pontal do Paraná. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos, é possível       
observar as grandes aplicações oferecidas por este       
tipo de tecnologia, como a obtenção de curvas de         
nível, percentual de densidade de vegetação, área,       
perímetro e volume de uma região desejada, através        
de um plano de voo pré-determinado ou livre. A         
utilização desta tecnologia vem se mostrando uma       
boa alternativa em função de seu contínuo avanço        
tecnológico, com um melhoramento incessante dos      
softwares e dos próprios drones, possibilitando,      
assim, um suporte necessário e dinâmico, para os        
usuários, na busca e obtenção dos mais diferentes e         
variados tipos de dados, informações e      
metodologias inovadoras. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em áreas altamente preservadas, de vegetações nativas, 

não modificadas por atividades antrópicas, as 

concentrações de espécies químicas definem as 

características naturais (JUCHEN et al., 2014; 

RODRIGUES & JÚNIOR, 2009). No Rio Grande do Sul, 

a Portaria 085 (FEPAM, 2014) define a qualidade natural 

dos solos, medida imposta pela Resolução 420 

(CONAMA, 2009). No entanto, para alguns pesquisadores 

as concentrações nas legislações deveriam variar em 

função das características locais da bacia hidrográfica em 

estudo, dado que em determinada área a concentração de 

um elemento químico pode ser considerada natural e em 

outro local possa atuar como estressor ambiental 

(MATSCHULLAT et al, 2000; GALUSZKA, 2007). 

Entendendo a importância de concentrações de base 

(background), que apontem as características naturais e 

locais, para a realização de estudos 

hidrossedimentológicos, este estudo objetiva estabelecer a 

linha de base (background) para sub-bacia do Rio Lajeado 

Pardo em Frederico Westphalen por meio da determinação 

das concentrações médias das espécies químicas presentes 

em amostras de solos coletadas segundo protocolos de 

técnicas limpas em três áreas preservação na sub-bacia. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo situa-se no município de Frederico 

Westphalen, noroeste do Rio Grande do Sul, de uso e 

ocupação do solo característico por atividades 

agropecuárias. A região é abastecida pelo reservatório 

público localizado a jusante do Rio Lajeado Pardo, que 

conta com áreas de floresta preservadas, e tem 

predominância da classe Latossolo Vermelho sem 

influência antropogênica (EMBRAPA, 2011), conforme 

Figura 1. 

 
Figura 1: Localização das áreas de coleta amostral. 

As amostragens compostas de solos superficiais (20 cm) 

foram realizadas com remoção da camada superficial com 

enxada e coleta com trado tipo holandês, ambos em aço 

inox. A composição de amostras se deu com a tomada de 4 

pontos aleatórios por área em 5 zonas de cada unidade de 

preservação, marcados com dispositivo GPS (Garmim, 

modelo Oregon 550), formando uma única amostra 

representativa armazenada em saco ziplock (2L), num total 

de 60 amostras simples, identificadas e mantidas 

refrigeradas com criogel em caixa térmica até a chegada ao 

laboratório (FILIZOLA et al., 2006). Em procedimento 

laboratorial, as amostras foram secas em estufa de 

circulação a 50 °C por 48h, maceradas em grau e pistilo de 

agata e utilizando peneira de nylon (malha 0,63 mm) 

separou-se a fração fina para análise. As quantificações 

das espécies químicas em espectrômetro de fluorescência 

de raios-X por energia dispersiva, da marca Shimadzu 

(modelo EDX-720, Série Rany), condições de 

funcionamento do equipamento: tensão do tubo de até 50 

keV com fonte de ródio (Rh), colimador de 10 mm; tempo 

real de integração de 300 s; tempo morto do detector de 40 

e 39%, sob vácuo e detector de Si(Li) refrigerado com 

nitrogênio líquido (SILVA et al., 2016). 

As amostras compostas (15 ao total, 2g cada nas frações 

finas), foram analisadas (triplicatas) em recipientes de 

polietileno com filme de Mylar® (6 µm) segundo o 

método dos parâmetros fundamentais (NASCIMENTO 

FILHO, 1999) frente ao material de referência sedimento 

Green River Shale (SGR-1b, USGS), com segurança 

analítica de 15 tomada de dados e recuperações entre 90 e 

110 % (INMETRO, 2017). As analises geradas foram 

submetidas a remoção de valores anômalos pelo teste de 

Grubbs (outliers) na plataforma online QuickCalcs 

(GRAPHPAD SOFTWARE, 2018). Também se avaliou 

estatisticamente o conjunto amostral pelo teste de 

normalidade de Jarque-Bera, análise univariada do 

sumário estátistico (média, mediana, mínima, máxima, 

coeficiente de variação% e quartil 75%) no software PAST 

Statistic (HAMMER, 2015), estabeleceu-se o calculo do 

Limite de Tolerância (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2016) e a 

construção de gráficos foi realizada no software Sci Daves 

(SOURCEFORGE, 2018). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das concentrações médias estabelecidas paras as 

espécies químicas cromo (Cr), manganês (Mn), cobalto 

(Co), níquel (Ni), cobre (Cu), zinco (Zn), zircônio (Zr), 

bário (Ba) e chumbo (Pb), foi possível a construção da 



 

 

Tabela 1, onde são apresentadas as sumarização estatística 

de dados. 
Tabela 1. Sumário das espécies químicas do estudo. 

 
Cr Mn Co Ni Cu Zn Zr Ba Pb 

N 43 45 41 44 43 42 42 42 43 

Min 81,0 2228,5 63,8 1,3 110,5 64,5 111,2 2405,4 32,1 

Max 148,5 4412,4 81,0 30,9 138,4 106,1 164,5 9148,1 88,8 

Média 113,5 3355,9 70,8 18,9 125,8 86,9 132,6 5539,4 58,6 

Mediana 112,4 3320.9 69,6 19,2 125,8 88,2 131,0 5574,6 60,0 

75 percentil 123,2 3895,4 73,8 23,5 130,2 93,2 138,5 5877,3 64,6 

Coef. Var. 12,4 17,5 5,5 32,2 5,3 9,9 11,5 26,5 20,8 

 

Os resultados apresentados na Tabela 1 referem-se a 

concentrações totais das espécies químicas nas frações 

finas (< 63µm) matriz. Há que se ressaltar ainda, que os 

valores de referencia nas normativas 420 (CONAMA, 

2009), 85 (FEPAM, 2014) e 454 (CONAMA, 2012) foram 

propostos com base em analises pela técnica ICPOES e 

preparação de amostras via protocolo 3050B (USEPA) que 

se refere a extrações de frações totais quimicamente 

disponíveis, não rompendo os silicatos da matriz. No 

entanto, por não tratar-se de procedimento de abertura 

amostral brando vários autores demonstram a 

compatibilidade analítica entre as técnicas para matriz 

solos para estes protocolos (SILVA et al., 2016). Dessa 

forma, o uso de uma linha de base (background) das 

concentrações médias determinadas em solos preservados 

na própria bacia hidrográfica é mais representativo e 

característico como balizador de contaminação ambiental 

em estudos hidrossedimentológicos, já que as normativas 

são referências abrangentes (aproximações para grandes 

áreas) e muitas vezes não são representativas da realidade 

ambiental local. A Figura 1 explora a distinção entre 

valores backgrond locais e as normativas de referência. 

 

 
Figura 1. Comparação entre estratégias de construção de 

background local e normativas de referência para solos 

 

Na Figura 1 podemos visualizar a discrepância entre as 

normativas e os valores locais estabelecidos, como no caso 

da espécie química Cr, onde se tomarmos por referência as 

normativas as concentrações médias para amostras locais 

estariam contaminadas, mesmo se tratando de solos 

oriundos de matas altamente preservadas. 

4 CONCLUSÕES 

A definição de linha de base (background), representativa 

local, é de crucial interesse para estudos 

hidrossedimentologicos ligados a avaliação de qualidades 

de espécies químicas em sedimentos. Nesse contexto o 

conhecimento de valores de referência em solos de zonas 

preservadas próprios da bacia de estudo são balizadores 

mais seguros para avaliação de comportamentos 

estressores ambientais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Evidências científicas da possibilidade de mudança 

climática a nível mundial vêm despertando um crescente 

interesse na comunidade científica e público geral desde a 

década de 1980. Pode-se tomar como exemplo disso a 

criação do Painel Intergovernamental sobre Mudança 

Climática (IPCC) pela Organização Meteorológica Mundial 

(OMM) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), o qual possui a finalidade de avaliar 

o conhecimento científico sobre mudança climática e suas 

ligações com a sociedade humana. 

Porém, conforme destacam Minuzzi, Caramori e Borrozino 

(2011), visto que o clima global nem sempre possuiu as 

mesmas características que observamos hoje, o que pode ser 

comprovado pelos padrões observados atualmente em 

contraste com todas as variações registradas ao longo da 

história, surgem questionamentos como qual seria o fator 

responsável, as regiões a serem atingidas e a escala temporal 

dos acontecimentos, ou seja, a indagação se a variabilidade 

em questão deve-se a um ciclo ou a mudanças climáticas. 

Entre os padrões climáticos alvos de estudos e simulações, 

destaca-se a temperatura do ar em nível global, padrão que 

tem manifestado tendências significativas do aumento de 

seus valores conforme analisado por estudos das mais 

diversas regiões do mundo. Somando-se a isso, destaca-se 

que, de acordo com o IPCC, onze dos doze anos anteriores 

a 2006 estão entre os anos mais quentes do período de 1850, 

quando se iniciou a medição da temperatura do ar por 

aparelhos, a 2006 (BLAIN, PICOLI & LULU, 2009). 

O aumento da temperatura média do ar global, segundo 

Larcerda e Nobre (2010), está associado diretamente ao 

aumento da concentração atmosférica de gases do efeito 

estufa. Isso é, em partes, proporcionado pela economia 

mundial estruturada no fornecimento de energia por meio 

da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o 

carvão mineral, resultando em cerca de 3,8 bilhões de 

toneladas de CO2 produzido em excesso por ano, além da 

porção de CO2 de origem antropogênica que é associado 

pelas plantas na atividade fotossintética e pelos oceanos. 

Mas além do fator antropogênico na situação em questão, 

os fatores naturais também influenciam na variabilidade 

temporal e espacial dos elementos meteorológicos, como se 

observa em interações oceano-atmosfera como o El Niño 

Oscilação Sul (ENOS), a Oscilação do Atlântico Norte 

(North Atlantic Oscillation - NAO) e a Oscilação Decadal 

do Pacífico (Pacific Decadal Oscillation - PDO), fenômenos 

que resultam em flutuações interanual e decadal em 

algumas regiões do planeta (MINUZZI, CARAMORI & 

BORROZINO, 2011). 

O presente estudo tem como objetivo analisar se as 

hipóteses levantadas acerca das mudanças nos padrões 

climáticos abrangem a região do planalto sul catarinense, de 

forma a analisar o comportamento sazonal da temperatura 

mínima, média e máxima do ar para a região, analisando a 

existência ou não de tendências significativas no aumento 

da temperatura do ar. 

 

2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

Para o estudo das tendências de temperatura foram 

utilizados dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e EPAGRI/CIRAM, os dados são 

referentes as temperaturas médias de Lages e São Joaquim, 

cidades de Santa Catarina. 

A análise da tendência de aumento de temperatura foi 

realizada através do teste de Mann-Kendall, o qual baseia-

se em duas hipóteses: 

 - H0: hipótese nula, indica que a série de dados 

analisadas são independentes e igualmente distribuídas, o 

que indica que não existe tendência; 

 - H1: hipótese alternativa, indica que as séries 

analisadas possuem alguma tendência com  o passar do 

tempo. 

O teste de Mann-Kendall é recomendado pela Organização 

Meteorológica Mundial (OMM), uma vez que detecta com 

maior facilidade os desvios de uma série (SILVA; SOUSA, 

2013).  

Entretanto, devido a sensibilidade do método para 

identificação de desvios, deve-se tomar cuidado para que 

erros de medição das estações não levem à falsas tendências 

(BLAIN, 2010). Para isso, antes da aplicação do teste, os 

dados foram analisados de forma a identificar a existência 

ou não desse tipo de dado e se necessário, retirá-los da série 

utilizada. 

Para Lages, o período de dados utilizados no estudo foi de 

1962 a 2015, entretanto, os anos de 1973 e 1975 foram 

desconsiderados devido a falta de dados. Já para a cidade de 

São Joaquim, os dados utilizados correspondem ao período 

de 1955 à 2015. 

Partindo de séries diárias, as temperaturas médias do ar 

foram tratadas de modo a se obter as médias sazonais - 

verão (Dez-Jan-Fev), outono (Mar-Abr-Mai), inverno (Jun-

Jul-Ago) e primavera (Set-Out-Nov) - nas quais, 

posteriormente foi aplicado o teste de Mann Kendall.  

O teste foi realizado através do software Action Stat, com 

um nível de confiabilidade de 95%, onde para os valores de 

p-valor acima de 0,05 não existe tendência e para valores 

abaixo de 0,05 existe tendência significativa de aumento da 

temperatura média do ar. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise dos resultados, é possível notar que, em 



 

 

relação a existência de tendências, as cidades de Lages e 

São Joaquim apresentam comportamentos semelhantes. 

As duas cidades apresentam tendência significativa de 

aumento de temperatura média do ar no verão, inverno e 

primavera, já o outono, apesar de apresentar uma 

variabilidade interanual da temperatura do ar e nas últimas 

décadas manifestar maiores valores de temperatura do ar, 

não apresentou tendência significativa de aumento quando 

analisada pelo teste de Mann-Kendall. 

Pode-se observar, nos gráficos a seguir, o contraste entre 

presença ou não de tendência de aumento da temperatura do 

ar para a cidade de Lages-SC, no verão e outono, estações 

que apresentaram maior tendência e ausência de tendência, 

respectivamente. 
 

 

 

  

 
Figura 1: Variação da temperatura média nas estações do ano em 

Lages/SC. 

 

Os valores encontrados de p-valor encontrados para Lages 

foram: verão (0,0022), inverno (0,0141), primavera 

(0,0074) e outono (0,2867). E para São Joaquim, os valores 

correspondem a: verão (0,0001), inverno (0,0113), 

primavera (0,0089) e outono (0,2467). 

Esse estudo se propôs a avaliar a existência ou não de 

tendências no aumento de temperaturas por meio da análise 

de um histórico de temperaturas médias das cidades, assim 

reconhece-se que existe a possibilidade de que a 

temperatura tenha sofrido influências de outros fatores à 

parte das mudanças climáticas globais, como alterações de 

microclima decorrente da urbanização ao longo das 

décadas.  

É importante ressaltar que as temperaturas apresentam certa 

ciclicidade na sua ocorrência, ou seja, há períodos que 

temperatura em baixa e períodos de temperatura em alta. 

Porém o que caracteriza a tendência ao aumento de 

temperatura média é a ocorrência de tais ciclos, mas com 

valores cada vez mais altos de temperatura. 

4 CONCLUSÃO 

Mediante os resultados apresentados pelos testes sazonais 

de Mann-Kendall para a temperatura média do ar nas 

cidades de estudo, é possível afirmar que, assim como nas 

demais regiões do Brasil, o planalto sul catarinense 

demonstra uma tendência significativa de aumento da 

temperatura do ar, configurando um cenário de anomalias 

positivas de temperatura do ar.  A avaliação da tendência ao 

aquecimento é de extrema importância visto que tal 

fenômeno reflete em mudanças climáticas, sendo 

determinante na vulnerabilidade e adaptação de diferentes 

espécies, representando um sinal da necessidade de 

processos de mitigação de impactos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca pela melhoria da condição da saúde ambiental, 

aliada ao fato de que cabe ao município zelar pela 

qualidade dos serviços de saneamento ambiental prestados 

aos cidadãos, é um argumento válido para desenvolver 

esforços de planejamento das ações de saneamento 

buscando elaborar e utilizar metodologias para a criação 

de políticas descentralizadas de saneamento ambiental. 

Desta forma, a Lei Nacional do Saneamento Básico (Lei nº 

11.445/2007), expõe como princípio fundamental 

contemplar acesso ao abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, manejo de águas pluviais e drenagem 

urbana. Neste contexto, a criação de um Plano Municipal 

de Saneamento Básico tem como objetivo realizar o 

diagnóstico e prognóstico dos serviços, para o 

planejamento de programas que subsidiem as ações 

necessárias para a universalização do acesso aos serviços. 

O objetivo deste trabalho foi diagnosticar a situação da 

prestação dos serviços de saneamento básico nos 

municípios de Chorrochó (BA), Abaré (BA), Macururé 

(BA) e Lagoa Grande (PE) – localizados na região do 

Submédio São Francisco na Bacia Hidrográfica do rio São 

Francisco.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Tomaram-se como objeto de estudo os municípios da 

região do Submédio São Francisco que estão em processo 

de elaboração de plano municipal de saneamento básico, 

os quais já dispõe de diagnóstico – elaborados pela EnvEx 

Engenharia Consultoria, em contrato com a Agência Peixe 

Vivo, e disponíveis na página eletrônica do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF). Para 

caracterizar a situação do saneamento básico, foram 

levantadas predominantemente informações do censo 

demográfico (IBGE, 2010) e informações relacionadas 

com a prestação de serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário da área de estudo (SNIS, 2016) e 

prefeituras municipais. Em seguida, comparou-se a 

prestação dos serviços entre os quatro municípios, a fim de 

analisar se atingem as metas do Plano Nacional do 

Saneamento Básico (PLANSAB). Além disso, a 

comparação entre os municípios também foi feita em nível 

estadual. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação aos serviços de abastecimento de água potável, 

as áreas urbanas de Abaré, Chorrochó e Lagoa Grande 

apresentam bom atendimento, onde mais de 97% da 

população é atendida com rede de distribuição de água 

potável; Macururé atende 79,92% da população urbana 

(IBGE, 2010). As demais localidades são abastecidas por 

meio de outras formas de abastecimento, o qual é 

predominantemente realizada pela Operação Carro-Pipa do 

Exército Brasileiro (Tabela 1). Em 2016, Abaré, 

Chorrochó e Lagoa Grande atingiram 100% da população 

urbana com abastecimento através de rede de distribuição, 

superando a média dos estados, cujo valor é de 95% para a 

Bahia e 89% para Pernambuco (SNIS, 2016). Além disso, 

o PLANSAB possui como meta o atendimento de 98% dos 

domicílios urbanos com abastecimento de água potável por 

rede de distribuição e por poços ou nascentes no nordeste 

brasileiro para 2018, deixando apenas Macururé abaixo da 

meta pretendida.  

Tipos de abastecimento de água por domicílio (%) 

Município Local Rede Poço Cisterna Outros 

Abaré 
Urbana 99,58 0,00 0,00 0,42 

Rural 50,46 0,31 14,49 34,74 

Chorrochó 
Urbana 97,05 0,00 0,00 2,95 

Rural 35,69 3,31 5,97 55,03 

Macururé 
Urbana 79,92 0,00 0,00 20,08 

Rural 37,57 2,62 7,56 53,14 

Lagoa 

Grande 

Urbana 98,51 0,11 0,00 1,38 

Rural 58,13 0,62 1,78 39,47 

Tabela 1: Tipos de abastecimento de água potável na área urbana. 

Fonte: IBGE (2010). 

No que tange ao abastecimento de água da população total 

dos municípios, 65% da população total de Abaré e 

Chorrochó são atendidos com abastecimento de agua 

potável, enquanto em Macururé o atendimento é de 53% e 

em Lagoa Grande de 60%. As médias estaduais são de 

80% na Bahia e de 78% em Pernambuco. Ao comparar 

com a meta estabelecida pelo PLANSAB para a região 

nordeste, em 2018, a população total dos quatro 

municípios está abaixo da meta de 85% de atendimento; 
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isso ocorre devido às dificuldades no fornecimento de 

água potável para as comunidades e aglomerados rurais 

dos municípios. 

No que se refere aos sistemas de esgotamento sanitário dos 

municípios (Figura 1), nota-se que tanto para as áreas 

urbanas quanto para as áreas rurais, há a predominância do 

uso de fossas rudimentares para a disposição final de 

esgoto doméstico (IBGE, 2010). A baixa cobertura de 

coleta de esgoto doméstico por meio da rede coletora – 

principalmente em Macururé (somente 0,92% dos 

domicílios com rede coletora) que não possui convênio de 

cooperação para a gestão do sistema de esgotamento 

sanitário – reflete a necessidade de aumento da cobertura 

para 100% das áreas urbanas dos municípios. Em relação à 

população rural, destaca-se a ligação à rede coletora de 

esgoto em Chorrochó (27,94%) e em Lagoa Grande 

(25,53%). Ainda assim há a predominância do uso de 

fossas rudimentares, além de muitos domicílios utilizarem 

fossa séptica, outros tipos de esgotamento sanitário (como 

valas) ou não apresentarem informações.  

 
Figura 1: Tipos de esgotamento sanitário por domicílio. 

Fonte: IBGE (2010). 

O atendimento aos domicílios urbanos e rurais servidos 

por rede coletora ou fossa séptica também se encontra 

abaixo da meta estabelecida no PLANSAB para a região 

nordeste, a qual é de 59% para 2018. De acordo com o 

SNIS (2016), o percentual de população total atendida com 

esgotamento sanitário é de 35% em Abaré, 24% em 

Chorrochó, 54% em Lagoa Grande e, atualmente, este 

serviço não é prestado em Macururé. O atendimento da 

população urbana supera as médias estaduais de 49% na 

Bahia e de 32% em Pernambuco; para os municípios de 

Chorrochó e Macururé não constam dados sobre este 

serviço (SNIS, 2016).  

Também foram estimadas a geração anual de resíduos, a 

quantidade de recicláveis gerados, coletados e recuperados 

(Figura 2). Com relação à coleta seletiva, 25% da 

população de Chorrochó é atendida (gerando 201 t/ano), o 

que equivale a 4% do total dos recicláveis gerados nos 

quatro municípios. A taxa de recuperação de recicláveis é 

de apenas 10% (20 t/ano), correspondendo a menos de 1% 

em relação ao total (ENVEX, 2018). De acordo com o 

PLANSAB (2013), a meta para 2018 é que não existissem 

mais municípios com o descarte inadequado de resíduos. 

No entanto esta não é a realidade apresentada pela maioria 

dos municípios brasileiros. Dentre os municípios 

estudados, nenhum possui destinação final correta dos 

resíduos por meio de aterro sanitário (ENVEX, 2018). 

 
Figura 2: Geração anual de resíduos domiciliares (t/ano) em 

2017. 

Fonte: EnvEx Engenharia e Consultoria (2018). 

Apenas o município de Lagoa Grande possui 1,35% (500 

m) de suas vias pavimentadas com galerias de águas 

pluviais. Os demais municípios não possuem sistemas de 

microdrenagem adequados para a drenagem urbana e 

manejo de águas pluviais. Apesar das poucas chuvas que 

ocorrem na região, já foram reportadas, pelos moradores 

ocorrências de alagamentos; fator que poderia ser evitado 

com investimentos na pavimentação e sistemas de 

microdrenagem adequados nos municípios.  

4 CONCLUSÃO 

Por meio dos dados apresentados, nota-se a fragilidade dos 

municípios em relação à ausência das infraestruturas 

adequadas nos quatro eixos do saneamento básico. Devido 

a esta fragilidade, metas estabelecidas pelo PLANSAB 

apresentam discrepância de dados quando confrontados 

com a realidade nestes municípios. Por fim, a necessidade 

de investimentos é alta para as melhorias necessárias aos 

serviços de saneamento básico – as quais culminam na 

melhoria das condições sanitárias e da qualidade de vida 

da população.  
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1 INTRODUÇÃO 

As áreas verdes e os rios são elementos determinantes 

por influenciarem em diversos aspectos, dentre eles fatores 

climáticos, como por exemplo, a radiação solar, 

temperatura, qualidade do ar, além de favorecer 

diretamente no conforto térmico e visual. O proceso 

massivo de expansão das cidades contribuiu para a 

diminuição do percentual destes espaços verdes e na 

qualidade dos rios, occorendo o fracionamento das áreas 

de vegetação nativa; e na contaminação dos mananciais, 

assolando muito da paisagem natural.  

Em especial, na cidade de Salvador/BA, assim como 

em algumas capitais brasileiras, o crescimento 

demográfico deu-se de forma desordenada e insustentável, 

devido a fatores sociais e políticos ocorridos ao longo dos 

anos, levando-a a um desenvolvimento considerável em 

seus loteamentos urbanos, mantendo um alto padrão de 

crescimento populacional. No rumo desta cadeia de 

variáveis, evidenciou-se uma sucessão de eventos danosos 

ao saneamento ambiental em Salvador e Região 

Metropolitana, no tocante a fragmentação e diminuição 

das áreas verdes, poluição atmosférica, proliferação de 

vetores; poluição dos rios, entre outros. 

Nesta esteira de entendimento, o objetivo deste 

trabalho é evidenciar a efetividade da iniciativa de 

regeneração urbana através da revitalização dos rios e da 

ampliação dos espaços verdes, tendo como local de estudo 

a cidade de Salvador/BA, visando proporcionar melhorias 

no saneamento ambiental e consequentemente na 

qualidade de vida.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho tem como estudo a apresentação das 

evidências da efetividade da regeneração urbana através de 

intervenções de traços sustentáveis, como a arborização e 

revitalização dos rios para a melhoria da saúde e qualidade 

ambiental da cidade de Salvador. Foi elaborada uma breve 

síntese e uma contextualização histórica acerca do 

desenvolvimento urbano e da degradação ambiental da 

capital baiana, apontando os resultados do crescimento 

urbano; apresentando também as possíveis soluções 

através de projetos de revitalização, tendo exemplos de 

cidades no Brasil e no exterior. Por meio de dados 

concretos e formatados de resultados de trabalhos 

anteriores, dos quais foi possível compilar argumentos 

confiáveis acerca da viabilidade desta iniciativa, 

apontando os reflexos sociais positivos para a população. 

3 RESULTADOS/DISCUSSÕES 

A ocupação informal e a autoconstrução 

caracterizaram o crescimento urbano em Salvador. O 

acelerado aumento populacional trouxe a cidade 

consequências adversas, como por exemplo, o 

desmatamento, que cresce continuamente para suportar 

esta carga populacional. Como consequência do 

crescimento da população, as áreas urbanas passaram a ter 

um desenvolvimento desordenado, espontâneo e caótico.  

A resultante deste cenário, além da supressão 

progressiva da vegetação, foi a contaminação dos rios, 

pelo lançamento de efluentes domésticos; o assoreamento, 

devido a remoção da vegetação ripária; dado o processo de 

urbanização desprovido de um planejamento. É importante 

salientar, que o processo de crescimento urbano não dispôs 

de um planejamento compatível e adequado que associasse 

o cuidado e precaução ambientais com a conservação das 

áreas verdes diante, da demanda por unidades 

habitacionais e obras de infraestrutura da capital.   
A cidade sofre com uma grande pressão devido ao 

contínuo crescimento populacional. Não apenas nas 

questões de habitação, mas também em obras de 

mobilidade urbana, as quais lesam ainda mais as áreas de 

vegetação remanescente, reduzindo-as a fragmentos e 

potencializando o desequilíbrio ecossistêmico de fauna e 

flora, resultando no agravamento do fenômeno conhecido 

como Efeito de Borda, representado na Figura 1 a seguir.  

 

 
Figura 1: APA da Mata do Cascão no Cabula (Salvador/BA)  

 

Conjuntamente intrincado a esta variável do 

crescimento populacional, destaca-se também a questão da 

demanda na produção de resíduos, bem como no volume 

gerado de efluentes domésticos. O lançamento de efluentes 

domésticos provenientes das localidades sem um sistema 

adequado de coleta e de tratamento e até mesmo de 

assentamentos mais prósperos, prejudicam 

consideravelmente não apenas a qualidade dos rios, mas a 

beleza da paisagem e o bem estar da população. Poucos 

mananciais da cidade resistiram a este processo, restando 

apenas alguns trechos que ainda apresentam uma 

qualidade com padrões convenientes. Na Figura 2 a seguir, 



 

 

pode-se constatar neste cenário, o péssimo estado de 

conservação de um dos rios de maior relevância na cidade. 

 

 
Figura 2: Trecho do Rio Camarajipe (Salvador/BA). 

 

Neste seguimento, as áreas verdes desempenham um 

papel favorável e com resultados significativos. Segundo 

LIMA e AMORIM (2006), ao não serem corporizadas no 

ambiente urbano interferem diretamente na qualidade de 

vida da população. A alternativa de manutenção das áreas 

verdes urbanas deve ser ressaltada pela sua intervenção 

positiva na qualidade de vida dos seres, bem como na sua 

capacidade em oferecer uma melhor qualidade ambiental, 

mitigando os impactos negativos do processo de 

urbanização por meio das funções ecológicas, tais como: 

controle da poluição do ar, combate ao surgimento das 

“ilhas de calor”, controle da poluição acústica, organização 

e composição de espaços no desenvolvimento das 

atividades humanas, aumento do conforto ambiental; como 

também nas funções sociais, estéticas e ainda econômicas, 

haja vista, por exemplo, que o sombreamento das árvores 

favorece a conservação do pavimento asfáltico, 

diminuindo a carência de manutenção e aumentando a vida 

útil do mesmo (MACHADO e AZEVEDO, 2016).  

Alguns municípios brasileiros já têm acompanhado a 

tendência mundial de priorizar o cuidado com as florestas 

e rios urbanos. Cidades como Curitiba, Maringá e Porto 

Alegre tem fortalecido seus Planos Diretores, apresentando 

fortes parâmetros com a iniciativa dos Planos de 

Arborização Pública, afirma TANSCHEIT (2017). Os 

planos apresentam em ações preventivas e de manutenção 

das milhares de árvores localizadas em vias públicas da 

cidade.  

Pode-se observar também o sucesso destes projetos 

em outras regiões no mundo. Na Cidade do México, por 

exemplo, foi realizada uma intervenção urbana numa das 

vias publicas de maior importância na cidade.  

Atravessando cerca de 30 km, o projeto amplia o 

percentual de cobertura vegetal na metrópole inserindo-as 

em vigas e paredes. A inclusão das plantas no ambiente 

urbano possibilitará a retenção e filtração mais de 27 mil 

toneladas de gases, bem como o processamento de 

aproximadamente dez toneladas de metais pesados. 
 

 
Figura 3: Viadutos Verdes na Cidade do México (2017). 

 

Neste panorama, um dos exemplos mais notórios de 

restituição socioambiental a ser citado foi na 

renaturalização do Rio Cheonggyecheon, na Coreia do Sul. 

O rio se encontrava em avançado estado de degradação 

ambiental, acompanhado também da perda do valor 

histórico e cultural. Após as obras, viu-se que além de 

proporcionar melhores índices de saneamento ambiental, 

promoveu também a revitalização da economia da cidade. 

A Figura 4 seguir ilustra as etapas deste projeto. 

 

 
Figura 4: Renaturalização do Rio Cheonggyecheon (2003). 

 

No Brasil, apesar do despertar ecológico para esta 

causa e a tomada de algumas ações recorrentes, os projetos 

se deparam com a falta de verba, participação cidadã e a 

carência de uma atuação mais efetiva dos poderes 

públicos. 

4 CONCLUSÃO 

Os projetos de regeneração se apresentam de forma 

eficaz, desde que quando inseridas, suas etapas sejam 

acompanhados minuciosamente para se obter os resultados 

desejados. Na cidade de Salvador, apesar da Prefeitura 

possuir respaldo legal acerca do tema, a efetivação desta 

iniciativa ainda não está consolidada, muito embora esteja 

prevista em seu Plano Diretor. Há de se ressaltar também, 

que o município de Salvador/ BA não possui um sistema 

de gestão ambiental integrado para monitoramento eficaz 

das áreas verdes e dos rios urbanos, na verdade, existe uma 

fragmentação dos instrumentos de planejamento e uma 

fiscalização não efetiva. O resultado esperado com a 

adoção da regeneração ambiental nos espaços urbanos é a 

plena salubridade ambiental e mitigação de vetores, 

contando com a ampliação da cobertura vegetal para 

melhoria da qualidade do ar; limpeza de canais, 

despoluição de rios urbanos, vigilância sanitária e 

epidemiológica informatizada. Á vista disso, se fazendo 

proveitoso que todas estas técnicas sejam mensuradas num 

único sistema. 
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1 INTRODUÇÃO 

O planejamento urbano busca vislumbrar as tendências em 

ordem local e regional voltadas para o desenvolvimento, 

contribuindo desta forma para melhor uso e ocupação do 

solo, explicitando diretrizes e estratégias políticas, além de 

restrições, proibições e limitações de uso no espaço urbano 

(DUARTE, 2007). 

O aumento exponencial das pessoas que moram em áreas 

urbanas e os inúmeros problemas que enfrentamos dentro 

delas nos compelem a encontrar novas formas 

organizacionais com intuito de ampliar seu 

desenvolvimento econômico dentro de um contexto de 

justiça social e respeitando o meio ambiente, buscando 

assim a sustentabilidade. 

Para tanto, o estudo em questão propõe um projeto de 

loteamento, com área localizada no Município de Pato 

Branco – Pr. Os conceitos aplicados no processo de 

planejamento do local tem como premissa a qualidade 

social e ambiental da população, estabelecendo diretrizes 

para que se tenha condições favoráveis de habitação, ao 

mesmo tempo que o meio ambiente seja afetado 

minimamente em decorrência deste fato 

 2 MATERIAL E MÉTODOS  

O lócus de estudo para proposta de loteamento situa-se ao 

sul do Munícipio de Pato Branco – PR. A área, possui 

aproximadamente 338 hectares e envolve parte da bacia do 

Rio Ligeiro que engloba quatro nascentes, conforme 

delimitado em vermelho na Figura1. 

 

Figura 1: Localização do projeto 

 

O planejamento do loteamento teve como premissa gerar o 

mínimo de alterações ambientais, sem desconsiderar a 

infraestrutura e densidade pertinente à região. Quanto ao 

uso e ocupação do solo, as diretrizes propostas para o 

loteamento foram norteadas principalmente pelas 

recomendações de Mota (1999) e Mascaró (2003), sendo 

elas: definição das áreas de preservação em terrenos 

situados ás margens de recursos hídricos e de encostas 

conforme legislações cabíveis; atenção à topografia do 

terreno, de forma que a drenagem natural possa se adequar 

de maneira eficiente ao traçado; acompanhar as curvas de 

nível nas principais vias públicas, evitando assim grandes 

deslocamentos de terra e garantindo melhor fluxo dos 

veículos. Outra diretriz foi isolar e preservar as glebas com 

declividade superior às recomendadas por Mascaró (2003), 

sendo que as áreas com desníveis tolerados, porém não 

ideais, foram delimitadas por meio de lotes maiores, 

buscando desta maneira restringir seu uso. Por fim, buscar 

o traçado com quadras retangulares e fachadas apenas em 

duas faces, direcionando o posicionamento dos lotes 

lateralmente à declividade da rua. 

Quanto ao zoneamento, foi considerado e delimitado um 

eixo estrutural intrínseco e contíguo ao município, 

guarnecido pela via principal e instituído de uso misto. 

Este seria um local propício a ser desenvolvido maior 

densidade através da verticalização e incentivado o 

comercio local, devido ao seu fácil acesso e maior fluxo de 

veículos. Entretanto, para que a velocidade dos veículos se 

mantenha adequada à função estrutural da Avenida, na 

área mais central deste percurso foi planejada uma rua 

paralela, facilitando o acesso aos estabelecimentos. 

Os espaços institucionais foram posicionadas em áreas 

especiais do loteamento, como em divisas secas com as 

áreas de preservação e glebas de grande declividade, tendo 

a Prefeitura Municipal um maior controle nas áreas mais 

suscetíveis a problemas ambientais. Já os espaços de 

interesse social foram locados em áreas de menor 

declividade em relação às outras áreas loteáveis, condição 

que permite o traçado dos lotes menores e construções 

pouco onerosas, pois exigem menos movimentos de terra. 

Uma área industrial próxima a PR 280 foi reservada 

visando minimizar o fluxo de escoamento de produtos e se 

manter afastada da zona residencial. Além disso, uma 

faixa com alta declividade do solo protegida por vegetação 

teria também o papel de isolar a área industrial das 
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moradias, filtrando possíveis ruídos, odores e fuligens 

provenientes da atividade.  

Ao que se trata das zonas residenciais em geral, por suas 

condições geográficas de grandes declividades e muitas 

nascentes, seria necessário um cuidadoso controle da 

interferência da permeabilidade e drenagem urbana geral. 

Para este caso se faz necessário lotes maiores e uma taxa 

de permeabilidade de grande proporção, permitindo 

verticalização moderada. 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Partindo da premissa ambiental, buscar soluções baseadas 

em conhecimentos já adquiridos e registrados resulta não 

só em ganhos ao meio natural, mas também gera 

benefícios aos outros dois contextos da tríade da 

sustentabilidade: a economia e ao meio social. 

Em conformidade com a proposta de traçados da Figura 2, 

áreas com declividade acentuada e encostas foram 

preservadas em decorrência de questões ambientais e de 

segurança, sendo as moradias adjacentes as principais 

beneficiadas, visto que os grandes maciços de vegetação, 

além de evitarem possíveis desmoronamentos, auxiliam no 

equilíbrio do microclima local e propiciam bem estar. 

Ademais, a criação de parques traz inúmeros benefícios 

que Thompson e Travlou (2007) pontuam, como o 

incentivo à práticas esportivas, a fomentação da cultura e o 

convívio social proeminente.    

 
Figura 2: Proposta de traçado com zoneamento 

 

Outro ponto em destaque é que, quando há um 

crescimento da cidade planejado, com seu traçado urbano 

pré-estabelecido, é factível uma drenagem das águas 

pluviais mais econômica e eficaz, com medidas de 

controle de velocidade através da locação perpendicular 

das quadras em relação aos grandes declives e atenuação 

do volume dos fluídos através de jardins constantes. 

Segundo Davis (2008) o êxito na captação abstêm 

inundações em áreas mais baixas e planas da bacia, assim 

como a infiltração no solo auxilia também à jusante do rio, 

evitando cheias desproporcionais em áreas mais 

centralizadas da cidade.  

A otimização da infraestrutura através da densidade 

planejada e da disposição dos lotes em apenas duas faces 

sobreleva o foco sustentável da proposta. Isto porque 

quando não há fachadas para as vias, estas isentam-se de 

serviços públicos como transporte, fornecimento de água e 

coleta de lixo e esgoto. Ainda neste contexto, concentrar 

maior população com premissas de uso misto aonde há 

maior mobilidade, além do desincentivo ao uso de 

veículos, traz benefícios sociais como a conjugação de 

moradias para população de diferentes rendimentos, 

regiões e países, fomentando um crescimento inclusivo, 

proporcionando mobilidade econômica e gerando receitas.  

3 CONCLUSÕES 

Comparando o atual com o proposto, constatou-se que o 

traçado atual não respeita seu meio físico, ignorando os 

parâmetros construtivos, a legislação ambiental e 

adequação do lote relativo a declividade. O traçado das 

vias também não foi planejado em sua totalidade, 

resultando em vias pequenas para o fluxo existente. Os 

efeitos atrelados a esses fatores, resultam em alagamentos, 

trânsito complexo e mata ciliar quase que inexistente.  

Conclui-se através do presente estudo que simples 

adequações em relação ao traçado urbano poderiam 

contribuir para a sustentabilidade em seu contexto mais 

amplo, fomentando o desenvolvimento da cidade, 

beneficiando a mobilidade urbana e mitigando os impactos 

ambientais.  

Priorizar áreas de preservação permanente, pontuar as 

áreas de encosta e destiná-las ao reflorestamento, traçar 

vias de forma inteligente e com perspectiva de crescimento 

da urbe, Comparando o atual com o proposto assim como 

zonear corretamente as áreas são fatores que 

imprescindivelmente devem estar atrelados ao 

planejamento urbano eficaz de qualquer cidade.  

O urbanismo sustentável deve interligar os usuários com o 

meio em que estão inseridos, proporcionar maior cuidado 

aos ecossistemas dos quais dependem, reduzir ao máximo 

seus impactos e otimizar o uso dos materiais e energia, 

assim como buscar produtividade em seus resíduos.   
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1 INTRODUÇÃO 

Curitiba vem sendo destaque nacional pela quantidade de 

cobertura vegetal urbana, com uma área verde que ocupa 

101,6 km² ou 23,5% do território total da cidade, 

representando um valor médio de 58 m² de área verde por 

habitante. No entanto, quando se analisa a distribuição 

dessa área verde no interior da cidade, verifica-se a 

existência de regiões em situações extremas em que há 

menos de 1 m² de área verde por habitante, como é o caso 

do bairro Água Verde, ou menos de 0,5 m² de área verde 

por habitante, como é o caso do bairro Parolin (IPPUC, 

2009; IPPUC, 2015). 

A capital paranaense possui atualmente um conjunto de 45 

parques e bosques, incluindo dois parques públicos que 

abrigam coleções de animais vivos (o Passeio Público e o 

Zoológico), o Museu de História Natural Capão da Imbuia 

(situado no Bosque Campão da Imbuia), e o Jardim 

Botânico de Curitiba. Os parques e bosques, além de 

preservarem uma área verde de 14,6 km² no interior da 

cidade, evitam a habitação nos fundos de vale, preservam as 

matas ciliares, e, por meio de seus lagos artificiais, regulam 

a vazão dos rios que cortam a cidade. 

Ademais, esses espaços oportunizam experiências no 

âmbito do lazer e da cultura, mas possuem diferentes 

disponibilidades de estruturas públicas para a população. 

Essas experiências são facilitadas em função da localização, 

dos equipamentos, da infraestrutura e da acessibilidade dos 

parques e bosques (RECHIA, 2003). Nesse sentido, o 

presente trabalho visa relacionar a implantação e os 

investimentos em revitalização de estruturas públicas de 

lazer, esporte, cultura e meio ambiente nos parques e 

bosques de Curitiba à renda média mensal de moradores do 

entorno à essas áreas verdes. 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho considerou os 45 parques e bosques 

identificados no banco de dados do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Em um 

primeiro momento, verificou-se a existência das seguintes 

ações e estruturas públicas de lazer, esporte, cultura e meio 

ambiente em cada parque ou bosque: (1) ações de educação 

ambiental; (2) espaços culturais ou outros atrativos; (3) loja 

de atendimento ao turista ou comércio interno; (4) posto da 

Guarda Municipal; (5) conclusão de plano de manejo; (6) 

circulação de ônibus da linha turismo; (7) academias ao ar 

livre; (8) sanitários públicos; (9) ciclovia oficial, ciclorrota 

ou paraciclo; (10) infraestruturas para esportes coletivos 

(quadras); (11) churrasqueiras; (12) playground; (13) pista 

de cooper; e (14) estacionamento público. Os dados 

necessários para o levantamento foram obtidos através dos 

sites eletrônicos do IPPUC e da Prefeitura Municipal de 

Curitiba, sendo averiguados e atualizados através de 

imagens fornecidas pelo Google Maps. 

Cada parque ou bosque recebeu nota 0 ou 1 em cada uma 

das 14 categorias listadas acima, na ausência ou presença, 

respectivamente, do atributo correspondente. Em seguida, 

calculou-se a nota final da infraestrutura de cada parque ou 

bosque como a média ponderada das notas recebidas em 

cada categoria, reescalonada para variar entre 0 e 10. Os 

critérios de (1) a (6), de (7) a (9), de (10) a (12) e de (13) a 

(14) receberam pesos 2, 1,5, 1,2 e 0,8, respectivamente. 

Foram considerados mais importantes os critérios que 

indicam a presença constante de pessoas nos locais, ou 

ainda a existência de estruturas consideradas essenciais ou 

implantadas mais recentemente. 

Em um segundo momento, estimou-se o dispêndio 

financeiro para a implementação e revitalização de 

estruturas públicas nos parques e bosques entre os anos de 

2003 e 2018 através dos Relatórios de Investimentos 

Anuais, disponíveis no site da Secretaria Municipal de 

Finanças. A fim de reduzir o efeito da inflação sobre os 

dados, os valores monetários foram divididos pelos salários 

mínimos correspondentes a cada ano. Os parques e bosques 

foram ordenados de forma decrescente segundo a verba 

neles investida, e atribuiu-se aos mesmos uma nota 

referente à manutenção no período. O primeiro parque da 

lista recebeu nota 10, os parques que não constavam nos 

relatórios receberam nota zero, e as notas dos parques e 

bosques em posições intermediárias foram calculadas 

através de uma interpolação linear. Finalmente, a nota final 

de cada parque ou bosque foi calculada como a média 

aritmética de suas notas referentes à infraestrutura e 

manutenção. 

Em seguida, arquivos vetoriais contendo os 2395 setores 

censitários de Curitiba foram obtidos a partir do banco de 

dados referente ao Censo de 2010 realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Utilizando o 

software QGIS, gerou-se um buffer de 500 m em torno de 

cada parque e bosque, e os setores censitários incluídos total 

ou parcialmente nestes buffers foram considerados 

pertencentes ao grupo “A”, quando próximos de parques ou 

bosques com nota final superior a 5,0, ou “B”, quando 

próximos de parques ou bosques com nota final menor ou 

igual a 5,0. Por último, foram calculadas as médias (entre 

setores censitários de cada grupo) do rendimento nominal 

médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios 

particulares permanentes (com ou sem rendimento), e 

aplicou-se o teste t de Welch para verificar-se a 

significância da diferença entre as mesmas. 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo estão resumidos na tabela 

1. Apenas 300 setores censitários foram considerados 

próximos dos 13 parques e bosques com nota superior a 5,0, 

e 497 setores censitários próximos dos parques e bosques 

restantes. A renda média no primeiro grupo foi superior à 

renda média no segundo, que por sua vez apresentou uma 

maior variância. O histograma de frequências da renda no 

grupo B apresentou maior assimetria à direita que aquele da 

renda no grupo A. 

 

Grupo 
Tamanho da 

Amostra 
Média Desvio Padrão 

A 300 R$ 2.395,20 R$ 1.625,48 

B 497 R$ 2.013,29 R$ 1.745,31 
Tabela 1: Número de setores censitários correspondentes aos 

grupos A e B, renda mensal média e desvio padrão. 

O teste t de Welch foi considerado adequado para verificar 

a hipótese nula adotada (de que as médias são iguais), pois 

as amostras possuem tamanhos e variâncias diferentes. 

Além disso, as amostras são grandes o suficiente para que 

as médias amostrais sigam uma distribuição normal como 

consequência do Teorema Central do Limite. O teste 

concluiu que as médias são significativamente diferentes, e 

obteve-se um valor-p igual a 0,0019, indicando forte 

evidência contra a hipótese nula. 

A partir da leitura dos resultados apresentados, pode-se 

constatar que, em geral, os parques e bosques com nota 

superior a 5,0 estão localizados em regiões de maior 

concentração de renda. Entretanto, alguns parques ou 

bosques contrariam individualmente este resultado médio. 

Exemplos disso são os Bosques Alemão, Portugal e Gomm, 

que estão em áreas de alta concentração de renda, mas, 

devido aos parcos recursos investidos em manutenção ou à 

pouca infraestrutura, foram incluídos no grupo B. 

Por outro lado, em regiões pertencentes ao grupo B, 

encontra-se uma população de renda relativa inferior. 

Destaca-se que o parque Lago Azul e o Parque da Imigração 

Japonesa receberam grande aporte financeiro devido às suas 

recentes implantações, sendo por isso incluídos no grupo A, 

ainda que localizados em regiões de mais baixa renda. 

Outros parques localizados em regiões similares, tais como 

o Parque Cambuí, receberam grandes investimentos devido 

à presença de rios, os quais necessitam de estruturas que 

auxiliem em sua preservação ou que evitem enchentes. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que a metodologia adotada tenha se mostrado capaz 

de comprovar uma relação entre a distribuição espacial da 

renda individual mensal e a infraestrutura e manutenção de 

parques e bosques em Curitiba, haja vista a complexidade 

das relações observadas, aponta-se a possibilidade de novos 

estudos que poderão contribuir para uma análise mais 

profunda do tema. Nesse sentido, considera-se: 

1 – Complementar as fontes de dados de investimentos 

públicos em parques e bosques para se obter informações 

mais detalhadas sobre manutenções rotineiras ou ações de 

revitalização de menor escala. 

2 – Adaptar a metodologia para reconhecer que alguns 

parques ou bosques naturalmente demandam mais recursos 

por serem maiores, abrigarem coleções de animais vivos ou 

possuírem lagos que precisam ser desassoreados 

frequentemente, por exemplo. 

3 – Considerar a finalidade de cada parque e bosque ao 

atribuir uma nota à sua infraestrutura, e comparar somente 

espaços similares entre si. Percebeu-se que os pesos 

adotados para cada critério de infraestrutura valorizam a 

presença de estruturas mais frequentemente encontradas em 

parques, tais como pista de cooper, e não em bosques, cuja 

finalidade pode ser mais voltada à conservação ambiental, 

por exemplo. De fato, o único bosque que recebeu nota 

superior a 5,0 foi o Bosque João Paulo II. 

4 – Calcular as rendas médias em cada grupo levando em 

consideração o número de habitantes em cada setor 

censitário, ao invés de utilizar a simples média aritmética da 

renda média em cada setor. 

5 – Encontrar uma explicação para os resultados obtidos. A 

metodologia utilizada é capaz apenas de fornecer uma 

relação entre renda e infraestrutura e manutenção de 

parques e bosques, mas é incapaz de estabelecer uma 

relação causa–efeito. Possivelmente, a implantação de 

parques e bosques atraiu historicamente um maior número 

de moradores às áreas adjacentes, levando a uma maior 

valorização das mesmas e ao aumento da renda média 

nestas regiões. Esta hipótese pode ser verificada através de 

uma análise integrada de dados históricos de renda, 

densidade populacional e implantação de parques e 

bosques. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os níveis de poluição atmosférica produzida por fontes 

pontuais (indústrias, emissões naturais, queima de resíduos) 

ou difusas (aviões, veículos, trens) e a relação entre as 

condições geomorfológicas e meteorológicas, que 

influenciam diretamente na dispersão dos poluentes, 

possuem papel decisivo na qualidade do ar de uma 

determinada região, que por sua vez impacta a qualidade de 

vida e a saúde da população local. 

A Infraero, através de seu Programa Ambiental de Emissões 

Atmosféricas, vem nos últimos anos elaborando os 

Inventários de Poluentes Atmosféricos dos seus aeroportos. 

Nesse estudo, foram comparados os resultados obtidos com 

relação às emissões do ciclo de pouso e decolagem das 

aeronaves, conhecido como ciclo Landing and Take Off 

(LTO). 

 

2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada a análise 

comparativa de inventários de poluentes elaborados em três 

diferentes aeroportos da rede Infraero: Aeroporto 

Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil Cantanhede 

(SBBV); Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - 

Gilberto Freyre, Recife – PE (SBRF) e Aeroporto do Rio de 

Janeiro/RJ - Santos Dumont (SBRJ); Dessa forma, a 

primeira etapa foi a elaboração dos inventários e a segunda, 

a análise. 

2.1 Inventários de Poluentes Atmosféricos 

As informações utilizadas para a análise comparativa foram 

provenientes dos resultados de Inventários de Poluentes 

Atmosféricos elaborados para aeroportos da rede Infraero, 

em diferentes anos. Os Inventários foram elaborados 

utilizando-se o software EDMS, versão 5.1.4.1. 

O EDMS é um modelo de avaliação da qualidade do ar em 

aeroportos, por meio da combinação das funções de 

inventário e de dispersão de poluentes. O software foi 

desenvolvido pela Federal Aviation Administration (FAA) 

em cooperação com a United States Air Force (USAF) e é 

um dos modelos listados nas preferências da Agência 

Americana de Proteção Ambiental (Environmental 

Protection Agency – EPA) (EDMS, 2015). 

As principais fontes de emissões de poluentes atmosféricos 

relacionadas às atividades aeroportuárias podem ser citadas 

conforme abaixo: 

• Ciclo LTO;  

• Fontes estacionárias (geradores, tanques de 

combustível); 

• Veículos de serviço; 

• Equipamentos de apoio em terra (GSE);  

• Tráfego de acesso ao aeroporto;  

• Atividades que envolvem medidas operacionais de 

emergência (treinamentos de incêndio). 

No presente estudo, foram utilizados para comparação 

somente os resultados da etapa do ciclo LTO. O Ciclo LTO 

(Landing and Take Off Cycle), ou Ciclo de Pouso e 

Decolagem inclui todas as atividades próximas ao aeroporto 

que ocorrem abaixo da altitude de 3.000 pés (914,4 metros), 

conforme Figura 1. Esse ciclo consiste em seis fases: 

aproximação / pouso e taxiamento de chegada (taxi in) / 

startup do motor / taxiamento de partida (taxi out) / 

decolagem / subida. 

   

 

Figura 1: Etapas de um voo. Delimitação do ciclo LTO e do 

modo cruzeiro (EMEP/CORINAIR 2006, Emission inventory 

guidebook, Group 8: Other mobile sources and 

machinery)Air Traffic Control System (adapted from 

Vismari, 2007). 

 

2.2 Análise Comparativa 

Com os resultados obtidos nos Inventários de Poluentes 

Atmosféricos, foi realizada análise comparativa buscando 

verificar o comportamento das emissões no ciclo LTO em 

aeroportos com diferentes distâncias de taxiamento.  

Os poluentes considerados para esta análise comparativa  

foram os seguintes (MMA, 2009): 

• Óxidos de nitrogênio – NOX: Resultante do 

funcionamento dos motores à combustão. 

• Monóxido de carbono – CO: Formado na 

combustão incompleta dos motores. 

 



 

 

 

3 RESULTADOS 

Seguem apresentadas na Tabela 1 as características dos 

aeroportos analisados: 

  SBRJ SBRF SBBV 

Comprimento Pista de 

Pouso e Decolagem (m) 
1.323 3.007 2.700 

Cabeceira principal 20L 18 08 

% de uso da cabeceira 70% 98% 97% 

Distância de taxi in (m) 710 385 1.740 

Distância de taxi out (m) 1.150 2.100 1.100 

Tabela 1: Características dos aeroportos analisados. 

Importante salientar que as distâncias de taxi in e taxi out 

informadas na Tabela 1, são as distâncias em relação à 

cabeceira e pátio de aeronaves de maior utilização. No 

cálculo do inventário são considerados todos os pátios, 

cabeceiras e percursos de taxiamento utilizados na operação 

anual. 

Verificou-se que a distância de taxiamento é um fator 

determinante para o perfil de emissões, visto que quanto 

maior a distância necessária para taxiamento no pouso ou 

decolagem, maior a quantidade de emissões em solo. O 

maior conhecimento desse perfil de emissões do ciclo LTO 

é importante para estudo da dispersão do poluente na 

atmosfera e seu impacto nas áreas de entorno do aeroporto. 

Para comparação, foi escolhido o poluente CO, que está 

mais relacionado às emissões em baixos regimes de 

potência do motor (idle), durante o taxiamento. O poluente 

NOx também foi selecionado e sua formação é uma função 

da pressão e tempo em altas temperaturas. Como resultado, 

as emissões de NOx variam significativamente ao longo do 

ciclo de voo. 

Conforme esperado, devido ao maior percurso de 

taxiamento, o SBRF apresentou um perfil de emissões com 

maiores percentuais associados às fases de solo do LTO 

(taxi in e taxi out), conforme demonstrado nos gráficos das 

Figuras 1 e 2.  

No caso do CO (Figura 2), a maioria das emissões do SBRF 

foram na fase de taxi out, visto que o uso da cabeceira 18 

para decolagem obriga a aeronave a fazer todo o percurso 

de 2.100m ao passo que no pouso (taxi in) o percurso se 

reduz significativamente. Além disso, os fatores de emissão 

no taxi out são maiores que no taxi in, uma vez que os 

motores das aeronaves antes da decolagem, por terem 

ficado desligados, ainda estão com uma temperatura baixa, 

o que reduz a eficiência de queima. Portanto, conclui-se que 

a maior distância de taxiamento tem influência direta no 

aumento das emissões de taxiamento, que tem um maior 

impacto nas proximidades do aeroporto. 

Já para o NOx o perfil ficou mais similar entre os três 

aeroportos (Figura 8), visto que o NOx é gerado em maior 

quantidade com o motor em potência alta (run-up), nas fases 

de decolagem e subida, com geração menor no taxiamento. 

Apesar disso, o SBRF ainda apresentou emissões mais 

significativas no taxiamento. 

 

 

Figura 2: Percentual de emissões de CO por fase do ciclo 

LTO. 

 

Figura 3: Percentual de emissões de NOx por fase do ciclo 

LTO. 

4 CONCLUSÕES 

Observou-se que a distância percorrida durante o 

taxiamento impacta diretamente na emissão de poluentes 

atmosféricos gerados na queima incompleta do 

combustível. Dessa forma, a fase de projeto para 

implantação de um aeroporto é de grande importância para 

mitigação das emissões atmosféricas e deve considerar essa 

e outras dimensões ambientais relacionadas a operação 

aeroportuária. As emissões do taxiamento ocorrem em sua 

totalidade no solo, possuindo um maior potencial de 

impactos à qualidade do ar local.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os níveis de poluição atmosférica produzida por fontes 

pontuais (indústrias, emissões naturais, queima de resíduos) 

ou difusas (aviões, veículos, trens) e a relação entre as 

condições geomorfológicas e meteorológicas, que 

influenciam diretamente na dispersão dos poluentes, 

possuem papel decisivo na qualidade do ar de uma 

determinada região, que por sua vez impacta a qualidade de 

vida e a saúde da população local. 

A Infraero, através de seu Programa Ambiental de Emissões 

Atmosféricas, vem nos últimos anos elaborando os 

Inventários de Poluentes Atmosféricos dos seus aeroportos. 

Nesse estudo, foram comparados os resultados obtidos com 

relação às diferentes fontes de poluentes. 

 

2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada a análise 

comparativa de inventários de poluentes elaborados em 

nove diferentes aeroportos da rede Infraero, com diferentes 

anos base dos dados de entrada: Aeroporto Internacional de 

Belém/PA - Val-De-Cans - Júlio Cezar (SBBE) – ano 2016; 

Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR - Atlas Brasil 

Cantanhede (SBBV) – ano 2016; Aeroporto Internacional 

de Curitiba - Afonso Pena, São José dos Pinhais – PR 

(SBCT) – ano 2015; Aeroporto de Joinville/SC – Lauro 

Carneiro de Loyola (SBJV) – ano 2017; Aeroporto 

Internacional de Navegantes/SC - Ministro Victor Konder 

(SBNF) – ano 2017; Aeroporto Internacional do 

Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, Recife – PE (SBRF) – 

ano 2017; Aeroporto do Rio de Janeiro/RJ - Santos Dumont 

(SBRJ) – ano 2016; Aeroporto Internacional de São 

Luís/MA - Marechal Cunha Machado (SBSL) – ano 2017 e 

Aeroporto de São Paulo/Congonhas - Deputado Freitas 

Nobre, São Paulo – SP (SBSP) – ano 2012. Dessa forma, a 

primeira etapa foi a elaboração dos inventários e a segunda, 

a análise. 

2.1 Inventários de Poluentes Atmosféricos 

As informações utilizadas para a análise comparativa foram 

provenientes dos resultados de Inventários de Poluentes 

Atmosféricos elaborados para aeroportos da rede Infraero, 

em diferentes anos.  

Para a elaboração desses inventários foram seguidas as 

seguintes etapas: 

• Levantamento das fontes: Identificação das fontes 

de emissões atmosféricas e sua classificação de acordo com 

as categorias do modelo utilizado, a saber: aeronaves, 

equipamentos de apoio de solo, estacionamentos, vias de 

acesso, fontes estacionárias e treinamento com fogo;  

• Levantamento de dados: Levantamento de dados 

operacionais do aeroporto junto à própria Infraero e 

obtenção de dados operacionais junto às empresas 

concessionárias e terceirizadas; 

• Realização de cálculos: Utilizando-se o software 

EDMS, versão 5.1.4.1;  

O EDMS é um modelo de avaliação da qualidade do ar em 

aeroportos, por meio da combinação das funções de 

inventário e de dispersão de poluentes. O software foi 

desenvolvido pela Federal Aviation Administration (FAA) 

em cooperação com a United States Air Force (USAF) e é 

um dos modelos listados nas preferências da Agência 

Americana de Proteção Ambiental (Environmental 

Protection Agency – EPA) (EDMS, 2015). 

Os poluentes considerados nos inventários foram os 

seguintes (MMA, 2009): 

• Óxidos de nitrogênio – NOX: Resultante do 

funcionamento dos motores à combustão. 

• Óxidos de enxofre –SOX: Formado na queima de 

combustíveis fósseis. 

• Monóxido de carbono – CO: Formado na 

combustão incompleta dos motores. 

• Hidrocarbonetos totais – HCT: Resultante do 

combustível ou óleo combustível não queimado ou 

queimado de forma parcial. 

• Compostos Orgânicos Voláteis – COV: Oriundo 

da evaporação dos combustíveis, dos solventes utilizados na 

limpeza, da cola para manutenção e durante a pintura de 

aeronaves. 

• Material Particulado – MP10: Saída do óleo 

lubrificante não queimado pelo escapamento e uso de 

aditivos formadores de cinzas. A fuligem é formada com 

altas temperaturas e a deficiência de oxigênio. 

2.2 Análise Comparativa 

Com os resultados obtidos nos Inventários de Poluentes 

Atmosféricos, foi realizada análise comparativa buscando 

verificar o comportamento das fontes de emissões. 

Foi feito o somatório das emissões por tipo de poluente e 

fonte emissora, para se chegar a um perfil para cada 

poluente. 

 

3 RESULTADOS 

Para se fazer uma análise da contribuição de emissões por 

tipo de fonte, foi elaborado gráfico com o percentual 

representativo das emissões para cada poluente, 



 

 

apresentado na Figura 1. Para tanto, foi feito o somatório 

total das emissões de todos aeroportos por fonte e por 

poluente, apresentado na mesma figura. 

Pode-se perceber que as aeronaves são responsáveis pela 

grande maioria das emissões nos poluentes HCT, COV, 

NOx e SOx. Já para os poluentes CO e MP10, os 

equipamentos de apoio em solo (GSE) são os maiores 

emissores. Isso é devido à menor eficiência dos motores de 

veículos e equipamentos de apoio em solo. Os motores de 

aeronaves possuem uma maior eficiência na combustão, 

reduzindo significativamente a emissão de CO e MP10, 

gerados na queima incompleta do combustível.  

As emissões da Auxiliary Power Unit (APU), que é o motor 

auxiliar para uso com a aeronave em solo, apresentaram 

valores consideráveis para MP10.  A explicação é similar, a 

eficiência do motor da APU é menor que a do motor de 

propulsão das aeronaves.  

As emissões de veículos nas vias de acesso foram 

significativas para CO e COV. Já as emissões de fontes 

estacionárias, treinamento com fogo e dos veículos no 

estacionamento, praticamente são desprezíveis em relação 

às outras fontes. 

 

 

Figura 1: Percentual de emissões por tipo de poluentes e fonte 

da emissão. 

De todos os poluentes analisados, o CO e MP10 foram os 

que apresentaram maior variação no perfil de fontes 

emissoras. Na Figura 2 verifica-se essa variação para o 

MP10, que está relacionada principalmente às características 

de uso de GSE. No SBNF, por exemplo, existe um maior 

uso da APU em detrimento do uso de Ground Power Unit 

(GPU), o que faz com que seja a maior contribuinte. 

 

 

Figura 2: Percentual de emissões de MP10 por fonte da 

emissão e aeroporto. 

4 CONCLUSÕES 

Os inventários de emissões de poluentes atmosféricos dos 

nove aeroportos estudados, realizados através do software 

EDMS, se mostraram boas ferramentas para o 

gerenciamento das emissões, proporcionando conhecê-las e 

quantificá-las, além de auxiliarem no embasamento de 

propostas de redução das respectivas contribuições. 

Foi possível identificar que as aeronaves são as principais 

fontes de emissões de poluentes, com exceção ao Material 

Particulado (MP10) e Monóxido de Carbono (CO), cujo 

maior volume é produzido pelos GSEs devido à baixa 

eficiência na queima do óleo diesel. 

Verifica-se que o perfil de fontes emissoras varia de acordo 

com as características operacionais do aeroporto, em 

especial ao uso ao maior uso de GSE ou APU. 

Características físicas também influenciam esse perfil, 

como por exemplo, pátios e vias de serviços maiores, vão 

gerar maior distância percorrida e consequentemente 

maiores emissões dos GSE. Para as aeronaves, maiores 

percursos de taxiamento das cabeceiras até os terminais, 

geram maiores emissões em  baixos regimes de potência do 

motor (idle), o que acarreta em maiores emissões de CO e 

MP10. 

Nota-se que o Aeroporto de Navegantes (SBNF) é o único 

aeroporto onde a principal fonte de MP não são os GSEs e 

sim as APUs. Neste cenário, sugere-se a instalação de 

Sistema de Energia Fixo - SEF (400 Hz) para mitigar tais 

emissões, ao trocar a fonte de energia para as aeronaves em 

solo de combustível para energia elétrica. 
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1 INTRODUÇÃO 

O monitoramento ambiental é uma ferramenta que oferece 

conhecimento e informações do local de estudo para avaliar 

presença de poluentes, compreender os sistemas ambientais 

e fornece suporte às políticas públicas. Monitorar o ar é 

observar as concentrações na atmosfera de qualquer 

poluente que afete a qualidade do ar. Desse modo, o 

principal objetivo de redes de monitoramento da qualidade 

do ar é avaliar, de forma contínua, as características que 

tornam o ambiente atmosférico propício à qualidade de 

vida.  

Sistemas de monitoramento de ar de maneira geral são caras 

e demandam alto custo para aquisição destes equipamentos. 

No entanto, a utilização de bioindicadores pode ser usado 

em uma análise preliminar, em que os organismos vivos 

respondem ao aumento da poluição permitindo avaliar a 

qualidade do ar, sem a necessidade de investimentos 

significativos. Este tipo de monitoramento reduz custos 

com equipamentos, há aumento na eficiência de 

monitoramento de maiores áreas grandes e, também, pode-

se avaliar componentes químicas em baixas concentrações 

(CARNEIRO, 2004). 

Os líquens são formações entre fungos e algas e 

cianobactérias que vivem de forma simbiótica entre si. De 

forma direta, os líquens absorvem nutrientes necessários 

para seu desenvolvimento diretamente do ambiente em que 

vivem, entretanto, devido à poluição atmosférica, diferentes 

poluentes tem afetando sua estrutura, seu desenvolvimento 

e a diversidade das espécies em uma comunidade liquênica 

(FONTE). Segundo Meneghini et al. (2012), em locais com 

maior grau de urbanização, haverá maiores fluxos 

veiculares e aumento da emissão de gases tóxicos, ocorre 

redução na frequência de líquens em função da presença 

desses poluentes.  

Portanto, o presente estudo tem como objetivo avaliar de 

forma geral a qualidade do ar atmosférico em dois pontos 

através da utilização de líquens como bioindicador no 

município de Umuarama-PR, identificando se há redução 

da presença de líquens da área de maior fluxo para a área de 

menor fluxo veicular. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A análise refere-se a duas áreas classificadas em: maior 

fluxo veicular e menor fluxo veicular. As determinação das 

categorias foram divididas em 2 pontos, apresentados na 

Figura 1. 

 

 
Figura 1: Localização dos pontos de amostragem no município 

de Umuarama - PR. 

A metodologia realizada foi de acordo com Meneghini et al. 

(2012), em cada ponto foram analisadas cinco árvores 

nativas por meio de registros fotográficos na direção 

sul/norte e norte/sul. A direção foi determinada com o 

auxilio de uma bússola.   

Foram realizado duas fotos do caule de cada árvore em alta 

resolução, usando uma câmera de 12 megapixels (lentes 

grande-angular e teleobjetiva), a uma distância e altura de 1 

metro. Utilizou-se uma régua de madeira com a mesma 

medida, para apoio da máquina fotográfica. As fotos tiradas 

foram sempre na mesma direção, considerando os dois 

ângulos do caule. Nas fotografias, foi utilizada uma mira de 

alumínio (régua graduada) como escala, a régua foi apoiada 

no caule. A amplitude das fotografias com essa metodologia 

ficou entre 30 e 60 cm do chão, até 90 e 140 cm de altura. 

O comprimento da circunferência do caule foi obtido 

através de uma fita métrica, determinando posterirormente 

o Diâmetro a Altura do Peito (DAP) por meio da equação 

do perímetro da circunferência. 

Todas as fotos foram analisadas no computador com a 

utilização do Software Corel Draw 12 e colocadas em escala 

com base na régua presente nas fotos. Após, foi calculado a 

porcentagem da cobertura de líquens de cada ângulo do 

caule, dividindo a imagem em quadrantes de 8 x 10, 

apresentados na Figura 2. 



 

 

 

Figura 2: Metodologia aplicada com a utilização do Software 

Corel Draw 12. 

Esse procedimento foi realizado uma vez ao mês entre as 

15h e 18h no período de dois meses, considerando a 

quantidade de focos de líquens, a umidade do ar e a 

temperatura média.  

Em cada saída a campo, foram tiradas 10 fotografias em 

cada ponto, sendo duas por árvore, totalizando 20 

fotografias por saída. Considerando as duas saídas 

realizadas, foram tiradas e analisadas 40 fotografias. 

Somando-se, os dados obtidos de cada ângulo das árvores, 

foram calculadas as médias de cada ponto ao longo do 

período de análise.  

 

3 RESULTADOS  

Pela análise das 10 árvores entre o mês de Junho e Julho, 

nas quais grande parte é da espécie Caesalpinia pluviosa, 

evidenciou que a maior média de cobertura por líquens foi 

encontrada no Ponto 2 (41%), Figura 3. O ponto 1, 

apresentou menor frequência de cobertura de líquens 

(21%), devido ser um local bastante urbanizado, com 

presença de edifícios mais altos e maior fluxo de veículos 

automotores. Os edifícios dificultam a dispersão dos 

poluentes, pois há menor movimentação do ar, 

influenciando de maneira negativa as espécies liquênicas. 

 
Figura 3: Porcentagem de líquens nos dois pontos de amostragem 

Devido à quantidade de tabelas e dos resultados não 

sofrerem alterações entre os dois meses estudados (Junho e 

Julho), uma vez que os líquens crescem à razão de 

milímetro por ano, decidiu-se pela escolha dos resultados 

gerados no ponto de maior frequência de líquens, conforme 

a Tabela 1. 

 

Árvo

-res 

Quadran-

tes do 

tronco 

Quadrantes 

da 

cobertura 

de líquens 

Área da 

cobertura 

de líquens 

quadrantes 

(cm2) 

Área do 

tronco 

quadran-

tes (cm2) 

1 50 3,0 23,39 389.80 

2 65 4,5 35,08 506,74 

3 70 5,0 38,98 545,72 

4 54 3,5 27,29 420,98 

5 59 9,0 70,16 459,96 

Total 298 25 194,9 2323,21 

Árvo

-res 

Área do 

tronco na 

escala 

real 

(cm2) 

Área da 

cobertura 

de líquens 

na escala 

real (cm2) 

Porcentagem (%) 

1 4258,59 255,52 6,00 

2 5251,95 363,60 6,92 

3 8822,66 630,19 7,14 

4 4584,00 297,11 6,48 

5 7673,40 1170,52 15,25 

Total 30590,60 2716,93 41,80 
Tabela 1: Valores do ponto de maior frequência da cobertura de 

líquens. 

4 CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de líquens é favorável em locais com 

menor fluxo veicular e menores concentrações de edifícios, 

pois a altura das edificações influencia na movimentação de 

massas de ar, logo diminuindo a dispersão dos poluentes. 

Além disso, o conjunto de condições como temperatura, 

umidade, radiação e entre outros fatores influenciam 

diretamente no seu desenvolvimento. 

Neste estudo foi possível concluir que para determinar a 

qualidade do ar é necessário monitoramentos de longo 

prazo, visto que, a comunidade liquênica desenvolvem-se 

apenas poucos milímetros ao longo do ano, também é 

importante identificar as espécies de árvores e de líquens e 

suas respectivas relações, fornecendo dados para aumentar 

tal estudo que é de grande importância para a gestão 

pública. 
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1      INTRODUÇÃO 
A  Qualidade  do  Ar  Interno  (QAI)  surgiu  como  ciência  a 

partir  da  década  de  70  com  a  crise  energética  e  a 

consequente construção dos edifícios selados (desprovidos 
de ventilação natural) (GIODA e NETO, 2003). 
A qualidade do ar em hospitais e a presença de compostos 

químicos e agentes biológicos no ar interno, cria condições 

que   podem   comprometer   a   saúde   dos   pacientes   e 

funcionários. Assim, estes estabelecimentos necessitam de 

sistemas  de  climatização  bem  projetados  e operados,  que 

forneçam  taxas  de  ventilação  adequadas  (SCHIRMER, 

GAUER, SZYMANSKI, 2010). Em ambientes 
hospitalares, os surtos de infecções podem estar associados 

a   má   manutenção   dos   filtros   dos   sistemas   de   ar 

condicionados,  de  modo  que  fungos,  bactérias  e ácaros 

podem  utilizar  materiais  particulados   como  fonte  de 

proliferação (BATISTA, 2008). 
No Brasil existem normas reguladoras da qualidade do ar 

estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 
 

2 MATERIAL E METODOS 
O  objeto  de  estudo  deste  trabalho  foi  uma  unidade 

hospitalar de pequeno porte com uma área de 3.000 metros 

quadrados, localizada na região Oeste do Estado do Paraná 

com mais de 40 profissionais da área médica. A análise da 

qualidade microbiológica do ar do ambiente hospitalar foi 

realizada quinzenalmente entre os meses de Março e Abril 

de 2018. Para quantificar o número de unidades formadoras 

de colônias no  ar,  utilizou-se  a  técnica  da  sedimentação 

espontânea   (PASQUARELLA   et   al.,   2007).   Foram 

utilizados  quatro  tipos  de meio  de cultura  para análise 

microbiológica.  O  DRBC  (Ágar  Dicloran  Rosa  Bengala 

Cloranfenicol), o PCA (Ágar Padrão de Contagem), Ágar 

MacConkey, e Ágar Tripticase (triptona). 
Para esta análise foram usufruídas de 144 (cento e quarenta 
e  quatro)  placas  de  petri  por  quinzena.  Utilizaram-se  6 

placas  de  Petri  de cada  meio  de  cultura  citado  em  cada 

ambiente  distinto   do   hospital,   sendo   eles:   Corredor; 

Cozinha;   Leito;   Centro   Cirúrgico;   Recepção   e   Área 

Externa, com um tempo de exposição de 30 (trinta) minutos. 

Após a exposição, as placas foram recolhidas em caixas de 

isopor  e  incubadas  por 5 dias  em  estufas  bacteriológicas. 

Para  determinar  a  contagem  de  UFCm -3  foi  seguido  à 

formulação de Friberg, Friberg e Burman (1999). 
A  identificação  dos  fungos  ocorreu  através  da  chave 

taxonômica de Barnet  et al. (1960)  e os resultados foram 

expressos em unidades formadoras de colônias por metro 

cúbico de ar (UFCm-3). Para a identificação das bactérias, 

utilizou-se dos métodos de coloração de Gram 
positivo/negativo  e  do  kit  Bactray  da  empresa  Laborclin. 

Para determinar  a  contagem  de  UFC m-3  foi  seguido  à 

formulação de Friberg, Friberg e Burman (1999). 
Os  dados  foram  submetidos  ao  teste  de  normalidade 

Shapiro  Wilk  e,  por  não  serem  paramétricos,  foram 

avaliados através do teste de hipóteses de Kruskal-Wallis 

com  comparações  múltiplas  de  grupos  pelo  método  de 

Simes-Hochberg  (p<0.05).  Para  ambas  as  avaliações, 

utilizou-se o software estatístico Action Stat 3.1. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Dados   para   contagem   de   colônias   bacterianas   são 

apresentados nas tabelas. Médias seguidas de mesma letra 

na coluna não diferem pelo teste de comparações múltiplas, 

utilizando   o   método   de   Simes-Hochberg   a   5%   de 

probabilidade.   Os   dados   para   contagem   de   colônias 

bacterianas em meio MacConkey, constam na Tabela 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Contagem de UFCm-3 em meio MacConkey. 
 
Não  houve  diferença  estatística (P≥0,05)  no  número  de 

unidade  formadoras  de  colônias  bacterianas  em  meio 

MacConkey  entre  os ambientes  avaliados  para  primeira, 

terceira e quarta coletas. Estes ambientes, atendem à norma 

técnica NT-SCE-02 que orienta até 500 UFCm-3 de ar. 
Os  elementos  de colônias bacterianas  para  contagem  em 

meio TSA podem ser visualizados na Tabela 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2: Contagem de UFCm-3 em meio TSA. 



 
 
 
 
 
 
 
 

O ambiente caracterizado como Recepção (segunda coleta), 

não atendeu aos protocolos dispostos na norma técnica NT- 

SCE-02, uma vez que a contagem foi de 1027,7 UFCm-3. 
As informações coletadas referentes a contagem de colônias 

bacterianas em meio PCA são apresentados na Tabela 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 3 - Contagem de UFCm-3 em meio PCA. 

 
Pode-se  observar  que  na  quarta  coleta  obteve-se  uma 

elevada alteração no número de UFC no ambiente Cozinha, 

que ultrapassou expressivamente o limite imposto pela nota 

técnica NT-SCE-02. 
A Tabela 4 apresenta o número de UFCs fúngicas em meio 

DRBC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela 4 - Contagem de UFCm-3 em meio DRBC. 

 
Nessa   avaliação,   não   houve   valores   acima   dos 
permitidos pela Resolução n° 09 da ANVISA. 
Para  a  comparação  da  qualidade  do  ar  em  ambiente 

interno/externo  quanto  à quantidade  de UFC m-3   de  ar, 

utilizou-se  a  portaria  3.523  da resolução  Nº  09  de  16  de 

janeiro   de   2003,   que   dispõe   de   padrões   a   serem 

considerados  quanto  a  quantidade  de  microrganismos 

(fungos e bactérias) presentes em cada ambiente analisado. 
Os dados estão disponíveis na Tabela 5. 
Através  dos  dados  da  Tabela  5  observa-se  algumas  não 

conformidades  com  a  legislação.  A  Portaria  3.523  da 

Resolução Nº 09 de 16 de janeiro de 2003, dispõe que o 

limite aceitável de microrganismos presentes no ambiente 

I/E é de <1,5. Caso seja maior, medidas preventivas terão 
que  ser  tomadas,  a fim  de  reduzir  os  riscos  à saúde  dos 

pacientes e  funcionários presentes  no  estabelecimento.  O 

limite superior permitido foi ultrapassado no Leito (segunda 
e quarta coletas, meio TSA), Cozinha (primeira coleta, meio 

DRBC),  Corredor  (quarta  coleta,  meio  MacConkey)  e 

Centro Cirúrgico (primeira coleta, meio DRBC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 5 - Relação da Qualidade do Ar Ambiente Interno/Externo. 
 
4 CONCLUSÕES 
Evidenciou-se, através dos estudos realizados,  que a 

qualidade do ar destes locais pode ser melhorada .   Por   

se   tratar   de   um estabelecimento  assistencial  de  saúde,  

as  condições  de salubridade e conforto ambiental são 

consideradas decisivas para a melhora do estado de saúde dos 

enfermos, e também para o melhor desempenho das atividades 

dos funcionários. 
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1 INTRODUÇÃO 

O material particulado atmosférico (MP) consiste em um 

material sólido, líquido ou a mistura das fases que ficam 

suspensas no ar. Essas partículas que se encontram na 

atmosfera são originadas de fontes antrópicas (atividade 

veicular, processos industriais, etc.) e naturais (spray 

marinho, erupção vulcânica, suspensão do solo, etc). Sua 

composição é bastante ampla e variada, sendo composto em 

geral de nitratos, sulfatos, amônio, cloro, sódio, 

componentes minerais do solo, carbono orgânico, carbono 

elementar, água e também traços de alguns metais. 

Estas partículas são classificadas pelo seu tamanho em 

Partículas Totais em Suspensão (PTS), que possuem 

diâmetro aerodinâmico igual ou menor que 100 

micrômetros (µm); partículas inaláveis (MP10) que possuem 

diâmetro aerodinâmico igual ou inferior a 10 µm. As 

partículas inaláveis subdividem-se em partículas grossas 

(MP2,5-10, entre 2,5 e 10 µm) e finas (MP2,5 ≤ 2,5 µm) e as 

ultrafinas com diâmetro aerodinâmico inferior a 0,1 µm 

(MP0,1). 

Estudos demostram uma correlação positiva entre doenças 

respiratórias e cardiovasculares relacionadas á exposição ao 

MP. A Organização Mundial da saúde – OMS (2018) 

estima que cerca de sete milhões de pessoas morrem (por 

acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas, câncer de 

pulmão e pneumonia) a cada ano devido à exposição a 

partículas finas. A Resolução Federal no 03 de 1990 do 

CONAMA que regulamenta os padrões de qualidade de ar, 

não estabelece níveis de concentração (padrões de 

qualidade) para o MP2,5. A OMS considera aceitável níveis 

médios de até 25 ug m-3 num período de 24h. No presente 

trabalho foram avaliadas as concentrações médias de MP2,5 

(24hs) no pátio de fiscalização de entrada na Aduana da 

Receita da Federal do Brasil/Paraguai.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O pátio de entrada da aduana da Receita Federal do Brasil 

da ponte Internacional da Amizade se localiza em Foz do 

Iguaçu –PR, fronteira do Brasil com o Paraguai, possui sete 

pistas de rolamento, quatro para automóveis, uma para 

ônibus, uma para motos e uma para pedestres. Com 8,4 mil 

metros quadrados, com circulação média de 38 mil veículos 

ao dia. 

2.2 Monitoramento e amostragem do material 

particulado 

O material particulado MP2,5 foi monitorado e coletado no 

período entre 07 a 14 de março de 2018, com interrupção 

de aproximadamente 20 min, a cada 24h, para a troca dos 

filtros coletores, limpeza e calibração do equipamento.  

Foi utilizado o equipamento portátil personal DataRam 

(pDR 1500) da Thermo Ficher Scientific para 

monitoramento e coleta do MP2,5, pelo emprego de um 

ciclone que permite selecionar partículas de até 2,5 um (Fig. 

1). O equipamento realiza a detecção do MP2,5 pela técnica 

de espalhamento da luz (880 nm), onde a quantidade da luz 

dispersa é correlacionada com as concentrações das 

partículas. O fluxo de coleta foi de 3 L min-1 (simular o 

fluxo de respiração). Além das medidas de material 

particulado (µg m-3) o equipamento também registrou as 

variáveis temperatura oC, umidade relativa (%) e pressão 

atmosférica (hPa). Simultaneamente o equipamento 

direcionou as partículas para um filtro de PTFE com 37 mm 

de diâmetro, com capacidade de reter partículas de até 

0,3µm, para posterior caracterização físico química do 

material particulado. 

 

 

Fig. 1 –Equipamento MIE pDR-1500 (Thermo Fischer Scientific) 

com ciclone azul para partículas de até 2,5 µm  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Resultados das concentrações de MP2,5   

Na Tabela 1 são apresentados os valores médios, máximos 

e mínimos de material particulado (MP2,5). 
 



 

 

Período de coleta 
Média 

(18 - 23hs) 
Min. Máx. 

07/03 - 08/03 20 g m-3 4,1 g m-3 34,3 g m-3 

08/03 - 09/03 50 g m-3 5,4 g m-3 79,0 g m-3 

09/03 - 10/03 75 g m-3 1,1 g m-3 115,1 g m-3 

10/03 - 11/03 20 g m-3 1,0 g m-3 29,3 g m-3 

11/03 - 12/03 15 g m-3 0,6 g m-3 29,8 g m-3 

12/03 - 13/03 30 g m-3 3,1 g m-3 57,2 g m-3 

13/03 - 14/03 25 g m-3 1,4 g m-3 40,1 g m-3 

Tabela 1: Média de concentração, máximos e mínimos. 

Os valores médios (24h) variaram entre 15 a 75 g m-3 neste 

período, e as máximas diárias observadas entre 29,3 a 115,1 

g m-3. . Os maiores níveis de concentrações foram observadas na 

maioria dos períodos analisados entre as 18h a 24hs, conforme 

apresentado na (Fig. 2), provavelmente devido ao tráfego de 

veículos pesados a diesel na Aduana (horário destinado a 

entrada de caminhões do Paraguai para o Brasil) e, pela não 

incidência de radiação solar, que dificulta a dispersão do 

material particulado  

 

 
 Fig. 2 – Perfil da variação da concentração de material particulado 

inaláveis MP2,5 em µg m-3, da % de umidade e da Temperatura oC 

entre 16h34 de 09/03/2018 a 17h43 min de 10/03/218 

 

Na tabela 2 são apresentados índices de qualidade do ar para 

material particulado (MP2,5) de órgãos nacionais e 

internacionais. 
Legislação/Controle Média (24h) 

DEC-SP 

(59.113/2013) 

60 µg m-3 

OMS (2006) 25 µg m-3 

EPA (1987) 35 g m-3 

Tabela 2: Médias de concentração de orgãos de controle. 

Do período analisado, 07/03 a 14/03, quatro amostragens 

realizadas no período de 24hs, apresentaram valores iguais 

ou superiores a 25 µg/m3, índices de alerta proposto pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

4 CONCLUSÕES 

No presente trabalho, verificou que dos 7 monitoramentos 

realizados no intervalo de 24 hs, em quatro foram 

observados níveis iguais ou superiores aos recomendados 

pelo OMS. Em 2018, a OMS recomenda aos países a 

reduzirem a poluição do ar para valores médios a 20 µg/m3 

(para MP10) e 10μg/m3 (para MP2.5). Verifica-se uma 

atenção especial a área estudada, em decorrência do tráfego 

de veículos, bem como a influência dos níveis observados 

de MP2.5 na saúde das pessoas que trafegam e trabalham na 

área. Estudos de caracterização físico química do material 

estão sendo realizados e posteriormente poderão contribuir 

para um melhor entendimento da influência do MP2,5 sobre 

a saúde e no ambiente da área estudada.  
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ESTIMATIVA DOS GASES DE EFEITO ESTUFA DO CULTIVO DA 

SOJA EM UMA LOCALIDADE EM CAÇAPAVA DO SUL-RS 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil tornou-se o segundo maior produtor e exportador 

mundial de soja (Glycinemax), ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos. De acordo com o levantamento feito pela 

CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) (2018), 

a safra 2017/2018 teve uma produção de 116,996 milhões 

de toneladas em 35,100 milhões de hectares de área 

plantada, com uma produtividade de 3.333 kg/ha. O estado 

do Mato Grosso é responsável por 30% dessa produção, 

enquanto que Paraná e Rio Grande do Sul ficam 

responsáveis por 18% e 16% respectivamente, atualmente 

os três maiores produtores do Brasil. A soja tem sido 

produzida em sistema de plantio direto, onde se faz o 

preparo mínimo do solo antes de plantar a nova safra, 

deixando os restos culturais da safra anterior, seja de soja 

ou de algum cultivo entre safra, sobre o solo. Nesse 

sistema, apenas é feita a aplicação de cal para redução da 

acidez do solo, seguida da aplicação de agrotóxicos, antes 

da realização da semeadura, que é feita com sementes já 

com inóculo de bactérias fixadoras de nitrogênio. A 

produção de soja vem intensificando as emissões 

antrópicas de gases de efeito estufa (GEE) como metano 

(CH4), dióxido de carbono (CO2) e óxido nitroso (N2O). 

Esses GEE têm a propriedade de reter uma parte da 

radiação solar que é transformada em radiação 

infravermelha (calor) na superfície do planeta. Assim, 

parte do calor fica retida entre atmosfera e a superfície, o 

que tem provocado um aumento da temperatura média do 

planeta (IPCC, 2007; ROCHA, 2009).  Diante deste 

cenário, este trabalho tem o objetivo de quantificar os GEE 

do cultivo de soja, considerando todas as etapas 

compreendidas desde a preparação do solo até a colheita 

mecanizada.   

 

2  MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste estudo, foram coletados dados “in 

situ” em uma propriedade de 750 hectares, localizada em 

Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, com coordenadas 

geográficas: 30°39’25.75’’ Latitude Sul e 53°14’19.98’’ 

Longitude Oeste. O inventário dos GEE limitou-se as 

fontes de emissões diretas, compreendendo: aplicação de 

fertilizante nitrogenado sintético (NPK); aplicação de 

calcário e operações mecanizadas (consumo do óleo 

diesel). A metodologia de cálculo foi baseada no 5° 

relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) por meio dos fatores de 

caracterização ou potencial de aquecimento global (PAG) 

(IPCC, 2014) 

 

2.1 Aplicação dos fertilizantes nitrogenados sintéticos 

A principal forma de reposição do nitrogênio (N) em 

sistemas agrícolas é por meio do uso de fertilizantes 

nitrogenados. Por outro lado, sua utilização 

necessariamente implica no aumento das emissões de GEE 

do solo, sendo o mais importante, o N₂ O (DOBBIE e 

SMITH, 2001). Os principais processos envolvidos nas 

emissões de N₂ O em solos agrícolas são os de nitrificação 

e de desnitrificação. Segundo o IPCC, em média, 1,0% do 

N aplicado como fertilizante nitrogenado é perdido como  

N₂ O (IPCC, 2006).  A Equação 1 é utilizada para calcular 

as emissões de óxido nitroso proveniente do uso de 

fertilizantes sintéticos. Os fatores de emissões são 

apresentados na Tabela 1.  

  

          [(        (            )     )] ( )    
 

Onde,  2      é a emissão de óxido nitroso associado à 

aplicação de fertilizantes  nitrogenados sintéticos (Kg 

N₂ O-N / Kg de adubo aplicado);       é a quantidade de 

N aplicado como fertilizante nitrogenado (Kg);     𝐺    

é a fração do N aplicado que volatiliza na forma de NH3e 

NOx (%);    é o fator de emissão (%). 
 

PAG do N2O 
FE 0,30% 

FracGasf 10% 
Tabela 1. Fatores de emissão da aplicação do fertilizante 

nitrogenado (IPCC, 2007). 

 

2.2 Aplicação do Calcário 

A emissão do CO2 se dá através da decomposição térmica 

do calcário: 𝐶 𝐶 3 → 𝐶   + 𝐶 2. Esta reação produz cal 

viva (ou cal virgem) e gás carbônico. A emissão de 𝐶 2 na 

calagem é calculada utilizando-se a Equação 2, o fator de 

emissão está presente na Tabela 2.  

  

𝐶             (           )    (            
       )  ( )  

Onde, 𝐶 2    á     é a emissão de CO2 associada à 

aplicação de calcário no solo (t CO2);  𝑑   𝑚í      é a 

quantidade de calcário dolomítico (CaMg (CO3)2) 

aplicado ao solo ano/ hectare (t);   𝑑   𝑚í     é o fator 

de emissão, (44/12) é o fator de conversão do carbono em 

gás carbônico. 

 

 

 

 

 
Tabela 2. Fator de emissão do calcário (IPCC, 2006) 

 

 

Tipo de 

calcário 
Fator de emissão (%) 

Dolomítico 0,13 



 

 

2.3 Consumo de Combustível 

Para o cálculo das emissões associadas ao consumo de 

óleo diesel no ciclo de vida da soja utilizou-se os fatores 

de emissão apresentados na Tabela 3 e a Equação 3.  

  

𝐶                                                    ( )  
  

Onde, 𝐶 2  e    é a emissão de CO2 associada ao 

consumo de óleo diesel (𝐾  𝐶 2 𝑞);    e    é a 

quantidade de óleo diesel consumida (L);     e    é o 

fator de emissão do óleo diesel (kg CO₂ /L).  

 

Fatores de Emissão (Kg CO2/L) 
GEE CO2 CH4 N2O 

FEDiesel 2,681 0,0003 0,00002 
Tabela 3. Fatores de emissão para queima de óleo diesel (IPCC, 

2006). 

 

Após calcular a emissão de CO₂ /L de diesel consumido, o 

resultado foi multiplicado pelo potencial de aquecimento 

global (Tabela 4).  

 

 

GEE PAG do GEE 

CO2 1 

CH4 34 

N2O 298 
Tabela 4. Potencial de aquecimento global dos gases de efeito 

estufa (IPCC, 2014). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As emissões de óxido nitroso proveniente do uso de 

fertilizantes nitrogenados sintéticos (300 Kg por hectare) 

aplicados na lavoura em estudo, acarretará em uma 

emissão de 9,6552 Kg de CO₂  equivalente. A emissão de 

CO₂  equivalente na aplicação de 2,5 toneladas de calcário 

dolomítico por hectare, corresponde 1,192 toneladas de 

CO₂  equivalente emitidos no processo de calagem de um 

hectare.  A aplicação do calcário na lavoura em estudo é 

realizada a cada três anos, dependendo da necessidade de 

correção do solo. O somatório do CO₂  equivalente de 

cada gás de efeito estufa produzido por cada máquina 

utilizada na lavoura equivale ao trator pulverizador que 

consome 1,67 litros/ha de diesel, ao trator 140mp que 

consome 20 litros/ha e a colheitadeira que consome 40 

litros de diesel por hectare. Na produção de um hectare de 

soja são emitidos cerca 166,1673 Kg de CO₂  equivalente 

no consumo 61,67 litros de diesel. 

 

4  CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, concluiu-se que a 

produção de soja na localidade estudada contribui para a 

emissão de gases de efeito estufa. Com uma contribuição 

total de emissões diretas a 0,356 tCO2eq/t soja. Vale 

ressaltar que a aplicação do calcário dolomítico no solo 

apresentou as maiores emissões de CO2eq, sendo 

responsável por aproximadamente 77% das emissões 

diretas. 
. 
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1     INTRODUÇÃO 
 

O ar, por ser imperceptível aos olhos humanos,  é, muitas 

vezes, esquecido, porém intensamente agredido pelas ações 

antrópicas. Nas áreas urbanas, a poluição atmosférica está 

diretamente ligada ao tráfego veícular e indústrias, os quais 

são  responsáveis  pela  emissão  constante  de  poluentes.  A 

presença de contaminantes na atmosfera está relacionada a 

determinadas doenças respiratórias como asma, bronquite, 

rinite     e     pneumonia,     bem     como     a     problemas 

cardiovasculares. 

Dada a importância do tema, este trabalho buscou conhecer 

a  qualidade  do  ar  nos  bairros  onde  residem  usuários  do 

Sistema Único de Saúde atendidos pela unidade de saúde do 

Bairro  Bucarein  (Joinville  /  SC),  quanto  ao  parâmetro 

material    particulado    inalável    com   diâmetro    de    2,5 

micrômetros (MP2,5) por ser a fração que penetra no trato 

respiratório, e comparar com sua saúde respiratória. 

 
2     METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada por meio de coleta de amostras de 

ar em um ponto de cada bairro selecionado, pelo período de 

um mês e aplicação de questionário in loco aos usuários do 

Posto  de  Atendimento  Médico  do  Bairro  Bucarein  como 

descrito a seguir. 
 

2.1   Coleta das Amostras de Ar 
Foi  estabelecido  em  cada  bairro  de  estudo  um  ponto  de 

coleta, sendo esta normatizada pela MB 3422/91 (BRASIL, 

2007).  Os  pontos  foram  definidos  considerando  o  fator 

intensidade  de  tráfego  de  veículos,  estando  localizados 

muito próximos ou em ruas principais (Figura 1). As coletas 

ocorreram uma vez por semana, por 30 dias, entre setembro 

e outubro de 2017. 

O   tempo   de   coleta   é   definido   segundo   a   resolução 

CONAMA  03/90  (BRASIL,  1990)  que  especifica,  para 

partículas   inaláveis,   amostragem   de   24   horas.   Foram 

observadas,     também,     as     condições     climáticas     de 

temperatura, velocidade do vento e precipitação no decorrer 

da   coleta,   por   meio   de   dados   obtidos   da   estação 

meteorológica mais próxima. 

Analisou-se   material  particulado   com  diâmetro  de  2,5 

micrômetros  (MP2,5),  uma  vez  que  esta  é  a  fração  que 

atinge porções mais inferiores do trato respiratório e sistema 

cardiovascular,   causando   maiores   problemas   à   saúde 

humana (ARBEX et al, 2012). 

Os resultados obtidos foram comparados com o disposto na 

resolução CONAMA 03/09 (BRASIL, 1990) e com o limite 

de MP2,5 estabelecido pela OMS (2016). 
 

 
 

Figura 1: Localização dos pontos de coleta das amostras de ar. 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

2.2   Coleta de dados dos usuários do Posto de 

Atendimento Médico Bucarein 
O questionário seguiu as orientações do Comitê de Ética da 
Univille, e foi aplicado Na Unidade de Saúde do Bucarein, a  
fim  de  conhecer  as  características  socioeconômicas  da 
população amostral em estudo e verificar a possível relação 
entre problemas de saúde de usuários do SUS e a qualidade 
do ar na região dos bairros atendidos pela Unidade de Saúde 
do Bucarein, a saber: Anita Garibaldi, Atiradores, Bucarein, 
Centro e Guanabara. 

Foram  entrevistadas  100  pessoas  dos  sexos  feminino  e 

masculino, com usuários de idade superior a 60 anos e pais 

de crianças com até 5 anos, tendo em vista que a literatura 

aponta   estas   faixas   etárias   como   as   de   maior   risco 

(FERRAZ & AMANCIO, 2011). 
 

3     RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Coleta das amostras de ar 
As amostras de ar  coletadas apontaram um valor elevado 

quanto   ao   parâmetro   MP2,5   nos   bairros   Atiradores, 

Bucarein e Centro. Nestes bairros verificou-se concentração 

elevada  em  duas  ou  mais  coletas,  não  respeitando  as 

disposições   do   CONAMA   03/90   (BRASIL,1990)   que 

determina o limite de 150 µg/m³ no máximo uma vez ao ano 

e excedendo também o limite permitido pela  OMS de 25



 

 

µg/m³ (OMS, 2016). 

A  precipitação  funciona  como  o  principal  removedor  de 

poluentes  do  ar,  limpando  a  atmosfera,  uma  vez  que  os 

carrega consigo (FARIAS et al, 2012). Este fato pode ser 

observado na Figura 2, pois a concentração dos particulados 

na  maioria  dos  bairros  diminuiu  após  a  primeira  coleta, 

realizada anteriormente a um evento de precipitação. 
 

 
Figura 2: Comparativo entre as concentrações de MP2,5 obtidas 

nas coletas para os bairros estudados. 

Nos   bairros   Atiradores,  Bucarein   e   Centro   há   grande 
movimentação  de  ônibus  e  automóveis,  o  que,  segundo 
Oliveira (2008),  pode estar relacionado  à alta emissão  de 
materiais particulados. 

 

3.2 Coleta de dados dos usuários do Posto de 

Atendimento Médico Bucarein 
Dentre as pessoas que responderam ao questionário, 79,8% 
acreditam que sua saúde pode estar ligada à qualidade do ar 
ambiente. Dentre as patologias apresentadas pela população 
amostral, nos últimos seis meses (Figura 3), observa-se que 
a hipertensão é a enfermidade mais citada (62,5%), o que 
está de acordo com Liu (2016) que aponta um aumento nas 
evidências relacionando poluição atmosférica à hipertensão 

arterial. 
 

 
Figura 3: Patologias apresentadas pela população amostral. 

 

Rinite  alérgica,  gripes  e  resfriados  e problemas  cardíacos 

são  mencionados,  respectivamente,  por  Ibiapina  (2008), 

Martins (2002) e AHA (2015), que os relacionam à poluição 

atmosférica. 
 

4       CONCLUSÕES 
 

A  qualidade  do  ar  nos  bairros  Atiradores,  Bucarein  e 

Centro, no período da coleta, estava em desacordo com a 

legislação vigente, pois ultrapassou o limite estabelecido, ao 

menos duas vezes em um mês, podendo trazer danos à saúde 

 

das  pessoas  que  estão  em  contato  com  estes  ambientes. 

Entretanto, não é possível afirmar que a qualidade do ar no 

local é imprópria, uma vez que o tempo de coleta foi muito 

curto para se concluir este fato. 
Por  outro  lado,  nestes  mesmos  bairros  foram  detectados 
problemas de saúde na população entrevistada que podem 
estar relacionados à baixa qualidade do ar verificada neste 
estudo. 
Assim, sugere-se a continuidade de trabalhos como este no 
município de Joinville / SC, bem como uma fiscalização das 
emissões atmosféricas efetiva pelos órgãos responsáveis, a 
fim de evitar maiores danos à saúde humana e ao ambiente. 
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POTENCIAL DO APROVEITAMENTO DA CASCA DE ARROZ COMO 

BIOMASSA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
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Palavras-Chave: Instruções, Engenharia Ambiental e Sanitária. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Deve-se levar em consideração primeiramente conceitos 

estabelecidos de sustentabilidade em relação ao 

crescimento econômico de praticamente todos os setores 

industriais, promovendo iniciativas para a minimização 

dos impactos antropogênicos conciliando as necessidades 

do desenvolvimento econômico em relação ao meio 

ambiente (ONU, 1972). Assim enquadramos a esta 

problemática todos os processos agroindustriais, incluindo 

o beneficiamento do arroz, que apresenta nas suas 

atividades, impactos ambientais por meio da utilização dos 

recursos energéticos, emissões de gases de efeito estufa 

tanto na etapa industrial quanto na disposição final 

inadequada dos resíduos. O arroz faz parte da base da dieta 

da população brasileira, segundo o IBGE, 2011 é um dos 

principais alimentos consumidos no país, a sua produção é 

extremamente importante dentro da economia nacional e, 

portanto, é um fator relevante de intervenção em políticas 

mais limpas. A região sul possui os maiores valores em 

termos de produtividade e produção, o rio grande do sul é 

responsável por mais de 70% da produção nacional, com 

uma quantidade de 280 engenhos de arroz beneficiando 

cerca de 8 milhões de toneladas (ANUÁRIO DO ARROZ, 

2017). O aproveitamento dos resíduos agroindustriais pode 

solucionar grande parte dos problemas ambientas de 

disposição inadequada de resíduos sólidos e emissões de 

poluentes, assim como pode se transformar num recurso 

que pode gerar renda através da produção de energia 

termoelétrica, assim como a utilização da biomassa como 

alternativa para produção de energia elétrica, além de 

promover uma destinação correta aos resíduos que podem 

impactar negativamente o meio ambiente quando dispostos 

de forma incorreta (MME, 2009). No beneficiamento de 

arroz se produz um importante resíduo ou subproduto, a 

casca de arroz, que corresponde a 34% do peso do grão 

beneficiado. Portanto, há um potencial enorme no uso da 

casca de arroz como recurso para a geração de energia, 

junto aos outros fatores relevantes como o atendimento as 

obrigações exigidas pela legislação ambiental. A 

alternativa que já vem sendo utilizada por alguns engenhos 

de arroz é o uso da casca como biomassa em micro 

centrais termoelétrica (MCT), caracterizando-se por 

comportar uma potência instalada inferior a 1,0 MW 

(MAYER, 2009). O objetivo geral deste trabalho é avaliar 

o potencial da casca de arroz como biomassa para a 

geração de eletricidade por meio de micro central 

termelétrica (MCT) e a sua capacidade de mitigação dos 

gases de efeito estufa. 

2     MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi utilizada as características físico-químicas na aplicação 

das formulas obtidas na análise elementar da casca de 

arroz, obtidas em um estudo prático por Hoffmann. A 

obtenção da produção de biomassa adquire-se através do 

sitio virtual do instituto Rio-grandense do Arroz (IRGA) e 

feita uma estimativa da geração de casca de arroz 

disponível (excedente) considerando as parcela de 34% da 

massa gerada no beneficiamento, é ainda deste montante a 

parcela de 59,6% de casca que não é consumido na própria 

unidade. Para determinar o potencial de energia disponível 

a partir da biomassa, adota-se a metodologia de cálculo 

para conversão energética proposta pelo CENBIO – 

Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO, 

2009) e demonstrada a seguir: 

 

𝐸 = 𝜂 𝑃𝐶𝐼. 𝑄                        (1) 

 

𝑃𝑖  = 𝐸/𝑡                        (2) 

Considera-se as porcentagens de carbono dos gases de 

efeito estufa gerados na decomposição microbiana da 

biomassa. Assim como a quantidade de GEE evitados com 

a energia gerada por esta biomassa e substituída no sistema 

interligado nacional (SIN). O potencial de mitigação do 

impacto de aquecimento global pela utilização da 

biomassa é calculado pela soma das emissões evitadas 

pelo consumo da eletricidade da rede (matriz elétrica 

brasileira) com as emissões biogênicas evitadas pela 

decomposição microbiana da biomassa disposta a céu 

aberto. Para isso, foi aplicada a metodologia e os fatores 

de caracterização (GWP) do IPCC, proposta no 5° 

Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC) (IPCC, 2013). 

  

𝐸𝐺𝐸𝐸 = ∑ 𝐺𝑊𝑃𝑗. 𝑚𝑗                 (3) 

 

 

3      RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Estima-se uma quantidade significativa desta biomassa de 

1.772.456 toneladas disponíveis para aproveitamento 

energético no estado do Rio Grande do Sul. Esta casca 

excedente reflete na mesma proporção a grande produção 

de arroz que o estado é responsável com mais de 2/3 da 

produção nacional. Como proposto no presente trabalho, 

utiliza-se o conceito de micro centrais termelétricas 



 

 

(MCT), em funcionamento simultâneo com o engenho, a 

partir do estudo feito por Mayer (2009), como forma mais 

viável de compensação de projeto. Assim se considera o 

rendimento termodinâmico de conversão da biomassa para 

uma MCT de 10%. 

 

Potencial de geração de energia elétrica por região do 

estado do Rio Grande do Sul.  

Região 

Casca 

disponível 

(t) 

Energia 

Gerada 

(MWh) 

Potencial de 

Eletricidade 

(MW/ano) 

Fronteira 

Oeste 
541.268,46 219.652,2 26,39 

Campanha 277.939,8 112.790,7 13,55 

Depressão 

Central 
214.105,37 86.886,1 10,44 

Pl. Costa 

Interna 
229.007,51 92.933,5 11,16 

Pl. Costa 

Externa 
194.544,5 78.948,1 9,48 

Zona Sul 315.590,9 128.069,9 15,38 

Total 1.772.456,6 719.280,6 86,43 

    Fonte: Dados calculados à partir do IRGA (2017). 

 

Pelo potencial de geração de energia termoelétrica a partir 

da casca de arroz, no estado do Rio Grande do Sul 

consegue-se evitar a emissão de aproximadamente 822.857 

toneladas de CO2. Se obtém um significativo potencial de 

mitigação de GEE que contribui no interesse para a 

escolha de instalações de micro centrais termoelétricas 

(MCT) dentro do processo de beneficiamento de arroz no 

estado do Rio Grande do Sul. 

 

Fi = Potencial de mitigação do impacto de aquecimento 

global. 

Região E (GEE0) (t) 

Fronteira Oeste 251.282 

Campanha 129.032,5 

Depressão Central 99.397,6 

Pl. Costa Interna 106.315,9 

Pl. Costa Externa 90.316,6 

Zona Sul 146.511,9 

Total 4.804.243,4 

Fonte: Dados calculados à partir do IRGA (2017). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

O potencial de geração de energia elétrica a partir da casca 

de arroz excedente no estado do Rio Grande do Sul, com a 

utilização do conceito de MCT aliadas a linha de produção 

é 86,4 MW por ano, um valor significativo em relação a 

disponibilidade de outras fontes de biomassa disponíveis 

em quantidade e características para conversões 

energéticas. Com este potencial de geração aumentaria, 

somente com a contribuição do estado, de 0,03% para 

0,07% de geração de eletricidade utilizando biomassa em 

conversão termoelétrica no Brasil, contribuindo com 

diversificação e descentralização da matriz energética 

brasileira. Por meio deste aproveitamento energético da 

casca de arroz, aumenta o potencial de mitigação do 

impacto ambiental de aquecimento global, evitando 

emissões de GEE na decomposição desta biomassa e no 

consumo de eletricidade da rede do SIN. Além de poder 

vir a ser lucrativa para o empreendedor com as 

possibilidades de vendas do excedente de energia 

produzida a ser injetada na rede, assim como a 

comercialização de CERs. Assim por meio de uma medida 

de eficiência na produção, conseguir aliar a conservação 

de recursos naturais renováveis, a conservação dos 

recursos energéticos da matriz nacional, contribuírem a 

favor da problemática do aquecimento global e ainda se 

estabelecer dentro da politica nacional de resíduos sólidos. 
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1      INTRODUÇÃO 
 

A Construção Civil é o termo que engloba a confecção de 

diversos tipos de obras. Por ser uma atividade de 

transformação, caracteriza-se como um dos setores que 

mais consomem recursos naturais e geram grandes 

quantidades de resíduos, desde a produção dos insumos 

utilizados até a execução da obra e a sua posterior utilização 

(ANGELO, 2012). 

Entre os recursos naturais utilizados nos serviços de 

engenharia a água, é sem dúvida, um dos mais importantes, 

sendo consumida em quase todos os serviços, às vezes como 

componente e outras como ferramentas. É um dos itens 

elementares na produção, resfriamento e cura do concreto. 

Um material de construção nobre, que influencia 

diretamente na qualidade e segurança da obra (NETO, 

2012). 

A água subterrânea utilizada para o amassamento dos 

aglomerantes deve apresentar qualidade físico-química, 

visto que, caso a água contenha substâncias danosas, essa 

pode influenciar no comportamento e nas propriedades do 

concreto (NETO, 2012). 

A norma ABNT NBR 15900:2009 estabelece às diretrizes 

da sequência de ensaios que a amostra de água deve seguir 

para obtenção do resultado adequado.  Através desse, 

verifica-se a aceitação ou rejeição da água, visando à 

utilização adequada da mesma no amassamento do 

concreto. 
 

2      MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para a execução da pesquisa foram realizadas visitas às 

obras a fim de analisar as condições da água utilizada para 

o amassamento do concreto.  As amostras foram coletadas 

em poços distintos, distribuídos aleatoriamente no 

município de Vitória da Conquista-BA. O município fica 

localizado na região sudoeste da Bahia, com altitude 923 m 

em relação ao nível do mar, possui população de 315.884 

habitantes (IBGE, 2013). A água que abastece a cidade 

descende das bacias hidrográficas do Rio Pardo e do Rio de 

Contas. 

As avaliações preliminares das amostras de água seguiram 

as orientações da ABNT NBR 15900:2009 sob o título geral 

“Água para amassamento do concreto”, norma que 

estabelece diretrizes para realização de análises e 

classificação da qualidade da água para o amassamento do 

concreto, esta NBR é constituída de 11 partes, a saber: Parte 

1: Requisitos;  Parte 2: Coleta de amostras para ensaios; 

Parte 3: Avaliação preliminar; Parte 4: Análise química – 

Determinação de zinco solúvel em água; Parte 5: Análise 

química – Determinação de chumbo solúvel em água; Parte 

6: Análise química – Determinação de cloreto solúvel em 

água; Parte 7: Análise química – Determinação de sulfato 

solúvel em água; Parte 8: Análise química – Determinação 

de fosfato solúvel em água; Parte 9: Análise química – 

Determinação de álcalis solúveis em água; Parte 10: Análise 

química – Determinação de nitrato solúvel em água; e Parte 

11: Análise química – Determinação de açúcar solúvel em 

água. A presente pesquisa limitou-se apenas às três 

primeiras partes da norma. 

As amostras foram recolhidas diretamente dos poços com o 

auxílio de uma garrafa de Von Dorn (Figura 1) e foram 

armazenadas em recipientes de polietileno de 3L 

previamente esterilizados (Figura 2). Em seguida, foram 

acondicionadas em recipiente térmico de poliestireno e 

transportadas imediatamente para o Laboratório de Água e 

Esgoto do IFBA, campus Vitória da Conquista. 
 

 
Figura 1: Estudante Fernando realizando coleta da água 

diretamente do poço com o auxílio da garrafa de Von Dorn 
 

  
Figura 2: Estudantes Fernando e Roberta armazenamento a água 

coletada em recipiente de polietileno 



 

 

Realizaram-se no total quatro campanhas de amostragens 

entre os meses de março a maio de 2015 em um intervalo 

de duas semanas entre as campanhas. 
 

3      RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram realizadas avaliações preliminares (odor, 

detergentes, óleo ou gordura, cor aparente, pH, material 

sólido) das amostras conforme a ABNT NBR 15900:2009, 

para a determinação da qualidade da água. Houve um 

quantitativo de amostras em não conformidade com a 

norma e os valores de parâmetro para o estudo, ver Tabela 

1. 

  

Parâmetros conforme ABNT NBR 15900:2009 Parte 3 

Avaliação preliminar  X Amostras em não conformidade   

Parâmetros 

Pontos coletados (para cada ponto 

foram coletadas e analisadas 

quatro amostras) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cor(Parâmetro: Não 

presente) 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Odor (Parâmetro: 

Não presente) 
0 1 0 0 2 0 0 2 3 1 

Óleo/Gordura 

(Parâmetro: Não 

presente) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Detergente 

(Parâmetro: Não 

presente) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PH (Parâmetro: pH 

entre 5,8 a 8,0) 
4 1 4 0 2 3 2 2 0 1 

Material Sólido 

(Máximo de 

50 000 mg/L) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tabela 1 - Amostras em não conformidade x Parâmetros 

conforme ABNT NBR 15900:2009 Parte 3 Avaliação preliminar 
 

Entre diversas consequências de a substância em análise 

não oferecer qualidade adequada para o amassamento do 

concreto, podemos observar que em águas com pH abaixo 

ou acima dos valores de parâmetro são agressivas, podendo 

causar corrosão e tubulação e entre outros materiais. Em 

relação ao material sólido presente em uma das amostras, 

pode haver problemas de corrosão em tubulações em 

distribuição. 
As análises físico-químicas possibilitaram a obtenção de 

outras variáveis que também serviram para qualificar a 

água. Vale ressaltar que dentre os compostos danosos à 

qualidade do concreto este projeto delimitou-se apenas à 

avaliação preliminar e aspectos físico-químicos das 

amostras iniciais. 

Foi observado, durante o período de coleta, que nenhum 

local possui um armazenamento adequado dos materiais 

utilizados na obra, inclusive a água, além de não possuir um 

controle em relação a quantidade de água utilizada no 

amassamento do concreto. A NBR 12655: Concreto de 

cimento Portland - Preparo, controle e recebimento, rege as 

normas necessárias para essas situações. Além da análise da 

água nos parâmetros impostos pela NBR 15900 o seu 

armazenamento e utilização correta é de fundamental 

importância para a segurança e vida útil da obra. 
 

4     CONCLUSÕES 
 

As avaliações preliminares feitas de acordo com as 

diretrizes da ABNT NBR 15900-3, indicaram que algumas 

amostras ultrapassaram ou não alcançaram os limites dos 

parâmetros impostos pela norma, desse modo a sua 

utilização só poderá ser feita após aprovação de acordo com 

ensaios de tempo de pega e resistência do concreto. 

É necessário que os responsáveis das obras adicionem na 

rotina diária de trabalho a análise da água utilizada 

estabelecendo uma periodicidade entre as análises para 

garantir qualidade e segurança para seu cliente. Afinal de 

contas a água é utilizada em praticamente todas as etapas da 

construção. 

Sugerimos para trabalhos futuros as análises dos parâmetros 

que este projeto de pesquisa não teve condições de realizar, 

seguindo a NBR 15900 completa. 
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1 INTRODUÇÃO 

Correntes de gravidade são fenômenos verificados em 

diversas situações, tais quais, deslocamento fluvial em 

ambientes estuarinos, brisa do mar, entrada de rios em 

reservatórios, entre outros (Simpson, 1997; Constantinescu 

et al., 2016), causadas por diferença de densidade entre 

dois fluidos que pode ser devido a diferenças na 

temperatura ou concentração (salinidade, por exemplo) 

(Cenedese et al., 2016). 

A análise experimental das correntes de gravidade – 

conforme realizado por diversos autores (Maurer et al., 

2010; Nokes, 2016) – permite compreender e simular os 

efeitos deste fenômeno tanto na água quanto na atmosfera, 

possibilitando variações nas condições iniciais e de 

contorno e custos inferiores às medições ambientais. 

Neste trabalho são apresentados resultados de alguns 

experimentos para diferenças de densidade entre os fluidos 

em duas configurações diferentes: com fundo liso e 

rugoso. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Todos os experimentos foram executados em um canal de 

acrílico retangular com as seguintes dimensões: 200 cm de 

comprimento, 10 cm de largura e 50 cm de altura. Uma 

comporta foi montada a 30 cm da extremidade para 

aprisionar o fluido mais denso. Nos experimentos de fundo 

rugoso, foram introduzidos cilindros de acrílico com altura 

de 5,0 cm e diâmetro de 2,0 cm, espaçados a cada 5,0 cm 

desde a comporta até o final do tanque, no lado direito, 

conforme a Figura 1. 

A altura de fluido dos dois lados da comporta foi de 20 

cm, sendo que do lado esquerdo foi misturado sal até que 

obter a diferença de densidade (Δ𝜌) pretendida para cada 

experimento, além de corante para distinção visual. A 

liberação da comporta permite a intrusão da corrente de 

gravidade no fluido menos denso e as análises de 

velocidade são feitas através de imagens gravadas em alta 

resolução e processadas pelo software de código aberto 

Tracker Video Analysis and Modelling Tool (Brown, 

2017). 

Antes da liberação da corrente, a densidade foi medida nos 

dois fluidos com picnômetro para verificação do Δ𝜌 e com 

um condutivímetro (com curva calibrada diariamente) em 

5 pontos ao longo da profundidade (5, 10, 15, 17 e 20 cm a 

partir da superfície). Após a estabilização do fluxo foram 

realizas medições nestas mesmas profundidades a 20, 50, 

80, 110, 160 e 200 cm a partir da extremidade esquerda do 

tanque. 

Foram executados oito testes, sendo quatro para fundo liso 

e quatro para fundo rugoso, com intervalo de Δ𝜌’s de 3 a 

25 kgm-3 conforme a Tabela 1. 

 

 

Figura 1: Esquema do tanque experimental, com a comporta de 

separação dos fluidos, (a) com fundo liso (b) com fundo rugoso e 

em (c) os detalhes dos elementos de rugosidade. 

 
Experimento 

com fundo 

liso 
Δ𝜌 (kg m-3) 

Experimento 

com fundo 

rugoso 
Δ𝜌 (kg m-3) 

L1 3,84 R1 3,56 

L2 11,91 R2 11,93 

L3 19,56 R3 18,81 

L4 23,93 R4 26,79 

Tabela 1: Síntese dos experimentos realizados e suas respectivas 

diferenças de densidade (Δ𝜌) entre a corrente de gravidade (lado 

esquerdo da comporta) e o fluido ambiente (lado direito). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os efeitos da estratificação causados pela corrente de 

gravidade foram analisados pelas diferenças de densidade 

ao longo dos domínios vertical e horizontal. Nota-se que a 

mistura horizontal (Figura 2) não foi expressiva em 

nenhum dos casos, mesmo com baixos valores de Δ𝜌 (L1 e 

R1) e tampouco nota-se uma relação entre o valor de Δ𝜌 e 

o nível de mistura horizontal, ou seja, a corrente ocupou de 

forma homogênea todo o fundo do tanque. 

Entretanto, quando se observa as diferenças horizontais de 

densidade entre valores semelhantes de Δ𝜌 entre o fundo 
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liso e rugoso, na Figura 2, percebe-se que no segundo caso 

parece haver ainda menos mistura, ou seja, as diferenças 

são maiores quando comparadas ao fundo liso. Isso pode 

ser causado pelo fato das velocidades não serem 

suficientemente grandes, fazendo com que os elementos de 

rugosidade funcionem como um dissipador de energia, 

mantendo a corrente presa ao fundo. Os resultados obtidos 

são similares aos encontrados por Cenedese et al. (2016), 

que utilizou fundo rugoso com uma diferente configuração 

de diâmetro e espaçamento dos elementos. 

 

Figura 2: Diferença de densidade medida entre as profundidades 

de 5 e 20 cm, para cada ponto na horizontal, nos experimentos de 

fundo liso e rugoso. Linhas de mesma cor indicam Δ𝜌’s 

semelhantes. 

Isso pode ser verificado pelos perfis de densidade inicial e 

final mostrados na Figura 3, em que são mostradas 

situações extremas de Δ𝜌 para os casos liso e rugoso. 

Nota-se que nos dois, o nível de mistura vertical é similar, 

ou seja, na metade superior do tanque não há qualquer 

diferença de densidade entre os valores iniciais e finais. 

Além disso, percebe-se que o distanciamento dos perfis no 

fundo do tanque é muito semelhante, mostrando que os 

elementos rugosos não atuaram como agentes de mistura 

no escoamento.  

A Figura 4 apresenta a variação do Δ𝜌 final em função do 

Δ𝜌 inicial da corrente e indica que a densidade final no 

fundo é levemente diluída em relação à inicial, mas que se 

mantém altamente correlacionada, ou seja, mostra que a 

mistura em ambos os casos é fraca, pois caso contrário, o 

valor de Δ𝜌 final seria próximo de zero, indicando pouca 

diferença entre as densidades no fundo e no topo do 

tanque. 

 

4 CONCLUSÕES 

Este trabalho mostrou alguns resultados da análise dos 

efeitos de estratificação causados por correntes de 

gravidade sobre fluidos com menor densidade. Pôde-se 

verificar que os elementos de rugosidade não atuaram 

como agentes de mistura, mas como uma barreira, 

diminuindo a velocidade do escoamento e aprisionando o 

fluido mais denso ao fundo. Possivelmente, outras 

configurações de diâmetro e espaçamento podem resultar 

em diferentes efeitos finais no que diz respeito à mistura e 

estratificação. 

Notadamente, nos dois casos, observou-se uma forte 

estratificação causada pela intrusão da corrente de 

gravidade, o que mostra o impacto destes fenômenos em 

compartimentos ambientais aquáticos e atmosféricos, seja 

por diferenças de temperatura e/ou concentrações de 

solutos. 

 

Figura 3: Perfis de densidade inicial (vermelho) e final (azul) 

para o (a) fundo liso e (b) rugoso. Em cada gráfico são mostrados 

os perfis dos casos mais extremos de Δ𝜌 para cada tipo de fundo. 

A seta em preto indica o valor da densidade da corrente antes da 

liberação da comporta. 

 
Figura 4: Variação do Δ𝜌 final (medido entre as profundidades de 

5 e 20 cm) em função do Δ𝜌 inicial (entre a corrente e o fluido 

ambiente), para os experimentos de fundo liso (vermelho) e 

rugoso (azul). 
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1 INTRODUÇÃO 

A formação de camadas de fluidos com diferentes massas 

específicas, sendo estas provocadas por variação térmica 

ou salina, é conhecida por estratificação. Estas camadas 

estratificadas, quando submetidas à forçantes de 

instabilidades, podem criar oscilações internas. 

A despeito da complexidade de serem detectadas, ondas 

internas influenciam diretamente na dispersão de 

poluentes, ressuspensão de sedimentos, dinâmica de 

comunidades, produtividade primária, emissão de gases do 

efeito estufa, mistura vertical, e consequentemente na 

estrutura térmica. Segundo Pannard et al. (2011), a onda 

interna é o mecanismo hidrodinâmico de transporte e 

mistura mais eficiente em lagos e reservatórios. 

Existem inúmeros propulsores para a formação de ondas 

internas, como, por exemplo, o vento e correntes de 

gravidade. Correntes de gravidade ocorrem devido à 

flutuabilidade entre fluidos de massas específicas 

diferentes (Ungarish, 2013). Este fenômeno é produzido 

principalmente por águas mais densas, como, por exemplo, 

no desague de um rio em um lago.  

De acordo com White e Helfrich (2008), quando correntes 

de gravidade adentram ambientes estratificados, ondas 

internas podem ser geradas no sistema. Este fenômeno tem 

um importante efeito. Segundo Flynn et al. (2012), em 

ambientes que apresentam estratificação em duas camadas, 

a definição do parametro adimencional de estratificação, S, 

auxilia na detecção de ondas internas. O parâmetro é 

definido como  

                       
     

     
                                             (1) 

onde    é a massa específica da corrente de gravidade e    
e    é a massa específica do epilímnio e do hipolímnio, 

respectivamente. 

Considerando que este fenômeno ocorre com frequência 

em lagos e reservatórios, o objetivo desse trabalho foi 

observar, através de experimentos em laboratório, quais 

condições de estratificação favorecem o aparecimento 

destas ondas e qual é o impacto das ondas na corrente de 

gravidade.   

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram conduzidos em um tanque 

horizontal de acrílico de 2 m de comprimento, 50 cm de 

altura e 10 cm de expessura. Inicialmente o ambiente foi 

estratificado em duas camadas através do experimento 

lock-exchange, criando um sistema de massa específica 

     . A diferença de messa específica do sistema foi 

mantida constante,     4,4 0,9 kg/m
3
, e obtida através 

da adição de cloreto de sódio. Para visualização do 

sistema, corante foi adicionado na camada mais densa. 

Uma comporta, idêntica à utilizada no procedimento lock-

exchange, foi inserida a 30 cm da extremidada do tanque, 

Figura 1. Foram conduzidos 4 experimentos cobrindo uma 

diferença da massa específica de 1 kg/m
3
        

 35 kg/m
3
, obtida através da adição de cloreto de sódio e 

corante. As massas específicas de todos os experimentos 

foram confirmadas através de medições de condutividade, 

realizada através de um condutivímetro LUCA-150 e 

calibradas através de relações lineares de soluções padrões 

obtidas através do uso de um picnometro. 

 
Figura1: Esquema do tanque experimental onde      . 

Após a remoção da comporta foi possível vizualizar a 

propagação da corrente de gravidade e, para alguns casos, 

a formação de ondas internas na interface entre a camada 1 

e 2. A velocidade da corrente foi medida através do 

software livre Tracker Video Analysis and Modelling Tool 

(BROWN, 2017), enquanto a vizualização precisa da 

estrutura da corrente foi obtida através do programa 

Digimizer image analysis (MedCalc, 2009). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os números de Froude densimétrico referentes ao corpo da 

corrente apresentaram, para os valores de Fr mais baixos, 

boa correlação com a teoria da conservação de energia, 

descrita por Huppert e Simpson (1980), Figura 2. No 

entanto, para correntes de gravidades com massa 

específica próxima à massa específica da camada 2, o Fr 

apresentou valores maiores do que os esperados pela teoria 

da conservação de energia. Segundo Flynn e Sutherland 

(2004), quando   0,75, a corrente de gravidade transfere 



 

 

quantidade de movimento para a interface do sistema 

estratificado, fazendo com que ocorra a formação de uma 

onda interna na picnoclina do sistema. Esta transferência 

de energia entre a corrente e o ambiente acarreta no 

aumento da dissipação de energia, situação apresentada 

nos dois experimentos com menor difrença de massa 

específica e, consequentemente, Fr mais elevado. 

 
Figura 2: Número de Froude experimental e teórico de acordo 

com a razão de profundidade,          . 

O caso I, Figura 2, apresentou    0,80, dando indícios 

para a formação de ondas internas. Assim como observado 

por Tan et al. (2011), ondas internas foram detectadas e 

geraram uma compressão forte da corrente de gravida, 

alterando a sua estrutura e velocidade. 

 
Figura 3: PSD da velocidade das correntes de gravidade. 

 No caso II, a razão   0,68 apresentou valor inferior ao 

limite encontrado por Flynn e Sutherland (2004) para a 

formação de ondas internas. Embora sua estrutura tenha 

sido mantida como nos casos sem a presença de ondas 

internas, uma compressão da corrente foi detectada. 

Apesar do caso II não apresentar indícios contundentes da 

ocorrência de ondas internas, todas as correntes foram 

submetidas à uma análise espectral, para a detecção de 

oscilações periodicas na velocidade das correntes causadas 

pela propagação de ondas internas. A densidade espectral 

de potência (PSD), Figura 3, mostrou a influência 

periódica de ondas internas na velocidade das correntes de 

gravidade tanto para o caso I, como também para o caso II. 

Confirmando a ocorrência da formação de ondas internas 

apartir de S  0,68.  

Baseado na razão S de um rio que deságua em uma bacia 

estratificada, se observou quando o sistema está mais apto 

a gerar ondas internas através de correntes de gravidade, 

Figura 4. Conforme observado, rios com   14°C, tendem 

a formar ondas internas a partir de uma estratificação de 

apenas 2°C, equanto rios com   8°C, tendem a gerar 

ondas internas a partir de estratificação térmica de 8°C.  

 
Figura 4: Razão de estratificação para um sistema rio-bacia. 

4 CONCLUSÕES 

Este trabalho mostrou que ondas internas podem ser 

formadas mesmo com razão S 0.75 e geram uma 

influência periódica na corrente de gravidade. Baseado em 

um sistema rio-bacia, foi confirmado a tendência de 

ocorrência de ondas internas apartir de correntes de 

gravidade em bacias durante a maioria dos períodods do 

ano, principalmente quando a estratificação térmica é 

superior à 2°C. 
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1- INTRODUÇÃO 

Profundidade de mistura é um conceito definido 

como a profundidade máxima atingida pela onda 

ao se propagar. A dispersão longitudinal 

provocado por ondas geradas pela ação do vento 

constitui-se em um processo de importante 

impacto no local que pode gerar ressuspensão de 

sedimentos, desprender gases de efeito estufa e 

provocar desestratificação térmica do corpo 

hídrico. 

O conceito apoia-se na constatação que uma 

onda de comprimento especifico, ao se propagar, 

perturba massa líquida a uma profundida 

correspondente à metade de seu comprimento. 

Desta forma, quando se determina a metade do 

comprimento da onda em um ponto se está 

determinando a profundidade de mistura. 

Dessa forma foi escolhido para o estudo o 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Capivari-

Cachoeira, localizada na cidade de Antonina no 

Estado do Paraná. Com uma área de 

aproximadamente 12 km² o reservatório possui 

profundidade média de 14m e uma profundidade 

máxima de 43m. 

2- MATERIAIS E MÉTODOS  

A quantificação da profundidade de mistura 

atingida pela onda ao se propagar têm base na 

teoria linear de ondas, pela qual o comprimento 

da onda em águas profundas é definido como:                      

    (1) 

Sendo T o período da onda, L o comprimento e g 

a aceleração gravitacional. 

O período da onda será determinado pelo modelo 

SMB, conforme a equação seguinte: 

 

(2) 

 

Segundo Bretschneider (1966) apud Marques 

(2013), o método referido como SMB foi 

inicialmente proposto por Sverdrup & Munk 

(1947) e posteriormente modificado pelo autor, 

recebendo as letras iniciais do sobrenome de seus 

idealizadores. O método SMB foi objeto de 

inúmeras revisões e é um dos mais importantes 

modelos paramétricos de previsão de ondas 

(Marques, 2013). 

Substituindo a equação (2) na equação (1) e 

assumindo que a profundidade de mistura (PFM) 

é a metade do comprimento da onda (L) se 

obtém: 

  (3) 

Com base na técnica de simulação 

computacional denominada modelagem 

paramétrica bidimensional (MPB), o campo de 

fetch é transformado em um campo de 

profundidade de mistura por meio da aplicação 

da equação (3). A técnica é aplicada pelo modelo 

computacional ONDACAD (Marques et al., 

2013). 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de simulação computacional permitiu 

a geração de 16 mapas temáticos para cada 

condição de campo de vento uniforme, 

totalizando 64 mapas. As maiores profundidades 

atingidas pelas ondas para cada direção deram 

origem à tabela 1. 

Direção E ENE NE NNE N NNW NW WNW

1,17 1,18 1,19 1,25 1,22 1,12 1,04 1,02

5 1,35 1,35 1,36 1,39 1,37 1,32 1,28 1,27

10 2,81 2,82 2,83 2,90 2,86 2,75 2,65 2,63

15 4,27 4,29 4,30 4,41 4,36 4,18 4,03 3,99

20 5,73 5,76 5,78 5,92 5,85 5,61 5,41 5,36

Direção W WSW SW SSW S SSE SE ESE

1,11 1,23 1,24 1,19 1,15 1,03 1,04 1,06

5 1,32 1,38 1,38 1,36 1,34 1,27 1,28 1,29

10 2,74 2,88 2,89 2,83 2,78 2,64 2,65 2,68

15 4,16 4,37 4,39 4,30 4,23 4,01 4,03 4,07

20 5,59 5,87 5,90 5,78 5,68 5,38 5,41 5,46

U(m/s)

U(m/s)

FETCH(km)

FETCH(km)

 
Tabela 1: Profundidade máxima atingida pela onda 

para cada direção 

Devido a grande quantidade de mapas gerados, 

decidiu-se por apresentar de modo ilustrativo os 

mapas referentes à direção do maior fetch 

(direção SW) para cada condição de intensidade 

do vento, conforme Figura 1. 



 

 

 
Figura 1: Mapas de Profundidade de Mistura para a 

direção do maior fetch. 

Com base nos 64 mapas gerados foi determinada 

a localização dos pontos de maior profundidade 

de mistura para cada direção, originando o mapa 

da Figura 2. 

 
Figura 2: Localização das maiores profundidades 

atingidas pela onda 

É demonstrado que a localização das maiores 

profundidades de mistura não é condicionada 

pela intensidade do vento e coincide com os 

maiores comprimentos de fetch. 

3-CONCLUSÕES 

As profundidades máximas perturbadas pela 

onda ao se propagar foram atingidas para vento 

Sudoeste (SW), variando de 1,24 a 5,9m para as 

condições de vento adotadas. Considerando que 

a profundidade média do reservatório é de 14 m 

e um vento que sopra na direção do maior fetch 

não atinge esta profundidade, mesmo soprando 

com intensidade de 20 ms-1, estima-se ser 

bastante incomum que perturbações geradas pela 

propagação da ondas atinjam o fundo. Portanto, 

através dos resultados é possível constatar que se 

trata de local no qual é incomum a ressuspensão 

de sedimentos devido à ação de ondas. 

Um importante desdobramento que pode ser 

empreendido por trabalhos futuros é a 

incorporação da batimetria do reservatório no 

processo de modelagem de modo a permitir o 

mapeamento das tensões no fundo geradas pela 

onda ao se propagar. 
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1 INTRODUÇÃO 

A água é um recurso fundamental para a        
sustentação da vida e da biodiversidade na Terra,        
mas devido à poluição hídrica e ao aumento do         
consumo humano por esse bem, sua quantidade e        
qualidade tem diminuído. Logo, o emprego de       
tecnologias de otimização do uso deste recurso é        
fundamental para o desenvolvimento sustentável     
das cidades, tal como as tecnologias de captação de         
águas pluviais. 
Segundo Shiklomanov (1998), o planeta Terra      
possui cerca de 1.386 milhões de km³ de água, mas          
apenas 2,5% deste volume é de água doce, sendo         
que 68,9% da água doce se encontra congelada nas         
calotas polares do Ártico, Antártida e em regiões        
montanhosas, 29,9% da água doce está no       
subterrâneo, e somente 0,266% está disponível em       
forma de rios, lagos e reservatórios. Além disso, o         
consumo irresponsável e inconsciente de água      
potável pelo homem tem tornado esse bem escasso,        
e isso tem sido cada vez mais notável (Bemfica et          
al., 2012). 
Assim, métodos, ferramentas e equipamentos têm      
sido desenvolvidos para otimizar o uso e o        
consumo de água, a fim de findar os males que a           
carência e a escassez da água provocam na        
sociedade. Entre as múltiplas alternativas, a      
utilização de sistemas de captação de águas pluviais        
para fins não potáveis é uma ferramenta importante        
para racionalização do uso dos recursos hídricos.       
Neste contexto, este trabalho apresenta uma      
simulação de um sistema de captação de águas        
pluviais para o Colégio Estadual Gabriel de Lara,        
situado no município de Matinhos, Paraná. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
No Município de Matinhos-PR, a captação de águas        
pluviais é regulamentada pela Lei Municipal Nº       
1070, que exige a implantação de sistemas de        
captação de águas pluviais em edificações acima de        
300 m². O Colégio Estadual Gabriel de Lara possui         
dimensão superior a essa área, porém não tem um         
sistema de captação de águas pluviais. A fim de dar          
suporte técnico a esse colégio, previsto no Projeto        
de Extensão do Centro de Estudos do Mar da UFPR  

“Engenharia Ambiental e Sanitária nas Escolas do       
Litoral do Paraná”, esse trabalho apresenta um       
sistema de captação de águas da chuva       
dimensionado seguindo a Norma Brasileira (NBR)      
15.527, intitulada: “Água de chuva –      
Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas      
para fins não potáveis – Requisitos”. 
Em visita ao colégio obteve-se informações      
relativas ao seu funcionamento, tal como dados do        
consumo de água, utilização da água, área do        
colégio, planta do colégio, quantidade de alunos,       
etc. As informações sobre o consumo mensal de        
água e número total de funcionários e estudantes,        
veio através do Portal da Transparência do Governo        
do Estado do Paraná. O colégio tem a área total de           
2.946,64 m², possuindo 1.530,51 m² de área       
edificada.  
A NBR 15.527 detalha cada processo para a        
implantação do sistema de captação de águas       
pluviais, desde o dimensionamento de calhas e       
reservatórios, até ao que se trata da qualidade da         
água e manutenção do sistema. Para a simplificação        
do problema, será abordado somente ao que se trata         
principalmente ao dimensionamento do    
reservatório. 
Foram utilizados dados de precipitação     
pluviométrica, obtidos no site da Agência Nacional       
de Águas (ANA), que os disponibiliza através da        
plataforma HidroWeb (ferramenta do Sistema     
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos).      
A estação meteorológica selecionada para este      
trabalho está localizada no município de Guaratuba       
(código: 02548053), distante em aproximadamente     
8,15 km da escola.  
Na Figura 1 está a série histórica de precipitação         
pluviométrica utilizada para o dimensionamento do      
sistema proposto neste trabalho. Tratam-se de 10       
anos de dados, de 2005 à 2015. Constatou-se        
ausência de dados de precipitação nos meses de        
setembro a dezembro de 2013, mas foram       
preenchidos com os dados dos anos de 2012 e         
2014, aplicando-se o método spline linear a cada        
um dos meses de medição. 

 



 

 
Figura 1: relação entre dados  pluviométricos (com dados 

interpolados) de 2005 à 2015. 

Para o dimensionamento do reservatório, foi      
utilizado o método de Rippl indicado na NBR        
15.527. Os dados históricos de pluviometria foram       
promediados no tempo, a fim de se obter a série          
anual disposta na Figura 3. 
O método de Rippl consiste na aplicação das        
equações: 

Q(t)  = C P(t)  Acap                                       (1) 
S(t)  = D(t)  - Q(t)                                          (2) 

V = ∑ S(t)                                   (3) 
 

em que P(t) é a precipitação da chuva no tempo t,           
Acap é a área de captação (1.530,51 m²), S(t) é o            
volume de água no reservatório no tempo t, Q(t) é o           
volume de chuva aproveitável no tempo t, D(t) é o          
consumo de água no tempo t. A variação do         
consumo de água no colégio (D) foi considerada        
neste trabalho com dados disponíveis no portal da        
transparência do Governo do Estado do Paraná.       
Para isso, utilizou-se o ano de maior consumo, ano         
de 2015. V é o volume necessário para o         
reservatório conter toda água e C = 0,8 é o          
coeficiente de escoamento superficial utilizado     
neste trabalho. Segundo a NBR 15.527: ∑ D(t) < ∑          
Q(t) e na equação (3) só se pode somar S(t) > 0. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O sistema proposto neste trabalho é para a captação         
de águas pluviais incidente em toda a área edificada         
da escola. Na Figura 2 se pode observar a área da           
escola numa imagem obtida no Google Maps       
contornada na cor preta. 

 
Figura 2: mapa com o Colégio. E. Gabriel de Lara. 

Os resultados obtidos com as equações de (1) a (3)          
estão na Figura 3. 

 
Figura 3: érie temporal da precipitação mensal média ( P), 

demanda por água (D), volume de chuva aproveitável 
(Q), diferença entre volume mensal e demanda mensal 

(S) e volume do reservatório ( V). 

Nota-se na Figura 3 que a demanda por água é          
inferior ao volume de chuva aproveitável somente       
no mês de agosto. Para suprir a demanda deste mês          
é necessário um reservatório com volume de       
armazenamento de 24 m³. Esse reservatório seria       
capaz de atender a demanda da escola       
integralmente na maior parte do tempo. A água        
armazenada deve ser previamente tratada, como      
especificado na NBR 15.527, dependendo do uso a        
que for destinada. 

4 CONCLUSÃO 
Neste trabalho apresentou-se uma estimativa do      
volume de um reservatório de um sistema de        
captação de água pluvial usando o método de Rippl         
indicado na NBR 15.527. 
O local estudado é o Colégio Estadual Gabriel de         
Lara da cidade de Matinhos - PR. Para        
determinação do regime de chuvas na região do        
colégio, processou-se 10 anos de dados de       
precipitação pluviométrica medidos em uma     
estação meteorológica próxima. O volume estimado      
para o reservatório foi de aproximadamente 24 m³        
para atender a demanda do colégio por água na         
maior parte do tempo. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Tendo em vista que a água é uma substância essencial a 

manutenção da vida e das atividades econômicas do ser 

humano, deve-se considerar dentre as necessidades o 

abastecimento público, o uso industrial, a irrigação 

agrícola, bem como a produção de energia e as atividades 

de lazer e recreação. Tais usos combinados com o aumento 

populacional impactam diretamente na demanda pela água. 

Assim, a coleta de informações a respeito da qualidade da 

água é muito importante para uma definição adequada de 

tecnologias e de medidas a serem adotadas em seu 

tratamento. 

A cidade de Balsas, localizada no sul do estado do 

Maranhão, possui alto potencial no setor do agronegócio e 

é banhada pelo rio de mesmo nome, que tem cerca de 510 

km de extensão, e dispõe de nove riachos em seu 

perímetro urbano — todos efluentes do rio Balsas —, 

sendo um ponto turístico para o lazer. Porém, a escassez 

de políticas públicas tem agravado os problemas 

socioambientais nesse município nos últimos anos. 

Desde a década de 1980, o riacho São Caetano, um dos 

afluentes do rio Balsas, tem sofrido degradação com a 

expansão imobiliária, com o lançamento de efluentes 

domésticos e com a liberação de compostos químicos 

diretamente em suas águas pelos lava-jatos automotivos 

que se encontram ao longo do seu percurso (OLIVEIRA, 

2014). Também, conforme Oliveira (2014), parte da 

população ribeirinha desse riacho faz uso de suas águas em 

atividades como banho e lavagens de roupas e de veículos. 

Nesse Contexto o objetivo desse estudo consiste em 

avaliar os impactos do lançamentos de efluentes 

domésticos na qualidade da água do riacho São Caetano. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O estudo foi realizado no riacho São Caetano, em Balsas-

MA. Inicialmente, foi feito um monitoramento preliminar 

do riacho referente às modificações antrópicas, principal 

ação foi registro de imagem e anotações. 

As coletas de água foram realizadas nos seguintes pontos: 

P1, próximo à nascente do riacho (latitude: 7° 51’ 87.79” 

S; longitude: 46° 04’ 72.89”W; endereço: Avenida 

Contorno, bairro: Potosí); P2, após a Lagoa do Jardel 

(latitude: 7° 52’ 49.84” S; longitude: 46° 03’ 96.1” W; 

endereço: Av. Antônio Leitão, bairro: Centro); P3, 

latitude: 7° 52’ 74.87” S; longitude: 46° 03’ 60.34” W; 

endereço: Av. Coronel Fonseca, bairro: Centro); e P4, 

próximo à desembocadura no rio Balsas (latitude: 7° 52’ 

71.91” S; 46° 02’ 84.38” W; endereço: Rua Isaac Martins, 

bairro: Manoel Novo) (FIGURA 2). 

 

 
FIGURA 2: Riacho São Caetano, Pontos de coleta (Google 

maps,2015). 

 

As amostras de água foram coletadas em frascos de 

plástico (polietileno), com capacidade de 500 mL, 

previamente esterilizados. As coletas foram realizadas 

segundo os procedimentos de coleta de amostras de água 

contidos no Guia de coleta e preservação de amostras de 

água da CETESB (2011). A temperatura e o pH da água 

foram medidos no local de coleta, assim como a 

concentração de oxigênio dissolvido (OD), em que um 

oxímetro portátil — AT 155 — foi utilizado. As medidas 

de condutividade das amostras foram feitas utilizando-se 

um condutivímetro, modelo DDS-12DW, da marca IONÒ. 

Os dados de turbidez foram obtidos em um turbidímetro, 

Plus II da ALFAKITÒ. A determinação da dureza total, da 

concentração de nitrito, dos nitratos e do fósforo total, bem 

como as análises microbiológicas para determinação de 

coliformes totais e termotolerantes foram executadas 

segundo os métodos descritos no Standard Methods for the 

FIGURA1: Localização de Balsas/MA (Wikipédia, 2015). 



Examination of Water and Wastewater (EATON et al., 

1998). 

A partir dos dados, os resultados foram correlacionados 

com os limites máximos estabelecidos para os corpos 

d’água de classe I, II, III e IV, pela resolução CONAMA 

nº 357/2005 (CONAMA, 2005), entre outras normas, 

como as estabelecidas pela CETESB (2005). 
O Índice de Qualidade da Água de Bascarán (IQAB – RIZZI, 

2001) foi calculado pela Equação 1: 

 

𝐼𝑄𝐴𝑏 =
𝑘 ∑ 𝐶𝑖𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1

                                     (1) 

 

Onde: Ci é o valor porcentual do parâmetro i; Pi é o peso de cada 

parâmetro i; e k é a constante de ajuste (o valor de k utilizado 

foi de 0,75, já que o aspecto visual da água em todos os 

pontos investigados apresentou-se com turbidez aparente e 

cor indefinida). 

Os parâmetros investigados foram agrupados de modo que 

possibilitem a classificação qualitativa das águas do riacho 

entre uma das categorias: boa, aceitável, regular, ruim ou 

péssima, cujos limites estabelecidos são: 91 ≤ IQAb ≤ 100, 

61 ≤ IQAb < 91, 31 ≤ IQAb < 61, 16 ≤ IQAb < 31 e 0 ≤ 

IQAb < 16, respectivamente (VON SPERLING, 2007). 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores do Índice de Qualidade de Bascarán (IQAb) 

obtidos com base nos parâmetros investigados neste estudo 

durante os meses de março, abril e maio, nos pontos P1, 

P2, P3 e P4, estão listados na Tabela 1. 

 
TABELA 1: IQAb Riacho São Caetano. 

Pontos 
Valor médio de IQAb 

Março Abril Maio Média 

P1 52,94 52,06 47,65 50,88 

P2 47,20 56,47 52,94 52,2 

P3 44,97 48,75 48,09 46,99 

P4 48,97 54,38 47,42 50,26 

Média 48,31 52,91 49,02 - 

 

De acordo com os dados, constata-se que as águas dos 

quatro pontos investigados são, qualitativamente, 

classificadas com qualidade regular. 

Entretanto, o ponto P3 demonstrou menor valor de IQAb, 

o que é coerente, já que as observações feitas em campo e 

através das análises mostram que os maiores impactos 

ambientais são observados nesse ponto. Os valores médios 

de IQAb determinados para as águas analisadas nos meses 

de março, abril e maio foram 48,31, 52,91 e 49,02, 

respectivamente. 

Embora a qualidade tenha sido regular nos três meses de 

estudo, ela foi ligeiramente superior no mês de abril, o que 

pode estar associado à maior precipitação de média mensal 

de chuvas nesse período, em comparação aos meses de 

março e maio. 

Os resultados de dureza total classificam as águas do 

riacho como dura a moderada ao longo do seu curso, 

enquanto os dados de condutividade e fósforo enquadram 

o riacho São Caetano como ambiente impactado. Os 

valores de coliformes fecais, em geral, estão acima do 

permitido pela referida resolução, caracterizando a água 

como imprópria para usos primário e secundário, sem 

tratamento prévio. 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A água do riacho São Caetano, nos pontos analisados, está 

de acordo com os padrões estabelecidos para águas de 

classe 2 pela Resolução 357/2005 do CONAMA, nos 

seguintes parâmetros físico-químicos: temperatura, 

turbidez, pH, amônia, nitrito, nitrato e nitrogênio mineral. 

Os valores de IQAb são indicativos de que as águas do 

riacho possuem qualidade regular. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na agricultura, a água é um elemento essencial, utilizada na 

irrigação, comumente retirada de corpos hídricos como 

lagos, açudes ou semelhantes (Mendonça et al, 2003). O 

conceito de uso eficiente da água inclui medidas que 

reduzam a quantidade utilizada e que aprimore a 

manutenção e a melhoria da qualidade da água (Paz et al., 

2000). 

Diante disso, a definição das características da água 

interfere no seu uso especifico (Oliveira et al, 2007). De 

modo geral, todo e qualquer uso de recursos hídricos exige 

uma determinada qualidade, esta que é instituída pelo órgão 

consultivo e deliberativo CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente), presidido pelo Ministro de Estado do 

Meio Ambiente em vigor. Esse órgão produz diversas 

resoluções que, por meio dessas, estabelecem normas, 

critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 

qualidade do meio ambiente, especificando os critérios para 

corpos hídricos e águas de irrigação, visto que a agricultura 

irrigada depende tanto da quantidade como da qualidade da 

água.  

De acordo com a Resolução CONAMA n°357/2005, a água 

destinada para irrigação pode pertencer as classes I, II ou 

III, dependendo do tipo de agricultura a ser desenvolvida. 

Esta mesma Resolução determina que as águas de Classe I 

são destinadas a irrigação de hortaliças consumidas cruas e 

que se desenvolvem rente o solo, as águas de Classe II são 

destinadas a irrigação de hortaliças e plantas frutíferas e as 

de Classe III são utilizadas para irrigar culturas arbóreas. 

Considerando, ainda, a Resolução CONAMA n°357/2005, 

alguns parâmetros como, nitrato, fosfato, oxigênio 

dissolvido, turbidez, pH, condutividade elétrica e 

coliformes totais e fecais devem apresentar valores 

específicos para que a água esteja propícia para o uso na 

irrigação de cultivos agrícolas. Além disso, os critérios 

relacionados a salinidade são indicados como importantes 

para definir a água de irrigação (Rhoades, 1972).  

O principal agente causador da salinidade do solo é a 

quantidade da água utilizada na irrigação, agravando-se 

quando o manejo de irrigação com essas águas é utilizado 

inadequadamente (Almeida, 2010). Por sua vez, a 

condutividade elétrica da água, devido a facilidade de sua 

determinação, é o parâmetro considerado para determinar a 

sua potencialidade de salinizar o solo (Almeida, 2010). 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo avaliar 

os parâmetros mencionados acima, que caracterizam a 

classe da água destinada a irrigação de hortaliças, plantas 

frutíferas e árboreas, no lago pertencente ao Campus 

Fazenda (CAU/CCA) da Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), localizada no município de Umuarama- PR, afim 

de verificar se a mesma se encontra de acordo com a 

legislação e, consequentemente, se seu uso para irrigação 

está adequado. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A amostragem foi realizada no lago do Campus Fazenda 

(CAU/CCA) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), 

localizado no município de Umuarama-PR. (Figura 1) 

 
Figura 1. Mapa do local de amostragem (lago do Campus Fazenda 

da Universidade Estadual de Maringá-Campus Umuarama). 

 

A coleta foi realizada no mês de maio de 2018, no local 

foram mensuradas a concentração de oxigênio dissolvido 

(mg/L) (Oxímetro digital portátil – YSI 550A) e a 

condutividade elétrica (mS cm.) Houve, também, a coleta 

de 1,5 Lde água à superfície da região limnética do lago, 

esta foi encaminhada para laboratório, para análise das 

concentrações de turbidez (NTU), pH (pHmetro digital 

portátil – Digimed DM-2), coliformes totais e fecais, nitrato 

(mg/ L) e fosfato (mg /L). 

As análises de nitrato e do fosfato foram realizadas em 

laboratório de acordo com a metodologia de Golterman et 

al. (1978) e de Mackereth et al. (1978) respectivamente. 

A análise dos coliformes totais e termotolerantes foi 

realizada de acordo com Manual Prático de Análise da Água 

(BRASIL, 2006), utilizando para identificação da presença 

desses organismos na água, a técnica dos tubos múltiplos 



 

 

pelo número mais provável (NMP). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os parâmetros de cada variável ambientais analisada, suas 

respectivas unidades de medida, os resultados obtidos e os 

valores máximos permitidos pelo CONAMA n°357/2005 

para as classes de água I e II estão descritos na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 1. Valores correspondentes as concentrações encontradas 

no ponto de coleta para cada variável ambiental analisada e valores 

máximos permitidos (VMP) pelo CONAMA n°357/2005  

Parâmetros Unidade Resultados VMP 

Turbidez UNT 12,0 40 

pH  6,02 9,0 

Nitrato mg/l 0,3 10,0 

Fosfato mg/l 0,02 2,0 

Oxigênio 

Dissolvido 
mg/l 4,80 6,0 

Condutividade 

Elétrica 
mS/cm 1,83 3,0 

 

A análise do coliformes fecais totais indicou, como 

resultado encontrado no Teste Presuntivo, que dos cinco 

tubos analisados, todos estavam contaminados e 

apresentaram formação de gás carbônico após incubação. Já 

no Teste Confirmativo, de cinco tubos analisados, três 

apresentaram resultado positivo para contaminação, 

indicando um valor de NMP de 9,2. (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Índices de NMP e limites de confiança de 95% para 

várias combinações de resultados positivos e negativos quando são 

utilizados 5 porções de 10ml. 

Número de 

Tubos 

Positivos 

Índice NMP 

por 100ml 

Limite de Confiança 

de 95% 

  inferior Superior 

0 <2,2 0,0 6,0 

1 2,2 0,1 12,6 

2 5,1 0,5 19,2 

3 9,2 1,6 29,4 

4 16,0 3,3 52,9 

5 >16,0 8,0 infinito 

 

Todas as variáveis ambientais analisadas apresentaram 

concentrações aceitáveis para a água do lago utilizada em 

irrigação, de acordo com a legislação. O ambiente 

apresenta-se oxigenado e sem indícios de acúmulo de 

nutrientes (ausência de eutrofização na água). 

O critério de salinidade da água, observado a partir do valor 

de condutividade elétrica, avalia o risco do uso da água de 

irrigação aumentar as taxas de sais no solo, com o 

correspondente efeito osmótico e diminuição do rendimento 

dos cultivos (Almeida, 2010). Como observado neste 

resultado, a água do lago não apresenta essas características, 

garantindo sucesso aos cultivos quando levado em conta 

esse quesito. 

Os resultados indicaram, ainda, contaminação da água por 

coliformes fecais e totais. O presente estudo avaliou essa 

contaminação realizando uma única coleta. Entretanto, de 

acordo com o CONAMA n°357/2005, o monitoramento 

para identificação de contaminação real por E. coli deve ser 

realizado durante o período de um ano, com frequência 

bimestral. 

 

4 CONCLUSÃO 

Os parâmetros ambientais analisados indicam que a água do 

lago do Campus Fazenda da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) pode ser utilizada para irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e culturas arbóreas de acordo 

com os critérios estabelecidos no CONAMA n°357/2005. 

Sugere-se, ainda, a realização de um monitoramento a longo prazo 

para identificação de contaminação real por E. coli na água 

deste ambiente. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção de reservatórios, principalmente em cascata, 

provoca diversas alterações ecológicas a jusante, como por 

exemplo, a redução no transporte de sólidos suspensos 

(Roberto et al., 2009). Essas alterações, principalmente em 

planícies de inundação, podem causar descontinuidade das 

condições ambientais, devido ao controle de vazão, que 

interferem na produção de matéria orgânica e fluxo de 

energia, através da influência sobre as interações bióticas 

(Bonecker et al., 2009). 

Dentre as comunidades aquáticas que podem responder 

diretamente às mudanças das concentrações de material em 

suspensão nesses ambientes encontram-se as amebas 

testáceas. Esses organismos possuem carapaças que diferem 

quanto a sua composição, que pode ser de origem endógena, 

secretadas pelo próprio organismo, ou exógena, compostas 

por partículas disponíveis no meio (Beyens e Meisterfeld, 

2001).  

As amebas testáceas exógenas com adaptações 

morfológicas ao plâncton podem sofrer maior influência da 

variação da concentração de material inorgânico em 

suspensão nesses ambientes (Schwind et al., 2016). 

Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da 

variação temporal da concentração de material inorgânico 

em suspensão sobre a comunidade de amebas testáceas 

exógenas em lagoas de uma planície de inundação 

neotropical. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

As amostragens foram realizadas em seis lagoas da planície 

de inundação do alto rio Paraná (Figura 1), de 2000 a 2012. 

 
Figura 1: Pontos de amostragem dos ambientes na planície de 

inundação do alto rio Paraná (GAR= lagoa das Garças; PAT= 

lagoa dos Patos; FEC= lagoa Fechada; GUA= lagoa Guaraná; 

VEN= lagoa Ventura; OSM= lagoa Osmar). 

 

A variação temporal da abundância desses protozoários foi 

testada através da análise TITAN (Threshold Indicator 

Taxa Analysis). Esta análise possibilita a identificação de 

pontos de mudanças da abundância de cada espécie, e, por 

conseguinte, na estrutura da comunidade, ao longo do 

gradiente ambiental. Simultaneamente às amostragens dos 

indivíduos foram coletadas amostras de água, com garrafa 

de Van Dorn (5 L) para determinação, por gravimetria, da 

concentração de material inorgânico em suspensão (mg/L). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registrados 67 táxons de amebas testáceas exógenas. 

A TITAN identificou pontos de mudança significativos da 

abundância das amebas testáceas exógenas em resposta ao 

gradiente ambiental da concentração do material inorgânico 

em suspensão. 

A resposta negativa (z-) mais expressiva da abundância da 

comunidade ocorreu em menores concentrações de material 

inorgânico em suspensão. Dessa forma, conforme os 

ambientes apresentavam maiores concentrações da variável 

ambiental, a resposta negativa referente aos valores de 

abundância da comunidade era atenuada. O ponto de 

mudança da comunidade de amebas testáceas em relação a 

essa resposta foi identificado na concentração de 0,95 mg 

L-1 (Figura 2). 

Em relação à resposta positiva (z+) da comunidade de 

amebas testáceas exógenas a variação das concentrações de 

material inorgânico em suspensão, foi observado um 

aumento na abundância desses organismos em maiores 

concentrações da variável, atingindo seu ótimo e sendo 

registrado o ponto de mudança da comunidade em relação 

a essa resposta na concentração de 4,00 mg L-1 (Figura 2). 

Foram identificados 35 táxons considerados indicadores da 

mudança temporal da comunidade de amebas testáceas 

exógenas, com valores significativos para o gradiente 

ambiental (p < 0,05) (Figura 3). Dentre essas, 27 espécies 

foram selecionadas como indicadores da resposta negativa 

em relação à concentração de material inorgânico em 

suspensão, ao longo do gradiente ambiental. Cucurbitella 

crateriformis, Protocucurbitella coroniformes e 

Cucurbitella dentata f. quinquilobata apresentaram maior 

magnitude à resposta negativa, variando em torno de 0,1 à 

0,4 mg L-1. Por outro lado, a resposta positiva ao longo do 

gradiente ambiental, selecionou oito espécies, e Difflugia 

lobostoma, Centropyxis ecornis e Difflugia pseudogramen 



 

 

apresentaram maior magnitude à resposta positiva, em torno 

de 2,3 a 4,0 mg L-1 (Figura 3). 

 

 
Figura 2: Resultados da TITAN, em resposta às mudanças na 

abundância da comunidade de amebas testáceas, ao longo do 

gradiente ambiental da concentração de material inorgânico em 

suspensão. A soma (z) representa as espécies acumuladas de z-

scores, que estão associadas a negativamente (z-) e positivamente 

(z +). 

 

 

Figura 3: Representação gráfica baseada na análise de limiares 

indicadores (TITAN) para as espécies de amebas testáceas 

exógenas ao longo de um gradiente ambiental de material 

inorgânico em suspensão. As espécies podem ser estar associadas 

negativamente (z-) (círculos pretos) e positivamente (z+) (círculos 

brancos). O diâmetro do círculo é proporcional à magnitude da 

resposta de cada espécie. 

 

Thomaz et al. (2001) sugerem que a influência do material 

inorgânico em suspensão sobre a distribuição dos 

organismos, de maneira direta ou indireta, pode ser mais 

expressiva em ambientes de planície de inundação, onde a 

disponibilidade do material inorgânico em suspensão é 

controlada pelo regime hidrológico. 

A TITAN identificou pontos de mudança significativos, 

com o acréscimo e a diminuição de espécies relacionadas às 

maiores e menores concentrações da variável ambiental, 

respectivamente. Em ambientes de planície de inundação, a 

concentração de material inorgânico em suspensão 

relaciona-se diretamente com a dominância de amebas 

testáceas exógenas no plâncton (Schwind et al. 2016). 

Dessa forma, os resultados sugerem que o material 

inorgânico em suspensão seria o responsável em alterar a 

estrutura e dinâmica da comunidade, além de selecionar as 

espécies de amebas testáceas exógenas desses ambientes. 

O efeito dos barramentos a montante da planície de 

inundação pode ter contribuído para as alterações do 

estabelecimento das espécies de amebas testáceas. O efeito 

dos barramentos é reportado como responsável pelo 

aumento da oligotrofização e a redução da carga de material 

inorgânico em suspensão (Istvánovics et al., 2010). Como 

consequência, provoca, também, mudanças na estruturação 

das comunidades biológicas (Thomaz et al., 2007). 

4 CONCLUSÃO 

Os intervalos de mudanças nas concentrações de material 

inorgânico em suspensão atuaram como força motriz para a 

ocorrência e abundância das espécies mais adaptadas ou não 

aos ambientes. Além disso, evidenciam o papel 

bioindicador desses protozoários em ecossistemas aquáticos 

e sua contribuição em estudos de conservação. Isso 

justifica-se pela relação direta observada desses organismos 

com a variação do material inorgânico em suspensão, 

destacando espécies que são melhores adaptadas ou não ao 

ambiente planctônico, de acordo com a resposta positiva ou 

negativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

O rápido desenvolvimento tecnológico ao redor do mundo 

causa diversos impactos ao meio ambiente através da 

poluição, sendo desde a extração de recursos naturais de 

forma inadequada e/ou o despejo de efluentes oriundos das 

prestações de serviços ou produção de produtos. Dentro do 

contexto de atividades industriais o setor de fibra têxtil se 

destaca por apresentar um processo que é responsável pela 

geração de grandes volumes de resíduos líquidos que 

contém elevada carga orgânica e forte coloração (Salvador, 

2012). O corante azul de metileno é amplamente utilizado 

na indústria têxtil, e é considerado um composto modelo 

para o estudo de remoção de contaminantes em soluções 

aquosas, sendo vastamente utilizado em testes de adsorção 

(Oliveira, 2012). 

Diversos processos têm sido propostos para tratar do 

efluente gerado pelas indústrias, sendo eles precipitação, 

coagulação, floculação, oxidação e adsorção. Em geral 

estes processos apresentam custos elevados e sua 

eficiência em tratar dos efluentes possui limitações, além 

de gerar resíduos após a sua utilização o que leva 

novamente a questão de ter que tratá-los (Peixoto, 2013). 

Entre as tecnologias de tratamento, a adsorção é o método 

mais eficiente para remoção de corantes sintéticos de 

efluentes aquosos (Calvete et al., 2010), impulsionando 

nos últimos anos a pesquisa sobre utilização de diferentes 

biossorventes, os quais possui baixo custo e alta eficiência, 

como alternativas aos métodos convencionais (Kurniawan 

et al., 2006).   

A cana de açúcar é uma das principais culturas do 

agronegócio brasileiro. Utilizada principalmente como 

matéria prima na fabricação de álcool e açúcar. Durante e 

posteriormente à produção destes, alguns subprodutos são 

formados, sendo um dos principais, o bagaço de cana-de-

açúcar (ALMEIDA, 2015). O bagaço de cana-de-açúcar é 

produzido em grandes quantidades, e aproximadamente 

50% é empregado na geração de energia em usinas e 

destilarias, contudo quantidade significativa ainda fica 

como excedente apresentando problemas em seu 

acondicionamento e preocupações ambientais 

(SCHEUFELE et al., 2014). Deste modo, utilizar o volume 

excedente do bagaço de cana de açúcar (BCA) em 

aplicações alternativas à queima apresentam benefícios 

ambientais e econômicos para a remoção de efluentes e 

corantes têxteis, como o azul de metileno (AM).  

Este estudo teve como objetivo remover o corante azul de 

metileno de solução usando o BCA, como o adsorvente de 

baixo custo em sua forma natural. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Preparo do biosorvente 

O BCA foi lavado com água corrente e, em seguida seco 

em estufa a 100°C durante 12 horas. Após, foi triturado em 

moinho de facas e submetido a peneiramento, obtendo 

diâmetros de 30 e 40 mesh. 

2.2 Avaliação do Processo de Adsorção para Remoção 

de Azul de metileno 

A concentração de Azul de Metileno nas amostras foi 

determinada em espectrofotômetro UV-VIS. Os ensaios 

foram conduzidos em batelada em incubadora com shaker 

orbital. Os ensaios de adsorção foram realizados com 25 

mg; 50 mg e 100 mg de BCA em 50 mL de solução 10 

ppm de azul de metileno, para determinar a melhor 

quantidade de adsorvente. A solução foi agitada em shaker 

à 125 rpm durante 24 horas à 25ºC. O sobrenadante foi 

filtrado e a concentração de azul de metileno determinada 

por espectrofotômetro UV-VIS para o comprimento de 

onda de 664 nm.  

2.3 Avaliação da Cinética de Adsorção 

A cinética de adsorção possui uma importância 

fundamental, pois descreve a velocidade que as moléculas 

do adsorbato são adsorvidas pelo adsorvente.   

A cinética de Adsorção foi realizada utilizando 100 mg de 

BCA, com partículas de 30 mesh, em 50 mL de solução 5 

ppm AM variando o tempo de contato em 15 minutos, 30 

minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas 

e 24 horas. Dados os tempos o sobrenadante foi filtrado e a 

concentração de azul de metileno determinada por 

espectrofotômetro UV-VIS. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diferentes condições de adsorção foram avaliadas para a 

determinação das melhores condições de operação. Os 

resultados estão apresentados a seguir: 

 

 

Figura 1: Resultados de Adsorção do AM 



 

 

Observou-se que as granulometrias diferentes não 

influenciaram com grande diferença os resultados deste 

trabalho, visto que os resultados foram semelhantes com as 

diferentes granulometrias utilizadas, exceto quando a 

quantidade do adsorvente é menor, resultando em remoção 

de 38,93% para 40 mesh e 48,83% para 30 mesh. 

Após a adsorção os resultados foram avaliados para 

efetuarmos os ensaios de cinética. 

 

Figura 2: Resultados da Cinética do AM 

De acordo com os resultados de cinética obtidos, pode-se 

observar que a velocidade de remoção foi maior no início 

devido à maior área superficial disponível de adsorvente, a 

remoção rápida do adsorvato e o alcance de equilíbrio em 

um período curto de tempo indicam que o adsorvente é 

eficiente (CARVALHO, 2010). Após 180 minutos de 

contato, pode-se dizer que o sistema entrou em equilíbrio, 

e a remoção estagnou. 

Estudos com a adsorção do Azul de metileno pelo resíduo 

de babaçu (Leal et al.,2012) demonstrou que atingiu-se o 

equilíbrio de adsorção em 30 minutos, com concentração 

inicial de 100 mg/L, removendo cerca de 88%. 

Os resultados cinéticos apresentados na Figura 2. 

apontaram que o BCA possui uma remoção de 92% de 

AM após 240 minutos de contato, a 125 rpm, , com a 

temperatura de 25°C, partícula do adsorvente de 30 mesh e 

concentração inicial do AM de 5 ppm. 

4 CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos pode-se concluir que o BCA 

apresenta um alto poder de adsorção de azul de metileno, 

sendo possível a sua aplicação e reaproveitamento, 

deixando de ser um rejeito da agroindústria. Portanto, o 

material adsorvente pode se tornar uma alternativa 

economicamente viável e sustentável para a remoção do 

azul de metileno em soluções aquosas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica pode ser definida como uma unidade 

física de captação natural da água de precipitação 

determinada pela rede de drenagem composta pelo seu rio 

principal e por seus afluentes, limitada por divisores de 

águas, que distribuem a água por toda a bacia desde os 

divisores até o exutório. Segundo Souza & Fernandes 

(2000) e Torres et al. (2010), a implantação de uma proposta 

de manejo integrado de uma bacia hidrográfica passa 

primeiramente pela elaboração de um diagnóstico básico, o 

qual levantam todos os problemas da bacia para análise dos 

conflitos e recomendação de soluções em todos os níveis. 

Os parâmetros físicos de uma bacia apresentam uma relação  

com o regime hidrológico, sendo assim, considera de 

grande relevância o conhecimento desses parâmetros 

(LIMA, 2013). Deodoro & Fonseca (2014) apresentam as 

áreas de aplicações possíveis de um estudo hidrológico e 

das características físicas de uma bacia hidrográfica, como 

por exemplo, controle de erosão, regularização de corpos 

d’água, suscetibilidade e potencialidade a erosão e 

suscetibilidade a inundação e preservação do meio 

ambiente, preservação e desenvolvimento da vida aquática. 

O presente trabalho teve como objetivo realizar a 

caracterização fisiográfica da bacia Ribeirão Corrente em 

Várzea da Palma/MG, com a finalidade de subsidiar estudos 

futuros na área e auxiliar no planejamento e gestão dos 

recursos hídricos na bacia, intensamente degradada pelas 

atividades desenvolvidas em sua área. 
 

2 MATERIAL E MÉTODO 

O presente estudo foi realizado na sub-bacia hidrográfica do 

Ribeirão Corrente situado na Várzea da Palma (MG), sob as 

coordenadas W 43º6’0’’ S 18º48’0’’, na região Norte do 

Estado de Minas Gerais. Essa sub-bacia encontra-se 

inserida na Unidade Territorial Estratégica Guaicuí (UTE 

Guaicuí), que por sua vez está inserida na bacia hidrográfica 

do Rio das Velhas (PDRH – RIO DAS VELHAS, 2015). O 

município de Várzea da Palma pertence a microrregião de 

Pirapora e possui área de 2.220 km² e o mesmo está distante 

296 km de Belo Horizonte. O processo de delimitação da 

bacia ocorreu no software QGIS 2.14.8, onde utilizou-se 

imagens MDE (Modelo Digital de Elevação), obtidas pelo 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 

disponibilizadas no Serviço Geológico dos Estados Unidos  

(USGS). Diante a obtenção dos dados da pesquisa foram 

analisadas as características fisiograficas, relevo e 

drenagem, sendo elas apresentadas na Tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1: Características geométricas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nesta pesquisa que abrange a 

caracterização fisiográfica da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Corrente podem ser observados, de forma sucinta, 

conforme a Tabela 2. 

 

Forma da Rede de 

Drenagem 

Dendrítica 

Fator de forma (Kf) 0,29 

Coeficiente de 

compacidade (Kc) 

2,28 

Índice de circularidade (IC) 0,18 

Perímetro total (P) 104,43 

Área de drenagem total (A) 163,27 

Densidade de drenagem 

(Dd)  

0,14 

Comprimento do curso 

d’água principal (L) 

23,7 

Ordem dos cursos d’água  4 

Altitude média 803,43 

Altitude máxima  629 

Altitude mínima 1033 

Declividade média  30,57 

Declividade máxima  97,9 

Declividade mínima  0 

Tabela 2: Forma da rede de drenagem. 

 

Considerando o coeficiente de compacidade (Kc = 2,28), o 

índice de circularidade (Ic = 0,18) e o fator de forma (Kf =  

0,29) pode-se afirmar com plausível segurança que a bacia 

hidrográfica do Ribeirão Corrente, apresenta condições 

Características geométricas Características 

do relevo 

Área de drenagem total (A) Comprimento do 

curso d’água 

principal (L) 

Fator de forma (Kf) Altitude máxima  

Coeficiente de compacidade 

(Kc) 

Altitude mínima 

Índice de circularidade (IC) Declividade 

média  

Padrão de drenagem Declividade 

máxima  

Perímetro total (P) Declividade 

mínima  



 

 

pouco favoráveis a ocorrência de enchentes. Assim os 

fluxos dos tributários chegam a exutória da bacia em tempos 

de concentração maior caracterizando-se em uma bacia com 

características alongadas. Conforme Villela e Mattos 

(1975), o fator de forma demonstra uma relação da bacia 

com um retângulo e também indica a maior ou menor 

probabilidade de enchentes, já o coeficiente de 

compacidade demonstra a aproximação da forma da bacia 

hidrográfica com um círculo. Ao adotar a proposta de 

hierarquização fluvial de Strahler (1957) a bacia de estudo 

foi classificada em 4ª ordem. Seu padrão de drenagem e o 

tipo dendrítica ou arborescente, caracterizada pela sua 

ramificação similar aos galhos de uma árvore, aonde a 

drenagem principal correspondem ao tronco, os tributários 

aos ramos e as correntes de menor categoria as folhas. Os 

tributários distribuem-se em todas as direções e unem 

formando ângulos agudos. Já a densidade de drenagem 

encontrada na bacia hidrográfica foi de 0,14 km/km². De 

acordo com Villela e Mattos (1975), esse índice pode variar 

de 0,5 km/km² em bacias com baixa drenagem a 3,5 

km/km², ou mais, em bacias bem drenadas, indicando, 

assim, que a bacia em estudo possui baixa capacidade de 

drenagem. Milani e Canali (2000), afirmam que a densidade 

de drenagem reflete a propriedade de transmissibilidade do 

terreno e, consequentemente, a suscetibilidade a erosão. A 

altitude na bacia hidrográfica variou de 629 m a 1033 m, 

sendo a altitude média de 803,43 m. De acordo com Castro 

e Lopes (2001), a altitude media influencia no balanço de 

energia, ela é influenciada na quantidade de radiação que 

recebe, e consequentemente influencia na 

evapotranspiração, temperatura, precipitação e também na 

perda do volume de material da bacia (o que foi erodido) 

pelo entalhamento do canal. A região é composta por um 

relevo fortemente ondulado, segundo a classificada 

proposta pela EMBRAPA (2006), tendo como declividade 

predominante de 30,57% com valor máximo atingindo 

97,9%. 

 

4 CONCLUSÃO  

De acordo com os resultados encontrados, pode-se concluir 

que a caracterização fisiografica da sub-bacia Ribeirão 

Corrente, apresenta pouca susceptibilidade a enchentes com 

condições normais a precipitação. Resssalta-se que os 

estudos climáticos sobre o município são incipentes. A 

localização da bacia são em área de ocupação urbana 

intensa, que apresenta  uma característica peculiar, tendo 

em vista a impermeabilização do solo, a degradação da 

vegetação e a ocupação das margens dos cursos de água pela 

população. A drenagem hidrográfica da bacia pode ser 

considerada elevada, tendo em vista que os valores 

encontrados favorecem a formação de nascentes na região 

de Várzea da Palma. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Algumas regiões do país ainda carecem de informações 

disponíveis sobre características ambientais, esta realidade 

é ainda mais acentuada no interior do Nordeste. Os 

recursos hídricos da região apresentam características 

próprias, dadas pelas condições climáticas das regiões 

áridas e semiáridas, sendo a escassez uma constante em 

grande parte do ano. Conforme descrevem Cunha e Guerra 

(2016), as mudanças que acontecem nas bacias, apesar de 

poder ter origem natural, ultimamente têm sido 

intensificadas por atividades humanas que funcionam 

como um acelerador o que acaba causando desequilíbrio 

na paisagem, por uso e ocupação sem o devido 

planejamento.  

A falta de dados motivou a elaboração de informação 

sistematizada da Bacia Hidrográfica do Rio das Balsas 

(BHRDB) localizada na região sul do estado do Maranhão. 

Logo, o objetivo deste trabalho é realizar a caracterização 

morfométrica da BHRDB, por meio da utilização do 

software livre QGIS. 
 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área total da BHRDB soma 25481,42 km2 e tem 

perímetro de 3055,95 km, sendo o Rio das Balsas o curso 

principal com 533,48 km de extensão.  A Figura 1 mostra 

a BHRDB, localizada no sul do Maranhão. 

Figura 1: Mapa de localização da BHRDB 
 

A principal cidade é Balsas e possui população estimada 

em 93 mil (IBGE, 2016), sendo que 77,75% da população 

vivem na área urbana do município. A área de drenagem 

da bacia abrange 9 municípios do sul do estado do 

Maranhão: Balsas, Benedito Leite, Fortaleza dos 

Nogueiras, Loreto, Nova Colinas, Riachão, Sambaíba, São 

Félix de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras. A 

nascente fica no sul do município de Balsas e sua foz no 

município de Benedito Leite quando deságua no rio 

Paranaíba, fronteira entre o estado do Maranhão e Piauí.  

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para a delimitação BHRDB foram utilizados dados 

vetoriais disponibilizados pela Agência Nacional das Água 

(ANA, 2017), por meio do HidroWeb – Sistema de 

Informações Hidrológicas e o Modelo Digital de Elevação 

(MDE) ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Refection Radiometer), do USGS (United States 

Geological Survey). Utilizou-se a ferramenta 

“r.watershed” do QGIS que cruza dados hidrográficos e 

altimétricos para gerar diversas sub-bacias de tamanho 

determinado pelo usuário.  Foram calculados os seguintes 

índices: Coeficiente de Circularidade (Kc); Índice de 

Circularidade (IC); Fator de Forma (F); Relação do Relevo 

(Rr); Índice de Rugosidade (Ir); Coeficiente de 

Rugosidade (Cr); Densidade de Drenagem (Dd); 

Sinuosidade do Rio Principal; e Coeficiente de 

Manutenção (Cm) (ARAUJO CARDOSO et. al., 2006; 

TONELLO et. al., 2006; TEODORO et. al., 2007; 

OLIVEIRA et. al., 2010; TORRES e MACHADO, 2012; 

CALIL et. al., 2012; FERRARI et. al., 2013). Para 

obtenção da declividade, a área foi classificada, conforme 

descrito no Manual Técnico de Pedologia do IBGE 

(OLIVEIRA, 2007).  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Características geométricas da BHRDB 

A caracterização geométrica de bacias hidrográficas 

auxilia no entendimento do comportamento hídrico e 

podem auxiliar na identificação de áreas propensas a 

cheias rápidas e a erosão. Os resultados obtidos para a 

BHRDB estão apresentados na Tabela 1. 
 
 

Características geométrica BHRDB 

Área de drenagem (km2) 25481,45 

Perímetro total (km) 2513,35 

Coeficiente de Compacidade (Kc) 3,13 

Índice de Circularidade (IC) 0,1 

Fator de Forma (F) 0,2 

Equidistância das curvas de nível (∆h) 20 

Comprimento total das curvas de nível (Ln) 

em km 
187561,2 

Tabela 1: Características geométricas da BHRDB. 
 

Com relação ao Kc, o valor encontrado foi de 3,13. De 

acordo com Teodoro et. al., (2007) bacias que apresentam 

valores maiores que 1 possuem forma mais alongada. O IC 

também relaciona a forma da bacia à forma do círculo e de 

sendo que os valores menores que 0,51 sugerem que a 

bacia tende a ser mais alongada favorecendo o processo de 

escoamento e corrobora com o valor encontrado para F 

(0,2), que indica a baixa propensão da bacia de apresentar 

elevados valores de vazão. Ferrari et. al., (2013) afirmam 



 

 

que bacias com tais valores não são propensas a cheias 

rápidas por apresentar tempo de concentração de médio a 

alto desde que outras características como solo, vegetação, 

geologia e hidrologia se mantenham constantes.  

 

4.2 Características do relevo 

A caracterização morfométrica permite determinar a 

predisposição da bacia à ocorrência de alguns eventos e 

sua incompatibilidade com certas atividades humanas e/ou 

com alguns modelos de uso e ocupação do solo. Logo, as 

características do relevo devem ser consideradas como 

determinantes, uma vez que a legislação define os usos 

conforme as classes de declividade e demais informações 

relativas ao às mensurações do relevo (TABELA 2).  
 

Características do relevo BHRDB 

Altitude mínima (m) 160 

Altitude média (m) 350 

Altitude máxima (m) 540 

Amplitude altimétrica (m) 380 

Relação do Revelo (Rr) 0,02 

Índice de rugosidade (Ir) 257,03 

Coeficiente de rugosidade (CR) 9,96 
Tabela 2: Características do relevo da BHRDB. 

 

Os valores encontrados para Relação do relevo (Rr), Índice 

de rugosidade (Ir) e Coeficiente de rugosidade (CR), 

iniciam com valores mais elevados na parte superior da 

bacia e decrescem a parte inferior, corroborando com os 

resultados obtidos em amplitude altimétrica e declividade.  

A declividade da BHRDB é apresentada na Tabela 3. 
 

Declividade 
BHRDB 

(%) Área (km2) 

Plano (<3%) 24,94 6328,04 

Suave Ondulado (3-8%) 52,18 13241,62 

Ondulado (8-20%) 19,61 4975,08 

Forte Ondulado 

(20-45%) 
3,19 809,95 

Montanhoso 

(45-75%) 
0,08 20,50 

Declividade média (Dm) 14,72% 
Tabela 3: Declividade da BHRDB 

 

Na área, tem-se a maior área com relevo Suave ondulado 

(3-8%) com percentual de 52,18%. Somando-se os 3 

maiores valores tem-se que predomina na bacia as classes 

Plano, Suave Ondulado e Ondulado que ocupam 96,19% 

da área total, áreas com declividade maiores que 75% não 

foram observadas. Araujo Cardoso et. al. (2006) afirmam 

que a declividade influencia a relação entre a precipitação 

e o deflúvio da bacia hidrográfica, sobretudo devido ao 

aumento da velocidade de escoamento superficial. 
 

4.3 Características da rede de drenagem 

A caracterização morfométrica permite determinar a 

predisposição da bacia à ocorrência de alguns eventos e 

sua incompatibilidade com certas atividades humanas e 

pode ser uma ferramenta útil no planejamento e na 

elaboração de políticas públicas. A Tabela 4 mostra os 

resultados da drenagem. 

 

Características da rede de drenagem BHRDB 

Comprimento axial (km) 325,26 

Comprimento do curso d’água principal (km) 616,23 

Comprimento de todos os cursos d’água (km) 17208,44 

Densidade de Drenagem (Dd) (km/km2) 0,68 

Ordem dos cursos d’água***  

Sinuosidade do rio principal 1,89 

Coeficiente de manutenção (CM) 1478,44 
Tabela 4: Características da rede de drenagem. 

 

A Densidade de drenagem (Dd) refere-se à capacidade da 

bacia hidrográfica de escoar a água sendo que o valor 

encontrado (0,68 km/km2) é característico de áreas com 

capacidade de drenagem mediana. Como não há indicação, 

na base de dados, se os corpos hídricos são cursos perenes 

e/ou intermitentes, há a possibilidade de a Dd variar para 

uma faixa da classificação mais baixa na época de 

estiagens da região, já que no mês de julho a precipitação 

pode chegar a 2 mm (PASSOS et. al., 2017). 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo das características morfométricas da BHRDB é 

uma importante etapa de planejamento e deve auxiliar os 

governos municipais e estadual na elaboração de políticas 

públicas de uso e ocupação do solo na região. 

Especialmente onde é perceptível a carência de dados 

ambientais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 2017 o setor cafeeiro do Brasil foi responsável por 

31,3% da produção de café mundial, faturando assim R$ 

21,2 bilhões (EMBRAPA, 2018). Atrelada a alta produção 

está a grande geração de efluente, pois para produzir 1 kg 

de café gera-se de 3 a 5 L de efluente (MATOS, 2011). 

Visando diminuir o uso de tratamento químico na indústria 

o estudo propõe a utilização do coagulante orgânico Tanino 

(BONGIOVANI et al, 2010) e a fim de otimizar o pós-

tratamento propõe-se também a utilização de nanopartícula 

magnéticas, uma vez que estudos relatam que tal associação 

acelera o processo de sedimentação (OKOLI, 2012).  

Assim, a presente pesquisa objetivou associar as 

nanopartículas magnéticas magnetita e maghemita ao 

coagulante orgânico Tanino visando acelerar o processo de 

sedimentação no tratamento de efluente de indústria de café 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para realização do estudo utilizou-se efluente proveniente 

de indústria de café após processo de decantação secundária 

e antes do processo de flotação. Para a obtenção da solução 

coagulante de tanino homogeneizou-se 10mL de tanino com 

1L de água destilada. A concentração utilizada da solução 

coagulante foi 20mgL-1. A concentração de nanopartículas 

magnéticas utilizada foi de 0,1gL-1 e estas foram obtidas 

seguindo a metodología descrita por Schwertmann e 

Cornell (2000). O ensaio foi realizado utilizando a 

metodologia Jar Teste, que simula os processos de 

coagulação, floculação e sedimentação, complementada por  

filtros de areia simulando o processo de filtração. Os 

procesos de coagulação/floculação/sedimentação foram 

adaptados de Theodoro (2012). 

Para a realização do ensaio foram testados os seguintes 

tratamentos: T1: Tanino; T2: Tanino associado à magnetita; 

e T3: Tanino associado à maghemita.  

Para otimizar o processo de sedimentação, assim que o 

equipamento foi desligado foram colocados sob cada jarro 

que continha as nanopartículas magnéticas ímãs de 

neodímio para que estes atraíssem para o fundo do jarro as 

nanopartículas que aglutinaram com os coloides. 

Foram realizadas coletas em intervalos de 10 minutos. Após 

a coleta em 33 minutos, o efluente foi prontamente passado 

pelos filtros de areia e coletado para realização das análises 

laboratoriais finais. 

Os parâmetros analisados foram pH, temperatura, 

condutividade elétrica, turbidez e cor aparente. O ensaio foi 

realizado em duplicata a fim de diminuir possíveis erros. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de posterior comparação com os dados analisados no 

decorrer do ensaio, os parâmetros foram medidos sem que 

o efluente tivesse passado por qualquer tratamento. Os 

valores brutos obtidos foram: pH 8,21, temperatura de 

26°C, condutividade elétrica de 4,35mSm-1, turbidez de 

6,71NTU e cor aparente de 6180mgPtCOL-1. 

Na Tabela 1 estão os dados de pH analisados no decorrer do 

ensaio. 

Tratamento 3min 13min 23min 33min Filtro 

T1 8,04 8,09 8,08 8,11 7,87 

T2 8,07 8,07 8,03 8,10 7,75 

T3 8,04 8,01 8,02 8,02 7,79 
Tabela 1: Dados de pH. 

Na Tabela 1 nota-se que todos os resultados estão abaixo do 

valor bruto de 8,2. Nota-se também que entre os tempos de 

3 e 33 minutos os dados permaneceram entre 8,01 e 8,11 e 

após a filtração tiveram uma visível queda. Apesar das 

variações todos os dados enquadram-se na resolução 

CONAMA 430/2011 (BRASIL, 2011) que estabelece pH 

entre 5 e 9 para lançamento de efluentes em corpos d’água. 

Na Tabela 2 estão os valores de temperatura amostrados. 

Tratamento 3min 13min 23min 33min Filtro 

T1 26,7 26,4 26,5 27,2 26,6 

T2 26,5 26,8 26,3 26,8 27,1 

T3 26,3 26,5 26,6 26,9 26,9 
Tabela 2: Dados de temperatura medidos ao decorrer do ensaio. 

 

Quanto aos resultados de temperatura expostos na Tabela 2, 

nota-se grande variação ao longo dos tempos de coleta para 

todos os tratamentos utilizados. Apesar de haver variação, 

esta deu-se em um intervalo menor de 1ºC em relação a 

temperatura do efluente bruto, mostrando que a mesma não 

foi significativa, ademais os resultados também encontram-

se de acordo com a resolução CONAMA 430/2011 

(BRASIL, 2011) que estabelece temperatura menor que 

40ºC para lançamento de efluentes em corpos hídricos.  

Na Tabela 3 estão dispostos os valores de condutividade 

elétrica medidos durante o ensaio. 

Tratamento 3min 13min 23min 33min Filtro 

T1 4,18 4,17 4,17 4,25 3,66 

T2 4,15 4,21 4,18 4,24 3,32 

T3 4,19 4,10 4,16 4,20 3,43 
Tabela 3: Valores de condutividade elétrica (mSm-1). 



 

 

Ao analisar a Tabela 3, nota-se um comportamento 

semelhante aos dados de pH mostrados na Figura 1, pois da 

mesma forma os dados de condutividade elétrica 

mantiveram-se em uma determinada faixa durante todas as 

coletas entre os tempos de 3 e 33minutos, sendo essa faixa 

entre 4,10 e 4,25, ademais os valores para todos os 

tratamentos reduziram após o processo de filtração 

encerrando o ensaio com valores de 3,66 mSm-1 (T1), 3,32 

mSm-1 (T2) e 3,43 mSm-1 (T3). Tal redução deve-se à 

retenção de parte dos sais presentes no efluente motivada 

pelos filtros indicando assim a eficiência dos mesmos. 

Estão dispostos na Figura 1 valores correspondentes a 

eficiencia de remoção de turbidez analisados no ensaio. 

 
Figura 1: Eficiência de remoção de Turbidez. 

Ao analisar os dados da Figura 1 nota-se a princípio o 

desempenho negativo de todos os tratamentos empregados. 

Para este parâmetro apenas o tratamento contendo somente  

Tanino apresentou eficiência positiva antes do processo de 

filtração com porcentagens de 6,5% (23 minutos) e 7,6% 

(33 minutos). Após o processo de filtração as diferenças de 

remoção entre os tratamentos se tornam não significativas e 

todos encerram o ensaio com porcentagens semelhantes, 

sendo estas 23,2% (T1), 23,0% (T2), e 22,8% (T3).  

As eficiências de remoção de cor aparente estão dispostas 

na Figura 2. 

 
Figura 2: Eficiência de remoção de cor aparente. 

Conforme observado na Figura 2, ao longo do ensaio apenas 

o tratamento 2, o qual continha tanino em associação à 

magnetita, houve um crescimento constante, tendo, 

inclusive, encerrado o ensaio com a maior porcentagem de 

remoção dentre os três tratamentos, sendo esta de 41,4%. O 

tratamento com tanino associado à maghemita encerrou 

com 40,5% e o tratamento que continha somente tanino 

encerrou com apenas 33,0%, apresentando este tratamento 

como o menos eficiente. 

4 CONCLUSÃO 

Após a realização dos ensaios e análise dos dados observou-

se que as nanopartículas em associação ao coagulante 

natural tanino quando aplicadas à água residual de indústria 

de café não influenciam negativamente nos parâmetros de 

pH, temperatura e condutividade elétrica. 

Quanto à remoção de turbidez as associações não obtiveram 

o desempenho desejado, alcançando remoção significativa 

apenas após o processo de filtração denotando a 

importancia desta etapa. Em relação à remoção de cor 

aparente, os resultados se mostraram satisfatórios, tendo o 

coagulante natural tanino atingido sua maior eficiência 

quando associado à magnetita. Assim, a associação do 

coagulante natural com nanopartículas magnéticas mostra-

se eficiente para a remoção do parâmetro cor aparente em 

água residuária proveniente de indústrias de café. Novos 

trabalhos estão sendo realizados em outros pontos de coleta 

para que possa chegar a resultados benéficos do uso das 

nanoparticulas e do coagulante orgânico para o efluente em 

questão. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ação contínua do vento sobre a superfície da água gera 

ondas progressivas ocasionando impactos associados a 

erosão de margens, ressuspensão de sedimentos e 

acidentes devido a navegação. A altura das ondas pode ser 

quantificada pelo emprego de equações paramétricas. A 

geração da distribuição de ondas com base em equações 

paramétricas apresentado por Marques (2013) tornou 

possível a geração de resultados bidimensionais. Pelo 

presente estudo são comparados dois métodos 

paramétricos de altura de ondas de vento: os métodos 

MARQUES e JONSWAP. 

2 LOCAL DE ESTUDO 

O reservatório da Usina Hidrelétrica Governador Pedro 

Viriato Parigot de Souza conhecido como Capivari-

Cachoeira está situado no município de Antonina a pouco 

mais de setenta quilômetros de Curitiba, no Primeiro 

Planalto paranaense, na base da Serra do Mar Figura (1) 

 
Figura 1: Representação georreferenciada das margens em 

imagem de satélite 

3 MODELO ONDACAD 

A análise comparativa bidimensional dos métodos é 

realizada por um processo de discretização da superfície 

do reservatório através da geração de uma malha com 

resolução de 15 mil nós. 

O conceito de campo de fetch é aplicado pelo modelo 

computacional desenvolvido por Marques (2013) 

denominado ONDACAD concebido em linguagem 

computacional LISP e executado em ambiente CAD. 

Os modelos consistem em equações paramétricas nas quais 

a altura de onda (Hs) é condicionada pelo fetch (F) e pela 

intensidade do vento (U), sendo g a aceleração da 

gravidade, conforme Equação (1). 

gHs/U2=α(gF/U2)β (1) 

Os  métodos aqui comparados se diferenciam pelos 

coeficientes α e β, conforme Tabela 1. 

Método α β 

MARQUES 0,09778e-U/2,35503+0,0028 0,51148-(0,66223*0,84304U) 

JONSWAP 0,0016 0,5 

Tabela 1: Coeficientes dos métodos MARQUES  e  JONSWAP 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os campos de ondas foram simulados para a direção SW, 

direção do maior fetch. Para cada método foram simulados 

os campos de ondas gerados sob campo de vento uniforme 

de 5, 10, 15 e 20m/s sendo esta última ilustrada pela 

Figura 2. A análise comparativa foi realizada pela 

concepção de mapas de desvio percentual entre os 

métodos (Figura 3). 

 
Figura 2: Campos de ondas para ventos de 20ms-1 na direção SW 



 

 

 
Figura 3: Distribuição dos desvíos entre os métodos 

5 CONCLUSÕES 

A análise comparativa permitiu concluir que em geral os 

resultados gerados pelo modelo MARQUES superam os 

resultados do modelo JONSWAP. No entanto, quanto 

maior a intensidade do vento atuando, menor o desvio 

entre os métodos. Quando o campo de ventos possui a 

intensidade máxima de 20ms-1 o método MARQUES 

fornece altura de ondas aproximadamente 40% superiores 

ao método JONSWAP. Quanto à localização dos pontos de 

máxima altura da onda, constatou-se que esta coincide nos 

dois métodos. Portanto, a localização dos pontos de maior 

altura de onda não está condicionado à intensidade de 

vento. Destaca-se ainda que os 128 mapas de distribuição 

da altura das ondas, além dos quatro mapas de desvios, 

poderão ser úteis no auxílio de profissionais interessados 

em quantificar as alturas de ondas neste importante 

reservatório no Estado do Paraná. 
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1 INTRODUÇÃO 
A bacia hidrográfica é caracterizada por um conjunto de 
terras drenadas por um rio principal e seus afluentes, 
delimitada pelos divisores topográficos. A precipitação é o 
principal contribuinte para o balanço hídrico, contribuindo 
para infiltração e recarga subterrânea, e influente nas 
insurgências de nascentes que escoa pela superfície 
terrestre, para as cotas mais baixas do terreno formando 
riachos e rios (TUCCI, 1997). 
Os parâmetros morfométricos são importantes para 
estudos hidrológicos em bacias hidrográficas, visando a 
disponibilidade hídrica sazonal e a vulnerabilidade 
ambiental. Tais indicadores físicos para um determinado 
local, podem oferecer informações que permitam 
identificar alterações ambientais (COLLARES, 2000). 

2 OBJETIVO  
Este trabalho tem por objetivo a caracterização dos 
parâmetros morfométricos da microbacia do Rio da Areia 
por meio de sistema de informação geográfica, utilizando 
software livre Quantum Gis (QGis). 

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  
A microbacia do Rio da Areia se localiza no município de 
Tapejara (PR), região noroeste paranaense, no interflúvio 
das bacias do Rio Ivaí e do Rio Piquiri, distante 560 km da 
capital, Curitiba (Figura 1).  

Figura 1 – Delimitação da Microbacia do Rio da Areia. 
 

4 METODOLOGIA 
Na Figura 2, encontra-se o fluxograma detalhando os 
passos utilizados para delimitação da microbacia do Rio da 
Areia, usando o algoritmo TauDEM e imagem SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) obtida pela site: 

https://earthexplorer.usgs.gov. 

Figura 2 – Fluxograma de delimitação de bacias hidrográficas 
utilizando algoritmo TauDEM no Qgis. 

 
Foram realizadas as seguintes análises dos parâmetros 
morfométricos da microbacia: 
Área e Perímetro – com o limite da microbacia obtido 
pelo TauDEM, utilizou-se a ferramenta calculadora de 
atributos dentro do software QGis. 
Altitudes – Valores determinados pelo raster 
hidrologicamente corrigido. 
Comprimento Axial (LAxial), Total (LTotal), Rio Principal 
(LPrincipal)Largura Média da Bacia (Lm) – utilizou-se a 
ferramenta linha, medição. 
Índice de circularidade (Ic) – esse parâmetro indica a 
proporcionalidade da bacia a um círculo, e a equação 
utilizada foi desenvolvida por Tonello (2005). 
Coeficiente de compacidade (Kc) – é a relação entre a 
forma da bacia, que traz indicativo de ser suscetível ou não 
a enchente (CARDOSO et al., 2006).  
Fator de forma (Kf) – compara a forma da bacia a um 
retângulo, analisando assim a ocorrência de enchentes 
(CARDOSO et al.,2006).  
Densidade de drenagem (Dd) – seu valor se relaciona 
com a análise de drenagem da bacia, logo, os resultados 
são avaliados conforme a proposta de classificação 
apresentada por Beltrame (1994). 
Índice de sinuosidade (Sin) – fator associado ao 
controlador de velocidade de escoamento (CHEREM, 
2008).  

5 RESULTADOS 
Os dados obtidos serão apresentados logo abaixo na 
Tabela 1. A microbacia possui um comprimento total 
(LTotal) de 96,3 km,  um comprimento axial (LAxial) de 16,8, 
e uma largura média da microbacia (Lm) de 5,8 km assim 



 

 

sendo, seu comprimento principal (LPrincipal) de 20,1 km. O 
perímetro e área territorial da bacia são de 76,9 km de 
117,6 km², respectivamente, 

Características       Variável          Unidade     Valor 

Geométricas 

Área (km²) 117,6 

Perímetro (km) 76,9 
Largura 
média da 

microbacia 
(Lm) 

(km) 5,8 

Comprimento 
Axial (LAxial) 

(km) 16,8 

(Ic) - 0,25 
(Kc) - 1,98 
(Kf) - 0,41 

Relevo 

Altitude 
Máxima 

(m 
NMM) 560 

Altitude 
Média 

(m 
NMM) 465 

Altitude 
Mínima 

(m 
NMM) 370 

Declividade 
Média da 

microbacia 
m/km 11,3 

Rede de 
Drenagem 

Comprimento 
de todos os 
rios (LTotal) 

(km) 96,3 

Comprimento 
do Rio 

principal 
(LPrincipal) 

(km) 20,1 

(Dd) (km/km²) 0,8 
(Sin) (m/m) 1,2 

Ordem da 
microbacia - 5 

Padrão de 
Drenagem Dentrítico 

Tabela 1 – Parâmetros Morfométricos 

A Altitude máxima é de 560 m, média de 465 m e mínima 
de 370 m acima do nível médio dos mares. A declividade 
média da microbacia é de 11,3 m/km (Figura 3). 
Pelos cálculos dos parâmetros morfométricos, verificou-se 
que o Ic de 0,25, caracterizou-se a microbacia como 
estreita e alongada (TONELLO, 2005). Para o coeficiente 
Kc, encontrou-se o valor de 1,98 considerada alongada, 
por seu valor ser significativamente superior a 1 
(CARDOSO et al.,2006). O fator de forma (Kf) relaciona a 
forma da bacia com a de um retângulo. O resultado 
apresentou o valor de 0,41 indicando que a microbacia é 
pouco sujeita a enchentes (CARDOSO et al.,2006).  
Segundo Beltrame (1994) o valor de 0,8 km/km² 
encontrado no cálculo de densidade de drenagem (Dd), 
identifica como mediana. O valor encontrado para o Índice 
de sinuosidade (Sin) de 1,2 km/km indicou que a 
microbacia demonstra um elevado controle estrutural ou 
uma elevada energia (CHEREM, 2008).  

A microbacia tem rios de 5° ordem e o padrão de 
drenagem dendrítico (CHRISTOLETTI, 1980). 

Figura 3 - Mapa Hipsiométrico de Declividade. 

6 CONCLUSÕES 
Analisando os resultados obtidos através dos cálculos, 
notou-se que a microbacia do Rio da Areia é alongada e 
estreita, com uma densidade de drenagem mediana, pouco 
propensa à ocorrência de enchentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

A matéria orgânica está presente nos seres vivos, no solo e 

na água onde no ambiente aquático pode ser proveniente 

de atividades antropogênicas ou de origem natural, 

relacionadas à cadeia alimentar e a ciclagem de nutrientes 

(Knapik et al., 2014).  

Devido a sua importância ecológica e participação no ciclo 

do carbono no ecossistema aquático, bem como sua 

utilização como indicador de qualidade de água, a matéria 

orgânica deve ser compreendida como um material 

dinâmico e complexo que está suscetível de sofrer 

transformações por fatores abióticos e bióticos, e 

processos químicos, físicos e biológicos. Com isso, 

estudos relacionados com a matéria orgânica estão 

principalmente focados no gerenciamento da bacia 

hidrográfica, melhorias nas operações e eficiências das 

estações de tratamento de esgoto e nos efeitos da depleção 

da concentração de oxigênio dissolvido (Hamilton, 2012). 

Além disso, reservatórios são mais sensíveis de receber 

matéria orgânica natural proveniente de decomposição de 

plantas aquáticas e da ciclagem interna de nutrientes 

(Cunha-Santino; Bianchini, 2008), mas também têm 

sofrido com impactos em função do escoamento 

superficial, uso irregular do solo no seu entorno, bem 

como da contribuição dos rios afluentes. Portanto, 

objetiva-se avaliar características da Matéria Orgânica 

através das técnicas de espectroscopia da luz visível em 

um reservatório de abastecimento público 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de Estudo 

O estudo foi realizado na represa Passaúna, um dos 

principais reservatórios de abastecimento público de 

Curitiba/PR e da região metropolitana, abastecendo cerca 

de 650.000 habitantes (Carneiro et al., 2016). Para atender 

o objetivo do trabalho foram selecionados 5 pontos 

amostrais ao longo da represa Passaúna (P1, P2, P3, P4 e 

P5) (Figura 1), com  coletadas realizadas em fevereiro de 

2016, fevereiro e maio de 2017   

 

 

Figura 1. Localização do reservatório Passaúna com os 

pontos amostrais 

2.2 Procedimento laboratorial  

As amostras de água foram coletadas em frascos âmbar 

previamente higienizados com lavagem ácida e calcinados 

a 550ºC por duas horas, na superfície e fundo dos pontos 

indicados (Figura 1). Além disso, as amostras foram 

filtradas em membranas de acetado de celulose de 0,45 

µm, previamente lavadas. Para as análises de carbono 

orgânico dissolvido, as alíquotas foram acidificadas em 

pH<2, com leitura realizada através do método da 

combustão a 680ºC (TOC- Shimadzu). O procedimento de 

leitura para a absorbância no espectro UltraVioleta-Visível 

variou entre 200 nm e 800 nm, com intensidade de 

varredura de 960 nm/min (UV-1601 PC, Shimadzu). 

Análises de espectroscopia de fluorescência foram 

realizadas usando espectro de emissão entre 200 nm e 600 

nm, com intervalo de 5 nm e intensidade de varredura de 

600 nm/min (Varian Cary Eclipse.). Água ultrapura foi 

utilizada como controle analítico. Os dados de emissão-

excitação de fluorescência foram normalizados pela 

absorbância no UV-Vis e a concentração de COD O índice 

Suva 254 é a absorbância em 254 nm normalizado pela 

concentração do carbono dissolvido (COD), onde valores 

próximos de 4,4 L/mg.m indica origem alóctone e valores 

próximo de 1,2 L/mg.m origem autóctone (Westerhoff & 

Anning, 2000). Já o índice A285⁄COD é a absorbância em 

285 nm normalizado pelo COD, no qual valores próximos 

de 20 L/g indica origem alóctone e valores próximo de 10 

L/g indica origem autóctone (Rostan & Cellot, 1995). 

 



 

 

3 RESULTADOS 

Nas figuras 3, 4 e 5 estão alguns resultados obtidos pelas 

técnicas de espectroscopia de Uv-vis e fluorescência. 

 

Figura 2.  Variação Espacial e temporal do índice Suva254 

na caracterização da matéria orgânica 

 

Figura 3. Variação espacial e temporal do índice da 

absorbância em 285nm normalizado pelo COD na 

caracterização da matéria orgânica 

 

Figura 4.  Aplicação da espectroscopia de fluorescência  

na superfície da Barragem em fevereiro de 2016. 

4 DISCUSSÃO 

O resultado do Suva254 nm apresentou em sua maior parte 

valores próximos da região intermediária (Figura 2), 

podendo indicar assim, no geral, uma mistura da 

composição da matéria orgânica. Porém, para algumas 

regiões e em diferentes condições climáticas, houve o 

predomínio de determinada origem do material orgânico, 

ou seja, os resultados indicaram a predominância de 

material pedogênico nos afluentes e na região de 

influência de rios (apenas para a coleta mais chuvosa) e 

um predomínio de compostos orgânicos de origem 

autóctone na região lacustre do reservatório (para as três 

campanhas).  Em relação ao índice A285/COD (Figura 3) 

assim como Suva254 nm o índice mostrou, na maior parte 

dos dados, uma mistura na composição da matéria 

orgânica com os menores valores na região lacustre do 

reservatório.  Na figura 4 está uma matriz de emissão-

excitação de fluorescência, com indicação de maior 

intensidade de material orgânico na região da superfície da 

barragem referente a substâncias húmicas.  

5 CONCLUSÃO 

A indicação da fonte da matéria orgânica com base em 

técnicas de espectroscopia tem uma aplicabilidade 

relevante para potenciais medidas e estratégias de 

gerenciamento de recursos hídricos. Os resultados aqui 

apresentados destacam o potencial de entendimentos dos 

processos relacionados às características da Matéria 

Orgânica, e a indicação da avaliação dos efeitos da 

produtividade primária e/ou de aporte de por material 

poluente externo sobre o reservatório. 
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1 INTRODUÇÃO 

A precipitação pluviométrica tem grande importância na 

caracterização do clima de uma região. Segundo Vieira e 

Carvalho (2001), a quantificação das chuvas é importante 

no planejamento agrícola e ambiental para 

dimensionamento das obras na construção civil e 

conservação do solo. 

O regime pluviométrico na parte Sul do Brasil não é 

homogêneo, apresentando variabilidade espacial e temporal 

condicionadas à interação de diferentes mecanismos. A 

região é controlada pelo avanço das massas de ar polares e 

ao mesmo tempo invasão de massas de ar subtropicais. O 

estado de Santa Catarina possui um relevo acidentado, com 

a região oeste acima dos 1000 metros e regiões mais baixas 

protegidas por cadeias montanhosas ao sul, a leste e ao 

norte. (Ganon et al. 1986). 

Eventos extremos em áreas tanto urbanas quanto rurais 

podem causar problemas para a sociedade. Buriol et al. 

(2006) comentaram que as chuvas intensas além de causar 

danos, também intensificam a erosão do solo e o transporte 

de sedimentos que assoreiam os leitos dos reservatórios 

d’água e dos rios. Por outro lado, períodos longos sem 

chuvas, acarretam consequências negativas como 

deficiência hídrica no solo, redução das vazões em sistemas 

fluviais e abaixamento do nível de água das barragens. 

Para identificar as características espaço temporal das 

precipitações faz-se necessário determinar a variabilidade e 

a dinâmica desses fenômenos. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi identificar os padrões de agrupamentos das 

precipitações monitoradas em cinco estações 

pluviométricas, analisadas por meio de um padrão de 

comportamento e características comuns entre as variâncias 

da série histórica na região da Serra Catarinense, 

abrangendo as estações de Urubici, Lomba Alta, Vila 

Canoas, Anitápolis e Bocaina do Sul, referentes à Bacia do 

Alto Canoas. Tornando possível analisar a relevância da 

precipitação em cada uma dessas áreas para o aumento da 

vazão no Rio Canoas e consequentemente, para a 

ocorrência de enchentes na região. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados foram coletados em 5 pluviômetros, referentes as 

estações citadas anteriormente. A série histórica de dados 

diz respeito aos biênios de 1983-1984, 1987-1988, 1989-

1990 e do ano de 1999. 

As observações referem-se às precipitações pluviais diárias 

e anuais expressas em altura de lâmina d’água (mm). 

A análise espacial das frequências de chuva na região 

hidrográfica foi desenvolvida com os métodos estatísticos 

de análise multivariada: análise de componentes principais 

e análises de agrupamento. 

As análises estatísticas multivariadas abordadas no presente 

trabalho foram realizadas com o software Excel, onde 

foram realizadas as análises preliminares de ANOVA e 

com o software MiniTab foi realizado as análises de 

componentes principais e de agrupamento. 

A ANOVA tem por objetivo determinar se todos os grupos 

têm valores médios idênticos, comparando duas estimativas 

de variância total. Para a hipótese nula (Ho) ser verdadeira, 

a média dos grupos deverá ser muito similar à variância 

dentro do grupo. Se a média dos grupos é diferente, alguns 

deles serão suficientemente diferentes da média geral, 

sendo a variância dentro dos grupos diferente da variância 

total. Dessa forma, foi utilizado o texto proposto por Tukey 

(1949), que consiste em definir a menor diferença 

significativa entre a média de dois grupos, com amplitude 

da distribuição T-student e nível de significância 5%. Em 

seguida foi realizada a análise de Componentes Principais, 

por meio da distancia euclidiana e análise de Agrupamentos 

pelo método de Ward.   

 

3      RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da ANOVA foi realizada a partir dos dados de 

precipitação diária multiplicados pela área de influência, 

para que fosse possível a obtenção de um resultado 

confiável e realista. Com relação à precipitação na região 

da estação Vila Canoas e Lomba Alta têm-se tecnicamente 

a mesma altura de chuva. No entanto, Vila Canoas 

apresenta maior contribuição à vazão do rio devido a sua 

área de influência ser maior.  

A estação de Urubici, apesar de apresentar menos 

precipitação em relação às estações de Anitápolis, Bocaina 

do Sul e Lomba Alta, apresenta grande contribuição para o 

aumento da vazão do rio, justamente, pois esta é 

dependente da área da influência, sendo maior do que as 

das demais cidades. A estação de Anitápolis é caracterizada 

por valores superiores de precipitação, em contrapartida sua 

contribuição para o aumento da vazão é consideravelmente 

pequena, devido ao fato de sua área de influencia ser 

reduzida, contribuindo pouco para a ocorrência de 

enchentes na região, mesmo se caracterizando por elevada 

precipitação.  



 

 

Com análise de agrupamentos, obteve-se o dendograma da 

Figura 1. É possível inferir a partir dele que os biênios 

1987-1988 e 1989-1990 apresentam quantidade de 

precipitação semelhante, podendo coloca-los em um único 

grupo. Já o biênio 1983-1984 e o ano de 1999 distanciam-

se. 

De acordo com Ricardo (2016), o ano de 1983 ficou 

conhecido na história de Santa Catarina como o ano em que 

houve a maior enchente da história recente do estado, com 

eventos de inundação em todas as regiões de SC, com 

destaque para a região do rio Itajaí Açu. Sendo que para o 

ano de 1984, os meses de maior vazão são os mesmos 

meses que tiveram destaque no ano anterior, porém com 

uma magnitude não tão intensa. O que corrobora com os 

resultados obtidos pelas análises realizadas no presente 

trabalho. 

 

Figura 1 – Dendograma Análise de Agrupamento 

Em relação a análise de componentes principais, Figura 2 e 

3, as estações de Urubici e Vila Canoas são as que 

realmente contribuem para a vazão do rio proncipal, ou 

seja, para a ocorrência ou não, de enchentes na região. As 

demais cidades podem, de certa forma, ser desconsideradas, 

já que as mesmas não contribuem de forma tão significativa 

quanto as duas anteriores. 

Figura 2 – Gráfico Análise Componentes Principais. 

 

Figura 3- Gráfico Análise Componentes Principais. 

O motivo para que houvesse esse distanciamento no biênio 

de 1983-1984 e no ano de 1999 explica-se pelo fato de que 

esses períodos são afetados pelo fenômeno El Niño. 

Segundo Fontana e Berlato (1997) a precipitação durante 

eventos de El Niño são superior à média climatológica 

especialmente em dois períodos, o principal é na primavera 

do ano de início do fenômeno, em outubro e novembro, 

com um repique no final do outono do ano seguinte, em 

maio e junho.  

3 CONCLUSÕES 

Os resultados evidenciaram que dentre as cinco estações, 

apenas Vila Canoas e Urubici foram capazes de contribuir 

para a ocorrência significativa de enchentes na região. Os 

biênios analisados e o ano de 1999 apresentaram diferenças 

significativas, justificadas pelos eventos de chuvas 

anormais e eventos de El Niño que nos períodos analisados 

possui IOS negativo, o qual especificamente na região Sul 

do Brasil, ocasiona excesso de precipitação.  
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1 INTRODUÇÃO 
A contaminação de ambientes aquáticos por metais 
pesados é um grande problema ambiental, visto que são 
bioacumuláveis e tóxicos. Com origem relacionada a 
processos de lixiviação ou ações antropogênicas, os metais 
pesados tendem a se fixar em solos e sedimentos, podendo 
estar suspenso, de fácil acesso para organismos vivos e 
provocar sérios riscos ao ecossistema e a saúde humana. 
(BAIRD, 2002; CESAR et al. 2011). 
O lago Igapó, localizado ao sul da cidade de Londrina, tem 
área total de 649 mil m2, segundo levantamento do 
Instituto das Águas e faz parte da bacia hidrográfica do 
Ribeirão Cambé. Inaugurado em 1959 afim de solucionar 
problemas de drenagem do Ribeirão Cambézinho, o lago 
Igapó é um local para lazer e prática de esportes, além de 
favorecer o embelezamento da região (FOLHA DE 
LONDRINA, 2017; PML, 2018; LORENZO, 2011). Neste 
cenário, ter conhecimento a respeito da qualidade dos 
sedimentos deste importante lago se apresenta de forma 
significativa e relevante. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a distribuição 
vertical dos metais pesados chumbo e zinco presentes nos 
sedimentos de testemunho do Lago Igapó desde a 
construção do lago em 1959 até a data de coleta 2012 e 
ainda apresentar um modelo de geoacumulação a partir do 
fator de enriquecimento (FE) dos metais nos sedimentos 
afim de verificar os efeitos das ações antropogênicas no 
meio aquático. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Área de estudo  
Londrina está situada ao norte do estado do Paraná, cidade 
com 506.701 habitantes, densidade demográfica de 306,52 
hab/Km2 (IBGE, 2010). A região de Londrina é 
caracterizada por um solo de origem basáltica onde 
predomina-se a atividade agrícola e o clima subtropical 
úmido (PML, 2018).  
2.2 Coleta 
As amostras de sedimentos dos testemunhos de sondagem 
foram coletadas no Lago Igapó em fevereiro de 2012, em 
tubos de PVC com 5cm de diâmetro. As coletas ocorreram 
no centro do lago, os tubos perfuraram 48cm de 
sedimentos. Após a coleta os tubos foram cortados a cada 
2cm e as amostras foram armazenadas no gelo até sua 
permanência em freezer a -20ºC em laboratório na 
Universidade Federal do Paraná (VIEIRA, 2016). 

2.3 Análises dos metais em sedimentos 
A preparação das amostras contou com um processo de 
liolifização, peneiramento a 80 mesh, pesagem e digestão 
ácida por aqua vitória regia, a análise dos metais foi 
determinada por espectrometría de absorção atômica 
(VIEIRA, 2016). 
2.4 Geocronologia 
A fim de determinar a idade de cada parte do testemunho 
de sondagem desenvolveu-se analise por Pb210, método já 
consolidado para análise de sedimentos recentes. A 
contagem foi feita por espectrômetro gama (hyper-pure 
Ge, modelo GMX25190P) seguindo o método descrito por 
Figueira (2000).  
2.5 Análises de geoacumulação 
Os índices de geoacumulação foram desenvolvidos 
seguindo referências de Abrahim & Parker, 2008; 
Salomons & Forstener, 1984. Para estes, foram utilizados 
os valores de background dos metais presentes nos 
sedimentos da amostra mais profunda coletada, referente 
ao ano de 1959. 
2.5.1 FE: Fator de enriquecimento 
O fator de enriquecimento é um método utilizado para 
estimar os impactos antropogênicos sobre os sedimentos. 
O FE é a concentração do metal sobre os valores de 
background (SALOMONS & FOSTNER 1984; 
DICKINSON, 1996). 
Devido à alta concentração de ferro nos sedimentos 
analisados, típicos de latossolos presentes na região, 
utilizou-se o ferro como referencial para calcular o tal fator 
(equação 1). 

𝐹𝐸 =                                                       (1) 

Onde: 𝐴𝑚  e 𝐹𝑒  são valores nas amostras de sedimentos; 
𝐴𝑚  e 𝐹𝑒  são valores de background dos metais. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Por meio dos cortes na amostra foi possível identificar pela 
análise geocronológica, que os metais Pb e Zn estão sendo 
acumulados nos sedimentos do Lago Igapó desde 1959, 
sua inauguração, até 2012, data da coleta das amostras 
(figura 1). 



 

 

 
(Figura 1: Concentração dos metais Pb e Zn)  

Fonte: Autoria própria. 

Nota-se que o zinco obteve uma maior concentração média 
de 57,6 ppm no core, atingiu seu maior valor de 
acumulação no ano de 1984, com 95 ppm e menor valor 
em 2007, com 37 ppm. Enquanto o chumbo obteve uma 
média de 38,4 ppm por ano, alcançou seu maior valor de 
concentração em 2012 com 67 ppm e seu menor valor no 
mesmo ano que o zinco, em 2007, com 17,6 ppm (Fig.1). 
Os valores obtidos pelo falor de enriquecimento estão 
apresentados na figura (2). 

 
(Figura 2: Valores de FE para os metais Pb e Zn) 

Fonte: Autoria própria. 

De acordo com a figura 2, o fator de enriquecimento 
mostra valores médios ao longo do testemunho de Pb=2,00 
e Zn=1,88, o que indica moderado enriquecimento dos 
sedimentos por estes metais. Também é possível verificar 
o aumento dos valores de FE ao longo do tempo, 
resultados que são consequência de impactos 
antropogênicos nos sedimentos. 
Observa-se que nas figuras (1) e (2) há uma curva nos 
valores entre os anos de 1980 a 2000, época em que houve 
um intenso crescimento urbano no município, segundo 
senso demográfico realizado pelo IBGE em 2010, a 
população urbana de Londrina aumentou em 

aproximadamente 166 mil pessoas neste período de 20 
anos (PML, 2018). 

4 CONCLUSÕES 
O impacto da poluição antropogênica pelos metais chumbo 
e zinco analisados no lago igapó pela geoacumulação e 
pelo fator de enriquecimento caracterizam uma área que há 
processo de assoreamento. 
O rápido processo de urbanização e o forte 
desenvolvimento do município de Londrina contribuíram 
vigorosamente para a característica sedimentar do lago 
igapó. Novos estudos sobre geoacumulação, urbanização 
da região do lago Igapó e o desenvolvimento da cidade de 
Londrina auxiliarão em maiores esclarecimentos sobre a 
contaminação dos sedimentos. 
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1- INTRODUÇÃO 

As ações de ondas geradas pelo vento podem 
interferir em situações como: (1) transporte de 
sedimentos e erodibilidade das margens, (2) 
dimensionamento de cristas de reservatórios de 
barragens, (3) transporte aquaviário, (4) fazendas 
aquícolas, (5) emissões de gás de efeito estufa, 
(6) operações hidráulicas em reservatórios, (7) 
estudos de ecossistemas aquáticos continentais. 
O presente trabalho visa à simulação dos campos 
de ondas geradas por ventos de 5, 10, 15 e 20 
m/s utilizando-se a técnica de modelagem 
denominada Paramétrica Bidimensional (MPB), 
validada por Marques (2013). 

2- LOCAL DE ESTUDO  

O reservatório da Usina Hidrelétrica Governador 
Pedro Viriato Parigot de Souza conhecido como 
Capivari-Cachoeira está situado no município de 
Antonina a pouco mais de setenta quilômetros de 
Curitiba, no Primeiro Planalto paranaense, na 
base da Serra do Mar. Por meio da Figura 1 é 
mostrado o aspecto da margem, destacada sobre 
imagem de satélite. 

 
Figura 1: Representação georreferenciada das margens 

em imagem de satélite 

3- MODELO MARQUES 

O modelo MARQUES consiste em uma equação 
paramétrica na qual a altura de onda (Hs) é 
condicionada pelo fetch (F) e pela intensidade do 
vento (U), sendo g a aceleração da gravidade, 
conforme Equação (1). 

gHs/U
2=α(gF/U2)β    (1) 

Os coeficientes α e β são definidos pelas 
equações (2) e (3). 

α=0,09778e-U/2,35503+0,0028   (2) 

β=0,51148-(0,66223*0,84304U)  (3) 

Com base na técnica de simulação 
computacional denominada modelagem 
paramétrica bidimensional (MPB), o campo de 
fetch é transformado em um campo de 
profundidade de mistura por meio da aplicação 
das equações (1), (2) e (3). A técnica é aplicada 
pelo modelo computacional ONDACAD 
(Marques et al., 2013). 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de simulação computacional permitiu 
a geração de 16 mapas temáticos para cada 
condição de campo de vento uniforme, 
totalizando 64 mapas. As maiores alturas de 
ondas para cada direção deram origem à tabela 1. 

FETCH
(km) 5 10 15 20

E 1,17 0,15 0,27 0,42 0,60
ENE 1,18 0,15 0,27 0,42 0,60
NE 1,19 0,15 0,28 0,42 0,60
NNE 1,25 0,15 0,28 0,43 0,61
N 1,22 0,15 0,28 0,42 0,61

NNW 1,12 0,15 0,27 0,41 0,58
NW 1,04 0,15 0,26 0,39 0,56
WNW 1,02 0,15 0,26 0,39 0,56
W 1,11 0,15 0,27 0,41 0,58

WSW 1,23 0,15 0,28 0,43 0,61
SW 1,24 0,15 0,28 0,43 0,61
SSW 1,19 0,15 0,28 0,42 0,60
S 1,15 0,15 0,27 0,41 0,59
SSE 1,03 0,15 0,26 0,39 0,56
SE 1,04 0,15 0,26 0,39 0,56
ESE 1,06 0,15 0,26 0,40 0,57

U(m/s)
Direção

 
Tabela 1: Altura máxima da onda para cada direção 

Devido a grande quantidade de mapas gerados, 
decidiu-se por apresentar de modo ilustrativo os 



 

 

mapas referentes à direção leste (E), conforme 
Figura 2. 

 
Figura 2: Mapas de campos de ondas para a direção 

leste (E) 

Com base nos 64 mapas gerados foi determinada 
a localização dos pontos de maior altura de onda 
para cada direção, conforme Figura 3. 

 
Figura 1: Localização das maiores profundidades 

atingidas pela onda 

É demonstrado que a localização das maiores 
alturas de ondas não é condicionada pela 
intensidade do vento e coincide com os maiores 
comprimentos de fetch. 

3-CONCLUSÕES 

Apesar do aspecto dendrítico do contorno do 
reservatório de Capivari-Cachoeira, conclui-se 
que as maiores alturas de onda para certa 
intensidade do vento mostraram uma fraca 
dependência com a direção do vento. Isso tem 
dois motivos principais: (1) a atenuação do fetch 
pelo método geométrico de Saville. (2) a 
potência do termo que envolve o fetch na 
equação paramétrica, por constituir-se em um 
número menor do que um. 
É constatada a independência entre localização 
das maiores alturas de onda e a intensidade do 
vento. Ventos de diferentes intensidades não 
alteraram a localização das maiores ondas. 
A generalização dessas conclusões demanda 
estudos complementares, mas demonstra a 
importância que pode assumir a utilização da 
técnica de modelagem adotada. 
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1 INTRODUÇÃO 

A decomposição do cadáver humano gera produtos com 

bactérias, vírus, compostos orgânicos e inorgânicos, e 

estes podem infiltrar na água que percola no solo, 

atingindo as águas subterrâneas. Como a água subterrânea 

também é fonte de abastecimento de moradias, a presença 

do necrochorume pode gerar epidemias de veiculação 

hídrica (WHO, 1998). Por esta razão, esta pesquisa buscou 

verificar se há contaminação por necrochorume em poços 

rasos próximos a um cemitério, na cidade de Macapá-AP. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O trabalho foi realizado na região adjacente (montante e 

jusante) ao Cemitério São José, zona sul de Macapá, 

Estado do Amapá. Esse é um cemitério do tipo tradicional, 

de propriedade e gestão do município de Macapá. 

Foi feita uma busca por poços rasos a até um quarteirão e 

meio em volta do cemitério, com o auxílio de um 

formulário que reuniu características do poço amostrado, 

como profundidade e propriedades organolépticas da água. 

Foram encontrados dois poços: o ponto à montante fica a 

sudeste e o ponto à jusante fica a nordeste (Figura 1). 

 
Figura 1: Mapa topográfico do Cemitério São José e os pontos de 

coleta. Fonte: Topographic-map, 2018. 

2.2 Amostragem 

A amostragem foi realizada em duas campanhas (junho e 

julho/2018), com o acondicionamento da água em dois 

recipientes para cada ponto amostrado, um saquinho para a 

análise microbiológica e uma garrafa para as análises 

físicas e químicas, com a esterilização fornecida pelos 

materiais reagentes no interior de ambos os recipientes. 

Alumínio, ferro e manganês podem advir da dissolução de 

materiais de guarnições, tintas e vernizes dos caixões; E. 

coli está presente no intestino humano; pH é alterado pela 

atividade biológica e lançamento de efluentes, a turbidez 

por partículas em suspensão que difundem e absorvem luz, 

a cor por estar principalmente associada à decomposição 

no meio ambiente; e pode ocorrer uma incidência de 

cloreto e nitrato embaixo e próximo de cemitérios 

(COSTA et al., 2002; NEIRA et al., 2008; WHO, 1998). 

Diante disso, os parâmetros físicos e químicos foram 

analisados por espectrometria de fluorescência e E. coli 

pelo método Colilert
®
. Os resultados foram comparados 

com a Resolução CONAMA nº 396/2008 e a Portaria de 

Consolidação nº 5/2017, do Ministério da Saúde, e 

discutidos com o auxílio de bibliografia. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O poço raso à montante, no ponto de amostragem 1, possui 

16 m de profundidade, e o do ponto 2 possui 10 m. Em 

ambos os pontos informou-se também que a água não 

possuía qualquer característica organoléptica. A Tabela 1 

apresenta os resultados das análises laboratoriais da água 

dos poços: 

 

Parâmetro Unidade VR* 1ª coleta 2ª coleta 

 
 Amostra 

1 

Amostra 

2 

Amostra 

1 

Amostra 

2 

Alumínio mg.L
-1

 0,20 0,070 0,529 0,053 0,504 

Cloreto mg.L
-1

 250 1,8 2,2 1,7 2,2 

Ferro mg.L
-1

 0,30 0,05 0,02 0,10 0,08 

Manganês mg.L
-1

 0,10 0,037 0,013 0,028 0,019 

Nitrato mg.L
-1

 10 2,1 3,1 2,0 2,8 

PH – 6,0-9,0 6,36 6,48 6,21 6,42 

Cor uH 5 2 3 3 5 

Turbidez uT 5 3,12 2,16 1,29 4,47 

E. coli NMP/100ml 0 1 1 1 1 
Tabela 1: Valores dos parâmetros medidos para as duas amostras 

nas duas coletas. 

* VR = Valor de Referência. 

 

O Anexo I da Resolução CONAMA nº 396/2008 traz os 

Resumo 

A pesquisa avaliou a qualidade da água para consumo humano captada de poços rasos próximos ao Cemitério São José, em 

Macapá-AP, para verificar se há contaminação por necrochorume. O trabalho contou com um poço à montante e um à 

jusante, além de duas coletas de água para análises químicas, físicas e microbiológica, para compará-las com a Resolução 

CONAMA nº 396/2008 e a Portaria de Consolidação nº 5/2017, do Ministério da Saúde. 



 

 

parâmetros mais prováveis de serem encontrados em águas 

subterrâneas e seus Valores Máximos Permitidos (VMP) 

para cada uso. Os valores de referência adotados são para 

o uso preponderante do consumo humano. Com exceção 

do nitrato, as águas que abrigam esses parâmetros físicos e 

químicos em seus valores limite apresentam efeito 

organoléptico (BRASIL, 2008).  

O parâmetro do Alumínio estava em desconformidade com 

a legislação nas duas amostras do ponto à jusante, e a 

presença dele pode ser pelo necrochorume e pode ter 

percolado até ao nível da água. 

As principais classes de solos do Amapá são: Latossolo 

Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Argissolo 

Vermelho-Amarelo e Gleissolos (MELÉM JÚNIOR et al., 

2008), e os latossolos, por exemplo, possuem uma 

estrutura granular com elevada permeabilidade e altos 

teores de óxidos, como o de alumínio (LIMA et al., 1990). 

Diante disso, existem duas prováveis fontes de alumínio 

para as amostras coletadas, uma proveniente do 

necrochorume e a outra devido à composição dos solos. 

Os valores para o Cloreto estavam dentro da normalidade 

(VMP = 250 mg.L
-1

), mas foram maiores no Ponto 2 nas 

duas campanhas de amostragem. Isso pode ter sido fruto 

da declividade, pois o Ponto 2, à jusante, seria mais 

suscetível a contaminações se comparado ao Ponto 1. 

A cor real ou verdadeira é causada por materiais 

dissolvidos ou colóides, e no caso de águas subterrâneas a 

cor é, normalmente, de valores menores do que 5 ppm (1 

ppm = 1 uH) (NEIRA et al., 2008). As amostras do 

segundo ponto para este parâmetro apresentaram os 

maiores valores, até o próprio limite de 5 uH. Isto poderia 

ser explicado pela profundidade do poço (10 m), pois 

quanto mais próximo da superficie, maior a probabilidade 

de ter cor elevada, e a declividade do terreno poderia 

influenciar no carreamento de mais materiais para o poço, 

principalmente de decomposição da matéria orgânica, que 

também pode alterar níveis de pH e turbidez (NEIRA et 

al., 2008). 

O Anexo 10 do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 

5/2017, do Ministério da Saúde, traz o padrão 

organoléptico de potabilidade, no qual o VMP da Turbidez 

é de 5 uT (BRASIL, 2017), e a amostra que mais se 

aproximou do limite foi a segunda do Ponto 2, com 4,47 

uT. A turbidez pode ser explicada pela presença de 

materiais constituídos por bactérias, argilas, silte em 

suspensão, matéria orgânica, fontes de poluição, entre 

outros (NEIRA et al., 2008). 

A Resolução CONAMA nº 396/2008 determina que E. 

coli seja ausente em 100 mL de amostra em águas que 

sirvam para consumo humano. A Tabela 1 mostrou que 

houve desconformidade nas quatro amostras, o que 

caracterizou uma contaminação por material fecal, 

atribuída à presença de fossas sépticas próximas aos poços. 

A presença de coliformes em águas de mananciais e 

residências possui relação direta com as chuvas, pois acaba 

carreando excretas humanas e animais (GONZALEZ et al., 

1982 apud AMARAL et al., 2003). 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados das análises mostraram que nem todos os 

parâmetros atendiam à legislação vigente, e o ponto de 

amostragem que estava em maior desconformidade foi o 2, 

como pode-se supor, principalmente, a partir da topografia 

do terreno e da profundidade do poço em questão, com 

relação ao Ponto 1, na cota mais alta. 

Os resultados impróprios para o Alumínio somente nas 

amostras do Ponto 2 sugerem que existe algum fator de 

aporte dessa substância, que poderia ser por necrochorume 

ou a composição do solo da região, porém outros metais 

como o Ferro e Manganês não estavam alterados, o que 

impede a afirmação de que foi o necrochorume que alterou 

a qualidade da água no ponto 2. 

Os parâmetros Cor e Turbidez na 2ª amostra do Ponto 2 

mostraram que houve um aumento na incidência de 

sólidos dissolvidos ou em suspensão neste ponto quando 

comparado aos demais. E, por fim, a presença de E. coli 

sugere a contaminação por fossas nas proximidades do 

ponto de captação de água. Isso mostra como a presença 

de um cemitério pode não ser a única fonte de poluição de 

aquíferos em áreas urbanas onde utilizam-se poços rasos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ocorrência de mudanças ambientais, atividades 

industriais, abertura de estradas, construção civil e a 

geração de resíduos e poluentes durante vários períodos de 

tempo têm afetado a qualidade dos ecossistemas aquáticos 

e a deposição de sedimentos. Assim, a aplicação de técnicas 

na análise desses ambientes é de extrema importância para 

um estudo da qualidade química-física-biológica de um 

reservatório. 

Os sedimentos são constituídos de partículas de grande 

variedade de tamanhos, formas geométricas e composições 

químicas, que são transportados por água, ar ou degelo de 

seus locais de origem, nos ecossistemas terrestres, e 

depositados no fundo de rios, lagos e oceanos (MUDROCK 

& MACKINIGHT, 1994a). 

Nos dias atuais, o estudo de testemunhos de sedimentos dos 

ambientes aquáticos é amplamente difundido graças à 

possibilidade de obtenção de registros históricos a eventos 

de poluição ambiental (MARTINS; FIGUEIRA, 2008). Um 

dos registros é a composição mineralógica, na qual será 

enfatizado no presente estudo. 

Em relação a composição mineralógica do sedimento, 

partícula mineral consiste em uma partícula natural cuja 

estrutura sólida pode ser cristalina ou amorfa, apresentando 

uma composição química definida e propriedades físico-

químicas intrínsecas (BORTOLUZZI; POLETO, 2006).  

Uma das formas para a identificação e a quantificação dos 

minerais das partículas presentes nas amostras de um 

sedimento é a difração de raios-X (DRX). De acordo com 

Antoniassi (2010), a difração de raios X é o fenômeno de 

interação entre um feixe incidente de raios X e os elétrons 

dos átomos componentes de um material, ou amostra, sendo 

posteriormente detectados os fótons difratados, que 

constituem o feixe difratado. 

Logo, o objetivo desse estudo consiste na identificação e 

quantização dos minerais (ou fases) presentes em uma das 

subamostras de sedimento do lago do Parque Arthur 

Thomas, em Londrina/PR, por meio da difração de raios-X. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo e amostragem 

A área de estudo é um lago Parque Municipal Arthur 

Thomas, na qual localiza-se entre as coordenadas 

geográficas 51º8’.31’’W, 23º20’24’’S; e 51º8’6’’W, 

23º20’46’’S. Está localizado no município de Londrina/PR, 

na região norte do Estado do Paraná (Figura 1) que possui 

Clima Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa) em locais de 

menores altitudes, de verões quentes, geadas pouco 

frequentes e chuvas com tendência de concentração nos 

meses de verão (MAACK, 2002). 

Além disso, o lago faz parte da bacia do Rio Cambé, que de 

acordo com Rocha (1995), possui cinco tipos de solos: 

latossolo roxo distrófico (LRd), terra roxa estruturada 

dístrófica/eutrófica (TRd/e), terra roxa estruturada 

latossólica distrôfica/eutrófica (TRLd/e), hidromórficos 

indiscriminados (Hi) e litólico eutrófico (Re). 

A coleta dos testemunhos foi realizada em fevereiro de 

2013, segundo os procedimentos descritos de FROEHNER 

& MARTINS (2008). O testemunho foi coletado em um 

ponto central do lago, previamente escolhido conforme 

maior profundidade, sendo 5m do nível da água. Para a 

coleta utilizou-se 4 tubos de PVC com 5cm de diâmetro e 

1m de comprimento. O testemunho obteve 90 cm de 

profundidade de sedimentos, o perfil foi identificado e 

cortado a cada 2cm formando assim 45 subamostras de 

sedimentos, na qual estas foram armazenadas a temperatura 

de T= - 20ºC (VIEIRA, 2016). A amostra analisada é uma 

das primeiras (considerando da superfície até próximo da 

rocha), portanto uma das mais recentes. 

 
Figura 1 – Localização do Parque Arthur Thomas 

2.2 Análise Mineralógica 

Nesse método, os picos de maior intensidade de cada fase 

presente no banco de dados – do programa Philips 

HighScore Plus - são comparados com o difratograma da 

amostra, se atribuindo uma contagem para cada pico 

difratado, no que se refere à presença ou ausência de fases 

e as respectivas intensidades difratadas e também 

considerando possíveis deslocamentos das distâncias 

interplanares. Na etapa final, os resultados são expressos em 

ordem decrescente de score, seguindo-se a avaliação final 

por parte do usuário (MOORE; REYNOLDS, 1989). 

Identificando as fases, passou-se para o passo de 

quantização das fases – nesta etapa utilizou-se o programa 



 

 

FullProf - presentes na amostra, a partir do refinamento 

Rietveld. O método consiste no uso do método matemático 

de mínimos quadrados para refinar os perfis teóricos dos 

picos de difração até que esses perfis apresentem muito 

próximos dos perfis medidos (RIETVELD, 1969). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 mostra o gráfico (difratograma) gerado pelo 

Difratômetro, com suas quatro principais fases. A partir da 

análise de DRX da amostra do sedimento, foi constatada a 

presença de picos característicos de fases cristalinas, com 

predominância do quartzo [SiO2], seguido de goetita [α- 

FeOOH], caulinita [Al2Si2O5(OH)4] e hematita [Fe2O3]. 

 

Figura 2 - Difratograma da amostra 

 

O Quartzo é a fase mineralógica com maior porcentagem na 

amostra estudada. De acordo com Lasso (2013), a alta 

concentração de Silício se dá pelo histórico de resíduos da 

construção civil, que são oriundos de concretos que, na 

elaboração deles, levam, em média, proporções entre 60 e 

80% de areia. Em seguida, a Goetita, que é um dos minerais 

nos latossolos (FERREIRA, 1999). A terceira é a Caulinita, 

que é um dos constituintes mineralógicos responsáveis pelo 

desenvolvimento da estrutura de Latossolos (FERREIRA, 

1999). A quarta predominante da amostra é a Hematita, na 

qual, de acordo com a Embrapa, também é característico de 

solos do tipo Terra roxa estruturada latossólica 

distrôfica/eutrófica (TRLd/e). 

4 CONCLUSÕES 

A disposição dos minerais, obtidos a partir da DRX, remete 

que dentre os minerais constituintes do solo da região, 

obteve-se uma maior concentração de Quartzo. Logo, o 

resultado condiz com o tipo de solo juntamente atrelado aos 

resíduos da construção civil oriundos do processo de 

urbanização da cidade de Londrina. A DRX mostra-se uma 

ferramenta muito útil para a caracterização de sedimentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atividades de piscicultura, suinocultura e pecuária 

enquadram-se como fontes de poluição dos recursos 

hídricos, contendo dejetos que, por meio das chuvas e 

proximidade aos leitos de rios ou nascentes, atingem águas 

superficiais ou lençóis subterrâneos (Mota, 1995). 

Além disso, a piscicultura vem sendo enfocada e tratada por 

alguns setores governamentais e não governamentais como 

uma atividade impactante ao meio ambiente. A adição de 

fertilizantes nos viveiros e o uso de rações aumentam os 

nutrientes (fosfato e nitrato) dissolvidos na água, os quais, 

quando liberados nos corpos d’água adjacentes, causam 

mudanças na dinâmica desses ecossistemas (Pivetta, 2011). 

Essas variáveis ambientais são importantes para a 

produtividade em ecossistemas aquáticos, pois estão 

diretamente ligadas à disponibilidade de recursos 

alimentares para a cadeia microbiana e indiretamente para 

os demais organismos aquáticos (Auer et al., 2004). 

O grupo das amebas testáceas respondem de forma rápida 

as mudanças das condições ambientais, o que confere 

capacidade a esses organismos de identificação da 

qualidade da água e/ou do ambiente podendo ser utilizados 

como bioindicadores (Schonborn,1992). 

O conhecimento a respeito das mudanças na estrutura das 

comunidades indicadoras, em função das alterações 

antrópicas nos ambientes aquáticos, pode possibilitar 

previsões sobre o estado futuro ou a dinâmica do sistema 

(Pace, 2001). Diante disso, este estudo teve como objetivo 

analisar o efeito da variação espacial das variáveis 

ambientais, alteradas pelas ações antrópicas (piscicultura, 

suinocultura e pecuária), sobre a comunidade de amebas 

testáceas na sub-bacia do rio Alívio-PR. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Esse estudo foi desenvolvido na bacia do rio Alívio com 

nascente no município de Toledo, região Oeste do Paraná, 

Brasil. O fluxo do rio segue entre os municípios de Tupãssi 

e Assis Chateaubriand, com exutório no rio Verde, que atua 

como divisor entre os municípios de Assis e Jesuítas. 

As amostragens foram realizadas em quatro pontos, em um 

trecho de aproximadamente 9 km. O P1 correspondente a 

nascente e o P2 a um ponto que não apresentam intervenção 

antrópica. Entretanto, P3 e P4 sofrem influência de 

atividades de piscicultura, além da criação de gados e suínos 

(Figura 1). 

As amostragens de amebas testáceas foram realizadas em 

março de 2018, à subsuperfície da região limnética do rio, 

sendo filtrando 100 litros de água por amostra em rede de 

plâncton (20 μm), com o auxílio de balde graduado. 

 
Figura 1: Área de estudo e localização dos pontos de 

amostragem, P1, P2, P3 e P4 (de baixo para cima) – rio Alívio. 

Concomitantemente às amostragens dos organismos foram 

tomadas as medidas das variáveis ambientais: profundidade 

(m), vazão (m³/s), nitrato (μg Lˉ¹) e fosfato (μg Lˉ¹).  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados indicaram, de modo geral, aumento nas 

concentrações de nitrato e fosfato do P1 em direção ao P4. 

Além disso, o P4 e P2 foram os pontos que apresentaram 

maior profundidade, e os maiores valores de vazão foram 

registrados no P3 e P4 (Tabela 1). 

 

Pontos 
Nitrato 

(μg Lˉ¹) 

Fosfato 

(μg Lˉ¹) 

Profundidade 

(m)  

Vazão 

(m³/s) 

P1 0 0.04 0.30 0.007 

P2 0.02 0.09 0.44 0.45 

P3 0.05 0.20 0.32 0.85 

P4 1.00 0.09 0.51 0.68 
Tabela 1: Variação espacial das condições ambientais analisadas 



 

 

Foram identificados 28 táxons infragenéricos, pertencentes 

a cinco famílias, Difflugidae (10 táxons), Arcellinidae e 

Centropyxidae ambas com 8 táxons cada, Trigonopyxidae e 

Lesquereusiidae com 1 táxon cada. 

Considerando a abundância média das amebas testáceas, foi 

observado os maiores valores deste atributo em P3 (5401 

ind.m³) e P2 (3300 ind.m³) (Figura 2). O P2 representa o 

primeiro ponto, após a nascente, que não sofre intervenção 

antrópica e o P3, embora sofra interferência da atividade de 

piscicultura, pode ser considerado menos impactado quando 

comparado ao P4, que acumula os despejos a montante do 

rio. 

Estudos realizados por Schwind et al. (2017), apontam que 

existe um limiar de tolerância das amebas testáceas em 

relação a variação da concentração de nutrientes nos 

ambientes aquáticos. A falta dos mesmos ou a concentração 

em demasia podem afetar o estabelecimento das espécies 

nesses ambientes. 
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Figura 2: Abundância média de amebas testáceas durante o 

período de estudo na sub-bacia do rio Alívio-PR. 

De acordo com a dominância relativa das amebas testáceas, 

pode-se observar que P1, P2 e P3 apresentaram dominância 

de espécies pertencentes as famílias Arcellinidae e 

Centropyxidae, enquanto que P4, além de representantes 

dessas famílias citadas acima, registrou, também, Difflugia 

pseudogramen como uma espécie dominante (Figura 3). 

O predomínio de espécies pertencentes a Arcellinidae e 

Centropyxidae nos pontos de coleta pode ser justificado 

pelo fato do ambiente se tratar de um rio que apresenta 

velocidade de corrente. Essas espécies apresentam 

adaptações como teca achatada, de baixa densidade e 

produção de vacúolos gasosos que permitem permanecer à 

deriva (Velho et al. 2004). Além disso, estudos realizados 

por Schwind et al. (2017) corroboram com o presente 

estudo, pois também observaram dominância de D. 

pseudogramen em ambientes com aumento da concentração 

de nutrientes, inferindo, assim, que essa espécie pode ser 

considerada potencialmente indicadora ambiental de 

sistemas aquáticos mais produtivos. 
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Figura 3: Dominância relativa de amebas testáceas durante o 

período de estudo na sub-bacia do rio Alívio-PR. 

4 CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que as ações antrópicas (piscicultura, 

suinocultura e pecuária) alteraram a variação espacial das 

condições ambientais e, consequentemente, a estrutura da 

comunidade de amebas testáceas no decorrer da sub-bacia 

do rio Alívio, salientando o papel bioindicador desses 

organismos nesse ambiente. Julga-se necessária uma 

avaliação temporal nesse sistema, afim de identificar o real 

impacto das ações antrópicas sobre a biodiversidade local. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Levando em conta o atual nível de desenvolvimento 

industrial e a iminente necessidade de expansão urbana, 

efluentes sanitários e industriais são lançados de maneira 

indiscriminada no meio ambiente, sem levar em conta que 

estes podem causar danos à saúde humana e o desequilíbrio 

de ecossistemas aquáticos.  

Diferentes contaminantes são lançados em corpos hídricos, 

entre eles os denominados contaminantes emergentes que 

podem estar presentes no meio aquático e terrestre. Existem 

diversas substâncias classificadas como contaminantes 

emergentes, entre elas: hormônios naturais e sintéticos, 

bisfenol A, atrazina, triclosan, cafeína e outros (Raimundo, 

2007). Estas substâncias estão presentes no meio ambiente 

em baixas concentrações, conforme Bila e Dezotti, (2007), 

na ordem de nanogramas por litro e microgramas por litro e 

podem estar contaminando os corpos hídricos utilizados 

como mananciais para o abastecimento público. 

A cafeína é uma das substâncias mais consumidas no 

mundo e se encontra em alimentos, bebidas, condimentos, 

tabaco e medicamentos. (Chen, et al. 2002). Independente 

dos efeitos causados pela cafeína ao meio ambiente serem 

desconhecidos e esta substância não ser considera capaz de 

alterar o sistema endócrino. Muitos autores consideram essa 

substância como um indicador de contaminação por 

atividades antrópicas. (Ghiselli; Jardim, 2007); (Raimundo, 

2011); (Ide, 2014). 

O bisfenol A é um composto químico utilizado em 

processos produtivos como monômero na produção de 

polímeros e resinas de poliéster estireno insaturadas, como 

fungicidas, retardantes de chama, estabilizante na 

manufatura de plásticos (inclusive embalagens de 

alimentos), selante dentário e outras. A presença deste 

composto no meio ambiente ocorre principalmente pelo 

resultado da lixiviação dos produtos fabricados a partir do 

bisfenol A, podendo ser encontrando em diferentes meios, 

como: ar, água, solo, sedimento e biota. (Ghiselli; Jardim, 

2007).  

Estrogênios são hormônios importantes para o 

desenvolvimento sexual e reprodutivo, principalmente para 

mulheres. Eles são excretados através das fezes e urina. 

Esses compostos são liberados nos esgotos, chegam às 

Estações de Tratamento de Efluentes e, depois, são 

despejados nos corpos hídricos que são geralmente as fontes 

de captação de água (Sporh et al., 2014). 

Os contaminantes emergentes não são abordados por 

legislações e não possuem limites para controle. Além disto, 

as estações de tratamento de efluentes e as estações de 

tratamento de água operam utilizando tratamentos 

convencionais e que não são efetivos na remoção de 

diversos contaminantes, que por sua vez podem se encontrar 

inclusive na água utilizada para o consumo (Raimundo, 

2007).  

Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar a presença dos contaminantes emergentes cafeína, 

bisfenol A e 17β-estradiol em amostras de água potável. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia para análise dos contaminantes foi 

desenvolvida nas seguintes etapas: campanha amostral, 

procedimentos de coleta, extração em fase sólida e análise 

cromatográfica. 

2.1 Amostragem e procedimentos de coleta 

Foram efetuadas 3 campanhas amostrais com intervalo de 7 

dias entre cada uma delas. O ponto para amostragem 2 da 

água potável foi em uma torneira. Para a realização dos 

procedimentos de coleta, transporte e armazenamento, 

adotaram-se técnicas limpas durante todasas etapas 

envolvidas, visando a não contaminação das amostras. 

Além disso, todos os materiais e vidrarias utilizados para 

realizar as coletas foram devidamente limpos. 

2.2 Extração em fase sólida 

Para a extração em fase sólida, foram utilizados os 

cartuchos de extração “CARTUCHO SPE CERTIFY 130 

mg, 3 ml BOND ELUT, marca AGILENT”; sistema 

manifold (SUPELCO), com bomba a vácuo acoplada; 

solventes e padrões; unidade filtrante Millex GV de PVDF 

Durapore, diâmetro 33 mm e diâmetro de poro de 0,22 μm; 

Vial 2 mL âmbar rosqueável com tampa de vial 9 mm de 

rosca azul septo PTFE. Durante a passagem de 1 litro de 

amostra pelos cartuchos, tomou-se cuidado com a 

velocidade de passagem tanto dos solventes, como das 

amostras, para evitar a secagem do cartucho. 

Após a eluição e ressuspensão dos cartuchos, as amostras 

contendo os contaminantes em matriz água tratada, foram 

analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência. 

2.3 Cromatográfica Líquida com Espectrometria de 

Massa 

A quantificação dos compostos presente nas amostras foi 

realizada por cromatografia líquida de alta eficiência, no 

modo fase reversa (fase móvel polar e fase estacionária, 

apolar). Foi utilizado o equipamento Cromatógrafo 

Líquido, modelo 1260, marca Agilent com detector de 



 

 

espectro de massas (MS) single quadrupolo, modelo 6120, 

também da marca Agilent. A coluna (fase estacionária) 

utilizada para a separação dos analitos foi a Zorbax XDB-

C18 (2,1 x 150 mm x 5 µm). A fase móvel foi composta de 

uma solução de formiato de amônio 5 mM marca VETEC, 

ácido acético glacial 0,1 %, marca Synth, ambos com grau 

analítico e acetonitrila grau HPLC.  

Após a identificação dos analitos no modo SCAN, foi 

realizada a corrida no modo SIM (Single Ion Monitoring), 

onde somente os íons dos analitos foram identificados e 

seus devidos tempo de retenção. Neste modo a identificação 

torna-se mais precisa e seletiva a análise.  

O detector espectrômetro de massa possui fonte de 

ionização eletro Spray (Electro Spray Ionization – ESI) e 

opera nos modos: positivo (ESI +) e no negativo (ESI -). 

Neste trabalho, para a identificação do 17β-estradiol e 

cafeína foi utilizado o modo ESI + (positivo) e para o 

Bisfenol A o modo ESI – (negativo).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados médios das 4 

injeções feitas no equipamento para as amostras de água 

potável. 

 

17β-estradiol 

(μg/L) 

Cafeína 

(μg/L) 

Bisfenol A  

(μg/L) 

4,96 30,68 54,54 

27,12 23,33 23,51 

 22,04 33,75 
Tabela 1 – Concentrações médias dos compostos na água tratada 

 

Raimundo (2011) também analisou a água tratada em 

diferentes bairros no município de Campinas, com o intuito 

de analisar a eficiência das estações de tratamento de água 

do município e verificar a qualidade da água que é 

distribuída à população, quanto à presença de interferentes 

endócrinos e cafeína. As concentrações de bisfenol A 

variaram entre 0,0015 e 0,026 μg L-1, e esteve presente em 

todos os pontos amostrais, não apresentando variações entre 

os períodos de secas e cheias dos rios. As concentrações de 

cafeína variaram entre 0,047 – 4,324 μg L-1, variando 

significativamente entre os períodos de seca e estiagem. 

Ghiselli (2006) avaliou a concentração de 17β-estradiol, 

cafeína e bisfenol A, em águas tratadas na Região 

Metropolitana de Campinas (SP), e encontrou 

concentrações de 2,2 - 0,4 μg/L para 17β-estradiol, 2 – 3,6 

μg L-1 para o bisfenol A e de 0,4 – 3,8 μg L-1 para a cafeína.  

Observa-se uma variação entre os resultados obtidos nos 

diferentes estudos. Tal fato pode ser associado às etapas de 

tratamento empregado em cada ETA, bem como a 

qualidade do corpo hídrico que abastece cada estação. 

As concentrações encontradas na água tratada são 

consideradas elevadas, demonstrando que o tratamento do 

tipo convencional empregado pela estação de tratamento de 

água é ineficiente na remoção destas substâncias.  

Com base nos resultados, acredita-se que estes compostos 

podem estar presentes durante todo o ciclo de tratamento de 

água. Isto significa que os mesmos após serem excretados, 

atingem os corpos hídricos, são captados pela rede de 

abastecimento de água e estão persistindo ao tratamento 

atualmente adotado, alcançando a população em forma de 

água potável, tornando-se assim, compostos persistentes.  

Portanto, obter uma água potável livre de contaminantes 

emergentes requer processos que removam esses 

compostos. Dessa forma, há uma necessidade de se 

desenvolver e aplicar métodos para remoção dessas 

substâncias em estações de tratamento de água e esgoto, 

com o intuito de reduzir o risco de exposição ao ambiente e 

ao ser humano. 
 

4 CONCLUSÕES 

Quantidades consideráveis de 17β-estradiol, cafeína e 

bisfenol A estão sendo distribuídas para a população em 

forma de água tratada. Pesquisas como essa são 

fundamentais para demonstrar a situação real da água que a 

população está ingerindo em relação aos contaminantes 

emergentes. Este fato deve servir de alerta as autoridades e 

pesquisadores. Estudos devem ser realizados para definir os 

reais efeitos destas substâncias e os métodos utilizados tanto 

para o tratamento de água como para o tratamento de 

efluentes devem ser revistos, tendo em vista a contaminação 

dos recursos hídricos por estes poluentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escassez hídrica é assunto discutido em grandes 

congressos e reuniões nacionais e internacionais que tem 

como foco a melhor utilização dos recursos hídricos. 

Diversos fatores têm grande influência na escassez hídrica, 

como: seca, poluição, má gestão de recursos hídricos por 

parte governamental e falta de conscientização da 

população em geral. 

Os sistemas de captação de água da chuva são algumas das 

soluções ambientais encontradas para redução do 

desperdício e favorecimento da população mais carente 

quanto ao fornecimento de água. Esse sistema é formado 

por uma área de captação, filtros, tubulações para 

escoamento e locais de armazenamento.  

O objetivo foi propor um sistema de captação de água de 

pluvial na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Campus Medianeira visando a redução no consumo de água 

e conscientização de toda comunidade acadêmica quanto a 

importância da gestão da água. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A proposta de implantação do sistema de captação de água 

de chuva foi para a Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Campus Medianeira, estado do Paraná 

(Figura 1), que possui uma população estimada de 45.239 

habitantes (Datapedia, 2016). 

 

 
Figura 1: Localização UTFPR, Campus Medianeira. 

Fonte: Magalhães (2018). 

 

A área para estudo foi o bloco L1 da universidade, com 

intuito do aproveitamento da inclinação do telhado, de 

modo a possibilitar a utilização desta água por gravidade 

para fins menos nobres como para a limpeza interna da 

universidade. 

 

2.1 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados pluviométricos foi obtida da estação 

meteorológica da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Campus Medianeira. A média de pluviosidade 

anual foi de 1.965,5mm para o período de junho de 2017 a 

junho de 2018, sendo que o mês de outubro/2017 teve maior 

intensidade, com média de 478,3 mm, e março o mês com 

menor chuva com 3,4mm. 

Foram realizadas entrevistas com a comunidade acadêmica 

e os colaboradores de serviços gerais para a obtenção de 

informações sobre o atual estado da gestão hídrica na 

universidade, para que haja uma análise sob o ponto de vista 

dos usuários, que são as pessoas que têm um convívio diário 

no local, e que podem expressar as possíveis carências no 

local de reuso de água. 

 

2.2 Dimensionamento do Sistema de Captação 

 

A metodologia para o dimensionamento do sistema de 

captação de água pluvial foi de acordo com a norma NBR 

15.527, que fornece os requisitos para o aproveitamento de 

água de chuva de coberturas em áreas urbanas para fins não 

potáveis, ou seja, na irrigação de gramados e plantas 

ornamentais, lavagem de veículos, limpeza de calçadas e 

ruas, limpeza de pátios, espelhos d'água e usos 

industriais (ABNT, 2007). 

Para o cálculo do dimensionamento do reservatório de água 

de chuva utilizou-se o método de Azevedo Neto da NBR 

15.527, por melhor representatividade, pois contempla os 

meses de pouca chuva (ABNT, 2007). O volume de chuva é 

obtido pela seguinte equação:  

 

𝑽 =  𝟎, 𝟎𝟒𝟐 𝒙𝑷 𝒙 𝑨 𝒙 𝑻 (1) 

onde:  

✓ P é o valor numérico da precipitação média anual, 

expresso em milímetros (mm);  

✓ T é o valor do número de meses de pouca chuva ou 

seca;  

✓ A é o valor da área de coleta em projeção, expresso 

em metros quadrados (m²);  
 
 



 

 

 

✓ V é o valor do volume de água aproveitável e o 

volume de água do reservatório, expresso em litros 

(L).   
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De posse das informações obtidas sobre área de captação, 

funcionamento de um sistema de cisterna e características 

climáticas da região estudada se pode estipular o volume 

mínimo necessário para a cisterna suportar toda a chuva 

recolhida através da equação da referida norma.  

Para isso, se considerou que será recolhida água de apenas 

um quarto (1/4) da área total de captação da universidade, e 

quatro (4) meses de pouca chuva. Então, calcula-se o 

volume de água total que o sistema conseguirá captar: 

𝑉 = 0,042 𝑥 1965,5 𝑥 303,935 𝑥 4 

𝑉 = 100.360,55 𝐿    

 

E de acordo com o cálculo, a quantidade de água a ser 

captada no Campus e conforme a pluviosidade da região 

será de 100.360,55 litros/ano, ou seja, aproximadamente 

8.363 litros/mês. Mas, como não haveria viabilidade para 

instalação de um reservatório deste volume anual, devido à 

falta de estrutura e alto custo, foi dimensionado um sistema 

de captação de menor volume e com instalação de 

extravasor para saída do excesso de água. 

Assim, se estabeleceu como um reservatório adequado de 

10.000 litros, pois suas dimensões se enquadram ao espaço 

requerido para a instalação no local, sem que haja qualquer 

interferência na área passagem de pessoas e acesso à lateral 

do bloco da universidade, no caso de uma possível 

manutenção do bloco ou mesmo do sistema de captação 

(Figura 2). 

 
Figura 2: Dimensões do reservatório de água. 

Fonte: Fiberlight (2018). 

 

A quantidade de aproximadamente 8.363 litros/mensal de 

água recolhida pelo sistema poderá ser utilizada para fins 

não-potáveis, ou seja, utilização em atividades menos 

nobres, como lavagem dos blocos, corredores, pisos de salas 

de aula, irrigação de jardins, dentre outros fins que não 

exijam maior grau de pureza da água. Além disso, se 

apresenta como um excelente mecanismo de 

conscientização da comunidade acadêmica, sendo assim 

uma proposta pioneira em soluções ambientais na 

universidade. 

A pesquisa foi realizada com 31 acadêmicos e 11 

colaboradores de serviços gerais da universidade e se 

obteve algumas informações interessantes a respeito do 

fornecimento de água, que em a maioria da comunidade 

universitária não tinha conhecimento que o fornecimento de 

água no local é de poço artesiano (Figura 3). 

 

 
Figura 3: Pesquisa com a comunidade universitária. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

De acordo com o Plano Diretor de Medianeira, na Lei do 

Meio Ambiente, art. 40 e 41, visa a criação e implantação 

de construções de reservatórios para a captação de água da 

chuva de baixo custo para a população de baixa renda e, 

também a elaboração de convênios com instituições de 

ensino e entidades privadas (Medianeira, 2007). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Apesar de não ser possível a coleta na totalidade da água de 

chuva para reutilização na universidade, a utilização de 

cisterna para a coleta de água de chuva se mostra altamente 

eficiente como meio adequado para conscientização, 

reutilização e redução do consumo de água por meio de 

retirada de poços artesianos, além de readequação à Lei de 

Águas e ao Plano Diretor do município.  

Segundo pesquisa realizada entre alunos e servidores de 

serviços gerais do campus, todos os envolvidos 

demonstraram que há grande interesse por parte da 

comunidade acadêmica em geral no incentivo à reutilização 

de água, seja por meio da limpeza de corredores ou irrigação 

de jardins (fins não-potáveis), podendo ser expandido para 

utilização em vasos sanitários de banheiros.  

Portanto, todo o processo de implementação de cisternas 

implica em uma melhor política de gestão hídrica e 

conscientização de todo o Campus universitário. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, ocorre a expansão da urbanização, 

industrialização e agricultura irrigada, fato este que reflete 

no aumento pela demanda hídrica, na qual torna-se 

importante técnicas de manejo mais adequadas para 

aproveitar de forma eficiente este recurso (Vilas, 2003). 

Neste sentido, a reutilização é vista como uma solução 

para enfrentar a crise hídrica, sendo considerada um 

instrumento de gestão ambiental (Souza et al., 2015). A 

prática de reuso de água no meio agrícola, além de garantir 

a recarga do lençol freático, pode servir para fertirrigação 

de diversas culturas, e até mesmo na dessedentação de 

animais (Braga & Hespanhol, 2015).  

O aproveitamento da água de chuva no Brasil se iniciou 

com a construção de cisternas, sobretudo na Região 

Nordeste. Para tanto, foram criados programas pelo governo 

para melhorar a qualidade de vida da população do 

semiárido brasileiro (Moura et al., 2007).  

Existem diferentes métodos de coleta de águas pluviais, 

de forma geral calhas são instaladas em telhados das 

construções e a água recolhida é direcionada através de 

tubulações até uma cisterna, onde fica armazenada para 

posterior utilização (Tomaz, 2001).  

Neste contexto, o objetivo do trabalho foi propor um 

sistema de captação de águas pluviais para redução do 

consumo de água em uma propriedade rural. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A metodologia do trabalho se baseou na coleta de dados 

primários do sistema produtivo e consumo de água da 

propriedade rural; e os dados secundários consistiram em 

levantar informações sobre os dados de precipitação na 

região de estudo e sistemas sobre o uso de águas pluviais 

em propriedades rurais.  

Para o cálculo do volume de chuva a ser captado pelo 

sistema em estudo, utilizou-se a metodologia da NBR 

15527:2007 que trata dos requisitos para aproveitamento de 

água de chuva para fins não potáveis (Equação 1) (ABNT, 

2007).  

 

V = 0,042 x P x A x T                 (1)   

 

 V: Volume de chuva captado, em L; 

 P: Precipitação média anual, em mm; 

 A: Área de coleta, em m²; 

 T: Número de meses de pouca chuva. 

Os dados pluviométricos foram cedidos por uma 

estação meteorológica da região do período entre 2015 a 

2017. Quanto a estimativa de custo para instalação do 

sistema na propriedade rural foi obtida uma média de 

orçamentos em empresas de material de construção da 

região. 

O trabalho foi realizado em uma propriedade rural da 

região Oeste do Paraná. O ciclo produtivo da propriedade 

rural inicia com o plantio do milho para transformar em 

silagem, que servirá de alimento para o rebanho, e assim, 

garantir a produção de leite de qualidade. O efluente gerado 

no processo de manejo dos animais é utilizado como 

biofertilizante no plantio do milho, de modo que toda a 

produção seja sustentável e garanta maior rendimento ao 

produtor rural (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1: Ciclo produtivo da propriedade rural. 

 

Atualmente a água utilizada neste local provém de poço 

artesiano e dentre as atividades identificadas que consumem 

água se destacam: a sala de descanso e alimentação dos 

animas, o que resulta na geração de efluentes e maior 

consumo de água para limpeza; e também a sala de ordenha, 

onde é realizada a retirada do leite das vacas, local onde se 

encontram equipamentos que necessitam sempre estar 

higienizados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Construção do Sistema de Captação  

 

Para a construção da cisterna foi definido um local 

adequado, de modo a captar a maior quantidade possível de 

água pluvial, bem como adaptar as calhas e encanamentos 

no telhado do galpão da propriedade rural.  

 



 

 

O telhado onde seria instalado as calhas para recolher 

a água da chuva, possui 300 m² e a cisterna prevista consiste 

em uma caixa d’água de 20.000 L de capacidade (Figura 2).  
 

 
Figura 2: Armazenamento de água da chuva. 

Fonte: Adaptado de Quitaiski et al. (2017). 

 

3.2 Dados Pluviométricos  

 

Os dados de pluviosidade são importantes para 

calcular a estimativa de chuva a ser captada pelo sistema 

proposto. Na coleta de dados pluviométricos em 2015 foi 

obtida precipitação de 2.162 mm, enquanto a precipitação 

média de 2016 e 2017 foram de 1.325 mm e 1295 mm, 

respectivamente. 

De acordo com os dados do Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM,2006), a região oeste do Paraná, apresentou 

entre os anos de 1977 e 2006 uma precipitação média de 

1.800 mm.  

 

3.3 Cálculo do Sistema de Captação de Água Pluvial 

 

Diante dos dados de pluviosidade e a aplicação da 

metodologia da NBR 15527:2007, a média mensal de água 

pluvial a ser captada na propriedade rural será de 7.560 

litros, conforme a equação a seguir. 

 

V = 0,042 x P x A x T 

V = 0,042 x 1800 x 300 x 4 

V = 90.720 litros/ano 

   
Ou seja, com base na média pluviométrica de 1977 a 

2006 da região oeste do Paraná (1.800 mm), área de coleta 

do telhado do galpão da propriedade (300 m²), número de 

meses de pouca chuva (4), além do volume de chuva 

captado (0,042) resultou em 90.720 litros/ano e 7.560 

litros/mês de água pluvial captada.  

 

Sabe-se que o consumo diário de água na propriedade 

rural é de aproximadamente 15 mil litros/dia, utilizada 

principalmente nas atividades relacionadas à produção de 

leite. Ressalta-se que, a demanda de água na atividade 

produtora de leite varia, pois em meses mais quentes os 

bovinos consomem mais água para dessedentação.  

Assim, a água captada será destinada para a 

dessedentação dos animais, bem como na limpeza da sala 

de ordenha, locais de descanso e alimentação dos animais.  

 

3.4 Estimativa de Custo do Sistema de Captação  

 

A estimativa de custo para a implantação o sistema de 

captação de água de chuva foi aproximadamente R$ 

8.887,60. Além disso, o proprietário precisaria acrescentar 

o valor de mão de obra para a instalação do sistema, sendo 

boa parte realizada pelo próprio agricultor.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

A aquisição do sistema de captação de água pluvial na 

propriedade rural permite a racionalização do consumo de 

água e economia no uso de água potável, captada de poço 

artesiano, que antes se destinava para fins não nobres. 

Portanto, a captação de águas pluviais será destinada à 

lavagem da sala de ordenha e limpeza do curral, de modo a 

resguardar as reservas subterrâneas de água potável.  
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de ocupação urbana possibilita distintas 

mudanças nas condições ambientais. Quanto a hidrografia, 

nota-se mudanças no ciclo hidrológico e na poluição das 

águas. Ao analisar condições de infiltração juntamente 

com a canalização de rios e córregos, observa-se o 

aumento de volumes escoados e possíveis enchentes 

(DALLA COSTA, 2008). 

O rio Cachoeira é de significativa importância para o 

município de Joinville/SC. Relatos indicam que a 

colonização se deu em torno do rio Mathias e do rio 

Cachoeira, que também serviu de ligação com o porto de 

São Francisco do Sul, para o escoamento de mercadorias 

(SILVEIRA, 2008). Sua extensão territorial é praticamente 

ocupada pela área urbana. Cerca de 50% da população do 

município encontra-se na bacia hidrográfica deste rio. Ao 

longo do seu traçado observam-se lançamento de efluentes 

domésticos e industriais, comprometendo a qualidade da 

água deste recurso hídrico (PMJ, 2014). Suas nascentes 

localizam-se no bairro Costa e Silva e a foz encontra-se 

em região estuarina sob influência das marés e presença de 

remanescentes de manguezais. É possível notar a inversão 

do fluxo da água do rio (remanso) em alguns períodos, até 

quase metade do seu percurso. Pelo fato das baixas 

altitudes na foz do rio Cachoeira e com efeito das marés 

astronômicas e das chuvas, há ocorrência de inundações na 

região central da cidade (PMJ, 2010).  

Indicadores ambientais são estatísticas selecionadas que 

representam alguns aspectos do estado do meio ambiente, 

dos recursos naturais e de atividades humanas relacionadas 

MMA (2015). São ferramentas indispensáveis para o 

acompanhamento e definição de ações e estratégias e 

englobam preservação, utilização sustentável dos recursos 

naturais, instrumentos econômicos e sociais para a 

melhoria da qualidade ambiental, entre outros. 

A estrutura de classificação - ou marco ordenador - 

utilizada com maior frequência no mundo é o modelo PER 

(Pressão – Estado – Resposta), desenvolvido pela OCDE 

na década de 90. Este modelo permite que os indicadores 

ambientais sejam estruturados em diferentes categorias, de 

acordo com sua relação direta ou indireta com: a) as 

causas ou fontes das pressões exercidas pela sociedade 

sobre o meio ambiente; b) a identificação/caracterização 

do estado do meio ambiente decorrente dessas pressões ou; 

c) as respostas da sociedade para reverter ou controlar os 

problemas ambientais identificados. 

Por meio deste estudo, pretendeu-se conhecer a pressão 

antrópica sofrida pelo rio Cachoeira em Joinville / SC, 

debido à urbanização. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

Inicialmente delimitou-se a área de estudo, que foi 

dividida em 18 trechos para facilitar a aplicação da 

metodologia. Após a delimitação dos trechos, visitas em 

campo foram realizadas para coletar dados. Os parâmetros 

que não puderam ser observados in loco foram analisados 

de acordo com as imagens de satélite (Google Earth) e de 

bases cartográficas (SIMGEO). Cada trecho foi percorrido 

e observado nas duas margens. Nos locais onde a 

visualização não foi possível, as informações foram 

obtidas por meio de relatos da população ali residente 

(Figura 1). 

 
Figura 1: Localização do Rio Cachoeira em Joinville (SC) 

e dos 18 pontos de coleta. 

2.2 Indicadores e Parâmetros 

Nas verificações em cada trecho foi preenchida uma Ficha 

de Caracterização da Degradação Ambiental em que os 

indicadores estabelecidos foram observados, analisados e 

pontuados da forma mais coerente possível. Todos os 

indicadores selecionados foram subdivididos em 

parâmetros para melhor interpretação dos dados colhidos. 

Aos parâmetros foram atribuídos pontos de 0 a 5, 

conforme o grau de degradação observado (DALLA 

COSTA, 2008; FREITAS FILHO, 2010). Os indicadores e 

parâmetros analisados constam da Tabela 1. 



 

 

Indicador Parâmetro 

1. Mata ciliar 
1.1 Corte ou remoção da vegetação 

1.2 Presença de espécies exóticas 

2. Erosão e 

assoreamento 

2.1 Processos erosivos nas margens 

2.2 Presença de sedimentos nas 

margens 

2.3 Obstrução do leito por acúmulo 

de sedimentos 

3. Modificação do 

curso d’água 

3.1 Retificação da seção transversal 

3.2 Presença de revestimento da 

seção transversal 

3.3 Canalização ou tamponamento 

3.4 Corte de meandros 

3.5 Retirada de água sem alterar a 

vazão normal do rio 

3.6 Retirada de água afetando a vazão 

normal do rio 

3.7 Obstruções por pontes ou 

travessias inadequadas 

 

4. Poluição 

4.1 Presença de resíduos sólidos nas 

margens ou no leito do rio 

4.2 Lançamento de efluentes e 

presença de conexões de esgoto 

4.3 Lançamento de águas pluviais 

urbanas 

5. Edificações 

5.1 Presença de edificações, 

causando impermeabilização do solo 

5.2 Impermeabilização por áreas de 

esporte, lazer ou infraestrutura 

pública 

Tabela 1: Indicadores e parâmetros avaliados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A soma de todos os impactos dos trechos do Rio 

Cachoeira mostra que aqueles menos impactados são os de 

números 1 e 18, respectivamente, com 22 e 30 pontos. 

Estes trechos sofrem menor urbanização (Figura 2). 

 
Figura 2: Degradação ambiental do Rio Cachoeira. 

Os trechos com maior grau de impactos são os de números 

10 a 15, com 40 pontos ou mais. Localizam-se no Centro 

da cidade e são muito populosos. Sofrem com as ações 

antrópicas, edificações e de empresas ali instaladas. 

A restauração da mata ciliar seria a ação de revitalização 

mais indicada para o rio Cachoeira. Esta vegetação protege 

as margens do rio contra a erosão e regula o fluxo hídrico, 

retendo água da chuva e a liberando gradativamente ao 

lençol freático, também reduzindo o impacto da chuva no 

solo (CASTRO, 2012). Como resultado, ocorre o controle 

da erosão, conservando os solos e regulando a vazão do 

rio, reduzindo a intensidade dos extremos de estiagem ou 

de enchentes (CARPANEZZI, 2010). 

Os processos erosivos verificados contribuem para a 

produção dos sedimentos. Além da recomposição da 

vegetação, medidas de drenagem para impedir a ação 

erosiva das águas sobre os solos são essenciais. 

Durante o percurso do Rio Cachoeira observou-se 

diminuição de áreas de lançamento de esgoto, porém, estas 

ainda existem e prejudicam a qualidade das águas. 

4 CONCLUSÕES 

A principal causa da degradação do Rio Cachoeira é a 

urbanização. Os trechos mais impactados possuem maior 

área impermeabilizada, indústrias e muitas residências. Os 

pontos com menos impactos localizam-se próximo às 

nascentes e à foz do rio, devido à menor urbanização. As 

medidas de revitalização sugeridas, a conscientização 

ambiental da população e do poder público podem 

propiciar uma melhor qualidade das águas deste rio. 
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1- INTRODUÇÃO 

Grande parte dos métodos empregados na 

estimativa da altura de ondas geradas pela ação 

do vento necessita da determinação do 

comprimento do fetch. É a partir da 

quantificação do Fetch que se torna possível 

determinar elementos relacionados a ondas de 

vento, como altura, energia, período e 

profundidade de mistura, necessários para tratar 

aspectos hidrodinâmicos e relacionados a 

ressuspensão de sedimentos no corpo hídrico. A 

excessiva quantidade de operações geométricas e 

matemáticas exigidas pelo método de Saville 

quando aplicado a corpos de água interiores 

(onde a margem é condição de restrição) pode, se 

não usado uma base gráfica suficientemente 

precisa da margem acrescido da subjetividade do 

operador, não assegurar um grau de precisão 

satisfatório. Assim exposto, esta comunicação 

científica traz à luz esta discussão, aplicando 

uma solução clássica baseada no emprego de 

método adequado a águas interiores (Saville, 

1954), via processamento automatizado por meio 

do modelo ONDACAD. Esta abordagem permite 

a obtenção de representações bidimensionais de 

campos de fetch, o qual se constitui no objetivo 

do presente estudo. 

2- MATERIAIS E MÉTODOS  

A determinação da distribuição do fetch é feita 

com base no método geométrico de Saville 

(1954). De acordo com o método, o fetch em 

cada ponto e para determinada direção é definido 

pela equação 1. 

i i i

i i

F x cos cos      (1) 

onde αi é o ângulo entre a direção do vento e a 

direção secundária; e xi é o comprimento na 

direção secundária.  

No presente trabalho é introduzido um 

importante aperfeiçoamento. O fetch passa a ser 

determinado por um método integral, ao invés de 

um somatório, conforme mostrado pelas 

equações (2) e (3): 









ddFF  

 cos/cos   (2) 

4/0       (3) 

A distribuição do fetch de modo automatizado é 

realizada por um programa concebido em 

linguagem LISP denominado ONDACAD. 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de simulação computacional permitiu 

a geração de 16 mapas temáticos para cada 

condição de campo de vento uniforme, 

totalizando 64 mapas. As maiores profundidades 

atingidas pelas ondas para cada direção deram 

origem à tabela 1. 

E ENE NE NNE N NNW NW WNW

1,17 1,18 1,19 1,25 1,22 1,12 1,04 1,02

W WSW SW SSW S SSE SE ESE

1,11 1,23 1,24 1,19 1,15 1,03 1,04 1,06

FETCH(km)

FETCH(km)

Direção

Direção

 
Tabela 1: Maior comprimento de fetch para cada 

direção 

Pela grande quantidade de mapas gerados, 

decidiu-se por apresentar os mapas referentes à 

direção mediana de cada quadrante (Figura 2). 

Com base nos 16 mapas gerados foi determinada 

a localização dos pontos de maior comprimento 

de fetch para cada direção (Figura 1). 

 
Figura 1: Localização dos maiores comprimentos de 

fetch 



 

 

 
Figura 2: Mapas de distribuição do fetch para quatro 

direções 

3-CONCLUSÕES 

O modelo ONDACAD, executado em linguagem 

AutoLISP, ao ser processado em cada nó da 

malha, eliminou a subjetividade do operador no 

processo, gerando regiões identificadas por meio 

de cores, viabilizando aplicar o conceito de 

campo de fetch como uma distribuição 

bidimensional. Isto permitiu determinar o 

comprimento das pistas máximas, além de 

possibilitar a localização das coordenadas dos 

pontos de ocorrência. 

O método proposto por Saville (1954), de 

aplicação difícil pelo projetista, por exigir uma 

excessiva quantidade de operações gráficas, pôde 

ser aplicado com sucesso pela utilização de 

processamento computacional. 

Para o reservatório de Capivari-Cachoeira, os 

máximos comprimentos determinados pelo 

estudo variam de 1,02km a 1,25 km, relativos 

respectivamente às direções WNW e NNE. 

O presente trabalho contribuiu de forma 

significativa para uma definição segura desta 

importante variável necessária na estimativa de 

altura de ondas geradas pelo vento. 
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1 INTRODUÇÃO 

O grafeno é uma monocamada de átomos de carbono, com 

uma espessura de apenas um átomo, montada em uma 

estrutura cristalina hexagonal em uma rede favo de mel 

bidimensional com átomos de carbono com ligações sp
2
 

hibridizadas (Geim & Novoselov, 2007). Devido à sua 

configuração peculiar, pode apresentar propriedades 

únicas, como alta área específica (Stankovich et al., 2006), 

alta resistência mecânica e elasticidade, sendo excelente 

condutor elétrico, de corrente e de calor, além de ser 

estável em temperatura ambiente (Martín & Escarpa, 

2014), e é transparente à radiação ultravioleta, luz visível e 

infravermelho (Lee et al., 2009; Park & Ruoff., 2009). 

O processo de síntese do óxido de grafeno consiste 

basicamente na oxidação do grafite para formação do 

óxido de grafite e posterior esfoliação para formação do 

óxido de grafeno (Krishnamoorthy et al., 2013). 

Embora grafeno e óxido de grafeno sejam bons 

adsorventes para muitos poluentes, sua separação após o 

tratamento pode ser um desafio (Kumar et al., 2014), a 

separação magnética é uma alternativa que surgiu para 

superar esta dificuldade, sendo uma tecnologia inovadora 

que tem ganhado muita atenção nos últimos anos, pois 

oferece uma vantagem significativa sobre outros 

adsorventes, tendo a capacidade de separá-los de uma 

solução aquosa na aplicação de um campo magnético. 

(Wang et al., 2011). 

Nos últimos anos, muitos estudos foram realizados sobre 

grafeno magnético e tratamento de água. Além disso, 

vários artigos de revisão com metodologias, técnicas 

diferentes, desenvolvimentos recentes, desafios e 

aplicações futuras foram publicados. No entanto, uma 

análise abrangente da pesquisa global relacionada a esses 

novos materiais não foi relatada até o momento, portanto, 

as ferramentas de gerenciamento podem ser muito úteis 

para lidar com todas essas informações. 

A cienciometria foi introduzida pela primeira vez em 1969 

(Pritchard et al., 1969), como um método eficaz que usa 

análise quantitativa e estatística para descrever a tendência 

de pesquisa específica de campo que tem sido usada em 

muitos estudos globais específicos de campo 

recentemente. Refere-se à metodologia de pesquisa 

utilizada em biblioteconomia e ciência da informação, que 

utiliza análises quantitativas e estatísticas para descrever 

padrões de distribuição de publicações de acordo com 

algumas categorias, como tópicos, campo, fonte autor, 

instituição ou país (Fu et al., 2013 ). 

O método cienciométrico tem sido amplamente aplicado 

para analisar a produção científica e tendências de 

pesquisa em diversos campos. O Science Citations Index 

Expanded (SCI-EXPANDED), do banco de dados do 

instituto de informação científica Web of Science, é o mais 

importante e mais utilizado para uma ampla revisão das 

conquistas em todos os campos (Ye et al., 2014). 

No presente estudo, foi realizada uma análise 

cienciométrica da literatura publicada na Web of Science 

sobre a pesquisa relacionada ao grafeno magnético para o 

tratamento da água, com o objetivo de analisar as 

publicações, relacionadas ao tema pesquisado, em todo o 

mundo e as tendências atuais e futuras mais relevantes 

relacionadas a este tópico, fornecendo uma base para 

melhor compreensão do desenvolvimento de pesquisa 

global e melhor direcionamento para futuras pesquisas. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os documentos usados neste estudo foram obtidos da 

versão on-line do SCI-Expanded (SCIE), o banco de dados 

Web of Science da Thomson Reuters. Esta plataforma 

pesquisável de publicações dá acesso a várias bases de 

dados e outras fontes de informação técnica que podem ser 

relevantes para a difusão e avaliação da pesquisa 

científica. As bases de dados de citações fornecem 

cobertura autoritativa e multidisciplinar de mais de 12.000 

revistas de pesquisa de alto impacto em todo o mundo, 

incluindo periódicos de Acesso Aberto (Abejón & Garea, 

2015). 

Para esta análise cienciométrica, a busca on-line dentro da 

Web of Science foi realizada pela inserção de “water 

treatment”, “graphene” e “magnetic” como palavras-chave 

no campo tópico do mecanismo de busca, a fim de 

compilar uma bibliografia completa com todos os artigos 

relacionados à pesquisa em materiais grafênicos 

magnéticos no tratamento de água potável publicados até 

2017, como o grafeno é um material relativamente novo 

(Geim & Novoselov, 2007), um período de tempo para a 

identificação cronológica dos artigos não foi delimitado. 

Posteriormente, foram selecionados os artigos que 

realmente trabalhassem com o tema buscado. 

Para obter as informações de tendências de pesquisa, todos 

os artigos compilados foram avaliados com os seguintes 

aspectos: ano de publicação, países autorais e distribuição 

em áreas de pesquisa. 

3 RESULTADOS 

Na etapa inicial do processo de busca, realizada em 

novembro de 2017, foram encontradas 100 publicações 

científicas no banco de dados da Web of Science, esses 

dados foram filtrados buscando os artigos relacionados a  



 

 

grafeno magnético no tratamento de água, resultando em 

56 publicações. A distribuição da produção anual de 

publicação identificada pela Web of Science é mostrada na 

Figura 1. 

 

Figura 1: Distribuição da produção anual de publicação 

Com base nos resultados apresentados na Figura 1, pode-

se perceber uma tendência geral crescente no número de 

publicações realizadas entre o ano de 2012 à 2015, com 

um declínio nas publicações realizadas em 2016 e 2017. 

Ao considerar as publicações realizadas nos últimos 3 

anos, observa-se que elas representam quase três quartos 

(73,21%) do número total de publicações. 

A existência de um pequeno número de países que 

dominam a publicação de documentos científicos era 

esperada, pois esse padrão ocorre na maioria dos campos 

científicos (Mela et al., 1999). Os cinco principais países 

classificados pelo número de publicações são apresentados 

na Tabela 1. A China é o país mais produtivo, com 38 

publicações, seguido por pesquisadores sul-coreanos e 

canadenses, com 6 e 4 publicações, respectivamente. 

Lembrando que uma mesma publicação pode conter 

autores de mais de um país. 

 

Posição País Documentos Porcentagem 

1 China 38 55,07% 

2 Coreia do Sul 6 8,70% 

3 Canadá 4 5,80% 

4 Inglaterra 4 5,80% 

5 EUA 3 4,35% 

6 Outros 14 20,29% 

Tabela 1: Os 7 principais países mais produtivos 

As distribuições das áreas de pesquisa são demonstradas 

na Figura 2, onde as 5 categorias mais populares são 

compiladas, levando-se em consideração que algumas 

publicações estão incluídas em mais de uma categoria. 

 
Figura 2: Distribuição das áreas de pesquisa 

O ranking indica que a Química, a Ciências dos Materiais 

e a Engenharia são as 3 principais áreas de pesquisa mais 

comuns. Esses fatos dão uma ideia sobre o grafeno que 

ainda está sendo estudado como material e não é visto 

como uma aplicação, mas isto começa a mudar. 

4 CONCLUSÕES 

Baseado em 56 publicações sobre grafeno magnético 

relacionado ao tratamento de água na base de dados Web 

of Science, este estudo bibliométrico forneceu uma visão 

geral da pesquisa em tecnologia de grafeno magnético para 

tratamento de água e identificou alguns fatores 

significativos. Os artigos foram publicados principalmente 

pela China, e voltados para a área química, indicando que 

o grafeno magnético esta na fase de estudo como material 

e ainda faltam estudos para a sua aplicação.  
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1 INTRODUÇÃO 

Richter (2009) afirma que a alteração físico-química de 

partículas de uma água, caracterizada principalmente por 

cor e turbidez, produzindo partículas que possam ser 

removidas em seguida por um processo físico de 
separação, usualmente a sedimentação, é conhecida como 

coagulação que a princípio envolve a mistura rápida do 

coagulante com a água e, em seguida, a agitação lenta 

(floculação) do material coagulado para formação dos 

flocos. 

Os coagulantes naturais possuem alto poder nos processos 

de coagulação e floculação da água e em especial para 

águas de consumo humano, onde os coagulantes possuem 

o poder de unir as partículas coloidais em suspensão ou 

dissolvidas na água e decantar, nos flóculos gerados pelo 

coagulante natural é possível reter microorganismos que 

estão presentes no meio como por exemplo os coliformes.  

O presente artigo apresenta um estudo bibliográfico de 

variadas metodologias e espécies de coagulantes naturais 

usados para auxiliar no tratamento de água, especialmente 

em comunidades rurais que utilizam água de rios, açudes, 

cisternas, barreiros e etc, caracterizando assim uma água 

barrenta e muitas vezes impróprias para consumo, com o 

uso do coagulante a mesma pode ser utilizada para 
consumo humano, irrigação, para uso de animais, entre 

outras opções nas regiões que não possuem água tratada.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente artigo teve como processo metodológico um 

levantamento documental de artigos e teses em sites 

acadêmicos, seleção destes documentos e escolha daqueles 

que apresentaram variadas espécies de coagulantes 

naturais que podem ser empregadas no tratamento de água 
auxiliando nos processos de coagulação e floculação dos 

sólidos dissolvidos e presentes na água.   

3 RESULTADOS E DISCURSÃO 

De acordo com Hammer (1979), existem substâncias que 

são difíceis de decantarem, denominadas colóides. 

Existem colóides que são conhecidos por não possuírem 

afinidade com a água e por isso dependem da sua carga 
elétrica para manterem sua estabilidade na suspensão, que 

são os colóides hidrofóbicos. Essas partículas formam uma 

enorme área superficial que possuem cargas elétricas 

criando uma barreira repulsiva entre elas, agindo assim 

uma força de repulsão eletrostática desenvolvidas por íons 

positivos na superfície encontrados na solução, de modo 

que as forças gravitacionais não influenciam na sua 

suspensão, ocasionando assim uma estabilidade da 

dispersão coloidal, o que normalmente se nota em águas 
quiescentes (água parada), como é o caso de lagoas, 

barreiros, etc. Logo, faz-se necessário o uso de novas 

alternativas de coagulantes de forma a substituir ou 

auxiliar o processo de coagulação da água destinada ao 

consumo humano (LENZI et al., 2009). 

O uso de polímeros naturais como coagulantes no processo 

de tratamento da água vem sendo utilizado há muito 

tempo. Segundo Baker (1949, apud Libânio, 2016) “no 

século XVI os egípcios utilizavam amêndoas maceradas 

como coagulantes, onde as partículas suspensas e as 

amêndoas formavam uma emulsão com a água e o óleo 

produzido pelos grãos causava agregação das partículas 

para posterior sedimentação nos jarros”. 

Dentre os coagulantes naturais pesquisados tem-se 

mostrado eficaz o de semente de feijão (Phaseolus 

vulgaris) comum na remoção da turbidez da água por 

ultrafiltração (Santos et al., 2006).  Frações de 

ultrafiltração preparadas mostraram diferenças de 

comportamento em relação aos valores de pH e dosagens 
em que eles expressaram sua maior eficiência na remoção 

de turbidez. As maiores atividades de coagulação obtidas 

foram em pH 9,5 com extrato bruto e fração contendo 

moléculas com peso molecular menor que 10 kDa, 50,6% 

e 49,1%, respectivamente. A carga orgânica que 

permaneceu na água após o tratamento foi reduzida 

quando o coagulante natural foi processado por 

ultrafiltração em vez de extrato bruto.  

Keogh (2017) utiliza a semente de Moringa oleifera em 

forma de pó para reduzir a turbidez das amostras de água 

que possuía elevada quantidade de argila com turvação de 

200 ± 5 NTU. Os resultados obtidos demonstraram que 

após 6 horas foi possível inativar as bactérias e reduzir a 

turbidez, mas 48 horas depois ocorreu a regeneração 

noturna e a formação da camada de lodo, concluindo assim 
que inicialmente a espécie utilizada se mostrou eficiente a 

curto prazo e a longo prazo a combinação de pré-

tratamento com pó de sementes de Moringa não se torna 

viável. O mesmo também utilizou sementes de Moringa 

oleifera e teve como objetivo avaliar a solução salina 

como meio potencializador à ação coagulante da semente 

de Moringa oleifera para tratamento de águas para 

abastecimento. 

Kakoi et al., (2016) avaliaram a eficácia da medula de 

banana como um polieletrólito e coagulante natural. A 

biomassa de bananeira foi caracterizada para grupos 

funcionais usando FTIR modelo 8400, ponto de carga zero 



 

 

usando método de adição de sólidos, e composição 

elementar usando o Analisador Elementar Perkin - Elmer 

Série II CHNS/O 2400. Os testes de coagulação e 

floculação foram conduzidos utilizando teste em batelada 

para várias dosagens de medula de banana, valores de pH e 

a turbidez. A remoção foi ajustada com modelos cinéticos 

para remoção de partículas e comportamento de agregação 
de partículas.  

Os grupos funcionais na medula foram os grupos OH, CH, 

CO, CN e os grupos carboxílico (dupla ligação COO) e 
carboxílico iónico (COOH). Ponto de medula de banana de 

carga zero foi pH 4.8. A biomassa continha 32,3% de 

carbono, 4,21% de hidrogênio, 1,46% de nitrogênio, 

43,5% de oxigênio e 0,86% de enxofre. Tratamento de 

água turva com a medula removida até 98.5%, 54.3%, 

96.03%, 98.9%, 88.7%, 100%, 100%, 92, 81%, 100% e  

60% de turbidez, DQO, sólidos suspensos, sulfatos, 

nitratos, cobre, cromo, ferro, zinco , chumbo e manganês , 

Respectivamente, a uma dosagem de banana medula de 

0,1 kg/m e um pH inicial de 4. O processo de floculação 

foi melhor descrito pelo modelo cinético de segunda 

ordem com meia vida τ1/2 de 1,16 minuto e constante de 
velocidade K de 2,676 m3/kg.min. O estudo demonstrou 

que a medula de banana tem potencial para uso como 

substituto dos coagulantes de metais convencionais. 

A capacidade de extratos de sementes de várias espécies 

de castanhas e bolotas para atuar como coagulantes 

naturais foi testada usando uma água sintética turva. Os 

componentes ativos foram extraídos de sementes trituradas 

de Castanha – da - Índia e bolotas de algumas espécies da 

família Fagaceae: carvalho comum, carvalho – da - onça, 

carvalho – vermelho – do - norte e castanheiro-europeu. 

Todos os extratos investigados apresentaram capacidade 

de coagulação e suas quantidades dependeram dos valores 

de pH e turbidez iniciais. Os extratos de sementes de 

castanheiro europeu e de carvalho - comum foram os mais 

eficientes expressando as maiores atividades de 
coagulação, cerca de 80% e 70%, respectivamente, na 

baixa e média turvação da água investigada na menor dose 

de coagulante 0,5 ml / L (SCIBAN, 2009). 

4 CONCLUSÕES 

Existe uma vasta variedade de espécies que podem ser 

utilizadas no processo de coagulação/flotação no 

tratamento de água seja em consonância com o tratamento 

convencional em uma estação de tratamento ou como um 

extrato em regiões semi-áridas que não possuem água 

tratada para a população de determinada localidade e que 

utilizam água de rios, açudes, barreiros, cisternas, entre 

outros meios.  
Outro fator relevante é o custo, no qual a própria 

população, após uma capacitação rápida ou acompanhada 

de um técnico, pode realizar este processo com espécies da 

própria região deixando assim a água própria para 

consumo. Dentre as espécies apresentadas todas 

mostraram com potencial par uso, sendo necessário a 

adaptação da espécie a ser utilizada e a metodologia a ser 

aplicada.  
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INTRODUÇÃO 

São inúmeros os problemas de saúde que estão diretamente 

ligados à falta de saneamento básico no Brasil. Resultando, 

desse modo, em uma gama de doenças transmitidas por 

diversos tipos de vetores (SILVA et al., 2016).  

Para Egri e Pinfield (1998), existe uma estreita relação com 

os diversos fatores macroeconômicos e sociais, a exemplo: o 

crescimento populacional, a desigualdade de distribuição de 

renda, entre outros elementos que contribuem para agravar a 

saúde pública. 

Dentre a problemática moderna associada ao saneamento 

básico, destaca-se a geração de resíduos sólidos. Embora 

muitas iniciativas venham sendo implantadas no país, o 

gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) ainda 

encontra dificuldades para ser executado, pois envolve além 

das questões ambientais,   fatores sociais e sanitários.  

Tendo em vista que os atores sociais geram, separam, 

coletam e dispõem os resíduos sólidos, é fundamental 

entender a percepção de cada indivíduo com o meio 

ambiente. Objetivando, desse modo, engendrar ações 

sustentáveis, tais como a participação  da comunidade local 

em programas de educação ambiental. 

Dentro dos aspectos abordados, o presente estudo teve por 

finalidade diagnosticar a percepção ambiental dos atores 

sociais em Pontal do Paraná, litoral paranaense. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Local de estudo 
O município de Pontal do Paraná, localizado na região 

litorânea do Estado do Paraná, tem população estimada de 

pouco mais de 20 mil habitantes (IBGE, 2016). No entanto 

esse número aumenta expressivamente, em época de 

veraneio, ocasionando aos moradores locais à falta de água 

potável, aumento do fluxo de veículos, alta geração de 

resíduos, dentre outras complicações. 

Coleta de Dados 

Para o entendimento da relação dos atores sociais com seus 

resíduos sólidos, foram aplicadas entrevistas aos moradores 

locais, tais como: comerciantes, pescadores, estudantes, 

professores e donas de casa. No período compreendido entre 

agosto e novembro de 2016.  

Em suas residências, comércio ou escolas, aleatoriamente, os 

entrevistados receberam um formulário, onde constavam 11 

questões, sendo 4 dissertativas. Os mesmos poderiam 

expressar suas opiniões em relação aos programas ambientais 

do município. 

 

Análise Estatística  

A avaliação estatística entre os agrupamentos de dados 

relacionados à segregação de resíduos foi realizada pelos 

testes estatísticos de Kruskal Wallis, seguido pelo teste de 

Wilcoxon. Todos os testes tiveram nível de significância α de 

0,05. Para as demais avaliações, os dados foram compilados 

em frequências % e absolutas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No total foram entrevistadas 101 pessoas, entre mulheres 

(53) e homens (48). Os estudantes apareceram em maior 

número (46), seguidos por comerciantes (25), pescadores 

(17), donas de casa que se autodeclararam “do Lar” (6), e 7 

pessoas de profissões diversas. Desses, 50 possuíam idade 

entre 12 e 22 anos, entre 23 a 32 anos (13), 33 a 42 anos (16), 

43 a 52 anos (8), 53 a 62 anos (13), e no grupo de 63 a 72 

anos somente uma pessoa foi entrevistada. 

A idade, é um fator que parece contribuir com a separação do 

lixo. Neste estudo, a maioria dos entrevistados entre 53 e 62 

anos afirmaram ter o hábito de separar os resíduos gerados 

em sua residência e/ou comércio, em contraste com o público 

mais jovem, entre 12 e 22 anos, que responderam não 

segregar seus resíduos (P<0,05) (Figura 1A). Esse 

comportamento dos jovens sugere que, pelo menos para o 

município de Pontal do Paraná, em suas residências, essa 

tarefa está atribuída aos seus pais. 

 

Figura 1 - Hábitos de segregação de resíduos sólidos dos atores 

sociais: A – faixa etária; B – profissão. *P<0,05. 

 

 

Em relação ao nível de escolaridade e a separação dos 

resíduos sólidos, dos atores sociais que cursaram até o ensino 

fundamental, 44,12% segregam; os que cursaram até ensino 

médio, 47,37%; dos que cursaram o Ensino Superior, 

55,56%; e a fração que não possuía nenhuma formação 

escolar, afirmou não adequar seus resíduos à coleta seletiva. 

Também foram questionados os moradores que não 

segregam os seus resíduos, 22,77%  responderam que não 

realizam tal tarefa por falta de tempo, já 38,61% relatam a 



falta de um Programa Municipal de Coleta Seletiva e os 

6,93%  restantes consideravam desnecessário tal 

procedimento. 

A geração de resíduos sólidos é um dos principais problemas 

socioambientais que a maioria dos municípios enfrentam, 

tratando-se de um desafio para o poder público (SILVA & 

PRZYBYSZ, 2014), e o grau de escolaridade sugere ser uma 

variável importante a ser considerada nos programas de 

gerenciamento ambiental do município.   

Os entrevistados que concluíram o ensino superior, relataram 

que durante a vida acadêmica compreenderam a importância 

da segregação dos resíduos. Logo, essa informação, ressalta 

a importância de temas ambientais estarem inseridos na 

educação formal.  

Os comerciantes, contudo, declararam realizar a segregação 

dos resíduos (Figura 1B).  Nos diálogos com esse público, 

ficou evidente que a presença de catadores influenciava neste 

comportamento.  

Quando questionados, acerca da disposição final dos resíduos 

sólidos gerados, quase metade dos atores sociais mencionou 

que a disposição final dos resíduos (originados no município 

de Pontal do Paraná) tem como destino um lixão a céu aberto. 

O que não condiz com a realidade, pois o município envia os 

resíduos coletados para um aterro sanitário desde o ano de 

dois mil (FIGUERÊDO, 2008).  

Constatou-se durante o estudo que, aliado à disposição 

inadequada dos resíduos, está a ausência de um programa de 

coleta seletiva municipal eficiente, sendo necessário sua 

divulgação, ampliação e melhoria da infraestrutura para os 

catadores que são os principais agentes desse programa.  

CONCLUSÕES 

A percepção dos atores sociais em relação aos resíduos 

sólidos, demonstrada neste trabalho, evidenciou-se de forma 

heterogênica, variando conforme  o grau de escolaridade, o 

nível cultural e o meio social no qual vivem. Observa-se que 

o grau de instrução mais elevado e a menor faixa etária, são 

as categorias que mais segregam os resíduos. Fora constatado 

que a percepção ambiental de cada ator social entrevistado,  

assemelha-se com o grupo ao qual o mesmo está inserido. 

Em síntese, o estudo sugere que há uma necessidade de 

aprimorar a eficiência da gestão municipal, em relação aos 

resíduos sólidos. Essencialmente na carência da educação 

ambiental de seus munícipes, há uma perceptível ausência de 

conscientização sobre a importância da participação 

comunitária no processo da gestão ambiental. Recomenda-

se, portanto, que o município implemente um Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O gesso é um pó branco, adquirido pela calcinação da 

gipsita, que quando é misturado com água, obtém 

propriedades aglomerantes, características ligantes e 

resistência. (ROSSO, 2016). Segundo o Drywall (2012), 

devido ao início do uso do Drywall nas vedações internas 
das edificações desde os anos 90, o uso do gesso cresceu 

na construção civil brasileira e como consequência produz 

mais resíduos, e esses podem ser reaproveitados ao invés 

de serem descartados apenas como lixo. Diante disto, este 

trabalho é relevante por investigar o descarte dos resíduos 

e por analisar as soluções adotadas nas obras para reduzir 

os mesmos. Pois a excessiva geração de resíduos, sua 

disposição irregular, e o desconhecimento do gerencia 

mento de resíduos, trazem impactos para o meio ambiente, 

como por exemplo, a contaminação do solo e do lençol 

freático e pode ser inflamável.(HENDGES, 2013). O 

objetivo deste artigo é identificar a geração de resíduos do 
gesso em obras e investigar quais alternativas são 

realizadas para diminuir os impactos gerados pelos 

mesmos ao meio ambiente, tendo como questão de 

pesquisa: Existe algum cuidado com o gesso nas obras 

para diminuir a geração de resíduos e os impactos 

ambientais provenientes destes? 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada para este estudo se caracteriza 

sendo exploratório – descritivo, onde foi à pesquisa de 

levantamento de campo e de forma quantitativa. O 

instrumento de coleta de dados foi o questionário, sendo 
composta por 12 questões objetivas, onde foi feita a 

adaptação dos questionários usados por Souza; Oliveira; et 

al. (2012) e Marinho; Silva (2012). Este foi enviado via 

Google Docs para sete empresas da cidade de Pato Branco 

–PR, porém foi obtido retorno apenas de quatro empresas. 

Após a coleta das respostas, foi realizado o processamento 

dos dados, utilizando o programa Google Docs, em forma 

de gráficos para uma melhor representação. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o intuito de verificar se nas empresas participantes, a 

Resolução nº307 é aplicada e se tem preocupação com os 

resíduos do gesso e com o meio ambiente, foi aplicado o 
questionário sobre estes assuntos, aonde foram obtidas as 

principais respostas apresentadas abaixo. 

Quando as empresas participantes foram questionadas 
sobre o conhecimento da Resolução nº307 do CONAMA, 

três empresas afirmaram que não conhecem, e como 

consequência não aplicam. Dessa forma é possível 

observar como o conhecimento sobe a Resolução é muito 

baixa entre os profissionais, sendo um problema gritante. 

Pois, a Resolução CONAMA nº307/02 determina 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil, instruindo as medidas 
devidas de forma a diminuir os impactos ambientais. E isto 

confirma como é importante aplicar essa Resolução para 
classificar e destinar os resíduos de forma correta. 

Quando as empresas foram questionadas sobre a existência 

de algum Programa de Gerenciamento de Resíduos nas 

suas obras, três empresas responderam que não existe, e 
isto é preocupante, pois é no programa de gerenciamento 

que são identificadas os tipos e as quantidades dos 

resíduos gerados, bem como, as maneiras ambientalmente 

corretas para a o transporte, tratamento, reciclagem e 

destinação final dos resíduos. 

Em relação ao acontecimento da separação dos resíduos do 
gesso com os demais resíduos das obras, apenas uma das 

quatro empresas separa os resíduos do gesso. A separação 

desses resíduos é muito importante, porque os resíduos do 

gesso contaminam os demais resíduos e também, com a 

separação, os resíduos são transportados para a reciclagem 

com uma qualidade melhor, fazendo com que ela seja um 

processo mais simples. 

Conforme mostra a Figura 1, apenas três empresas 
responderam quando questionadas sobre a existencia de 

algum tratamento para os residuos do gesso, e todas não 

fazem nenhum tratamento, ou seja, não existe nenhuma 

preocupação das empresas para tratar esses resíduos.  

 
Figura 1: gráfico das respostas à questão 5. Fonte: GoogleDocs 

(2018) 

Quando foi perguntado para as empresas sobre o 

conhecimento dos impactos ambientais causados pelos 

residuos do gesso, duas empresas afirmam não ter 

conhecimento. Sendo então, possível afirmar que os 

impactos gerados pelos resíduos do gesso são muito pouco 

conhecidos, trazendo diversos impactos negativos para o 



 

 

meio ambiente, como a contaminação do solo. 

Conforme mostra a Figura 2, apenas duas empresas 
responderam quando foram questionadas sobre as medidas 

adotadas para o gerenciamento dos resíduos, sendo que as 

duas afirmam que fazem a reciclagem/reaproveitamento. 

Sendo assim, um ponto positivo, pois a reciclagem 

contribui com a diminuição da geração dos resíduos, onde 

os resíduos que iriam para o aterro ou lixão como destino 

final são reciclados e reutilizados. 

 
Figura 2: gráfico das respostas à questão 8. FONTE: GoogleDocs 

(2018) 

Em relação ao questionamento sobre a preocupação em 

saber quanto ao fornecedor do gesso se o mesmo tem 

preocupação em relação ao desperdício, três empresas 

afirmam não ter nenhuma preocupação, ou seja, elas não 

tem interesse em saber se a fábrica de gesso tem um 

desenvolvimento sustentável. Sendo assim preocupante, 

pois o fornecedor gera mais resíduos do que nas obras. 

Quando as empresas foram questionadas sobre a existência 

de compromisso pelo terceirizado (responsável pela 

aplicação), em relação ao desperdício e/ou 
reaproveitamento do gesso, três empresas afirmar que 

existe, sendo assim um ponto positivo, pois analisam se o 

terceirizado tem preocupação em diminuir o desperdício e 

se realizam a reciclagem/ reaproveitamento do gesso na 

própria empresa. 

 
Figura 3: gráfico das respostas à questão 11. Fonte: GoogleDocs 

(2018) 

Em relação à segregação dos resíduos do gesso (Figura 3), 

duas empresas afirmam que são separados durante a 

execução, enquanto uma afirma que é armazenada em 

baias especificas, e isto é um ponto positivo, pois as duas 

maneiras estão corretas, onde poderão ser encaminhadas 

para a reciclagem. 

 
Figura 4: gráfico das respostas à questão 12. Fonte: GoogleDocs 

(2018) 

Conforme mostra a Figura 4, uma empresa diz que a 

destinação dos resíduos do gesso são enviados para o 
aterro sanitário, enquanto duas outras empresas afirmam 

que é feito a destinação adequada por uma empresa 

licenciada com aterro particular. 

4 CONCLUSÕES 
Na construção de edifícios, reformas e demolição, as 

construtoras precisam ter cuidado e atenção no momento 

da execução da obra, para que os resíduos tenham a sua 

destinação final correta. Após a análise dos dados obtidos, 

é possível observar a falta de conhecimento sobre o 

processo de reciclagem do gesso e o gerenciamento 

correto dos resíduos sólidos de construção civil, a falta de 

conhecimento da Resolução CONAMA nº 307, o 

tratamento para os resíduos, bem como, a importância de 

elaborar um plano de gestão de resíduos para obter um 

desenvolvimento sustentável. 
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1.INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem a objetivo de perfazer uma 

análise crítica dos benefícios socioambientais do 

emprego do poli tereftalato de etileno (PET) no 

concreto para a artefatos e construção civil. Sabe-se 

que o descarte inadequado do PET é nocivo ao meio 

ambiente, embora possa ser reutilizado de diversas 

formas. Busca-se, assim, realizar uma análise 

conceitual e da prática laboratorial com o  PET, bem 

como os seus efeitos ambientais, tanto positivos 

quanto negativos do emprego deste produto na 

construção civil em artefatos de concreto. 

 

2. BREVE NOÇÃO DO POLI TEREFTALATO 

DE ETILENO (PET) 
O poli tereftalato de etileno (PET), é um polímero 

termoplástico criado na Inglaterra em 1941. Seu 

potencial de aplicação inicial era como fibra, mas 

teve grande aceitação no armazenamento de 

alimentos quando, em 1973, a Dupont introduziu o 

PET como garrafas revolucionado o mercado de 

embalagens, principalmente o de bebidas 

carbonatadas. (FORMIGONI e CAMPOS, 2006).  

 No Brasil, em 2016, foram produzidos 274 kton 

(ABIPET, 2008) de embalagens PET e um dos 

grandes desafios é o descarte de materiais plásticos, 

ocupando os espaços nos aterros sanitários por ser de 

difícil decomposição (FORMIGONI e CAMPOS, 

2006).  

Com a popularização das embalagens PET e de falta 

de coleta seletiva em muitas cidades brasileiras, bem 

como o fator Responsabilidade Social ainda não 

inserido no dia-a-dia das pessoas, os plásticos podem 

ser classificados como Resíduos Sólidos.  Esses 

resíduos são aqueles que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). 

3. IMPACTOS AMBIENTAIS DO USO DA 

AREIA PET NO CONCRETO 

O Impacto ambiental é qualquer modificação do 

meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no 

todo ou em parte, dos aspectos ambientais. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2015).  

Segundo Wiebeck & Harada (2005) “(...)a 

reciclagem é uma alternativa para reduzir o impacto 

ambiental da matéria-prima plástica descartada.” 

3.1 Impactos Positivos 

O PET triturado ao ser adicionado ao concreto, reduz 

o uso de materiais de construção básicos, e o custo 

final deste artefato. A inserção da areia PET como 

insumo substitutivo tenta resolver com eficácia o 

problema de descarte do PET, já que esta areia é 

proveniente da moagem de materiais recolhidos na 

peneira de retenção do equipamento de moagem de 

embalagens PET (Figura 1) (JARDIM, 2016). 
 

Figura 1. Processo de moagem das garrafas PET 

 
Fonte: (Adaptada por JARDIM, 2016 apud Recicláveis 

201X, não paginado) 
 

Outra possível fonte de geração de areia PET é do 

material decorrente do resíduo pós-lavação 

conforme ilustrado na Figura 2. (JARDIM, 2016).  

 

Figura 2. Processo de lavagem das garrafas PET 

 
Fonte: (Adaptada por JARDIM, 2016 apud Recicláveis 
201X, não paginado) 
 

“O ganho ambiental do uso do PET no concreto é a 

forma de incorporação, pois a matéria não passa por 

processos químicos de transformação, somente por 

processos físicos, o que torna uma alternativa ainda 

mais sustentável, e provoca diminuição da extração 

de areia de fontes naturais, que é fator degradante do 

ambiente e leitos de rio” (RIVEROS,2017). 

Tendo em vista o conceito de sustentabilidade, esse 

tipo de produção traz benefícios para o meio 

ambiente, pois estima-se que no Brasil cerca de 49% 

das embalagens de PET são descartadas e viram 

definitivamente lixo. (ABIPET, 2008). 

RIVEROS fala, “para uma produção de 1000 

unidades de blocos com (PET) retira-se da natureza 



 

 

cerca de 37.620 unidades de PET, contribuindo para 

uma sustentabilidade no setor da construção.” 

Sendo que 1 kg de garrafa PET moída (flocos) 

corresponde a 22 unidades de garrafa PET 2 litros, 

podemos afirmar que essa substituição de 15% dos 

agregados naturais por PET na produção de 1000 

unidades de bloco, reciclaria 37.620 unidades de 

garrafa PET. 

 

3.2 Impactos Negativos 

A resistência à abrasão é uma propriedade dos 

materiais se relacionada à produção de 

micropartículas. A abrasão dos materiais pode ser 

definida como sendo a capacidade do agregado em 

se fragmentar quando o mesmo é colocado em 

contato com outro material (CARRIJO, 2005).  

O PET produz micro plásticos, onde são partículas, 

menores que cinco milímetros que possuem a 

capacidade de absorver compostos químicos tóxicos 

como os poluentes orgânicos persistentes (POPs). Se 

ingerido por algum animal, este pode tanto matar por 

asfixia quanto por intoxicação (AIRES,2018). 

A intoxicação causada pelos POPs é de caráter 

bioacumulativo e biomagnificado, o que significa 

que ao se alimentar de um animal intoxicado, o 

predador também passa a sofrer do mesmo problema 

afetando o meio ambiente, causando um 

desequilíbrio na cadeia alimentar (AIRES,2018). 

Os impactos do micro plástico na natureza são 

altamente nocivos, como o bloqueio do trato 

digestivo de pequenos animais e a própria 

intoxicação por produtos presentes no plástico.  

 

4. UTILIZAÇÃO DO PET NO CONCRETO 

O uso de PET no concreto é semelhante ao processo 

do concreto convencional, diferindo na substituição 

de parte da areia por partículas de PET, deixando o 

material mais leve, diminuindo até a metade o peso 

em comparação ao bloco concreto e auxilia no 

isolamento térmico com uma capacidade até 5 vezes 

maior que concreto convencional. 

No Laboratório da UNIVALI, o curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária, na disciplina de Materiais de 

Construção incorporou esta prática nas aulas e 

estudos de casos com diferentes traços de concreto 

estão sendo analisados. E visa diminuir impactos 

ambientais, tanto no reaproveitamento de materiais 

que não se decompõem facilmente como no aspecto 

prático do uso destes artefatos, para que não causem 

outro dano paralelo ao meio ambiente. 

 

5. CONCLUSÃO 

A análise teórica/prática da utilização da areia do 

PET como fonte alternativa para o desenvolvimento 

de artefatos sustentáveis de concreto incute no 

acadêmico a necessidade de olhar sistemicamente 

para o meio ambiente, analisando os impactos 

positivos e negativos da reciclagem, reuso e 

reaproveitamento dos materiais. Aliado a este olhar, 

considera-se que os ganhos no setor da construção 

civil e valoração de resíduos sólidos são 

economicamente significativos, incorporando 

resíduos e reduzindo a necessidade de extração de 

areia, atividade extremamente impactante ao meio 

ambiente e de fonte esgotável. Demonstra-se assim 

a necessidade da continuidade de estudos e pesquisa 

na disciplina de Materiais de Construção sobre o uso 

do PET em artefatos de concreto alternativo, visando 

a viabilidade da sua produção e aplicabilidade com 

responsabilidade e qualidade ambiental. Este 

trabalho de análise crítica sobre o reaproveitamento 

de garrafas PET levanta dados semestralmente e se 

vale das aulas práticas para preparar os corpos-de-

prova a partir de traços propostos pelos alunos 

substituindo parte dos agregados por areia PET. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ano de 2010 foi instituído o marco legal na questão da 

gestão dos resíduos sólidos, a Lei nº 12.305/10, que dispõe 

quanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A 

lei conduz a correta gestão e gerenciamento dos resíduos, 

através de instrumentos importantes que permitem a 

tomada de decisões a respeito dos problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado 

dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Dentre os 

instrumentos da PNRS, a coleta seletiva juntamente com a 

logística reversa implementam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (Brasil, 

2010). 

Os países em desenvolvimento têm realizado a coleta 

seletiva com o auxílio de catadores, viabilizando 

programas municipais de reciclagem (Buque & Ribeiro, 

2015). No Brasil, visando atender a legislação, diversos 

municípios têm se preocupado com a destinação adequada 

dos RSU, implantando programas de coleta seletiva e/ou 

criando as cooperativas ou associação de catadores de 

materiais recicláveis (Rigo, 2014). 

A coleta seletiva dos resíduos é um sistema de 

recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, 

plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente 

segregados na fonte geradora, e então repassados as 

indústrias recicladoras ou a sucateiros (Silva, 2014). 

Os materiais que são passíveis de reciclagem têm seu valor 

elevado de acordo com a qualidade da segregação, se estão 

livres de impurezas maior o valor agregado. Entretanto, 

percebe-se uma problemática nessa etapa da coleta, pois a 

sociedade não realiza a segregação de forma adequada, 

podendo causar a contaminação do resíduo passível de 

reciclagem, com isso o material tem seu potencial 

reciclador reduzido (Rigo, 2014). 

Para o adequado gerenciamento é necessário conhecer os 

resíduos gerados pelos munícipes, por meio de 

caracterização e quantificação.  

A caracterização muitas vezes é realizada por meio de 

análise gravimétrica, a qual permite identificar o 

percentual de cada componente de uma amostra de 

resíduos (IBAM, 2001). Portanto, o presente estudo teve 

como objetivo a determinação da composição gravimétrica 

dos resíduos sólidos urbanos passíveis de reciclagem do 

Conjunto Residencial Júlio Zacharias em Nova Esperança 

– PR. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Nova Esperança (Figura 1) está localizado 

na região noroeste do Paraná, abrangendo uma área de 

402,329 km2 e atualmente possui uma população de 

28.084 habitantes (IPARDES, 2018). O bairro em estudo 

foi construído sob o Governo de Ney Braga, teve como 

financiador a COHAPAR – Companhia de Habitação do 

Paraná, junto ao BNH – Banco Nacional da Habitação e a 

administração municipal da época, Severino Rando 

Bezerra, sendo entregue as chaves para as famílias em 14 

de dezembro de 1982. 

 
Figura 1: Localização do Conjunto Residencial Júlio Zacharias 

em Nova Esperança – PR. 

Para realizar a análise, as sacolas de materiais recicláveis 

depositadas pela população, foram coletadas antes do 

serviço de limpeza urbana. Com frequência de coleta no 

período de 01 a 03 de março, de terça-feira, quinta-feira e 

sábado, fora de época de festividades e férias escolares, 

procurando assim, evitar distorções de sazonalidade. 

Para a análise gravimétrica foram selecionadas classes 

para enquadramento dos resíduos, adotando a mesma 

classificação feita pela Cooperativa de Catadores de 

Materiais Recicláveis de Nova Esperança - COCAMARE, 

nos casos divergentes os materiais foram enquadrados em 

resíduos não recicláveis.  

Todo material segregado foi pesado individualmente de 

modo a avaliar a participação de cada componente na 

composição dos resíduos recicláveis do Conjunto 

Residencial Júlio Zacharias (Equação 1): 

100
)(

)(
(%) 

kgtotalpeso

kgcomponentecadadepeso
categoriacadadePercentual

 (1) 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise gravimétrica no Conjunto permitiu identificar 

que a maior parcela de resíduos destinados a 



 

 

COCAMARE é de papel/papelão, com quantidade 

semelhante para o plástico. O percentual de vidro pode ser 

explicado pelo fato de ser um material com peso 

significativo, quando comparado com papel, papelão e 

plástico que são materiais leves. Em relação ao metal, a 

quantidade identificada refere-se principalmente a 

existência de latas de alumínio, de bebidas em geral 

(Figura 2). 

 
Figura 2 – Geração Total de Resíduos Sólidos Passíveis de 

Reciclagem do Conjunto Residencial Júlio Zacharias 

Quando comparada a análise com a média nacional de 

resíduos destinados as cooperativas, percebe-se a 

semelhança em relação a porcentagem de papel/papelão, 

que fica em torno de 34% a nível nacional (CEMPRE, 

2017). 

No entanto, em relação a quantidade de rejeitos destinados 

as cooperativas, a nível nacional, a quantidade supera 

todas as demais parcelas, ficando em 35% (CEMPRE, 

2017). E quando, comparada a porcentagem de rejeitos 

destinados pela população do Conjunto Residencial Júlio 

Zacharias a cooperativa de Nova Esperança, o bairro 

encontra-se em uma situação otimista. 

Vale enfatizar que, entre os resíduos enquadrados como 

não recicláveis foi possível observar a elevada quantidade 

de papel e papelão molhados, fato que pode ser explicado 

devido a precipitação do dia anterior. 

Também deve ser enfatizada a presença de uma enorme 

quantidade de embalagens de marmitas engorduradas e 

ainda com restos de alimentos (Figura 3). 

 
Figura 3 – Material enquadrado como Não Reciclável. 

A presença de materiais não recicláveis destinados a 

cooperativas deve-se a falta de instrução a população, em 

relação ao horário de disposição dos resíduos, próximos 

aos horários da coleta, para que não sofram com as 

intempéries. Além da necessidade de instrução quanto a 

limpeza dos materiais que são destinados, pois mesmo os 

resíduos enquadrados como recicláveis, como plásticos, 

ainda apresentavam restos de alimentos, o que 

compromete o potencial reciclador dos resíduos. 

4 CONCLUSÕES 

A análise gravimétrica dos resíduos provenientes do 

Conjunto Residencial Júlio Zacharias, destinados a 

cooperativa municipal identificou grande parcela de 

papel/papelão e plásticos. No entanto a parcela de resíduos 

não recicláveis, apesar de abaixo da média nacional, 

mostram a necessidade de reforço das práticas de educação 

ambiental.  

Assim, o sucesso dos programas de coleta seletiva está 

intrinsecamente relacionado com a sensibilização da 

população, para que a correta segregação seja realizada na 

fonte geradora, encaminhando somente a parcela reciclável 

às cooperativas e os rejeitos para aterros sanitários. 
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1 INTRODUÇÃO 

Embora a geração de resíduos oriundos das atividades 
humanas faça parte da própria história do homem, é a partir 
da segunda metade do século XX, com os novos padrões de 
consumo da sociedade industrial, que isso vem crescendo, 
em ritmo superior à capacidade de absorção pela natureza. 
Como expresso na Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), afim de enfrentar a problemática do manejo dos 
resíduos sólidos, se faz necessário criar meios de prevenir e 
reduzir a geração de resíduos, tendo como proposta a prática 
de hábitos sustentáveis. Um dos instrumentos aplicáveis da 
PNRS é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), que visa obter diagnósticos e prognósticos, afim de 
garantir um gerenciamento adequado dos resíduos. 
Dentro do cenário dos serviços de saúde, o gerenciamento 
dos resíduos possui uma relevância acentuada nos cuidados 
da saúde de todos os indivíduos envolvidos no processo, 
desde a segregação até os métodos de tratamento adequados 
e disposição final, em que são gerados diferentes tipos de 
resíduos, especialmente aqueles que, por seu caráter 
infeccioso ou por suas propriedades físicas ou químicas, 
representam um alto grau de periculosidade. 
No Brasil, órgãos como a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) regulam a condutas através 
Resolução da Diretoria Colegiada RDC ANVISA nº 222/18 
e CONAMA nº 358/05. 
A legislação aplicável estabelece que determinadas classes 
de resíduos de serviços de saúde demandam algum tipo de 
tratamento previamente à sua disposição final, no entanto, 
cerca de 25,7% dos municípios brasileiros ainda destinaram 
os RSS coletados sem declarar o tratamento prévio dado aos 
mesmos, o que contraria as normas vigentes e apresenta 
riscos diretos aos trabalhadores, à saúde pública e ao meio 
ambiente (ABRELPE, 2016). 
Este estudo vem ao encontro da necessidade e da 
obrigatoriedade da implantação do Plano de Gerenciamento 
dos Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). Dessa forma, 
teve por objetivo realizar um estudo sistêmico, das práticas 
do PGRSS, com base nas determinações já estabelecidas 
pelas normativas vigentes aplicáveis e procedimentos 
internos definidos pelo estabelecimento. Além disso, 
analisou-se a aplicabilidade e a importância do instrumento 
do PGRSS, e identificou-se medidas de segurança e saúde 
ao colaborador. 
 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 
O estabelecimento escolhido é localizado no município de 
Maringá, Paraná, fundado em 2008. Possui um registro de 
278.178 atendimentos no ano de 2017. Presta serviços de 
Urgência e Emergência, através do Pronto Atendimento e 
SOS, serviços Oncológicos  e Clinicas.  
 
2.2 Metodologia 
A metodologia desse estudo é baseada em uma pesquisa 
exploratória, com características qualitativas, que foram 
conduzidas pelas seguintes etapas: 
- Atividades geradoras de resíduos de saúde, realizado um 
levantamento das atividades em que geram resíduos de 
saúde de todos os setores envolvidos, de forma a 
familiarizar-se com as rotinas praticadas. 
- Revisão documental, foi levantado os documentos 
internos e externos pertinentes ao Gerenciamento, e após, 
realizado uma revisão documental, afim de elencar todas as 
informações relevantes que contribuíram para a visita em 
campo, bem como identificar possíveis divergências de 
cumprimento as determinações legais. 
- Pesquisa a campo, esses dados foram relacionados com as 
ações praticadas. Por amostragem representativa, através de 
entrevistas individuais para levantar as ações executadas 
relacionadas as práticas do gerenciamento de resíduos.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Atividades geradoras de resíduos de saúde 
O estabelecimento de saúde, possui uma média de 650 
colaboradores alocados em aproximadamente 50 setores. 
Devido à grande complexidade do organograma, é viável 
dividir o estabelecimento em duas áreas, sendo a primeira a 
administrativa e a segunda área hospitalar.  
A área hospitalar é subdivida dentre os setores mencionados 
abaixo, possuindo a respectiva estrutura e número de 
atendimento registrados no ano 2017: 
 

Setor Nº de  Leitos/UTIs 
móveis 

Nº de 
Atendimento 

PA 57 99.081 

Oncologia 11 11.481 

Clinicas 24 157.679 



 

 

SOS 5 9.913 

Tabela 1: Atendimentos Assistenciais 
 

A área administrativa, por realizar serviços administrativos, 
possui por característica gerar resíduos comuns de Classe 
D. Contudo a área hospitalar, tem por característica a 
geração de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) de Classe 
A, com presença de agentes biológicos que podem 
apresentar risco de infecção. Classe B, produtos químicos e 
Classe E, Resíduos perfuro cortantes. O estabelecimento 
possui registros anuais da quantidade de geração de 
resíduos perigosos, ver Tabela 2. 
 

Resíduos 2015 2016 2017 Disposição 

Infectante 14,5t 12t 13t Unidade de Tratamento  

Químico 2t 1,7t 5,5t Unidade de Tratamento  

Tabela 2: Geração de Resíduos Perigosos 
 

3.2 Revisão documental 
O estabelecimento possui o PGRSS em vigor e aprovado 
pelos órgãos competentes. Possui documentos de origem 
interna que consolidam os procedimentos relacionados a 
todas as etapas do manejo dos RSS, conforme preconiza a 
RDC 222/18. Nota-se de suma relevância para o bom 
desempenho das atividades, uma padronização desenhada 
por um fluxograma das rotas, frequência e horários de 
coleta, bem como da higienização de ambientes e coletores, 
evitando assim o cruzando de fluxos com as demais 
atividades, como por exemplo alimentação, que 
compartilham os mesmos ambientes em seus transportes. 
Além disso é possível evidenciar, o monitoramento da 
quantidade de resíduos gerados por classe, através de 
relatórios recebidos da empresa terceirizada, responsável 
Transporte externo, Destinação e Disposição Final. O setor 
de Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) junto 
ao setor de Segurança do Trabalho, possui um cronograma 
de Treinamento, visando a educação continuada, com temas 
pertinentes ao gerenciamento de resíduos, sendo os mais 
relevantes, Uso do equipamento de proteção individual 
(EPI), Conduta frente ao acidente de trabalho e Boas 
práticas para o adequado manuseio do resíduo. 

3.3 Pesquisa a campo 
Acompanhando os colaboradores envolvidos no 
gerenciamento de resíduos, foi possível observar que é 
consolidado as boas práticas do manejo. Os colaboradores 
da área da saúde que geram os resíduos, possuem a rotina 
de segregar esses resíduos de acordo com sua classificação, 
e na presença de alguma irregularidade no momento da 
coleta realizada pelos colaboradores da higiene e limpeza, é 
notificado ao enfermeiro responsável, para que possa 
investigar a ocorrência e evitar reincidências. O 
acondicionamento é realizado conforme determina a 
legislação, com suas devidas identificações e cores nos 
sacos e coletores. O armazenamento externo, possui 

ambientes exclusivos e separados de acordo com a classe do 
resíduo. Esses ambientes possui uma estrutura adequada, 
atendendo todos os critérios exigidos. Os colaboradores que 
manuseiam os resíduos, infectantes e químicos, recebem e 
utilizam os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
adequados para o serviço, sendo eles, máscara com filtro de 
proteção contra agentes químicos e biológicos, luva nitrílica 
de cano longo e de boa espessura, óculos de proteção, 
calçado de segurança, avental impermeável e gorro. 
 

4 CONCLUSÕES 
O presente estudo permitiu observar que com o efetivo 
engajamento das partes interessadas, é possível garantir o 
objetivo de permitir o desenvolvimento sustentável e 
proteção da saúde pública. Os órgãos reguladores 
contribuem assumindo o papel de orientar, definir regras e 
monitorar a execução, o qual foi visível nesse estudo, o bom 
relacionamento do órgão competente para com o 
estabelecimento.  O estabelecimento por cumprir todas as 
suas obrigatoriedades, sabendo de sua responsabilidade, 
investindo em estrutura, equipamentos, gestão, capacitação 
de colaboradores, terceirização para destinação adequada, e 
monitoramento do bom andamento do gerenciamento. Bem 
como os colaboradores envolvidos em todos os processos 
do manejo, a partir do momento em que se sensibiliza pelo 
assunto, entende a devida importância de seu papel, e se 
propõe em cooperar realizando a sua parte de total 
importância, em que através de suas rotinas cotidianas, de 
segregar por classes, reduz a quantidade de resíduos 
perigosos e consequentemente reduz o investimento 
financeiro em tratamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentre a variedade de resíduos produzidos e existentes 

destaca-se os resíduos de serviço de saúde (RSS), que 

possui um grande índice de infectividade e patogenicidade. 

Esses materiais ocupam um lugar considerável em 

quantitativo gerado, uma vez que engloba os resíduos 

produzidos nos consultórios odontológicos, clínicas de 

estética, clínicas veterinárias, laboratórios, hospitais etc. 

Esses estabelecimentos tiveram que se adequar para seguir 

as várias resoluções e normativas dispostas nas leis a fim de 

gerir um correto gerenciamento dos resíduos produzidos e 

para assegurar o equilíbrio ambiental. A Resolução nº 358 

de 29 de abril de 2005 do CONAMA (Conselho Nacional 

do Meio Ambiente), no Art. 1º “dispõe sobre os serviços 

relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, 

inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos 

de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; 

[...]”. Também está disposto na RDC (Resolução da 

Diretoria Colegiada) nº 306 de 07 de dezembro de 2004 da 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária),   

sobre o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde 

onde diz no Art. 1º “Aprovar o Regulamento Técnico para 

o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, em 

Anexo a esta Resolução, a ser observado em todo o 

território nacional, na área pública e privada”. (BRASIL, 

2005; BRASIL, 2004). Em de 02 de agosto 2010 a Lei nº 

12.305 institui a PNRS (Política Nacional de Resíduos 

Sólidos), com diretrizes, classificações, produção, 

gerenciamento, disposição e determina para quais órgãos 

serão designados cada situação quanto à responsabilidade 

dos geradores e do próprio poder público. 

Neste sentido, a finalidade dessa pesquisa é fazer um 

acompanhamento e uma avaliação do PGRSS (Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde) do 

Hospital de Queimaduras de Anápolis em Goiás, com as 

exigências legais, bem como, sugerir propostas para um 

melhor gerenciamento do PGRSS da unidade. 

O Hospital de Queimaduras foi inaugurado em 27 de 

dezembro de 1975 e realiza procedimentos cirúrgicos, 

ambulatoriais e preventivos de queimaduras, cirurgias 

plásticas reparadoras e estéticas, com profissionais 

habilitados em várias especialidades voltadas ao tratamento 

e a reabilitação dos seus clientes (QUEIMADURAS, 2017). 

 

2      METODOLOGIA 

O hospital se divide em várias alas e cada uma com 

determinada função específica, onde são gerados vários 

tipos de resíduos. Através de entrevista realizada com a 

enfermeira responsável pelo PGRSS e análise visual, 

verificou-se os tipos de resíduos existentes em todas os 

departamentos com sua determinada classe, geração, 

manuseio, segregação, bem como, realizou-se registro 

fotográfico e avaliou-se o procedimento de 

acondicionamento dos resíduos desde o abrigo temporário 

que existe no hospital até a coleta realizada pela empresa 

terceirizada.  

Buscou-se avaliar o conhecimento por parte dos 

colaboradores sobre a correta segregação, a diferença entre 

os resíduos e o seu manuseio através de um questionário 

individual aplicado para 40 colaboradores o que equivale a 

média de 60% dos funcionários. Essa quantidade foi 

representativa para a pesquisa, uma vez que há um número 

de colaboradores que pertence a uma empresa terceirizada 

sendo mão de obra rotativa no hospital. 

Realizou-se também uma estimativa do quantitativo dos 

resíduos gerados no hospital no período de cinco meses, 

dezembro de 2017 a abril de 2018. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com questionário aplicado aos colaboradores de 

diversos setores do hospital, verificou-se o conhecimento 

acerca dos resíduos, segurança pessoal e gerenciamento 

dessa unidade. 

Nesse aspecto, dos 40 entrevistados, 28 responderam de 

forma correta, que são produzidos; comuns, infectantes, 

químicos e perfurocortantes, entretanto 12 pessoas não 

identificaram os químicos como resíduos gerados no 

hospital (Figura 1), que seriam os medicamentos e alguns 

produtos de limpeza, que se enquadram na classe B, 

conforme a RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004, onde 

os medicamentos quando se encontram vencidos são 

encaminhados para incineração. 

Figura 1: Tipos de resíduos gerados no hospital. Fonte: os autores 

 

No que se refere a correta segregação, perguntou-se onde é 

correto fazer o descarte de todo resíduo infectante, 

perfurocortante, químico e comum, seguindo a RDC nº 306 



 

 

de 07 de dezembro de 2004, que define a correta disposição. 

Avaliou-se que dos 40 entrevistados 32 fazem uma eficaz e 

precisa segregação, enquanto os demais colaboradores não 

responderam de acordo com o que condiz a norma.  

De acordo com a mesma normativa, verifica-se que a 

unidade dispõe de lixeiras para cada tipo de resíduo 

devidamente identificadas, com sacos plásticos específicos 

para cada uma, bem como recipiente para perfurocortante 

instalada em cada setor correspondente ao seu uso.  

O hospital tem parceria com uma empresa que recolhe os 

resíduos comuns recicláveis (papelões), provenientes de 

caixas de insumos e materiais do almoxarifado que realiza 

a reciclagem. Relacionado ao abrigo externo para os 

resíduos, esses ficam armazenados até empresa responsável 

recolher.  Averiguou-se que o local condiz com a norma, 

por ter um recipiente de material rígido vermelho e 

identificado para os infectantes e perfurocortantes, um 

recipiente para o comum, piso e paredes de cerâmica, porta 

e janelas teladas, devidamente identificados na parte 

externa e possui tranca onde a chave fica à disposição do 

colaborador responsável pelo transporte. 

O quantitativo de resíduos infectantes gerados entre os 

meses de dezembro de 2017 a abril de 2018 evidencia a 

sazonalidade no setor, onde observa-se que o mês de 

dezembro houve uma maior geração, fato esse por ser um 

período festivo de maior ocorrência de acidentes (Figura 2). 

Figura 2: Resíduos infectantes gerados no hospital. 

Fonte: os autores 

 

Para a disposição final dos resíduos e os rejeitos; 

infectantes, químicos e perfurocortantes são realizados dois 

tipos de coleta. A primeira é por uma empresa terceirizada 

localizada no DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis) 

responsável pela incineração, onde recolhe os resíduos três 

vezes por semana e realizam a pesagem do material. As 

despesas desse procedimento é realizado pelo hospital de 

acordo com o novo Decreto da 15ª Promotoria de Justiça de 

Anápolis, vigente desde o dia 01/12/2017, que 

responsabiliza hospitais, laboratórios e clínicas a contratar 

uma empresa especializada para coleta, transporte e 

destinação final dos seus resíduos infectantes. A segunda 

coleta dos resíduos comuns são recolhidos pela prefeitura e 

encaminhados para o aterro sanitário do município. 

 

4 CONCLUSÃO 

Verificou-se que o Hospital de Queimaduras de Anápolis 

possui uma grande quantidade de resíduos produzidos 

diariamente, com uma grande variedade entre comuns, 

infectantes, químicos e perfurocortantes. Dentre a avaliação 

realizada juntamente com o acompanhamento, observou-se 

que a unidade possui um gerenciamento de resíduos de 

acordo com as normativas vigentes, com materiais e uso 

adequado dos EPIs pelos colaboradores para o manuseio, 

segregação e transporte. O abrigo externo onde é depositado 

todo material até ser realizada a coleta pela empresa 

terceirizada responsável pela incineração, também se 

encontra em condições adequadas com piso, parede e teto 

conforme a norma, onde seus recipientes para a guarda dos 

resíduos estão devidamente identificados. Destaca-se 

apenas, que existe necessidade de educação continuada pois 

mediante o questionário realizado, alguns colaboradores 

tiveram uma dificuldade com a diferenciação e disposição 

final dos resíduos. Sugere-se treinamentos e capacitações 

mais contínuas para os colaboradores com abordagens mais 

específicas acerca do conhecimento dos resíduos de serviço 

de saúde (RSS) gerados pelo hospital. 

Dessa maneira, verificou-se que o hospital aderiu as normas 

vigentes, e futuramente precisará se adequar à nova RDC 

ANVISA nº 222 de 29 de março de 2018, que regulamenta 

as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde e dá outras providências, onde revogará 

a RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004, a partir de 29 de 

setembro de 2018. 
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1 INTRODUÇÃO 
Trata-se de um projeto piloto – em andamento –  na 

reciclagem de bitucas de cigarro pelo processo de 

biodigestão em silo de micro organismos usando Bokashi e 

tem como objetivo de analisar tecnicamente a aplicabilidade 

da ‘bomba semente’ resultante da biodigestão dos resíduos 

de cigarro. Um estudo da viabilidade técnica no processo de 

biodigestão; teste germinativo com Raphanus sativus – 

rabanete e análise do crescimento vegetativo, com posterior 

possibilidade de análise da aplicabilidade das bombas 

sementes na recuperação de áreas degradadas será realizado 

no decorrer deste semestre. O desperdício dos resíduos 

sólidos gerados e a má gestão e descarte inadequado traz 

sérios problemas ambientais e sociais, e apesar do dano à 

saúde, é largamente consumido causando danos ao 

ambiente. Pelo tempo de degradação, é um agente poluidor 

quando o resíduo é jogado no solo. É necessário estudar e 

viabilizar diferentes sistemas de reutilização como os 

processos de compostagem para remediação da carga 

poluidora. 

2 METODOLOGIA 

O objetivo geral é a análise técnica na aplicabilidade do 

produto resultante da biodigestão dos resíduos de cigarro 

como bomba semente na Escola do Mar, Ciência e 

Tecnologia (EMCT) do Campus da UNIVALI de Itajaí/SC, 

conforme Figura 1. A conscientização do uso das 

bituqueiras segue o modelo descrito por Marchi (2014). 
 

 
 

Figura 1 - Distribuição das bituqueiras e lixeiras dentro na EMCT 
 

As etapas da metodologia estão descrita a seguir:  1.Análise 

quali e quantitativa em relação às bitucas descartadas no 

Bloco D (EMCT-UNIVALI, ITAJAÍ) 2. Analise da 

viabilidade técnica no processo de Biodigestão dos resíduos 

de cigarro. 3. Analise do teste germinativo em bandeja com 

Raphanus sativus – Rabanete. 4. Confecção das bombas 

sementes como produto resultante da Biodigestão. 5. 

Análise Qualitativa – Cromatografia de Pfeiffer. 6. Análise 

do crescimento vegetativo nas bombas sementes com 

Raphanus sativus – Rabanete. 7. Aplicabilidade das bombas 

sementes na recuperação de áreas degradadas. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A educação ambiental é fundamental na contribuição para a 

mudança de atitude, em especial dos fumantes com relação 

aos riscos do descarte inadequado e aos benefícios do 

reaproveitamento, a fim de reduzir os impactos dos resíduos 

e da fabricação do cigarro.  

Mudar a atitude dos fumantes é outro fator importante que 

deve ser abordado, pois, trabalhar a conscientização ajuda a 

melhorar a maneira na qual as pessoas agem, pensam e se 

comportam. Muitos problemas sociais que temos hoje se dá 

ao fato da falta de conhecimento das pessoas, o simples fato 

de não saberem colocar o seu resíduo (lixo) no lugar correto 

já é um importante passo a ser tomado, trabalhar este 

aspecto dentro de uma sociedade na qual o consumo é o 

maior foco. 
 

CONCLUSÕES 

Através desta proposta, será executado este projeto piloto 

em um bloco do Campus de Itajaí, visando uma mudança  

comportamental dos fumantes e o estudo da viabilidade da 

aplicação de bombas sementes produzidas a partir da 

biodigestão das bitucas. Este trabalho está em andamento e 

os resultados quanti e qualitativos estarão disponíveis no E-

pôster. 
 

4 REFERÊNCIAS 
ARRUDA, Gabriela. Cigarro e bitucas: um risco à saúde e ao meio 

ambiente. 2016. 

<http://www.impactounesp.com.br/2016/07/cigarro-e-bitucas-

um-riscosaude-e-ao.html>. Acesso em: 25 abr. 2018.  
 

BRANCO, Renata. Como o acetato de celulose é usado nos 

processos industriais. 

<http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/4735co

mo-o-acetato-de-celulose-e-usado-nos-processos-industriais/#!>. 

Acesso em: 25 abr. 2018. 
 

Brasil, Lei n. º12.305, de 02 de Agosto de 2010. Institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n. º 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998; e dá outras providências. < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12305.htm >. Acesso em: 25/04/2018.   
 

MARCHI, Janaina et al. Destinação adequada aos resíduos 

pósconsumo de cigarros: alternativas possíveis. 2014. 

<http://ecoinovar.com.br/cd2014/arquivos/resumos/ECO402.pdf

>. Acesso em: 25 abr. 2018. 



 

 

COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE UM 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

Cristina Harumi Enokida; Isabela de Souza Araújo; Thais Sales Freitas; Thiago 
Edwiges.  

 

Palavras-Chave: Engenharia Ambiental, Matéria Orgânica, Reciclagem, Segregação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas houve um aumento no consumo de 

produtos e serviços e, consequentemente, o crescimento 

considerável na geração de resíduos sólidos (RS). Isto se 

deve às diversas atividades humanas, desde a produção 

industrial até mesmo na hora da alimentação.  

Com a geração aumentada de RS, é necessário a criação de 

um plano e gerenciamento dos mesmos para que sejam 

minimizados os impactos ou danos ao ambiente. Porém, 

para que este planejamento ocorra é preciso conhecer o 

resíduo gerado, sua quantidade e o seu gerador. 

Assim, esta atividade teve como objetivo classificar e 

mensurar através do método gravimétrico a quantidade e o 

tipo de resíduo gerado, no período de um dia, no 

Restaurante da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – campus Medianeira.  

2 RESÍDUOS SÓLIDOS 

2.1 Geração e destinação 

O aumento exacerbado da geração de resíduos sólidos tem 

chamado bastante atenção no cenário atual. Visto que, a 

utilização dos recursos naturais tem sido cada vez maior, e 

uma acelerada produção de bens de consumo tem agravado 

cada vez mais a situação. 

A ABNT NBR 10004 (2004) conceitua resíduos sólidos 

como “Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que 

resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. 

Estão inclusos nesta definição também, os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, os gerados 

em equipamentos e instalações de controle de poluição, e 

líquidos cujas características tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, 

ou necessitem de soluções técnicas e economicamente 

inviáveis diante à melhor tecnologia disponível. 

No Brasil, a disposição final dos resíduos sólidos é 

dramática, principalmente nas grandes cidades, onde o 

controle é mais complicado, favorecendo o despejo 

clandestino. 

A Lei nº 12.305/10 institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, dispõe sobre seus princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

2.2 Composição gravimétrica e resíduos sólidos na 

universidade 

Os resíduos têm de ser segregados e destinados 

corretamente, o não gerenciamento ou este feito de forma 

inadequada desses pode gerar riscos indesejáveis às 

comunidades, constituindo-se ao mesmo tempo em 

problema de saúde pública e fator de degradação ambiental, 

além, dos aspectos sociais, estéticos, econômicos e 

administrativos envolvidos (JULIATTO, CALVO e 

CARDOSO apud SMA 1998b). 

A separação usualmente é realizada pela sua composição. 

Matéria orgânica, recicláveis e rejeitos são as categorias 

mais comuns para a divisão dos resíduos sólidos, para tanto, 

é importante separar em vários grupos, classificar e pesar os 

resíduos. Pois a composição gravimétrica possibilita a 

criação de uma gestão adequada. 

Para Rivetti et. al. (2012), a realização de uma análise sobre 

a gestão de resíduos e a adequação ambiental nos campi de 

instituição de ensino superior é fundamental, tendo em vista 

suas intensas atividades de pesquisa, ensino e extensão e sua 

repercussão junto à sociedade. 

O local onde ocorre a maior geração de resíduos dentro de 

uma universidade é o restaurante ou refeitório. Em geral, 

nos restaurantes, a variedade e a quantidade de alimentos 

ofertados ultrapassam a necessidade de consumo, 

observando-se a ocorrência de sobras e de desperdício, 

contribuindo para um incremento na geração de resíduos 

sólidos (WRAP, 2013; NASPOLINI et al., 2009). 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

Os materiais utilizados foram: resíduos sólidos do 

Restaurante Universitário (R.U.), balança, sacos plásticos, 

luvas, jalecos, câmera fotográfica, lona, papel e caneta. 

3.2 Métodos 

Solicitou-se a gerência do R.U. para reservar todo resíduo 

gerado durante um dia para ser analisado no dia seguinte. A 

coleta e separação ocorreu no dia 12 de abril de 2018. 

Estendeu-se uma lona no estacionamento da Universidade, 

onde os resíduos foram segregados em sacos plásticos, 

sendo divididos em oito grupos: matéria orgânica, papel, 

papelão, plástico, metal, isopor e outros (materiais que não 

se encaixam nas demais categorias). 

Para a composição gravimétrica, os resíduos foram pesados 

e os valores registrados nos grupos correspondentes para 

posteriormente serem analisados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme citado nos métodos, os resíduos foram separados 

e pesados em oito grupos, sendo que a pesagem dos resíduos 

equivale a 1.189 refeições feitas no restaurante no dia 

anterior. 



 

 

Na Tabela 1 consta os valores de pesagem e a geração per 

capita, a qual utiliza a massa de resíduo referente a um dia 

pela população total, no caso 1.189. 

O total de resíduos gerado no Restaurante Universitário foi 

de 81,395 Kg e a geração per capita foi de 0,068 Kg/hab.dia, 

a qual é inferior à média nacional de 0,5 a 1,0 Kg/hab.dia. 

O valor inferior ocorre devido as pessoas permanecerem no 

restaurante apenas para realizarem suas refeições. 

 

Resíduo Massa (Kg) % 

Geração per 

capita 

(Kg/hab.dia) 

Matéria 

Orgânica 
40,270 49,5 0,034 

Papel 2,660 3,3 0,002 

Papelão 9,865 12,1 0,008 

Plástico 15,040 18,5 0,013 

Rejeitos 11,895 14,6 0,010 

Metal 0,960 1,2 0,001 

Isopor 0,180 0,2 0,000 

Outros 0,525 0,6 0,000 

Total 81,395 100 0,068 

Tabela 1: Levantamento qualitativo e quantitativo do resíduo 

gerado. 

Através da Tabela 1 foi gerado o gráfico de composição 

gravimétrica (Figura 1), que relaciona o tipo de resíduo com 

a porcentagem gerada. 

 
Figura 1: Composição gravimétrica dos resíduos sólidos do 

Restaurante Universitário. 

O Restaurante Universitário gera em maior quantidade 

matéria orgânica (49,5%), nota-se que a segunda maior 

geração é de plásticos, isto ocorre pelo uso excessivo de 

copos plásticos, os quais poderiam ser reduzidos trocando-

os por canecas. 

A matéria orgânica gerada consiste tanto na produção da 

refeição quanto no descarte da mesma, contudo a maior 

parte deste resíduo é destinado para alimentação de animais, 

doada pelo restaurante para os criadores de animais da 

região de Medianeira. 

Os outros resíduos são retirados pela coleta seletiva 

municipal, visto que o restaurante faz a separação em 

resíduo orgânico, resíduo reciclável e rejeito. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho possibilitou analisar gravimetricamente os 

resíduos gerados em um dia pelo RU. Averiguou-se que a 

comunidade acadêmica não dispõe de maneira totalmente 

correta os resíduos gerados durantes as refeições, 

principalmente se tratando de guardanapos sujos. Outra 

questão, é o uso demasiado de copos plásticos, porém 

referente a isto ações já estão sendo tomadas. 

A matéria orgânica é o tipo de resíduo mais produzido pelo 

Restaurante Universitário, e associados à segregação se 

deve lembrar de quatro possíveis destinações: reciclagem, 

reutilização, recuperação e compostagem. 

Materiais que podem ser reciclados como plásticos e 

papelões são recolhidos por cooperativas e tem em seu 

destino a reciclagem. Entretanto a matéria orgânica é 

destinada a alimentação de animais. 

A sugestão é que se crie uma composteira, devido à grande 

quantidade de matéria orgânica produzida, juntamente com 

a criação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

para toda a Universidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a vida no campo difere em muitos aspectos 

quando comparada à situação de algumas décadas atrás, 

sobretudo no que se refere aos padrões de consumo. O 

avanço na qualidade de vida, acompanhado da melhoria da 

renda do homem do campo, aumentaram significativamente 

a quantidade de produtos industrializados consumidos pela 

população rural. Tendo em vista que, quanto maior o 

consumo, maior é a geração de resíduos sólidos, a 

problemática de geração, coleta, tratamento e disposição de 

resíduos sólidos passou a ser, também, um grande problema 

nas zonas rurais. 

O presente estudo teve por objetivo a realização do 

diagnóstico da disposição final dos resíduos sólidos 

domésticos e agrícolas na zona rural do município de Caibi 

– SC, buscando identificar as formas de disposição adotadas 

para os resíduos supracitados e reconhecer os problemas 

ambientais relacionados aos resíduos, identificados pela 

população local. Destaca-se que, dentre os inúmeros 

resíduos classificados como agrícolas, apenas o manejo, 

destinação e disposição de embalagens vazias de agrotóxico 

foram abordados pelo estudo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O diagnóstico proposto para o município foi concebido por 

meio da realização de entrevistas diretamente nas 

propriedades rurais, entre os meses de agosto e outubro de 

2017, que seguiram um roteiro de entrevista, composto por 

20 perguntas fechadas, de múltipla escolha, que permitiam 

respostas múltiplas. 

Tendo em vista que a população rural de Caibi é de 2.640 

habitantes, aplicaram-se 130 entrevistas, abrangendo assim, 

5% dos moradores rurais. A amostra foi composta por 

sujeitos de ambos os sexos, maiores de idade, escolhidos 

aleatoriamente que, no momento da visita do pesquisador 

responsável às propriedades rurais, se dispunha a participar 

do diagnóstico de forma voluntária e anônima. 

Encerrada a aplicação das entrevistas, a análise dos dados 

foi realizada utilizando-se de método estatístico, com base 

nos conceitos de estatística descritiva, proporcionando a 

quantificação da magnitude do problema estudado. Os 

métodos foram aplicados com o auxílio da ferramenta 

Excel®, sendo os resultados apresentados na forma de 

frequência relativa em percentual.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiramente, verificou-se que a zona rural do município 

de Caibi não conta com recolha diária ou semanal de 

resíduos, como acontece no perímetro urbano. Segundo 

72,3% dos entrevistados, a recolha é feita de forma 

semestral, porém, não é feita de porta em porta, sendo 

estabelecidos pontos de coleta em cada comunidade, 

geralmente localizados na sede das mesmas, onde se 

encontram os centros comunitários, ficando sob 

responsabilidade de cada munícipe o acondicionamento e o 

deslocamento dos resíduos da residência ao local 

especificado em data pré-estabelecida. Ainda, nesta coleta 

pública são aceitos apenas materiais recicláveis e, devido à 

ausência de coleta para alguns tipos de resíduos e a 

frequência relativamente baixa de recolha para outros, 

observou-se a adoção de práticas diversas de disposição 

final para os resíduos sólidos domésticos. 

Os resíduos orgânicos compostos por restos de alimentos, 

na grande maioria das residências, são utilizados como 

adubo, porém, não houve relatos sobre a realização do 

processo de compostagem. Os resíduos orgânicos são 

dispostos na horta familiar ou diretamente na lavoura de 

forma rústica, sem qualquer tipo de pré-preparo. Verificou-

se também a destinação dos mesmos para animais (gatos, 

cachorros e porcos, sob a forma de lavagem) e ainda a 

adoção do enterramento e do descarte a céu aberto, como 

mostrado na Tabela 1. 

 

Ação adotada Percentual (%) 

Uso como adubo 70,3 

Descarte à céu aberto 13,5 

Destinado aos animais 11,0 

Enterramento 5,2 
Tabela 1: Disposição final adotada para resíduos domésticos 

orgânicos. 

 

Os resíduos compostos por materiais de higiene pessoal, 

produzidos nos ambientes sanitários, que se caracterizam 

como rejeitos, mostraram-se como um dos maiores 

problemas da gestão de resíduos no meio rural do município 

de Caibi. A adoção da queima destes materiais é 

praticamente unânime nas residências pesquisadas, 

representando 95,45% dos entrevistados; os outros 4,55%, 

relata realizar o enterramento destes resíduos. 

A disposição final adotada para resíduos recicláveis é 

igualmente variada de uma propriedade para outra. 

Observou-se, neste caso, uso majoritário da recolha 

oferecida pela prefeitura por parte dos moradores, onde 

43,7% deles relata separar, acondicionar e encaminhar os 

resíduos para o ponto de recolha mais próximo, porém a 

adesão à coleta de recicláveis pode ser considerada 

insatisfatória, o que reflete em parcelas significativas da 



 

 

população que adota ações de enterramento, queima e 

disposição em buracos à céu aberto, como observado na 

Tabela 2. 

 

Ação adotada Percentual (%) 

Descarte a céu aberto 6,0 

Acondicionado e recolhido 

pela prefeitura 
43,7 

Acondicionado e entregue 

a catadores 
8,2 

Queima 29,0 

Enterramento 13,1 
Tabela 2: Disposição final adotada para resíduos domésticos 

recicláveis. 

 

Analisando-se a relação da população rural com o manejo, 

destinação e disposição final das embalagens vazias de 

agrotóxicos, identificou-se a existência de sérios problemas 

ambientais, bem como de descumprimento da legislação 

nacional vigente, no que tange a execução da logística 

reversa. 

 Embora alguns tipos de atividades desenvolvidas nas 

propriedades visitadas não exijam diretamente o uso de 

agrotóxicos, em 100% delas o uso destes produtos faz parte 

do cotidiano. Após o uso, a maioria dos agricultores 

costuma acondicionar as embalagens vazias em local 

coberto e isolado, contudo, observou-se neste ponto certo 

desleixo por parte de alguns agricultores: 27,7% dos 

entrevistados não possuem local adequado para 

acondicionar as embalagens usadas, deixando-as jogadas a 

céu aberto na lavoura ou nos arredores do local de 

preparação da mistura. 

Outro dado preocupante revelado pela pesquisa é o de que 

mesmo com todos os esforços de fabricantes, comerciantes 

e órgãos públicos para garantir o correto manejo e 

destinação das embalagens vazias de agrotóxicos, 18,6% 

dos agricultores relatam queimar ou enterrar as embalagens 

na propriedade. Felizmente, a maioria dos entrevistados 

relata realizar a devolução das embalagens, seja diretamente 

no comércio em que realizou a compra, seja em pontos de 

recolha ou campanhas de devolução, como se observa na 

Tabela 3. 

 

Destinação Percentual (%) 

Estabelecimento comercial 

que realizou a venda 
64,8 

Ponto de recolha 

autorizado 
10,3 

Campanhas de 

recolhimento 
6,2 

Queima 17,6 

Enterramento 0,7 
Tabela 3: Destinação das embalagens vazias de agrotóxicos. 

 

Durante a concepção do diagnóstico, foram relatados pelos 

entrevistados problemas ambientais relacionados aos 

resíduos sólidos, que compreendem, de forma geral, o 

entupimento de sistemas de drenagem rural pelo arraste de 

resíduos sólidos nas enxurradas, o descarte clandestino de 

resíduos em áreas de mata fechada, o desaparecimento de 

peixes pela contaminação de córregos de água devido a 

lavagem e disposição de embalagens de agrotóxico nos 

mesmos e, principalmente, a proliferação de vetores 

(moscas, mosquitos, ratos, baratas e afins). Problemas 

diretamente relacionados à qualidade do solo e do ar não 

foram relatados, também não se teve informação de 

ocorrência de doenças causadas pelos vetores supracitados.  

 

4 CONCLUSÃO 

Tendo por base as informações reveladas pelo diagnóstico 

da disposição final de resíduos sólidos domésticos e 

agrícolas no município de Caibi, verifica-se a existência de 

um sério problema ambiental e de saúde pública no local de 

estudo. 

De forma geral, verifica-se que as práticas adotadas pela 

população rural estudada são comuns a praticamente todas 

as regiões rurais do país, identificando-se também que a 

defasagem no serviço de coleta de resíduos sólidos no meio 

rural é um problema de nível nacional, independentemente 

do porte do município. 

Entende-se que as dificuldades enfrentadas por pequenos 

municípios no âmbito da gestão de resíduos sólidos são 

inúmeras, havendo principalmente limitações financeiras e 

de equipe técnica capacitada. Todavia, no caso do 

município estudado, é imprescindível que sejam voltados 

esforços para adequar e consolidar a recolha de resíduo já 

existente, além de prever-se, em médio prazo, a construção 

e aplicação de um plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos integrado, considerando ainda a consolidação de 

programas de educação ambiental. 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido à expansão do consumismo e a produção industrial, 

criaram-se grandes fontes geradoras de resíduos sólidos no 

Brasil. Contudo, a preocupação com esses resíduos vem 

sendo discutida há algumas décadas, havendo a necessidade 

da criação de políticas públicas que atuem e reduzam os 

impactos desses resíduos, em geral, não tratados e, 

normalmente, descartados no meio ambiente. 

Em 2010 foi aprovada a lei nº 12.305/10 que trata sobre a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Tal lei 

proporciona um avanço para o Brasil no combate aos 

principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

resultantes do manejo impróprio dos resíduos sólidos.  

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais - ABRELPE é uma entidade voltada à 

criação, à ampliação, ao desenvolvimento e ao 

fortalecimento do mercado de gestão de resíduos, em busca 

de condições adequadas à atuação das empresas. Conforme 

os panoramas dos resíduos sólidos publicados pela mesma, 

a PNRS, em vigor há 8 anos, a lei nº 12.305/10 ainda não 

está refletindo grandes resultados. Portanto, com a elevada 

geração de resíduos sólidos, necessita-se de uma melhoria 

em vários pontos, como: processos de reciclagem escassos, 

logística reversa e destinação imprópria de resíduos em 

muitos municípios. 

Desde 2003, anualmente, a ABRELPE publica o panorama 

geral dos municípios para advertir a população, às gestões 

públicas e às empresas sobre o real cenário dessa temática 

no Brasil durante esses anos. Portanto, para analisar 

matematicamente a quantidade de resíduos que são gerados, 

este trabalho utilizou o modelo matemático de Malthus, que 

é baseado em uma equação diferencial ordinária, a qual 

permite realizar previsões de curto prazo acerca de vários 

problemas.  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é realizar a previsão 

da quantidade de resíduos sólidos produzida na região sul 

do Brasil. Isto corrobora na busca por soluções, conduzindo 

a sociedade a diminuir os impactos ambientais provocados 

pela disposição inadequada dos resíduos sólidos no meio 

ambiente.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Por meio de pesquisas realizadas pela ABRELPE 

publicadas em seu site, foram obtidos os dados da tabela 1. 

 

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 

Toneladas 

/dia 
19.752 20.622 21.047 22.586 22.127 

Tabela 1: Toneladas/dia de resíduos sólidos gerados na região sul 

nos últimos anos 

Optou-se por escolher os dados mais recentes entre os anos 

de 2012 a 2016 para compor a base de interações do método 

escolhido. Tendo em visa que ainda não temos os dados de 

2017 e 2018, torna-se válida a previsão para estes anos. 

A partir do método de Malthus, utilizou-se a função 𝑄(𝑡), 

quantidade de toneladas/dia total de resíduos no instante t, 

o qual é descrito por:  

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= k𝑄0. (1)                  

onde 𝑘 é a constante de proporcionalidade (𝑘 > 0). 

A partir da equação (1), separando as variáveis e integrando 

ambos os lados da equação, é obtida a equação que 

determina a quantidade em função do tempo. Então: 

𝑄(𝑡) = 𝑄0. 𝑒𝑘𝑡. (2) 

Especificamente, esta equação foi utilizada para prever a 

quantidade de resíduos para os anos de 2017 e 2018.  

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Aplicando o modelo de Malthus, encontra-se um valor “k” 

para obter a previsão de geração de resíduos sólidos para os 

anos de 2017 e 2018. Assim, denominou-se os seguintes 

intervalos de tempo 𝑡0 = 2012, 𝑡1 = 2013, 𝑡2 = 2014, 

 𝑡3 = 2015, 𝑡4 = 2016 e substituiu-se os dados da tabela 1 

(ton/dia) na equação (2):  

Para o primeiro intervalo [𝑡0, 𝑡1]: 

Com t = 0 

Q(𝑡) =  c ∗ 𝑒𝑘𝑡. 

19.752 =  𝑐 ∗ 𝑒𝑘(0).  

𝑐 = 19.752.  

Com t = 1 

Q(𝑡) =  𝑐 ∗ 𝑒𝑘𝑡. 

20.622 = 19,752 𝑒𝑘(1).  

𝑒𝑘 = 1,044046.  

K = 0,043103715.  

 

Para o segundo intervalo [𝑡1, 𝑡2]: 

Com t = 1  

20.622 =  c ∗ 𝑒𝑘(1). 

𝑐 =
20.622

𝑒𝑘 .  

Com t = 2  

21.047 =
20.622

𝑒𝑘 ∗ 𝑒𝑘(2). 

𝑒𝑘 = 1,0206090.  



 

 

K = 0,020399565.   

 

Para o terceiro intervalo [𝑡2, 𝑡3]: 

Com t = 2  

21.047 =  𝑐 ∗ 𝑒𝑘(2). 

𝑐 =
21.047

𝑒2𝑘 .  

Com t = 3  

22.586 =
21.047

𝑒2𝑘  𝑒𝑘(3). 

𝑒𝑘 = 1,07312206. 

K = 0,07057221.  

 

Para o quarto intervalo [𝑡3, 𝑡4]: 

Com t = 3  

22.586 = c ∗ 𝑒𝑘(3). 

𝑐 =
22.586

𝑒3𝑘 .  

Com t = 4  

22.127 =
22.586

𝑒3𝑘 ∗ 𝑒𝑘(4). 

𝑒𝑘 = 0,979677676.  

K = −0,020531663.  
 

A partir dos resultados encontrados em cada intervalo, a 

tabela 2 é obtida: 

 

Tempo (ano) Valor de k 

2012 (t = 0) 0 

2013 (t = 1) 0,043103715 

2014 (t = 2) 0,020399566 

2015 (t = 3) 0,070572213 

2016 (t = 4) -0,020531663 
Tabela 2 – Valores de k de cada intervalo 

Assim, calcula-se o valor de k médio que será utilizado para 

encontrar os valores desejados. Logo, temos: 

𝐾𝑚é𝑑𝑖𝑜 = 0,028385816. 

Posteriormente, aplica-se na equação (2) o k médio 

encontrado e obteremos as previsões das quantidades de 

resíduos sólidos gerados nos anos de 2017 e 2018, onde: 

Q = toneladas/dia prevista; 

𝑄𝑜 = quantidade inicial na iteração;  

𝑡𝑜= 19.752 ton/dia; 

𝑘 = k médio = 0,028385819; 

𝑡 = nº de iteração do ano de 2017: 5, e 2018: 6. 

Aplicando os valores para 2017, temos:  

𝑄 = 19.752 ∗ 𝑒(0,028385819).5. 

𝑄2017 = 22.764,07 𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎. 

 

E para 2018: 

𝑄 = 19.752. 𝑒(0,028385819).6. 

𝑄2018 = 23.419,51 𝑡𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎. 

A partir desses resultados, percebemos uma tendenciosa 

elevação da quantidade de resíduos produzidos, ao qual 

confirma a perspectiva do aumento populacional, 

urbanização, produção em massa e globalização, reflexos 

do crescimento econômico do país. Trazendo assim, 

consequências ao meio ecológico e ambiental da região sul. 

Com a estimação encontrada, demanda-se uma intensa 

prudência por parte da população e órgãos públicos, uma 

vez que após o ano de 2015 a quantidade de resíduos sólidos 

gerados por dia começou a estagnar, esperando-se a 

continuidade deste comportamento. Entretanto, analisando 

o resultado obtido, a ideia mostra-se contrária. Este 

resultado sinaliza uma crescente produção de substratos, o 

que pode ser evitado tomando ações básicas como 

investimentos em pesquisas, distribuição de verbas e 

estruturação de prefeituras. 

4 CONCLUSÕES 

Pode-se observar, na análise com o modelo de Malthus, que 

a produção de resíduos sólidos na região sul do Brasil ainda 

está em crescimento, validando a ideia de que a PNRS ainda 

não está sendo totalmente efetivada.  

Este estudo realizado é de ampla relevância pois indica a 

tendência para geração de resíduos sólidos nos próximos 

anos, por meio da modelagem matemática. A previsão 

obtida mostra a necessidade de ações que controlem o 

impacto destes resíduos, seja por meio da conscientização 

da população quanto à destinação correta dos resíduos, seja 

por meio de ações públicas por parte do governo. 

Em estudos futuros, é sugerido que seja realizada uma 

pesquisa mais detalhada em relação as causas pontuais que 

ainda desaceleram o desempenho da lei nº 12.305/10. 
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1 INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida das pessoas depende, 

fundamentalmente, de políticas públicas que 

levam em consideração os aspectos ambientais. 

Neste sentido, à sustentabilidade urbana está 

diretamente relacionada com a gestão dos 

resíduos sólidos urbanos. Para isso, no Brasil, 

diversas legislações versam sobre o assunto 

como a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Lei nº 12.305/2010), que estabelece as diretrizes 

para a gestão de resíduos sólidos. A Lei Federal 

de Saneamento Básico (nº 11.445/2007), que 

determina a prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos 

urbanos, além da Lei de Consórcios Públicos 

(Lei no 11.107/2005), que permite a cooperação 

federativa para a prestação destes serviços. 

Porém muito além da legislação relacionada 

quando regiões litorâneas são analisadas, como o 

litoral paranaense, a situação é preocupante, 

devido a sazonalidade e sua respectiva oscilação 

de população, com um aumento populacional em 

épocas de feriados e de temporada, dificultando 

a aplicação de políticas públicas ambientais. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi o de 

diagnosticar a geração de resíduos sólidos nos 

estabelecimentos comerciais de Pontal do 

Paraná, Estado do Paraná de modo a viabilizar a 

implementação de um sistema de coleta seletiva 

e de um plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos no município. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Local de Estudo 

O município de Pontal do Paraná está localizado 

na região litorânea do Paraná, a 90 km da capital 

do estado, Curitiba; este município possui 24.878 

habitantes (IBGE, 2010) e tem sua economia 

baseada no turismo da alta temporada, pequenos 

agricultores e pescadores (IPARDES, 2016). 

Pontal do Paraná tem como característica 

principal a sazonalidade populacional: períodos 

de flutuação significativa na população, que 

correspondem à baixa temporada (março à 

novembro) e à alta temporada (dezembro à 

fevereiro) onde ocorre um visível incremento no 

número de pessoas que visitam a cidade. 

Associado ao aumento populacional esta, o 

aumento de geração de resíduos sólidos e a sua 

disposição, o que tem se tornando um problema 

frequente neste período, gerando reclamações 

dos moradores além de contribuir para surtos 

epidemiológicos como o favorecimento da 

proliferação de agentes etiológicos tais como 

mosquitos e roedores.  

 
Figura 1: Geração de resíduos em alta (barras cinzas) 

e baixa temporada (barras escuras). 

Obtenção de Dados 

Visto que a prefeitura municipal não dispõe de 

dados oficiais atualizados referentes a coleta e 

geração de resíduos pelos comércios do 

município, se fez necessário à realização de 

entrevistas in situ nos estabelecimentos, através 

da aplicação de um checklist, a fim de levantar 

dados quantitativos para posterior análise. As 

entrevistas e a visitação foram realizadas por 

uma equipe de seis entrevistadores, que se 

subdividiam de acordo com as necessidades, a 

fim de otimizar o trabalho, e assim, dirigiram-se 

aos 48 balneários do município, nos períodos de 

alta e baixa temporada. Antes do início do 

trabalho em campo, as balanças portáteis 

utilizadas para a pesagem dos resíduos foram 

calibradas no Laboratório de Física Experimental 



 

 

e Química, na unidade de Mirassol, campus da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). A 

geração dos resíduos nos estabelecimentos 

comerciais foi estimada de acordo com a norma 

NBR 10.007/2004, que trata de amostragem de 

resíduos em pilha, seguida pelo quarteamento 

com o propósito de obtenção de uma amostra 

homogênea (ABNT, 2004). Tal procedimento foi 

realizado por três vezes. Todos os 

estabelecimentos comerciais foram amostrados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados preliminares indicaram que o 

município não se encontra devidamente 

preparado para dar suporte adequado à produção 

de resíduos no período do verão, época de maior 

geração de resíduos sólidos devido à incidência 

de veranistas que visitam o litoral (Figura 1), 

apesar da passagem diária dos caminhões de 

coleta na maioria dos estabelecimentos ao longo 

dos balneários da cidade. Balneários que 

apresentaram uma maior produção de resíduos, 

se mostraram menos eficazes em sua segregação. 

Contudo, os resultados mostraram que cerca de 

53,49% dos 63 estabelecimentos comerciais 

localizados no balneário de Praia de Leste 

segregaram seus resíduos, seguidos pelos 

balneários de Mirassol com 13 empresas e 

Miramar com 8, ambos efetuam 100% de 

segregação, sucessivamente pelo balneário de 

Ipanema com cerca de 33,34% dos 78 

estabelecimentos e pelo balneário de Shangri-lá 

com cerca de 50% nos 32 comércios, e o 

balneário de Pontal do Sul com 

aproximadamente 21,87% de separação em seus 

58 estabelecimentos comerciais. 

 
Figura 2: Disposição inadequada de resíduos em 

estabelecimentos comerciais de Pontal do Paraná. 

 No período de baixa temporada, apesar da 

diminuta produção de resíduos, constatou-se que 

ainda existe deficiência no acondicionamento 

para os resíduos, além de uma grande 

insatisfação por parte dos comerciantes e 

moradores a respeito dessa disposição (Figura 2). 

4 CONCLUSÕES 

Apesar da prefeitura possuir um sistema de 

coleta de resíduos, e inclusive, até uma recente 

instalação de um sistema de coleta seletiva, 

poucos estabelecimentos apresentaram a 

segregação dos seus resíduos, provavelmente 

devido à falta de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS). Embora os resultados 

obtidos ainda sejam preliminares, é possível 

observar que a cidade esteja longe de possuir um 

sistema otimizado de coleta seletiva e de 

disposição coerente. O planejamento inadequado 

da cidade e seu crescimento desordenado piora a 

situação ambiental, que em alguns pontos é 

alarmante pela presença de resíduos espalhados 

em calçadas e em locais de passeio, sendo até 

mesmo pontos turísticos. Recomenda-se com 

este trabalho uma ação mais efetiva do poder 

público de educação ambiental com seus 

estabelecimentos comerciais, pois os mesmos se 

mostraram receptivos, e até esperançosos, no que 

concerne a uma melhora de qualidade de vida 

para a população residente e turistas que visitam 

as praias do município. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescente aumento de resíduos de construção civil 

(RCC), seja de construção ou de demolição, vem exigindo 

cada vez mais soluções práticas de forma a diminuir os 

restos de materiais descartados em locais impróprios ou 

encaminhados para aterros. A reciclagem e a reutilização 

dos mesmos acarretam na geração de novos materiais, 

diminuindo o uso de matérias primas. Planos de gestão e 

gerenciamento dos mesmos também devem ser 

implantados. (FRIGO, SILVEIRA, 2012). 

Através de teses, pesquisas e dados estatísticos, são 

obtidos dados relevantes aos entulhos que são gerados 

derivados da construção civil. Segundo Paschoalin Filho e 

Graudenz (2012), a quantidade de entulho gerado no 

âmbito da construção é superior à quantidade de lixo 

doméstico gerado do país. Nesse sentido, Moraes (2006) 

aponta que para cada tonelada de resíduo doméstico 

gerado, duas toneladas de RCC são produzidas. Índices 

apontam que os maiores números de resíduos encontrados 

e coletados são os de demolição. Em outra observação, 

Moraes (2006) faz a relação de que para uma tonelada de 

resíduos urbanos é comparado a duas toneladas de RCC.  

A construção civil revela benefícios ao meio social, 

gerando empregos, moradias, infraestrutura, porém, há 

pendências com a destinação correta dos RCC gerados. Os 

profissionais que atuam no setor de construção civil faz 

pouco descaso com os resíduos que sobram da demolição e 

construção, descartando-os em lugares inadequados, 

muitas vezes por falta de informação. (FRIGO, 

SILVEIRA, 2012). 

É necessário fornecer informações sobre a segregação, a 

melhor destinação e a reutilização dos resíduos para 

funcionários que vivenciam as obras, orientando-os a fazer 

a melhor segregação dos materiais, para que desde o início 

da obra, a separação seja feita de forma correta. 

Posteriormente os materiais poderão ser usados no próprio 

canteiro através do reaproveitamento e reciclagem do 

material. 

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados da 

pesquisa de campo com os principais focos encontrados de 

RCD no Município, juntamente com a entrevista realizada 

com o Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente, 

enfatizar a necessidade da readequação do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos onde o 

mesmo é tratado com clareza apenas dos resíduos sólidos 

de outras origens, não quantificando nem fornecendo 

dados sobre os resíduos derivados da construção civil. 

2 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Todo material de descarte é classificado como resíduo. 

Conforme a classificação da Resolução CONAMA n° 307 

de 05 de Julho de 2002, os resíduos da construção civil são 

oriundos de materiais derivados de reformas, reparos em 

obras, sobras de tijolos, blocos cerâmicos, concreto em 

geral, madeiras, compensados, forros, argamassa, gesso, 

telhas, onde são chamados comumente de entulhos de 

obras. 

2.1 Classificação e destinação dos RCC´s. 

Conforme a resolução 307 do CONAMA de 2002 é 

estabelecida a seguinte classificação dos RCC: 

Resíduos de classe A: São os resíduos que podem ser 

reutilizáveis ou recicláveis, sendo eles resíduos de 

derivados de construção, demolição e reformas, assim 

como reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive de terraplanagem. Podem ser 

destinados em áreas de reciclagem para posteriormente 

reutilização ou aterro para resíduos classe A. 

Os resíduos classe B são definidos como resíduos 

recicláveis para outras destinações, os que contenham 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, 

embalagens de tintas e gesso. Devem ser reutilizados ou 

encaminhados para aterros temporários para serem 

transformados em novos materiais 

Resíduos com a classificação C são os que não foram 

desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente. 

E por fim os resíduos classe D são os perigosos oriundos 

do processo do processo de construção, sendo eles tintas, 

solventes, óleos e outros produtos contaminados ou 

prejudiciais à saúde. Os resíduos de classes C e D devem 

seguir as normativas determinadas para cada produto. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

Os métodos de pesquisas utilizados foram basicamente 

dois; uma entrevista com o membro da Prefeitura do 

Município responsável pela área ambiental e uma breve 

pesquisa de campo, observando pelas ruas da cidade os 

RCC dispostos de forma não totalmente correta, 

demonstrando de forma clara os problemas que o 

município possui em questão do gerenciamento dos 

resíduos provenientes de construções e demolições.  

Dentre os assuntos tratados, foram questionados à 

Prefeitura se o órgão já tinha alguma forma de relevância 

ou necessidade de idealizar uma politica de 

gerenciamento, para melhor destinação e aproveitamento 

dos materiais sendo gerados no município, onde 

geralmente são conduzidos à bota foras. Também, 



 

 

questionado onde esses materiais estão sendo destinados, 

se já existe algum tipo de aproveitamento ou reciclagem de 

ambos e como é realizada a coleta desses entulhos.  

No método da pesquisa de campo, fora aplicado 

parâmetros para a localização dos materiais derivados de 

construções e demolições encontrados pelo município. 

Passando pelas ruas da cidade, através de fotografias e 

pequenos diálogos com os funcionários foram registrados 

alguns focos de RCC dispostos nos acostamentos das vias 

urbanas para posteriormente coleta. Esses resíduos 

dispostos em vias acabam gerando transtornos e desordem 

em seu âmbito. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A apresentação dos resultados baseia-se especificamente 

nos dados obtidos através da pesquisa de campo, com a 

localização dos pontos de RCD e com a entrevista com o 

Secretário de Agropecuária e Meio Ambiente. 

4.1 Resultado da pesquisa de campo 

No município, como o mesmo se encontra com poucos 

habitantes, há maior facilidade de encontrar os focos de 

resíduos de construção dispostos de forma não adequada. 

Mesmo em municípios pequenos, o aprimoramento de um 

plano de resíduos de construção civil é de grande 

importância, pois podem ser implantados métodos de 

reaproveitamento dos materiais que antes seriam 

destinados a áreas de bota fora, podendo reduzir custos de 

matérias primas que o poder público tem mensalmente. 

4.2 Resultado entrevista com o Secretário de 

Agropecuária e Meio Ambiente 

 O município tem significativo interesse em 

propor um plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos (PGRS). 

 A área onde os resíduos estão sendo destinados 

necessita adequação. 

 O município não gera uma quantidade excessiva 

de resíduos de construção, mas os mesmos podem 

ser reutilizados para a criação de novos materiais. 

 A principal ideia para a reutilização desse 

material é triturar os resíduos, misturando o 

material gerado com o cascalho, para ser usado 

em reparos em estradas rurais. 

 A coleta dos resíduos deve ser marcada com o 

encarregado da urbanização do Município. 

 

A seguir são apresentadas algumas imagens da situação 

que os RCCs estão sendo disposto no Município, junto um 

breve comentário especificando os tipos de resíduos que 

foram encontrados. 

No quadro resumo, observa-se que a maioria dos materiais 

encontrados é de origem de demolição, a qual mais gera 

maior numero entulhos, por serem de tamanhos maiores e 

peculiaridades diversas.  

A segregação dos materiais deve ser realizada desde o 

inicio da obra, sejam elas de construção ou demolição, a 

prática evita o retrabalho quando o mesmo for para a área 

de reciclagem. Planos de gerenciamento dos mesmos 

devem ser criados, para melhor facilidade de reutilização 

dos materiais. 

No município de estudo, a estimativa da produção de 

resíduos de construção é de aproximadamente 10 a 12 

toneladas/mês. Dados estimados apenas por embasamentos 

empíricos, onde nunca analisado a real quantidade gerada 

desses materiais. 

Quadro 02: Informações relevantes aos RCD encontrados a partir 

da figura 01. Fonte: Do Autor (2018). 

 

5.   CONCLUSÃO 

Verificando a entrevista e a breve pesquisa de campo, 

entende-se que é necessário para o município a atualização 

do plano de gerenciamento dos resíduos de construção e 

demolição. Onde o mesmo se encontra somente em dados 

bibliográficos, é de necessidade realizar estimativas mais 

apuradas de quanto desses resíduos estão sendo gerados no 

âmbito. Podendo assim ter dados mais concretos, para 

melhor propor um plano de gerenciamento dos mesmos. 

A ideia de propor politicas de segregação de materiais 

derivados de RCD desde o início da obra é de importância 

fundamental, assim como fornecer as informações 

necessárias de como o processo deve ocorrer. 
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Na figura apresentada, os resíduos são 

mistos, de demolição e de construção. 

Maior parte dos resíduos provenientes 

as classe A. 

 Rejeitos de construção e demolição 

encontrados próximos à BR 280. A 

área não é utilizada para a destinação 

desses materiais, portanto os mesmos 

se encontram em área ilegal. 

 

 No ponto G, os resíduos encontrados 

são provenientes de uma reforma na 

área industrial, onde os mesmos estão 

dispostos no pátio da empresa, 

dificultando a coleta realizada pela 

prefeitura. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em escala universal, a banana representa o quarto produto 

alimentar mais produzido (Epagri, 2009) e a segunda fruta 

mais consumida, com 11,4 kg/hab./ano, perdendo apenas 

para a laranja, com 12,2 kg/hab./ano (FAO, 2009). Segundo 

Filgueiras (1990), a cada ano no Brasil são produzidos de 5 

a 7 milhões de toneladas de bananas, o que corresponde a 

12 % da produção mundial. 

O alto consumo da fruta é dado pelo seu elevado valor 

nutricional, bem como o baixo custo, porém, resíduos 

orgânicos são gerados em grande proporção, que ao serem 

transportados a aterros sanitários produzem chorume, 

poluindo o solo e lençol freático. Com o intuito de controlar 

a disposição dos resíduos originados das atividades 

industriais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

de agosto de 2010 determinou a responsabilidade pelo 

resíduo gerado nas diversas atividades da sociedade, sejam 

elas domésticas ou industriais. Já a ABNT/NBR 10.004 de 

novembro de 2004 tem a função de classificar os resíduos 

provenientes das diversas atividades da sociedade, 

classificando-os como resíduos perigosos (Classe I) e 

resíduos não perigosos (Classe II). Os resíduos da banana 

são classificados como Classe II.  

Com isso, a presente pesquisa tem como intuito analisar a 

viabilidade da utilização dos resíduos para a produção de 

etanol de segunda geração, o que promove um destino 

adequado aos substratos transformando-os em energia 

renovável. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi divido em quatro etapas, sendo elas 

a coleta e preparação do resíduo, posteriormente a 

caracterização físico-química das amostras, hidrólise ácida 

e filtração das amostras, e, por fim a determinação de 

açúcares nos substratos. Os ensaios de hidrólise ácida e 

quantificação de açúcares foram realizados em triplicata. 

2.1 Recolhimento e manipulação do resíduo 

A coleta dos resíduos de banana foi realizada em dois 

estabelecimentos do campus da Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI) e submetidas a esterilização com água 

corrente, ácido clorídrico 0,1 m e água destilada, para assim 

retirar qualquer impureza. As amostras foram dispostas em 

estufa de secagem de modelo EL 1.3 a cerca de 60 ºC por 

48 horas. As amostras foram moídas em um liquidificador 

e triturador de alimentos, para aumentar a superfície de 

contato. Determinou-se a granulometria da amostra moída 

através de uma peneira de 24 MESH. 

2.2 Estudo físico-químico 

O teor de umidade da amostra in natura e seca foi 

determinado por um analisador de umidade MB45, bem 

como o percentual de sólidos e peso residual, com 

parâmetro de medição pré-selecionados, classificando-as 

como vegetais úmidos e secos.  

Utilizou-se a mufla a 550 ºC por 4 horas para incineração 

da amostra, afim de estabelecer o percentual de resíduo 

inorgânico contido na mesma.  

As amostras foram submetidas ao equipamento de 

espectroscopia de infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) modelo IRPrestige-21, conforme 

metodologia clássica.  

2.3 Hidrólise ácida e filtração à vácuo  

A hidrólise ácida diluída consistiu em ensaios com as 

amostras previamente preparadas submetidas a autoclave 

vertical modelo AV50 a 122 ºC, em dois tempos (15 e 30 

minutos), e com concentrações de ácido sulfúrico de 0 a 2 

%(m/m). Posteriormente as amostras foram filtradas e 

neutralizadas com hidróxido de sódio.  

2.4 Quantificação de açúcares 

O método criado por Miller em 1959 do ácido 3,5-

dinitrosalicílico (DNS) foi utilizado nos ensaios para 

quantificar açúcares na amostra. Foi construída uma curva 

de calibração a partir de diluições da solução padrão de 

glicose, de 0 a 0,6 g/L, apresentando linearidade (R2 de 

0,9989). O equipamento utilizado para a elaboração da 

curva foi o espectrofotômetro Instrutherm UV-2000A, com 

comprimento de onda de 540 nm.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra in natura apresentou 88,67 % de umidade, 11,33 

% de sólidos, -782,25 % de residual, quando submetida ao 

analisador de umidade por 5 min a 200 ºC, 3 min a 150 ºC 

e 105 ºC até estabilizar, totalizando 29 min 07 s; cuja 

diferença de massa obtida foi de 4,451 g. Em contrapartida, 

a 105 ºC por 3 min 37 s, a amostra seca indicou 7,40 % de 

umidade, 92,60 % de sólidos, -7,99 % de residual e uma 

diferença de massa de 0,186 g.  

O teor de cinzas presente na casca de banana foi de 11,74 

%(m/m), onde há presença de altas quantidades de matéria 

inorgânica como potássio e magnésio (COMPOSIÇÃO 

CENTESIMAL E DE MINERAIS EM CASCAS DE 



 

 

FRUTAS, 2005) que são característicos da casca da banana 

e são de suma importância para a qualidade e 

processamento fermentíceo, conferindo estabilidade 

microbiana. 

A partir do espectro infravermelho da casca de banana, 

segundo o gráfico 1, observou-se qualitativamente a 

presença do grupo hidroxila com banda na região próxima 

a 3400-3200 cm-1, de alcanos na região C–H alifático com 

estiramento e absorção intensa na banda de 3000-2850 cm-

1. Além disso, a banda característica da hemicelulose foi 

observada na região de 1725-1700 cm-1, onde há presença 

do grupo carboxila. A lignina presente na casca da banana 

na região C–O possui frequência de 1300-1000 cm-1. Os 

picos entre as bandas de 1500-1300 cm-1 são atribuidos ao 

estiramento C–H. 

 
Gráfico 1: Espectro infravermelho da amostra de banana seca. 

Determinada concentração de ácido sulfúrico é necessária 

no processo da hidrólise ácida para a completa quebra das 

cadeias complexas de lignocelulose a fim de posterior 

transformação em açúcares fermentescíveis. Segundo a 

tabela 1, o uso das concentrações de ácido 0,5 %(m/m) a 2 

%(m/m) na hidrólise mostram-se com concentração de 

açúcares próximos. Da mesma forma no tempo de hidrólise, 

uma vez que estes não demonstraram influência na 

concentração final de açúcares.   

 

 Concentração de 

ácido sulfúrico 

(%(m/m)) 

Tempo de 

hidrólise 

(min) 

Concentração 

de açúcares 

(g/L) 

0 15 7,522 

0 30 7,521 

0,5 15 7,514 

0,5 30 7,511 

1 15 7,507 

1 30 7,512 

1,5 15 7,513 

1,5 30 7,521 

2 15 7,519 

2 30 7,515 

Tabela 1: Média da concentração de açúcares livres após 

hidrólises ácidas em triplicata. 

 

4 CONCLUSÕES 

O resíduo da banana demonstrou potencial para a produção 

de etanol de segunda geração ao ser comparado com a cana 

de açúcar, biomassa mais utilizada no âmbito nacional para 

a produção do mesmo. Ao se empregar a cana de açúcar, 

faz-se necessário o uso do bagaço, para produção de 

bioetanol, e o seu rejeito é utilizado, por exemplo, para 

alimentação de ruminantes; enquanto na banana usa-se a 

polpa como alimento e o rejeito é descartado sem o destino 

correto. Desta forma, a casca de banana pode ser aplicada 

como insumo para o setor sucroenergético na produção de 

energia limpa, provendo uma solução viável para um 

problema ambiental de escala mundial. 

A análise do espectro infravermelho demonstrou que na 

casca de banana há presença de grupos funcionais 

predominantes na estrutura da lignina e da hemicelulose, 

que são característicos de materiais lignocelulósicos. 

Com base nos dados obtidos, o método de DNS mostrou-se 

eficiente, visto que houve a completa hidrólise ácida nas 

amostras e quebra das cadeias complexas de interesse. A 

concentração de açúcares a partir da hidrólise mostrou-se 

maior quando há utilização de ácido sulfúrico mesmo que 

em baixa concentração. Levando em conta a 

disponibilidade de açúcares livres e custo para o processo, 

tais quais o de reagente, energia e tempo, as variáveis 

escolhidas para tal seriam a concentração de ácido de 0,5 

%(m/m) por 15 minutos.  
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, as maiores fontes de energia são petróleo 

bruto, carvão e gás. No entanto, os combustíveis fósseis têm 

uma fonte limitada, sendo assim, levando à consideração a 

busca por combustíveis alternativos provenientes de fontes 

renováveis. Em adição, as fontes renováveis têm grandes 

vantagens ambientais em relação aos combustíveis fósseis, 

como a redução da poluição. Segundo a Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo em 2040 a demanda de 

petróleo deve chegar a 109,4 milhões de barris diários, 

sendo que a procura por diesel deve atingir 5,7 milhões de 

barris por dia. Entretanto, esta demanda pode não ser 

cumprida devido à escassez do recurso e também devido ao 

impacto ambiental causado pelo seu uso. Desta forma, vê-

se a necessidade de pesquisar formas de obter energia 

alternativa de fontes renováveis (GEBREMARIAM; 

MARCHETTI, 2018) uma delas, seria a produção de 

biodiesel através de residuos como, a borra de café. 

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. 

Em dezembro de 2016, o produto apresentou cerca de 10% 

das exportações brasileiras, ficando na quinta posição dos 

produtos mais exportados no agronegócio nacional, 

movimentando mais de 600 milhões de dólares americanos. 

(MAPA, 2017). Na safra de 2016/2017, a produção mundial 

foi de 157,4 milhões de sacas (ICO, 2018).   

Por outro lado, esta grande produção de café, gera alta 

quantidade de resíduos durante a produção, e também a 

borra de café, que apresenta caráter tóxico, devido ao 

potencial para desenvolvimento de microrganismos, 

havendo possível dissipação de doenças quando descartada 

inadequadamente. Dessa forma, é visto a necessidade de 

encontrar alternativas para o reaproveitamento do resíduo, 

como a produção de biodiesel, a partir da extração do óleo 

da borra de café (ALMEIDA; SPAGARINO, 2012). 

A produção de biodiesel é viável devido a presença de 

ácidos graxos na composição do óleo extraído da borra de 

café, tendo em vista que a formação do biodiesel se dá a 

partir de ácidos graxos de óleos ou gorduras liberados da 

glicerina em reação com um catalisador e entrada de um 

álcool transformando os ácidos graxos em ésteres 

(FONTANA, 2011).  

Normalmente, óleos de sólidos com pouca quantidade de 

óleo na sua composição, são extraídos com solventes, 

normalmente hexano. A borra de café contém geralmente 

cerca de 10-15% em massa de óleo, está fração pode ser 

maior dependendo do solvente/tempo de extração. 

(EFTHYMIOPOULOS et al., 2018). Segundo Loyao Junior 

et al. (2018) a quantidade de ácidos graxos livres presentes 

no óleo não se mantém a mesma em diferentes tempos de 

extração e diferentes solventes. O objetivo deste trabalho é 

avaliar a substituição do hexano por etanol na extração do 

óleo da borra de café expresso para produção de biodiesel. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Coleta da Amostra 

A amostra foi coletada na lanchonete presente no campus 

da UNIVALI - Itajaí, foi previamente seca entre 80 e 100ºC, 

para que pudesse ser armazenada até o momento da 

extração, tendo em vista que a mesma quando armazenada 

úmida, pode ocorrer a formação de fungos. 

2.2 Determinação da Umidade 

A amostra foi a estufa a 100 ºC durante 5h, a determinação 

da umidade foi realizada a través do equipamento 

Analisador de Umidade MB45 da marca OHAUS. 

2.3 Extração do Óleo  

Em balão de fundo redondo foi pesado cerca de 10 g da 

amostra (previamente seca a 100ºC por 5 h) e adicionado 

150 mL de solvente (hexano ou etanol). O balão foi 

colocado em uma manta de aquecimento e acoplado um 

condensador de bolas em refluxo para que não houvesse 

evaporação do solvente. O óleo foi extraído em diferentes 

tempos: 1, 3 e 5 horas. Após a extração, a mistura 

sólido/líquido foi filtrada a vácuo, e a fase líquida (óleo e 

solvente) foi transferida para outro balão (previamente 

pesado) e colocado em Evaporador Rotativo para 

evaporação do solvente, em seguida o balão contendo 

somente óleo foi pesado para obtenção da massa de óleo 

extraída.  

2.4 Espectroscopia de Infravermelho 

O equipamento utilizado para análise das amostras segundo 

a metodologia tradicional foi o espectrômetro de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 

modelo IRPrestige-21. As leituras foram feitas com o 

acessório “ZnSe PRISM” da Shimadzu. Para isso, fez-se 

primeiramente a leitura de um branco com etanol e em 

seguida preparou-se uma solução com 100 uL da amostra 

avolumadas em um balão volumétrico de 5 mL com Etanol.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

3.1 Determinação da Umidade 

A umidade da amostra no momento da extração foi de 

3,77%. 

3.2 Extração do Óleo 

No Gráfico 1 estão disposto as frações de óleos obtidas com 

hexano e etanol nos tempos de 1,3 e 5h.  



 

 

 
Gráfico 1: Frações de óleos obtidas nas extrações com 

etanol e hexano.  

 

Em 1 e 3h de extração praticamente não houve diferença na 

extração entre os solventes e tempos. Como se pode 

observar a maior fração de óleo de borra de café expresso 

foi na extração com etanol durante 5h, o que não era 

esperado, pois Efthymiopoulos et al., (2018), obtiveram 

uma maior fração de lípidios utlizando hexano.  

3.3 Espectroscopia de Infravermelho 

 
Figura 1: FT-IR dos óleos extraídos da borra do café 

expresso. 

 

Ao analisar o espectro de infravermelho (FTIR), Figura 1, 

seguindo-se a metodologia de Pavia (2010), podemos 

encontrar os picos em 3307 e 3296 cm-1, sugerindo a 

presença do estiramento do O-H característicos de ácidos. 

Também pode ser observado picos de 2852 a 2974 cm-1, 

característico a estiramento C-H alifático, pode ser 

observado pico em 1743 cm-1 característicos de C=O de 

ésteres. O pico de 1162 cm-1, caracteriza o estiramento C-O 

relativo a ésteres. Quando se compara os diferentes tempos 

estudados de extração, no tempo de 5h utilizando hexano, 

observa-se claramente que todos os estiramentos são 

consideravelmente maiores, quando comparados com 1 e 2h 

de extração, demonstrando assim, uma maior concentração 

de lipídios no tempo de 5h de extração, com hexano. 

Quando realizada a comparação, dos métodos de 

determinação de óleo, frações de óleo extraída (gráfico 1) 

com os resultados do FT-IR (figura1), da borra de café 

expresso obtida, existe divergência no melhor solvente no 

processo de extração estudado. A maior extração com 

etanol, observada no gráfico 1, pode estar ocorrendo, pois 

quando utilizado etanol no tempo de 5h, por ser um solvente 

com alta polaridade pode estar extraindo outros 

componentes, presentes na amostra, além de lipídeos, o que 

justifica a suposta obtenção de uma maior fração de óleo.  

4 CONCLUSÃO 

Os resultados mostraram que o estudo da escolha do 

solvente no processo de extração se faz necessário para uma 

melhor qualidade do produto. O hexano no tempo de 5h 

apresentou ser o solvente mais eficaz no processo de 

extração de óleo da borra de café expresso. O processo de 

extração sólido/líquido pelo método contínuo apresentou 

ser uma técnica eficiente, para o processo estudado.  
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento acelerado da urbanização e o rápido 

adensamento de cidades de médio e grande porte, 

implicando em maior consumo de matéria prima e 

aumento na geração de resíduos, além da larga 

exploração dos recursos naturais, os resíduos da 

construção civil (RCC) e demolição (RCD) 

alcançaram índices alarmantes, que vem tornando-

se um problema evidente para a destinação do 

grande volume depositado em aterros sanitários 

(Brasileiro & Matos, 2015).  Conforme Pinto 

(1999), estes resíduos não recebem solução 

adequada, impactando o ambiente urbano e 

transformando-o em um local propício a 

proliferação de vetores de doenças, induzindo os 

gestores a adotarem soluções mais eficazes para a 

gestão desses resíduos.   

O resíduo de gesso é classificado pela Resolução nº 

431 de 2011, que altera a CONAMA nº 307 de 

2002, como resíduo de construção civil classe B, no 

qual, são recicláveis para outras destinações. A 

gestão dos resíduos de gesso nas diversas formas 

em que é aplicado na construção civil merece 

cuidados específicos, desde a escolha do material, 

passando pelo treinamento dos aplicadores e a 

utilização do produto, até a fase de coleta, 

segregação, transporte e destinação dos resíduos 

(Drywall, 2009). Diante disso, para assegurar o 

destino apropriado para o resíduo de gesso, é 

necessário um estudo prévio de suas possíveis 

aplicações, e assim, transformá-lo em um novo 

produto, evitando a possibilidade de o mesmo, 

agredir o meio ambiente.  

Outro problema recorrente de reciclagem e 

reutilização advém dos polímeros, principalmente o 

Poliestireno Expandido (EPS). O EPS é 100% 

reciclável, porém possui difícil reciclabilidade, 

devido ao seu peso que é constituído de 98% de ar e 

2% de matéria-prima. O resíduo possui grande 

proporção de volume em relação à sua massa, e 

como as cooperativas optam pelo peso do resíduo, 

torna-se inviável a reciclagem do mesmo. Sendo 

assim, por não possuir viabilidade econômica na 

sua reutilização, as empresas não optam pela 

logística reversa. (Dos Santos et al., 2013). Tanto o 

crescimento de consumo quanto a dificuldade em 

reciclagem, fazem com que o EPS seja disposto em 

aterros sanitários ou lixões sem nenhum controle, 

agravando o dano ambiental (Grote & Silveira,  

2010).  

Como forma de minimizar o impacto do descarte 

inadequado, o objetivo desde trabalho foi de 

reutilizar estas fontes de materiais produzindo um 

artefato sustentável, bem como o estudo de suas 

propriedades, sendo um caminho viável para o 

reaproveitamento de materiais recicláveis. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Propõe-se a utilização de matriz termoplástica de 

poliestireno reciclado derivado de resíduos de 

poliestireno expandido (EPS) obtidos a partir do 

despejo de embalagens proveniente de descarte 

como resíduo sólido. Aliado a este, será utilizado o 

resíduo de gesso gerado nas atividades de RCC e 

RCD.  

Será realizado a análise quali-quantitativa em 

relação às quantidades disponíveis de resíduos de 

gesso e EPS e a análise de viabilidade técnica do 

artefato. O artefato será produzido com diferentes 

proporções da matriz termoplástica juntamente com 

reforço de gesso, até que se obtenha a mistura ideal. 

O processo será realizado através da cominuição e 

aquecimento do resíduo de EPS e gesso, seguido 

pelo preparo e testes guiado pelas NBRs. 

Os testes realizados serão de análise 

granulométrica, mini slump, tempos de início e fim 

de pega, determinação da massa em relação à idade 

do corpo-de-prova, absorção por imersão, 

resistência à compressão axial, plasticidade da 

mistura, dureza do material compósito, aplicações 

práticas dos corpos-de-prova em solos e posterior 

avaliação da durabilidade em períodos pré-

determinados por resistência à compressão axial. O 

local de aplicabilidade será avaliado e definido ao 

longo deste trabalho levando-se em conta as 

propriedades químicas e físicas do artefato 

produzido. 

 

2.1. Análise Quali-quantitativa das Quantidades 

Disponíveis de Resíduos de Gesso e EPS 

Será definido uma área de coleta de copos de EPS 

na Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, para 

a coleta e quantificação dos mesmos, o qual será 

coletado através do descarte pós-uso. A 

quantificação ocorrerá pela definição de alguns 

pontos de coleta e tabelas.  O gesso será recolhido 

em uma empresa de coleta e reciclagem de resíduos 



 

 

da construção civil.  

  

2.2. Análise da Viabilidade Técnica do Artefato 

Serão confeccionados corpos-de-prova dos 

materiais coletados (EPS e resíduo de gesso) em 

diferentes proporções, até atingir o limite de 70:30 

%, respectivamente. As propriedades físico-

químicas deste artefato serão testadas conforme 

descrito em materiais e métodos. O EPS funcionará 

como matriz sendo moldado para se ligar ao reforço 

de resíduo de gesso cominuído em forma de 

corpos-de-prova em triplicata, para análise 

estatística. 

 

2.3. Aplicação do Artefato  

Após análise da viabilidade técnica, uma aplicação 

prática do artefato será proposta e efetivada em área 

a ser definida: No interior da UNIVALI, localizado 

no setor horta (Bloco F) e em muro de contenção 

não-estrutural em uma área costeira de rio na 

cidade de Itajaí. Além disso, terá suas propriedades 

testadas como peça individual. 

Para análise pós-uso do artefato, uma amostra será 

coletada periodicamente. Suas propriedades físicas 

serão testadas pelos métodos de compressão e 

dureza. 

 

3. CONCLUSÕES 

Os resíduos provenientes de construção geram 

impactos ao meio ambiente, e merecem estudos 

específicos para combatê-los. O gesso é 

amplamente utilizado na construção civil, e devido 

às características físicas e químicas do material, é 

de suma importância estabelecer o gerenciamento 

adequado do resíduo. Devido a sua propriedade 

química e ser composto por sulfato de cálcio di-

hidratado (CaSO4.2H2O), em contato com umidade, 

e associado às condições aeróbicas, é possível 

ocorrer a oxidação tornando-o tóxico para o meio 

ambiente. O mesmo ocorre com a solubilização do 

material, no qual, provoca a sulfurização do solo e a 

contaminação dos lençóis freáticos. 

Estima-se que o isopor possui um tempo de 150 

anos para que seja totalmente degradado, portanto, 

se o EPS for disposto incorretamente ao meio 

ambiente, o plástico se fragmentará e dará origem 

ao micro plástico, possuindo a capacidade de 

absorver compostos químicos tóxicos, capazes de 

afetar muitos animais que ao confundir esse micro 

plástico com organismos marinhos, acabam 

ingerindo-os, causando intoxicação. No entanto, 

não ocorre apenas com os seres marinhos, mas 

também, com qualquer ser que se alimente deles, 

incluindo os seres humanos que se alimentam 

desses animais posteriormente.  

Diante disso, para assegurar a qualidade do meio 

ambiente e listar possibilidades para minimizar os 

impactos ambientais, a elaboração deste trabalho 

visa a reutilização dos resíduos, em prol de evitar a 

dissolução dos componentes. Sua disposição 

inadequada em aterros, a contaminação dos lençóis 

freáticos, longo tempo de decomposição e mais 

atualmente, a problemática do microrresíduo que 

provoca sua desintegração em partículas menores, 

acabam fazendo parte da cadeia alimentícia tanto 

terrestre como marinha, alterando-a de forma 

prejudicial. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste trabalho abordou-se a gestão de resíduo sólido 

classe I, em uma empresa de transporte urbano. Através de 

coletas seletivas regulares pode-se monitorar a quantidade 

destinada para a reciclagem e o método de separação de 

resíduos aplicado.  Percebe-se que a gestão de resíduo foi 

eficiente e eficaz, apesar de ainda não bater a meta 

estabelecida pela empresa. Nesta linha, identifica-se que a 

gestão de resíduo de uma empresa contribui com o estado 

de um ambiente saudável, contribuindo para um meio-

ambiente com menor poluição. 

2 MATERIAL E METODO 

A empresa está localizada no município de Olinda, Região 

Metropolitana do Recife, no Estado de Pernambuco e tem 

como atividade principal o transporte coletivo de 

passageiros. Suas atividades estão divididas em dois 

prédios: a matriz e a filial. Na garagem da matriz são 

realizadas, nos veículos de sua frota, atividades de 

abastecimento, lavagem e manutenção, incluindo pintura e 

troca de óleo. Na filial, realiza-se abastecimento, lavagem 

e inspeção dos veículos. 

A metodologia consistiu na análise de informações obtidas 

a partir da observação e entrevista, sobre geração dos 

resíduos sólidos e seu descarte, com os gestores, 

coordenadores e funcionários da empresa. 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Na empresa foram identificadas as seguintes etapas no 

gerenciamento dos resíduos sólidos na Figura (1): (1) 

identificação, (2) coleta, (3) transporte interno, (4) 

segregação, (5) acondicionamento, (6) transporte externo, 

(7) armazenamento externo, (8) tratamento e (9) 

disposição final. 

 
Figura 1: Etapas no gerenciamento dos resíduos sólidos 

A empresa realiza a coleta seletiva em condições 

adequadas e de acordo às normas vigentes. Segundo a 

Resolução CONAMA nº 275/2001, os materiais devem ser 

coletados em pontos de entrega em recipientes 

individualizados e com as cores padronizadas para cada 

resíduo segregado (LOPES e KEMERICH, 2007). 

Também pode-se observar que os coletores estão 

posicionados em pontos estratégicos na área de 

manutenção (Figuras 2), o que facilita a participação dos 

empregados no processo de separação dos resíduos. 

 
Figura 2: Tambores de coleta seletiva 

O acondicionamento é organizado na Central de Resíduos 

(Figura 3), que é uma área definida pela empresa para o 

armazenamento temporário. 

 
Figura 3: Central de Resíduos  

4 CONCLUSÕES 

A partir da análise de campo pode-se avaliar a gestão dos 

resíduos sólidos classe I, na empresa de transporte 

coletivo, que o gerenciamento adequado reduz o impacto 

dos resíduos gerados na empresa de transporte coletivo. A 

proposta de um plano de gerenciamento apresentada nesta 

pesquisa constitui-se de ações simples, com baixos custos, 

porém eficazes, pois contribuem para a diminuição da 

pressão sobre os recursos naturais. 

Na avaliação da gestão dos resíduos sólidos foi 

identificada a relevância do poder público em dispor de 

programas, parcerias com as empresas geradoras, coleta 

específica para tais empreendimentos, além de legislação 

específica para este tipo de resíduo. 

Há muito que se debater sobre o tema exposto, 



 

 

desenvolver estudos na área, avaliar os meios convenientes 

de gestão de tais resíduos, de forma a garantir um 

tratamento final adequado com resultados positivos. 

A maior dificuldade ao desenvolvimento de uma gestão 

dos resíduos da empresa tem sido o nível de 

conscientização das pessoas em relação às mudanças de 

atitudes para com o meio ambiente. Como propostas são 

recomendadas: a intensificação da fiscalização pelos 

órgãos competentes, a instalação de centrais de coleta, 

tratamento e reciclagem dos resíduos e a realização de 

campanhas de sensibilização e conscientização da 

sociedade e setores envolvidos, sobre a importância da 

participação e envolvimento no processo de preservação 

ambiental. 
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1 INTRODUÇÃO 

As questões pautadas ao inadequado rejeite dos resíduos 

sólidos e a prática de conceitos que incorporem programas 

de gerenciamento desses resíduos sejam na cidade ou na 

zona rural, seriam de complexo resolução se não 

incluirmos com propostas de Desenvolvimento 

Sustentável, com ganhos econômicos e ambientais e com a 

reciclagem.  

Desde 2009, o município, solucionou definitivamente o 

problema da destinação final do lixo, com a construção de 

um aterro sanitário para disposição final de resíduos, 

localizado no Km 9 da BA-265, onde funcionava o antigo 

lixão da cidade. O aterro foi devidamente licenciado com 

pareceres técnico e jurídico favoráveis ao pleiteado, 

conforme Portaria Nº 3845 publicada no Diário Oficial do 

Estado de 08 de Janeiro de 2004. Para tentar mitigar esse 

problema, em 2010, foi criada a lei nº 12.305, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Algumas seleções são imprescindíveis para que se procure 

por meio de cooperativas de reciclagem de lixo os recursos 

disponíveis para prática de novas alternativas de produção, 

atendendo as exigências do mercado, além de sua 

negociação com a comercialização dos materiais separados 

e descartados.  

O objetivo deste trabalho foi analisar os principais fatores 

que atuam negativamente na operacionalização e no 

monitoramento dos serviços de coleta e disposição final no 

aterro sanitário de Vitória da Conquista - Bahia.  

2 MATERIAL E MÉTODOS  

A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi á 

pesquisa documental, pesquisa de campo, em que os dados 

foram obtidos por meio de observação direta no local e 

com dados obtidos pela Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista (PMVC) com o auxilio da secretária de obras e 

serviços públicos, entrevista aplicada no aterro, artigos, 

leis, livros, manuais relacionados à gestão de resíduos 

sólidos dos mais diferentes autores. Foi realizada a 

entrevista com a engenheira ambiental e sanitarista, 

Técnica Responsável pelo aterro do município de Vitória 

da Conquista, com o intuito de se obter mais informações 

acerca do funcionamento do aterro no período de abril do 

decorrente ano de 2018. Também foi utilizada a lei nº 

12.305/10 como norteadora para aumentar a confiabilidade 

do artigo. Após o levantamento bibliográfico, foi realizada 

análise destes documentos e correlação entre estes 

buscando identificar os principais pontos da Política 

Nacional de Resíduos sólidos visto ao desafio da gestão 

municipal dos resíduos em Vitória da conquista, região 

Sudoeste da Bahia. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O município de Vitória da Conquista, localizado na região 

sudoeste da Bahia, sofreu muitas mudanças na sua 

configuração espacial, resultante de modificações 

ocorridas na própria sociedade, como o crescimento 

populacional, econômico, educacional, processo de 

consumo e entre outros. O município conquistense, possui 

segundo dados IBGE (2017), uma população estimada em 

348.718 pessoas, é a terceira maior cidade do estado da 

Bahia.  

O projeto do aterro sanitário do município de Vitória da 

Conquista teve início em na década de 90. O patrimônio 

onde está situado o aterro sanitário possui 190 hectares, e o 

aterro ocupa 6 hectares, projetado pra ter uma vida útil de 

15 anos. 

 

 
Figura 1. Localização do aterro e características físicas da área. A 

linha em vermelho delimita o aterro, em amarelo a APP, em azul 

o rio intermitente e a direita da imagem a malha urbana do bairro 

Zabelê. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

O Aterro Sanitário de Vitória da Conquista recebe entorno 

de 300 toneladas de resíduos diariamente, todos os 

resíduos são aterrados em área específica, cobertos e 

compactados. Foi analisado que todos esses resíduos que 

chegam, são pesados em uma balança específica que fica 

posicionada logo na entrada do aterro, como se recomenda 

a legislação. Em seguida, esse resíduo passa por um 

procedimento de triagem, onde, no momento inicial são 

selecionado e separados os resíduos que podem ser 

reciclados do material orgânico por meio de um trabalho 

realizado pelo Projeto Recicla Conquista. 

Foi observado pelos autores da pesquisa que a atonia da 

coleta seletiva no município é um fator que inibe o 

trabalho da cooperativa, tornando vagaroso o 

procedimento de separação dos resíduos, especialmente o 

material orgânico dos demais rejeitos. Averiguou-se na 

Gestão dos Resíduos Sólidos do município: a inexistência 

de caminhões providos com uma estrutura adequada de 

conter o resíduo supostamente separado coletivamente. Na 



 

 

figura 2 é possível observar como o material abrange ao 

aterro e como é feita no início separação dos rejeitos.  

 
Figura 2.  Trabalhadores da cooperativa fazendo a separação dos 

resíduos.  

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

O lixão foi uma fato que durou na cidade até o ano de 

2004. Neste aspecto, Vitória da Conquista está em 

conformidade com a PNRS, pois possui um aterro bem 

estruturado e não faz utilização do antigo lixão.  

3.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Ainda que haja uma série de leis que abordam a temática 

dos resíduos sólidos, em específico as Resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, não 

possuía no Brasil um instrumento judiciário que constituía 

diretrizes gerais aplicáveis aos resíduos sólidos. 

Para o projeto urbano, Vitória da Conquista dispõe do 

segundo Plano Diretor, publicado no Diário Oficial em 31 

de janeiro de 2007, como Lei Nº 1.385/2006, constituindo 

um importante instrumento de ordenamento territorial do 

município. 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU), nos termos da Lei 

Federal nº 12.305/10 que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), abrangem os resíduos de 

origem domiciliar, de limpeza urbana, de estabelecimentos 

comerciais, industriais, de serviços de saúde, da 

construção civil, agrossilvopastoris, de serviços de 

transportes e de mineração. Também se trata dos resíduos 

perigosos, aqueles que possuem características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

que apresentem risco à saúde publica ou qualidade 

ambiental, porém a lei não se aplica aos rejeitos 

radioativos, estes tem sua própria legislação. 

No ano de 2004 foi criado na cidade, o Projeto 

Cooperativa de Catadores Recicla Conquista visando a 

inclusão social e econômica dos catadores de materiais 

recicláveis, sendo assim, a Cooperativa de catadores é uma 

alternativa concreta de emprego e renda. A destinação dos 

resíduos sólidos para a reciclagem, através da coleta 

diferenciada, além de gerar trabalho e renda, melhora a 

qualidade de vida de toda a população e do meio ambiente. 

3.2 Principais Constatações 
O município de Vitória da Conquista, detentor da 

titularidade do serviço de limpeza urbana, apresentou 

problemas na coleta seletiva, na operacionalização, 

licenciamento e monitoramento do Aterro Sanitário do 

município, influenciando negativamente no desempenho 

em sua auditoria ambiental. Tais problemas identificados 

são: 

• Ausência de monitoramento na medição da 

concentração e vazão dos gases gerados no aterro, e seu 

acompanhamento com laudo químico de emissões 

atmosféricas; 

• Insuficiência de recursos financeiros destinados 

para a ação de Educação Ambiental; 

• Pouco aproveitamento dos resíduos coletados de 

forma seletiva. 

3.3 Possíveis Benefícios Esperados 

Com a implementação das indicações sugeridas por este 

trabalho, espera-se que o gestor obtenha os seguintes 

resultados: 

• Ampliação da vida útil do aterro sanitário. 

• Máximo aproveitamento dos resíduos coletados 

de forma seletiva. 

• Conscientização e educação da população sobre a 

importância da coleta seletiva. 

• Diminuição da quantidade de lixo encaminhado 

ao aterro; 

• Recuperação, melhoria e preservação da 

qualidade ambiental propícia a vida. 

4 CONCLUSÕES 

Os resultados avaliados para o trabalho colocam em 

destaque a perspectiva de aumento da demanda do 

licenciamento de aterro sanitário em 2018, e indicam que 

há oportunidades de melhoria no acompanhamento 

sistemático das áreas de disposição final de aterro do 

município. Os principais problemas detectados, 

sinteticamente, se referem à insuficiência de recursos 

humanos, falhas na capacitação dos servidores, 

subutilização dos sistemas de informação disponíveis, 

ausência de planejamento da fiscalização, monitoramento 

deficiente do aterro, conflito de normas aplicáveis à 

fiscalização dos aterros licenciados e ineficácia dos 

mecanismos de responsabilização de infratores ambientais. 

O grande desafio para o problema dos resíduos sólidos está 

no campo do gerenciamento. Há necessidade de priorizar a 

definição de políticas para esse setor que envolva todos os 

níveis de governo, seja ele municipal, estadual, ou federal. 

Portanto, compreender a dinâmica do gerenciamento dos 

resíduos sólidos no município de Vitória da Conquista foi 

o intuito deste artigo. Porém, dentro deste vasto campo de 

investigação relativo á geração, coleta, tratamento e 

destinação dos mais variados tipos de resíduos urbanos 

(domiciliares, de serviço de saúde, de construção e 

industriais) 
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1 INTRODUÇÃO 

Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados na 

agricultura com o objetivo de combater ou até mesmo 

exterminar pragas, organismos e plantas invasoras que 

possam danificar a produção agrícola (SPADOTTO et al., 

2004). 

Quando são usados em excesso ou de formas inadequadas 

os agrotóxicos podem acarretar inúmeros riscos para a 

saúde dos aplicadores e consumidores, como também,  

para o meio ambiente ocasionando a contaminação da 

água e do solo. O exagerado consumo de agrotóxicos gera 

a grande quantidade de resíduos sólidos com o descarte 

das embalagens (VEIGA et al., 2006). 

Para buscar minimizar os impactos ocasionados pelos 

agrotóxicos e as formas incorretas de descarte foi criado a 

Lei N° 9.974 de junho de 200 que disciplinam os 

agricultores a fazer a devolução correta das embalagens de 

agrotóxicos (LEITE, 2009).  

A logística reversa é uma das maneiras de fazer com que 

todos os agricultores e pessoas envolvidas participem de 

atitudes para reduzir os impactos ambientais. Nessa 

perspectiva, as cooperativas são uma das ferramentas para 

abranger o maior número de agricultores ao processo de 

informação e sentido de comprometimento através da 

responsabilidade compartilhada. 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Piancó, localizada na 

região noroeste de Anápolis, há décadas serve para irrigar 

plantações e para garantir cerca de 80% do abastecimento 

público de água da cidade. A utilização inadequada do 

agrotóxico nas lavouras e a disposição final incorreta das 

embalagens vazias podem prejudicar a qualidade da água 

do Ribeirão Piancó. Esta pesquisa tem como objetivo 

verificar como os produtores rurais dessa região realizam o 

procedimento de logística reversa das embalagens vazias 

de agrotóxicos. 

 

2 METODOLOGIA 

O projeto foi realizado na Associação dos Produtores 

Rurais da Região do Ribeirão Piancó em Anápolis-GO. A 

Associação foi fundada em 27 de novembro de 1996 para 

dar apoio ás atividades socioeconômica dos produtores da 

comunidade. 

Foram feitas visitas técnicas no local para levantamentos 

fotográficos e de dados para conhecer o tratamento que os 

produtores rurais dão as embalagens vazias de agrotóxicos. 

Foi realizada uma entrevista com a presidente da 

Associação a fim de conhecer a história da Associação e 

verificar os procedimentos realizados na logística reversa. 

Em abril de 2018, foram aplicados 22 questionários de 

percepção com os produtores rurais, a fim de identificar 

como ocorre o processo de logística reversa das 

embalagens vazias, conseguir informações sobre os 

produtos cultivados, além de obter conhecimentos sobre o 

uso de agrotóxicos e o adequado tratamento as embalagens 

vazias. Foi ministrada uma apresentação pelo palestrante 

do inpEV (Instituto Nacional de Processamento de 

Embalagens Vazias), com intuito de propiciar uma 

orientação a respeito do uso e o correto tratamento das 

embalagens vazias de agrotóxicos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na entrevista realizada com a presidente da Associação 

dos Produtores Rurais do Ribeirão Piancó foi relatado que 

muito dos produtores rurais não realizam a devolução das 

embalagens vazias de agrotóxicos por não conhecer o 

processo de logística reversa e que eles armazenam as 

embalagens em lugares onde consideram seguros em sua 

propriedade. A presidente também relata a falta de 

informação e indisponibilidade do agricultor e enfatiza a 

importância de campanhas voltadas para segurança do 

agricultor quanto para o meio ambiente.  

A pesquisa foi baseada na aplicação direta de um 

questionário feita pessoalmente com cada um dos 22 

agricultores sendo assim 100% dos questionários foram 

respondidos. Esses produtores tem como culturas 

principalmente a banana, abobora, jiló, repolho, pimentão 

e hortaliças, sendo que grande parte dos agricultores usam 

agrotóxicos na sua plantação.  

Quando questionados o que era agrotóxico? A maioria dos 

agricultores respondeu que era veneno que matam as 

pragas das suas culturas e remédio que controla as doenças 

das plantações. 

Aos casos de intoxicação, Porto (2012) destaca a maior 

vulnerabilidade dos pequenos produtores em relação aos 

grandes produtores, e associa o maior caso de intoxicação 

aguda aos agricultores familiares possuidores de pequenas 

áreas de terras, que representam o grupo populacional mais 

afetado pelos riscos deste modelo produtivo. 

O crescente volume de utilização dos agrotóxicos se 

transformou em graves problemas ambientais a serem 

resolvidos, sendo um deles o descarte correto de 

embalagens plásticas descartáveis, destinadas de forma 

incorreta. Quanto ao conhecimento dos produtores rurais 

sobre a logística reversa das embalagens vazias 59,10% 

dos agricultores afirmaram não conhecer o processo e 



 

 

40,90% responderam conhecer o processo de logística 

reversa das embalagens vazias conforme observamos na 

figura 1. 

Figura 1. Você conhece o processo de logística reversa de 

agrotóxicos?  Fonte: os autores. 

A Lei Federal N° 9.974 de junho de 2000 foi criada para 

disciplinar os agricultores a fazerem de forma adequada a 

devolução das embalagens vazias, no entanto, quando 

questionados se realizam a devolução 36,37% dos 

agricultores responderam que realizam o processo e já 

63,63% dos produtores disseram não realizar o processo. 

Os 63,63% dos agricultores que não oferecem uma 

disposição final correta para as embalagens deram como 

resposta que não conhecem e não foram informados sobre 

o posto de recebimento existente em Anápolis e que 

acondicionam as embalagens em suas propriedades (figura 

2), queimam ou enterram por achar correto ou até mesmo 

seguro. 

 

 
Figura 2. Embalagens acondicionadas na propriedade de um 

agricultor. Fonte: os autores. 

Na palestra ministrada os produtores rurais foram 

sensibilizados da importância da devolução das 

embalagens vazias de agrotóxicos nos postos de 

recebimento, bem como, sobre os impactos ocasionados do 

descarte inadequado tanto para o meio ambiente quanto 

para população. Foram informados sobre a localização do 

posto de recebimento o ARIARA (Associação dos 

Revendedores de Insumos Agrícolas da Região de 

Anápolis) que se encontra localizado no Jardim Primavera 

I Etapa.  

Quando questionados se receberam algum tipo de 

orientação em relação ao uso e pós-uso dos agrotóxicos 

59,10% dos produtores disseram que não receberam 

nenhum tipo de orientação ou treinamento para o 

manuseio e destinação das embalagens vazias e 40,90% 

responderam que foram orientados a respeito da logística 

reversa das embalagens.  

Verifica-se que se os procedimentos realizados estivessem 

em conformidade legal teríamos menos excessos residuais 

em locais impróprios, evitaria contaminação dos solos e 

rios. Esses tipos de recipientes necessitam de um cuidado 

especial ao serem rejeitados ou descartados. Quando isso 

ocorre de forma inadequada ocasiona sérios danos à saúde 

humana e também impactam diretamente o meio ambiente. 

Esta é a razão pela qual existe a necessidade do 

gerenciamento do retorno das embalagens vazias de 

agrotóxicos, a fim de viabilizar a disposição adequada 

desses resíduos. 

 

4 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa revelou importantes informações 

sobre as percepções, práticas e atitudes dos produtores 

rurais do Ribeirão Piancó, quanto ao uso de agrotóxico e a 

destinação das embalagens vazias. 

A área analisada, formada por pequenos produtores, possui 

um consumo considerável de agrotóxicos o que gera um 

importante número de embalagens a serem descartadas. 

Muitos produtores não realizam a devolução das 

embalagens, enterrando ou até mesmo queimando 

impossibilitando o reaproveitamento desses recipientes, 

desta forma degradando o meio ambiente, gerando 

excessos de resíduos tóxicos deixando mais nocivos os 

solos e redes hídricas da região. 

Considerando os resultados deste trabalho, surge a 

necessidade do desenvolvimento de políticas mais efetivas 

de fiscalização, controle e acompanhamento técnico aos 

usuários de agrotóxicos. Assim esses órgãos, através da 

elaboração de planos de conscientização, vão informar e 

instruir esses produtores a respeito do manejo correto e 

alertar sobre os riscos da exposição destes produtos à 

saúde de todos os envolvidos e ao meio ambiente. 
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1 INTRODUÇÃO 

O resíduo urbano é resultado das atividades diárias do 

homem em sociedade, sendo o aumento populacional e a 

industrialização os principais fatores que influenciam a 

geração do mesmo (Lima, 2004).   

O problema da elevada quantidade de resíduos gerados 

diariamente está intimamente relacionada com seu 

descarte. A disposição final ambientalmente adequada, 

seguindo leis e normas, é aquela realizada em aterros 

sanitários, enfatizada pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) de 2010. No entanto, de acordo com a 

ABRELPE (2016), 17,4% dos resíduos ainda são 

descartados a céu aberto, em lixões. 

A disposição a céu aberto não obedece a critérios técnicos 

ou meios de proteção ao meio ambiente, sendo os resíduos 

dispostos sobre o solo, contaminando as águas superficiais 

e subterrâneas pelo chorume, causando mau cheiro e 

proliferação de vetores (Lanza & Carvalho, 2006). 

Assim sendo, o presente estudo teve como finalidade, 

identificar possíveis impactos sociais referente a 

disposição inadequada dos resíduos no distrito de Serra 

dos Dourados, no município de Umuarama – PR.  

2 MATERIAL E MÉTODOS  

A área em estudo é a circunvizinhança de um lixão 

localizado no noroeste do Paraná em um dos distritos de 

Umuarama, Serra dos Dourados (Figura 1).  

 
Figura 1 – Localização do lixão na Serra dos Dourados. 

Primeiramente, foi realizada uma visita ao local de estudo 

para verificar a situação atual do lixão e seu entorno. 

Então, questionários foram aplicados no dia 19 de junho 

de 2018, para 35 pessoas que residem no entorno do lixão. 

A idade mínima para participar da pesquisa foi limitada 

para 10 anos. 

O questionário, composto de 18 questões, indagou, 

principalmente, questões relacionadas ao perfil dos 

residentes, ao tempo de existência do lixão, a coleta 

realizada pela prefeitura e ao incômodo de viver próximo 

ao lixão, permitindo, assim, adquirir dados quanto a 

qualidade de vida do local. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A visita ao local de estudo permitiu identificar a situação 

problemática, com o descarte inadequado de resíduos de 

origens diversas, desde orgânicos, recicláveis, como 

móveis, roupas e carcaças de animais (Figura 2).  

 
Figura 2: Situação atual do lixão da Serra dos Dourados.  

Em relação ao questionário, a grande maioria dos 

entrevistados foram mulheres, totalizando 74,3%. A 

maioria se encontra na faixa etária entre 31 a 60 anos 

(48,6%) e parcela significativa, 25,7%, com mais de 60 

anos. 

Em relação ao grau de instrução, a maioria possui ensino 

fundamental incompleto (Figura 3). 

 
Figura 3 – Gráfico de escolaridade da população entrevistada 

Portanto, é possível inferir que os entrevistados são na 

grande maioria adultos com tendência para uma população 

mais idosa com baixo nível de instrução. 



 

 

Segundo 60% dos entrevistados, a coleta dos resíduos pela 

prefeitura é realizada a cerca de 1 a 4 anos. Sendo que 

91,4% desconhecem o destino desses resíduos coletados.  

De acordo com Monteiro et al. (2001), a população exerce 

uma pressão no poder público municipal para que a coleta 

dos resíduos seja realizada com regularidade, com vistas a 

eliminar o problema de suas residências, mas poucas se 

preocupam com a destinação final dos mesmos. 

Apesar de não possuírem conhecimento em relação a 

destinação dos resíduos coletados pela prefeitura, grande 

maioria dos entrevistados, 88,2%, relataram ser incorreto o 

despejo de resíduos no lixão. Percebe-se que pequena 

parcela, 11,8%, ainda acredita que a melhor solução é o 

descarte em lixões a céu aberto. Esse fato pode ser 

enfatizado pela presença de pessoas com baixo grau de 

instrução, cerca de 63% analfabetos e/ou com ensino 

fundamental incompleto, além da falta de atividades 

voltadas para a educação ambiental da população. 

Em relação a coleta realizada pela prefeitura, o caminhão 

recolhe os resíduos orgânicos das residências três vezes na 

semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira), e o 

reciclável uma vez na semana, aos sábados. Porém, alguns 

entrevistados relataram que nas casas mais próximas ao 

lixão, a coleta não é feita com regularidade. 

Em função da presença da coleta diferenciada dos 

resíduos, por parte do poder público, parcela significativa 

da população, 71,4%, respondeu que realiza a separação 

dos resíduos, em orgânicos e recicláveis. 

É valido enfatizar, que grande maioria da população, 

77,1%, relatou que a prefeitura não realiza o despejo de 

resíduos no lixão. Sendo que, por muitos anos, no 

município de Umuarama, a destinação dos resíduos foi 

realizada de maneira inadequada e, com o intuito de 

atender as leis vigentes, no ano de 2002 o aterro sanitário 

passou a operar de maneira adequada, recebendo os 

resíduos sólidos municipais (Framesche & Biluca, 2018). 

No entanto, a coleta de resíduos no distrito, é recente, de 1 

a 4 anos, sendo relatado pela população que, antes desse 

período, a coleta era realizada por um morador do distrito, 

que depositava os resíduos coletados no lixão.  

De acordo com os entrevistados, o lixão estudado está a 

mais de dez anos no local, sendo os resíduos dispostos pela 

própria população do distrito, e quando o volume 

acumulado é expressivo a prefeitura realiza a limpeza. 

Percebe-se que por muitos anos o depósito a céu aberto 

tem sido utilizado para o descarte de resíduos pela 

população do distrito, criando um hábito, apesar de a 

coleta municipal ser realizada as mudanças culturais se 

mostram lentas e difíceis. 

Assim, a população do entorno das disposições irregulares 

arcam com o ônus do mau cheiro e da proliferação de 

vetores de doenças (Vidanaarachchi et al., 2006). Fato 

constatado no presente estudo, onde cerca de 86 pessoas 

que residem no entorno do lixão,  conforme questionário 

aplicado, sofrem com os incômodos da presença de vetores 

de doenças (moscas, escorpiões, baratas, etc.) e 

principalmente pelo mau cheiro e fumaça (Figura 4), 

devido a queima dos resíduos no local, relatada por 82,9% 

dos entrevistados.  

 
Figura 4 – Gráfico dos incômodos gerados pelo lixão 

Em função do grande incômodo causado pela presença do 

lixão no distrito, parcela significativa, 48,6% dos 

entrevistados relataram que se mudariam, em busca de um 

local com melhor qualidade de vida. 

4 CONCLUSÕES 

A principal problemática do local ocorre devido a própria 

população realizar o descarte de resíduos no lixão, embora 

exista coleta diferenciada por parte do poder público. 

Apesar da população do distrito, de um modo geral, 

contribuir para a persistência do lixão, as pessoas 

residentes próximas ao depósito a céu aberto são aquelas 

que arcam com as consequências, devido ao mau cheiro, 

fumaça e proliferação de vetores de doenças. 

Torna-se nítido que estes acontecimentos ocorrem pela 

falta de conscientização da população e até mesmo o baixo 

nível de instrução. Assim sendo, faz-se necessário a 

desativação e recuperação do local, além de ações de 

educação ambiental a população, contribuindo para o 

descarte adequado dos resíduos e diminuindo impactos 

ambientais e sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como fruto do desenvolvimento econômico, a geração de 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em Angola aumentou 

consideravelmente nos últimos anos. Com vistas a resolver 

este problema, o governo angolano por meio do Decreto 

Presidencial número 181, de 28 de julho de 2014, criou a 

Agência Nacional de Resíduos, que tem a função de 

promover a execução da política sobre gestão de resíduos no 

âmbito da normalização, regulação e fiscalização e demais 

legislações em vigor. Segundo o Censo geral populacional de 

Angola, em 2014 apenas 26,3% da população destinaram 

corretamente seus resíduos sólidos. Entre as causas 

relacionadas a essa prática inapropriada estão a falta de 

conhecimento da população em relação às questões 

ambientais e a falta de um sistema de gestão ambiental 

eficiente, bem como a inexistência de incentivos as práticas 

corretas e a pouca fiscalização por parte dos órgãos 

competentes. Tendo em vista a problemática apresentada, o 

presente estudo visa investigar quais são as percepções da 

população angolana a respeito dos resíduos sólidos e da sua 

gestão nas províncias de Luanda e Benguela.  

2 GESTÃO PÚBLICA DOS RSU EM ANGOLA 

A gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU em Angola tem 

amparo legal na Lei de Bases do Ambiente, Lei nº 5, de 19 de 

junho de 1998. Essa lei teve sua regulamentação por meio do 

Decreto Presidencial nº 190, de 24 de agosto de 2012, e vem 

sendo implementada nacionalmente por meio da Agencia 

Nacional de Resíduos Sólidos e do Instituto Nacional de 

Gestão Ambiental. Em nível provincial sua execução se dá 

por meio dos Gabinetes de Saneamento e Meio Ambiente. 

Apesar desses regramentos, o Censo Geral Populacional de 

Angola (2014) aponta graves problemas na gestão dos 

resíduos na grande maioria do território nacional, pois em 

áreas urbanas 59% dos resíduos são depositados ao ar livre. O 

problema ainda é maior em áreas rurais, onde o índice de 

disposição de resíduos a céu aberto é de 87%. Além disso, 

outras falhas no gerenciamento individual dos resíduos por 

parte da população são evidenciadas, uma vez que apenas 

31% dos habitantes descartam adequadamente seus resíduos 

sólidos. Outro problema que contribui para gestão inadequada 

dos resíduos sólidos é a falta de saneamento básico 

principalmente nos musseques (favela, vilas), onde a 

população, em sua maioria, faz suas necessidades ao ar livre, 

pois não possuem banheiros. Essa realidade, agregada às 

inúmeras áreas de disposição de RSU a céu aberto, contribui 

ainda mais com a proliferação de vetores. 

A Tabela 1 apresenta como são dispostos os RSU nas áreas 

rurais e urbanas de Angola: 

Tabela 1 – Forma de disposição de RSU Angola 

População 
Forma de disposição (%) 

Queimar 
Ar 

livre 
Enterrar 

Contentor 

(Coletor/Lixeira) 

Outr

o 

Urbana 3 59 6 31 0 

Rural 4 87 8 1 1 

Fonte: Censo geral populacional de Angola (2014) 

Os investimentos por parte do orçamento geral do estado, 

ainda são poucos. Em 2017 o setor água e saneamento 

tiveram investidos apenas 1,6% do orçamento geral angolano, 

estando muito abaixo dos 3,5% estabelecidos 

internacionalmente para que os países da África subsaariana 

alcancem os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) 

até 2030 (UNICEF-ANGOLA, WASH 2017). A atual rede de 

cobertura efetiva dos serviços de coleta de RSU em Luanda é 

insuficiente, uma vez que se situa na ordem dos 47%. Além 

disso, as operadoras de limpeza privilegiam zonas comerciais 

e mais nobres, onde há grande geração de resíduos e possuem 

fácil acesso, fator esse que piora ainda mais a qualidade de 

vida das populações menos favorecidas(o Plano de 

Desenvolvimento Provincial de Luanda de 2013-2017). 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa envolve a investigação das percepções da 

população de Angola sobre a gestão pública dos resíduos de 

Luanda e Benguela. Segundo Palma (2005) o estudo das 

percepções ambientais é fundamental para que se compreenda 

as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas 

expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e 

condutas, pois cada indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente frente às ações sobre o meio, sendo essas 

percepções manifestadas por meio da conduta dos indivíduos. 

3.1 Coleta de dados 

A fim de organizar o processo de coleta de dados deste 

trabalho, a metodologia foi dividida em três etapas principais: 

a) Elaboração da pesquisa: investigação junto as notícias e 

referências teóricas sobre a atual situação dos RSU em 

Angola. Posteriormente, foram formuladas nove perguntas 

envolvendo a problemática identificada. b) Divulgação da 

pesquisa: As perguntas formuladas foram inseridas no site 

Survey Monkey, e posteriormente, o link para participação foi 

compartilhado em uma rede social, onde os moradores de 

Angola, das províncias de Luanda e Benguela, foram 

convidados a responder. c) Análise dos dados: Essa etapa 

compreendeu a extração (ou compilação) de todas as 

respostas para realização da análise estatística descritiva dos 

resultados. 



 

 

3.2 Área de Estudo 

O presente estudo foi desenvolvido entre os moradores das 

províncias de Luanda e Benguela, localizados em Angola. 

Angola é um país africano situado na região ocidental da 

África Austral, tendo uma área superficial de 1.246.700 km2. 

Além de Luanda e Benguela, Angola possui ainda outras 16 

províncias. O país está localizado entre a República do 

Congo, a República Democrática do Congo, República da 

Zâmbia, a República da Namíbia e com o Oceano Atlântico 

(Figura 1). 

Figura 1 – Localização das províncias de Luanda e Benguela em Angola 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth 

Quanto à província de Luanda, esta localiza-se na costa do 

oceano Atlântico, abrangendo uma área de 20.240 km². 

Atualmente é composta por 7 municípios, sendo a província 

mais populosa do país com 6.495.386 habitantes, o que 

representa cerca de 27% da população da Angola. Já a 

província de Benguela é a terceira província mais populosa da 

Angola, atrás somente das províncias de Luanda e Huíla, com 

2.231.385 habitantes. É composta por 10 municípios, 

abrangendo uma área de cerca de 39.000 km². Também está 

situado na costa do oceano Atlântico, há cerca de 690 

quilômetros da capital, Luanda (INE, 2014). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa de opinião que caracterizou este estudo ocorreu 

entre os meses de agosto de 2017 a abril de 2018 os 

resultados encontrados estão apresentados na Tabela 1, 

Participaram da pesquisa ao todo 52 pessoas, sendo 38 

pessoas de Luanda e 14 pessoas de Benguela. O número de 

respondentes pode parecer pouco expressivo em primeira 

análise, porém, cabe salientar que o número de pessoas que 

têm acesso à internet em Angola é de apenas 10,2% da 

população (Censo Geral Populacional de Angola, 2014). 

Durante o período de pesquisa não foi encontrado nenhuma 

referencia sobre o plano de gestão das duas províncias, o que 

justifica o não conhecimento das pessoas em 92 e 86% para 

Luanda e Benguela devido a publicidade por meio dos órgão 

oficiais como sites do ministério do ambiente, sites das 

províncias. Segundo o Plano de Desenvolvimento Provincial 

de Luanda de 2013-2017 (2012), até a data de elaboração do 

mesmo não existia em Luanda nenhuma forma de valorização 

de resíduos feita pela empresa pública responsável pela coleta 

e destinação, por este motivo 79% das pessoas responderam 

que não existe coleta seletiva em Luanda. O governo de 

Angola desenvolveu o Plano Nacional Estratégico de Gestão 

de Resíduos Urbanos (2012) em que está previsto o inicio de 

coleta seletiva nas capitais de províncias no ano de 2013 e até 

o ano de 2022 em todos os municípios do país. Este plano 

prevê também a construção de centros de triagens, ecocentros 

e aterros sanitários em todos os municípios do país até o ano 

de 2022, porém por meio de pesquisas bibliográficas nos sites 

oficiais do governo não encontrou-se evidencias da execução 

desse plano por isso os 86% respondentes da província de 

Benguela que afirmam não existir coleta seletiva se justifica. 

Tabela 2 – Resultados obtidos da pesquisa de percepção nas 

províncias de Luanda e Benguela em Angola 

 
Fonte: Autores 

5 CONCLUSÕES 

Por meio da análise das percepções foi possível concluir que 

Angola carece de atenção e investimentos públicos no que 

tange a gestão de RSU. Além disso, ficou evidente que tão 

urgente quanto às medidas públicas estruturais, é necessário 

que se realizem medidas socioeducativas com a população 

sobre a questão dos resíduos, de forma que as medidas já 

implementadas possam ser mais eficientes.  
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização de biossólido na compostagem afeta os 

parâmetros de pH e condutividade elétrica devido ser rico 

em íons (GUERRINI E TRIGUEIRO, 2004). 

Desta forma, para a produção de adubo de qualidade por 

meio de compostagem são necessários estudos quanto as 

propriedade físico-química dos resíduos (SANTOS et al., 

2015), uma dessas propriedades é o pH, parâmetro muito 

importante para controlar as perdas de nitrogênio durante o 

processo, decorrentes da volatilização da amônia 

(BERNAL et al., 2009). 

No geral, no início do processo de compostagem, o pH 

apresenta valores ácidos, devido a produção de ácidos 

orgânicos, indicando que o processo está na fase de 

maturação, mas a medida que os ácidos são metabolizados, 

os valores se elevam a alcalinidade demonstrando o fim do 

processo (BIDONE et al., 2003). Os valores ideais de pH 

está entre 4,5 a 9,5. Nesta faixa a medida que há a 

decomposição da matéria orgânica, são produzidos os 

subprodutos ácidos ou básicos, que o meio exige para um 

bom processo de compostagem (PEREIRA NETO, 2007). 

A condutividade elétrica é outro parámetro que deve ser 

monitorado no processo de composto, pois estima a 

salinidade e quantidade de nutrientes presentes no 

composto, e altos valores de condutividade elétrica, indicam 

problemas de fitotoxicidade (MASSUKADO e SCHALCH, 

2010; SOUZA et al., 2008). 

Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo avaliar os 

parámetros pH e condutividade elétrica de composto 

proveniente de biossólido e residuos municipais da cidade 

de Foz do Iguaçu/PR. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

A compostagem foi realizada sobre piso de concreto e local 

devidamente coberto. A pilha foi composta por camadas de 

poda de árvore, restos orgânicos provenientes do Ceasa e 

biossólido. Após uma semana da construção da leira, 

iniciou-se o revolvimento e irrigação da mesma, 

acontecendo semanalmente. No decorrer do tempo da 

compostagem o revolvimento foi diminuído, depois de 12 

dias passou a ser duas vezes por semana, e após 38 dias, a 

pilha foi revolvida somente 1 vez por semana até o fim do 

processo que durou 84 dias. 

2.1 Determinação do pH 

Para a determinação do pH, 10 g do composto, foram 

colocadas em copo de Becker de 100 mL e acrescentado 50 

mL de água destilada, agitado durante 15 minutos a 180 

rpm. Após 15 minutos de repouso, foi realizada a leitura do 

pH em pHmetro de bancada digital microprocessado 

modelo mPA-210 da marca Tecnopon (AOAC, 2005). 

2.2 Condutividade elétrica 

A partir da amostra que foi preparada para análise de pH, 

realizou-se a leitura das soluções para determinação da 

condutividade elétrica, em condutivímetro de bancada 

modelo MB-11, da marca Marte (AOAC, 2005). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1, representa os valores de pH e condutividade 

elétrica do composto estudado. 

 

Composto pH 
Condutividade 

Elétrica (mS cm-1) 

Composto 

c/ 

biossólido 

7,6 1,416 

Tabela 1: Determinação de pH e condutividade elétrica do 

composto. 

O resultado de pH obtido no composto atendeu a legislação, 

que exige valores de pH de no mínimo 6,0. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Hecke et al., (2013), que em 

sua compostagem a base de lodo e resíduos domiciliares 

apresentou pH de 7,5 no composto final. Santos Filho 

(2014) em seu trabalho com composto de poda e esterco 

equino, apresentou pH próximos ao 7,75. Já no trabalho de 

Cruz et al., (2017) avaliando o composto de casca de 

eucalipto e lodo de esgoto, obteve resultados de pH de 5,5, 

todos atendendo as faixas de pH exigidas pelo MAPA 

(BRASIL, 2009). Assim pode-se concluir que os valores de 

pH obtidos neste trabalho foram ideais para o composto 

final. 

O parâmetro da condutividade elétrica (CE), apresentou 

valores adequados e favoráveis para o composto, que 

segundo Gonçalves et al., (2013) e Craul e Switzenbaun 

(1996) recomendam valores abaixo de 4 mS cm-1. Esse 

parâmetro estima a salinidade e quantidade de nutrientes 

presentes no composto, sendo assim altos valores de CE, 

indicam problemas de fitotoxicidade (MASSUKADO e 

SCHALCH, 2010; SOUZA et al., 2008) o que não ocorreu 

com o composto estudado. Caetano (2014), avaliando a CE 

na compostagem de palha de cana-de-açúcar e esterco 

bovino, obteve valore de no máximo 1,451 mS cm-1, 

semelhante ao obtido nesse trabalho, já no trabalho de 

Massukado (2008), a CE foi elevada de 7,48 mS/cm, o que 

segundo autor deve se ao fato da compostagem ser 

constituída basicamente de sobra de alimentos 

condimentados, além de que as leiras foram feitas em 

cobertura, protegidas da chuva, assim não ocorreu a 

lixiviação dos sais. Logo, a utilização de biossólido na 



 

 

compostagem não prejudica os parâmetros de pH e 

condutividade elétrica. 

4 CONCLUSÕES 

Conclui-se que o pH e a condutividade elétrica do composto 

foram adequadas, conforme a legislação vigente, resultando 

em um produto final de qualidade, de acordo com os 

parâmetros estudados. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a urbanização progressiva e o aumento das 

populações, as cidades tornaram-se um centro de consumo 

de produtos que ocasiona a geração de diversos tipos de 

resíduos que são descartados muitas vezes de maneiras 

incorretas. No Brasil, cerca de 41,3% dos resíduos 

coletados são dispostos de maneiras consideradas 

inadequadas (ABRELPE, 2015), um exemplo disso, é a 

disposição desses resíduos em “lixões”.  

Com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010) que dá conceitos e disposições sobre a 

gestão de resíduos, tornam-se responsáveis pela gestão do 

ciclo de vida dos produtos, o poder público, os cidadãos e 

organizações privadas. Destacando-se assim, a 

responsabilidade compartilhada e a logística reversa. 

O objetivo deste trabalho foi diagnosticar e propor um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para um 

Mercado de pequeno porte localizado no município de 

Paranaguá, no litoral do Estado do Paraná, a fim de 

proporcionar melhorias no estabelecimento e evitar danos 

nocivos para o meio ambiente e a sociedade. 

 

2.MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 LOCAL DE ESTUDO 

O mercado avaliado se encontra na cidade de Paranaguá, 

litoral do Estado do Paraná, com uma área de 455 m²;De 

acordo com a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE), o empreendimento se enquadra no 

código 4712-1/00, mini-mercado ou comércio varejista, 

estando incluso na subclasse: comércio varejista de 

mercadorias em geral, com predominância de produtos 

alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 

2.2 OBTENÇÃO DOS DADOS 

A amostragem foi realizada de acordo com a NBR 

10007:2004. A amostra de resíduos foi primeiramente 

pesada e  em seguida, o saco foi aberto e os resíduos foram 

retirados pela parte superior, fazendo segregação de cada 

tipo de materiais e mensurados separadamente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da situação atual da geração de resíduos foi 

elaborado durante o mês de junho de 2018.  

O horário de funcionamento do estabelecimento é das 

8:00h às 24:00h. 

A empresa possui quatro campos geradores de resíduos: a 

padaria, o açougue, os banheiros e a cozinha dos 

funcionários.  

As caixas de papelão limpas são colocadas em uma sala ao 

lado do empreendimento para serem coletadas por 

catadores informais, já as que se encontram sujas de 

sangue, são deixadas na calçada para uma coleta mais 

rápida, solução encontrada pela gerência para evitar 

proliferação de vetores.  As frutas e verduras estragadas, 

restos de alimentos, resíduos sanitários e produtos 

vencidos são destinados ao lixo comum, recolhidos pela 

coleta da prefeitura. 

Os ossos e sebos são acondicionados em sacolas dentro do 

freezer, até que sejam recolhidas às quartas-feiras pela 

empresa frigorífica responsável por esse serviço. O óleo 

usado na cozinha é descartado diretamente na pia. 

Os resíduos orgânicos são recolhidos a cada dois dias, e a 

geração é de 150,3 kg/mês, e um peso específico de 

resíduos de 100,2 kg/m³. Quanto aos recicláveis, são 

gerados 501,5 kg/mês, sendo recolhidos a cada três dias.  

Os restos de ossos e sebos provenientes do açougue 

somam 200 kg/mês e 112 kg/mês, respectivamente,  

Após serem quantificados, os resíduos sólidos gerados 

pela empresa foram classificados de acordo com a NBR 

10004/2004 da ABNT (Tabela 1) e com os códigos de 

identificação referente à resolução CONAMA nº 

313/2002. 

 

Tipo de 

resíduo 

Classe (NBR 

10004/2004) 

Código de 

identificação 

(CONAMA 313/2002) 

Papelão II – A A006 

Plástico II – B A207 

Orgânicos II – A A001 

Resíduos 

Sanitários 
II – A A099 

Ossos e 

sebos 
II –B A599 

Tabela 1 – Classificação dos resíduos encontrados no 

estabelecimento comercial conforme NBR 10004:2004 e Res 

CONAMA 313:2002.  

 

O empreendimento apresenta alguns pontos que podem ser 

melhorados, como a destinação dos resíduos recicláveis 

que podem ser encaminhados diretamente às associações 

de catadores do município. A destinação dos recicláveis 

para associações de catadores é de suma importância 

ambiental e social, uma vez que são capazes de aumentar a 

vida útil dos aterros e a redução da demanda por recursos 



naturais. 

 Propõe-se que a destinação dos restos de frutas e verduras 

sejam encaminhados à empresa de compostagem da 

cidade.  

As embalagens sujas de sangue devem ser classificadas 

como resíduos de serviço de saúde, sendo necessário o 

correto descarte. 

O descarte incorreto do óleo de cozinha pode causar 

diversos impactos ao meio ambiente, sendo assim, o óleo 

utilizado deverá ser armazenado em galões ou garrafas pet, 

e encaminhados às ONGs, empresas especializadas ou à 

prefeitura. 

Sugere-se que o acondicionamento dos resíduos seja 

realizado em uma maior quantidade de lixeiras. Propõe-se, 

uma de resíduos secos, os recicláveis, e uma de molhados, 

os orgânicos (Figura 1). O par de lixeiras deverá estar 

presente na padaria (25 L de volume), na área de 

alimentação dos funcionários (100 L) e no açougue (25 L) 

acrescido por uma lixeira para ossos (25 L) e recipientes 

adequados para o sebo (25 L), enquanto nos banheiros 

deverá haver lixeiras com pedal (10 L). Na padaria, além 

das duas lixeiras mencionadas sugere-se que seja 

adicionado um tambor para acondicionamento do óleo 

utilizado (25 L), evitando o descarte inapropriado.  

Sugere-se como parte integrante do PGRS, o treinamento e 

conscientização para os funcionários, visando os corretos 

descartes, através de cursos, palestras e atividades de 

educação ambiental. 

 

 
Figura 1: Croqui do estabelecimento e proposta de 

locais para instalação de lixeiras.  Fonte: os 

autores. 
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1 INTRODUÇÃO 

A contaminação das águas naturais tem sido um dos 

grandes problemas da sociedade; no qual, o setor têxtil 

apresenta especial destaque, devido às grandes quantidades 

de efluentes lançadas nos corpos hídricos. Os efluentes 

têxteis caracterizam-se por serem altamente coloridos, 

devido à presença de corantes que não se fixam na fibra 

durante o processo de tingimento. A remoção destes 

corantes é complexa, porque, em geral, eles são estáveis e 

de difícil degradação.  

A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, 

estabelece que os efluentes de qualquer fonte poluidora 

somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos 

corpos de água, após o devido tratamento e desde que 

obedeçam as condições, padrões e exigências dispostos 

nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. A partir 

disto, as empresas começaram a dar uma maior 

importância às consequências dos seus processos 

produtivos, aumentando a preocupação por tratamento de 

efluentes eficazes e economicamente viáveis.  

Uma das operações mais eficientes para a remoção de 

corantes em efluentes é a adsorção (AHMED, 2016; 

GAUTAM et al., 2014). Seu uso permite a aplicação de 

materiais renováveis e de baixo custo como adsorventes 

alternativos. Estudos sobre a produção de biochar a partir 

de materiais obtidos de fontes naturais como possíveis 

precursores sustentáveis/baratos para a produção de 

materiais ricos em carbono estão ganhando destaque na 

literatura com bom custo benefício para adsorção 

(TITIRICI et al. 2015). 

Resíduos de cascas de noz-pecan são abundantes no Rio 

Grande do Sul e são descartados sem nenhuma destinação 

adequada. Uma alternativa para o aproveitamento desses 

resíduos é a sua preparação e utilização como adsorventes 

alternativos (biochar), podendo ser aplicado para diversos 

fins, onde se destaca o tratamento de efluentes coloridos. 

Assim consegue-se sanar dois grandes problemas 

ambientais: a destinação incorreta de resíduos sólidos e 

remoção de contaminantes presentes em efluentes. 

Assim o objetivo desse trabalho foi obter e caracterizar um 

novo adsorbente (biochar) de baixo custo a partir de 

cascas de noz-pecan para futura aplicação na remoção de 

corantes. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

As cascas de noz-pecan foram doadas por  produtores do 

interior do estado do Rio Grande do Sul. As amostras 

foram lavadas com água deionizada e secas a 60 °C 

durante 8 h. Em seguida, foram moídas e peneiradas. A 

fração com diâmetro de partículas inferior a 710 μm foi 

armazenada para ser utilizada na preparação do biochar. 

O biochar foi preparado a partir de cascas de noz-pecan 

via processo de pirólise. A amostra foi pirolisada em um 

reator de bancada que opera em sistema batelada. O reator 

foi carregado com 50 g de cascas de noz-pecan e o sistema 

foi acionado sob nitrogênio gasoso (N2) a 0,25 L min
-1

. A 

taxa de aquecimento foi de 10 °C min
-1

 até atingir a 

temperatura 800 °C, sendo mantida durante 60 min e 

deixado esfriar ainda sob fluxo de N2 até à temperatura 

ambiente. O biochar foi coletado e seu peso foi 

determinado para calcular o rendimento. O biochar 

produzido foi tratado com H2SO4 para remover cinzas, 

lavado em água destilada e seco a 105 ° C. Posteriormente, 

o biochar foi triturado, peneirado e armazenado para 

posterior caracterização e experimentos de adsorção. 

O valor de rendimento de biochar (%Rbiochar) foi 

calculado segundo a Eq. (1).  

 

           
        

         
                            (1) 

 

onde mbiochar é a massa de biochar obtida após a etapa de 

pirólise (g) e mbiomassa é a massa de biomassa alimentada ao 

forno (g).  

As cacscas de noz-pecan e o biochar foram caracteriazdas 

por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

espectroscopia de infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR), difração de raios-x (DRX) e análise de 

área superficial. A área superficial específica foi 

determinada a partir do método de Brunauer, Emmett e 

Teller (BET) e a distribuição de tamanho de poros foi 

obtida usando o método Barret, Joyner e Halenda (BJH). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O rendimento de biochar foi de cerca de 30%, o que é 

consistente com o conteúdo de cinzas e carbono para 

biochar de casca de noz-pecan de acordo com Aldana et al. 

(2015). Além disso, as biomassas geralmente tem um teor 

de matéria volátil em torno de 70%. O rendimento do 

biochar mostra que a pirólise da amostra bruta estava 

completa, eliminando toda matéria volátil. Portanto, 

produzindo um biochar compost de carbono e cinza, com 

alto rendimento e provavelmente alta área superficial. Este 

resultado será comprovado no FTIR e na análise da área de 

superficial.  

As características da casca de noz-pecan e seu biochar são 



 

 

apresentadas na Fig. 1. 

 

 
 

 
Figura 1: (a) DRX, (b) isotermas de adsorção/dessorção de N2, 

(c) FTIR da casca de noz-pecan e (d) FTIR do biochar. 

 

Os padrões de difração (DRX) são mostrados na Fig. 1(a). 

Uma fase não cristalina foi observada em ambos os 

materiais. Assim, pode-se afirmar que a casca de noz-

pecan e seu biochar têm estrutura amorfa. 

Conforme ilustrado na Fig. 1 (b), a isoterma de adsorção 

de N2 é do Tipo I de acordo com a classificação IUPAC 

(THOMMES et al., 2015), que é típica de materiais 

microporosos. Além disso, uma concavidade está presente 

nas isotermas de adsorção/dessorção, caracterizando a 

presença de mesoporos. A partir dos dados de distribuição 

de tamanhos de poros foi observada a presença de 

microporos e mesoporos com dimensões abaixo de 25 Å. 

Finalmente, o biochar apresentou uma área superficial 

BET elevada (93 m
2
 g

−1
), alto volume total de poros (0,055 

cm
3
 g

−1
) e um tamanho médio de poros de 12 Å.  

Os espectros FTIR da casca de noz-pecan e seu biochar 

são mostrados nas Figs. 1 (c) e 1 (d), respectivamente. As 

principais bandas na Fig. 1 (c) foram encontradas em 3400 

cm
−1

, 2943 cm
−1

, 2360 cm
−1

, 1620 cm
−1

 e 1030 cm
−1

. A 

banda a 3400 cm
−1

 pode ser atribuída às vibrações de 

estiramento O−H de ácidos carboxílicos, fenóis, álcoois ou 

água e a banda a 2943 cm
−1

 foi atribuída à ligação C−H 

presente na estrutura da casca de noz-pecan. A banda em 

1620 cm
−1

 pode ser atribuída ao alongamento C=C de 

anéis aromáticos. Finalmente, o sinal observado em 1030 

cm
−1

 é relativo ao C−O−C de um grupo éter. Após o 

processo de pirólise (Fig. 1 (d)), a matéria volátil foi 

removida da casca de nóz pecã, ficando apenas as bandas a 

3400, 1620 e 1030 cm
−1,

 mas com menor intensidade. Esta 

tendência confirma que a matéria volátil foi removida, 

confirmando o rendimento do biochar e provavelmente 

aumentando a área superficial.  
As imagens do MEV do biochar são mostradas na Fig. 2. 

Cavidades e alguns poros visíveis foram observados. Estas 

imagens do MEV confirmam que o processo de pirólise 

proporcionou modificações importantes na superfície da 

casca de noz-pecan, bem como os resultados das outras 

técnicas de caracterização. 
 

 
Figura 2: MEV do biochar. 

4 CONCLUSÃO 

O rendimento do biochar foi de cerca de 30% e suas 

características foram superiores em relação ao precursor 

(casca de noz-pecan). O biochar apresentou uma estrutura 

amorfa e micro/mesoporosa, com área superficial de 93 m
2
 

g
−1

 e volume total de poros de 0,055 cm
3
 g

−1
. Cavidades e 

protuberâncias foram observadas na superfície. Esses 

resultados demonstram que o biochar produzido neste 

trabalho pode ser um bom adsorvente, de baixo custo e 

sustentável a ser utilizado na remoção de corantes de 

meios aquosos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em decorrência do aumento populacional, as cidades 

brasileiras, nas últimas décadas, vêm enfrentando grandes 

desafios no que tange ao aumento excessivo de Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) (QUERINO; PEREIRA, 2016). 

Diante dessa alta carga de resíduos gerados e da estrutura 

de coleta e disposição final inadequada, no ano de 2010 foi 

criada a Lei Federal 12.305/10 que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), um dos principais 

mecanismos para amortizar este problema 

ambiental/social/econômico encarado pelos municípios 

(BRASIL, 2010).  

Entre os instrumentos da PNRS, está a criação de 

cooperativas de reciclagem, que com o auxílio da coleta 

seletiva tende a otimizar tal processo (BRASIL, 2010). No 

município de Umuarama, por muitos anos a destinação dos 

resíduos foi realizada de maneira inadequada e, com o 

intuito de atender as exigências da PNRS e de 

proporcionar à cidade uma gestão mais eficiente e 

ambientalmente correta, criou no ano de 2011, a 

Cooperativa de Recicláveis de Umuarama 

(COOPERUMA), que realiza o gerenciamento dos 

resíduos passíveis de reciclagem (FRAMESCHE; 

BILUCA, 2018).  

Com relação aos resíduos enviados à cooperativa, existe 

uma estimativa de venda dos recicláveis de 140 

toneladas/mês, conforme afirma Valério Silva, funcionário 

da cooperativa (FRAMESCHE; BILUCA, 2018). No 

entanto, uma parcela dos resíduos destinados a 

cooperativas são rejeitos, que não podem ser 

reaproveitados (CEMPRE, 2016). 

Diante desse cenário, o presente estudo teve por objetivo 

realizar uma análise da porcentagem de recicláveis e 

rejeitos enviados à cooperativa, analisando quatro bairros 

do município de Umuarama.   

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

O estudo foi realizado na cidade de Umuarama, localizada 

no noroeste do estado do Paraná. Segundo o último censo 

demográfico de 2010, a população era de 100.676 

habitantes e para o ano de 2017 a estimativa foi de 

109.955 habitantes (IBGE, 2017).  

A população de Umuarama reside predominantemente na 

área urbana, 92,83% (IBGE, 2017) e 80% dessa população 

é contemplada com o sistema de coleta seletiva (PGIRS, 

2014). 

Visando analisar a destinação de recicláveis e rejeitos à 

COOPERUMA, foram selecionados quatro bairros para o 

estudo, sendo eles o Jardim Monte Carlo, Parque Danielle, 

Parque San Remo II e o Jardim Alto Boa Vista (Figura 1). 

 
Figura 1: Localização dos bairros em estudo. 

Para quantificar o montante de resíduos coletados pela 

COOPERUMA nos bairros selecionados, o processo de 

coleta, acondicionamento, pesagem e quantificação dos 

resíduos recicláveis e rejeitos, foi realizado com o auxílio 

dos funcionários da prefeitura e da cooperativa. 

Primeiramente os resíduos recicláveis foram coletados nas 

residências, conforme rota programada pela cooperativa, e 

separados em bags. Estas, por sua vez, foram pesadas na 

entrada da cooperativa, permitindo identificar o total 

coletado. Então, a triagem dos recicláveis foi realizada na 

cooperativa, com o procedimento habitual, retirando a 

parcela de rejeitos. 

Por fim, efetuou-se a pesagem dos rejeitos, permitindo 

identificar a parcela dos mesmos e aquela passível de 

reciclagem destinada a COOPERUMA (Figura 2). 

 
Figura 2: Metodologia para levantamento de dados. 



 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resíduos permitiu identificar que do 

montante enviado a COOPERUMA, nos bairros Jardim 

Monte Carlo, Parque Danielle, Parque San Remo II e 

Jardim Alto Boa Vista, grande parcela é de rejeitos. 

O total de resíduos que possuem valor agregado para a 

cooperativa, foi de 241 kg (68%) podendo ser 

comercializados e destinados à reciclagem, sendo que 116 

kg (32%) são de rejeitos (Figura 3). Esse valor corrobora 

com estimativa feita por Valério Silva, funcionário da 

prefeitura de Umuarama, de 30% de rejeitos enviados a 

cooperativa 

 
Figura 3: Porcentagem dos resíduos recicláveis e rejeitos 

coletados nos bairros. 

Comparando os valores com o total estimado no Brasil, os 

dados são semelhantes, sendo que a nível nacional 35% 

dos resíduos enviados à coleta seletiva, são rejeitos 

(CEMPRE, 2016). Todavia, de acordo com MOURA et 

al., (2018)  a consideração de um determinado resíduo ser 

rejeito é variável, podendo ou não ter valor agregado para 

diferentes cooperativas, por questões comerciais, 

estruturais, operacionais e/ou tecnológicas.  

A análise dos rejeitos enviados a cooperativa (Tabela 1) 

permitiu identificar resíduos passíveis de reciclagem, 

como tecidos e lâmpadas, mas com tecnologias pouco 

difundidas e por questões econômico-comerciais não são 

comercializados pela COOPERUMA.  

 

Rejeitos enviados a cooperativa 

Copos, pratos e talheres de plástico 

Embalagens laminadas 

Embalagens de isopor (marmitas, bandejas)  

Lâmpadas  

Pilhas 

Resíduos de higiene pessoal (fraldas, papel higiénico e 

absorventes)   

Roupas e sapatos 

Tecidos 

Tabela 1: Rejeitos enviados a COOPERUMA. 

 

A presença desses rejeitos dificulta o processo de triagem, 

podendo causar a contaminação dos demais resíduos 

recicláveis e impossibilitando a comercialização. Diante 

disso, o envio de rejeitos as cooperativas prejudica todo o 

processo, pois apenas uma parcela dos resíduos coletados é 

passível de reciclagem, gerando trabalho excessivo por 

parte dos funcionários envolvidos e o aumento de custos 

em todos os processos. 

4 CONCLUSÕES 

O sistema de coleta seletiva nos bairros em estudo 

apresentou um percentual de mais de 30% de rejeitos, o 

que compromete significativamente os processos 

gerenciais. Sendo assim, estudos como esse podem ser 

expandidos, a fim de analisar todo o município. Isso 

permite inferir sobre a necessidade de campanhas 

educativas e instruções a população quanto à correta e 

destinação dos resíduos gerados. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída 

pela Lei Federal n° 12.305 de 2010 representa o marco na 

gestão de resíduos sólidos no país, bem como prevê a 

responsabilidade dos geradores visando a prevenção da 

poluição ambiental (Brasil, 2010). 

Neste contexto, a coleta seletiva é um dispositivo dessa 

legislação ambiental através da separação do resíduo sólido, 

conforme a sua composição. Para a PNRS, a implantação 

deste requisito é obrigação dos geradores e por isso, deve 

ser uma premissa adotada pelos por todos os gestores 

organizacionais (MMA, 2018). 

A gestão de resíduos sólidos é fortalecida pela reciclagem 

de resíduos que deve ser incentivada, facilitada e expandida 

no país, de modo a reduzir o consumo de matérias primas, 

recursos naturais, energia e agua pelas organizações. Além 

disso, visa reduzir o crescente impacto ambiental associado 

ao processo de extração à disposição final de produtos. 

Além disso, incluir as campanhas de educação ambiental 

definidas pelo sistema de identificação de fácil visualização 

para a coleta seletiva de resíduos contribui com propósito 

da reciclagem de materiais (CONAMA, 2001). 

O objetivo do trabalho foi realizar a gestão de resíduos 

sólidos e aplicar ações de melhoria ambiental na empresa 

Pernambucanas. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado na Loja Pernambucanas na unidade 

de Medianeira - PR. A empresa tem 23 colaboradores ativos 

e desenvolve o Programa de Sustentabilidade, criado em 

2009 com o propósito de mudança comportamental, e com 

ações ambientais aplicadas diretamente na empresa, de 

modo a inovar e fazer a diferença na melhoria do cotidiano 

para todos os colaboradores e clientes. 

A coleta seletiva é uma prática realizada por muitas 

empresas. Por isso, a empresa adotou a prática de separação 

dos diferentes tipos de resíduos sólidos, identificação de 

lixeiras e ações para conscientização ambiental dos 

colaboradores para a gestão de resíduos sólidos na 

organização. 

Para isso, houve a caracterização do resíduo sólido gerado 

nos diferentes setores da empresa, por meio da separação e 

posterior pesagem. Essa abordagem teve o apoio dos 

colaboradores, inclusive da zeladora da loja, que ficou 

responsável durante o recolhimento das sacolas de resíduos 

sólidos que foram separados em material reciclável (seco - 

plástico, papel, metal, vidro), não reciclável (úmido - 

resíduos orgânicos e guardanapos) e rejeito (resíduos 

sanitários). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Geração de Resíduos Sólidos 

 

A gestão de resíduos sólidos nos diferentes setores da 

empresa foi possível pela caracterização dos diferentes tipos 

de material gerado. De acordo com a quantificação do 

material, a maior geração de resíduos foi referente ao papel 

(53%) e plástico (32%), devido ao elevado volume de 

embalagens de mercadorias, seguido do resíduo orgânico 

(12%) e rejeitos (3%) (Figura 1). 

 
 
Figura 1: Geração de Resíduos Sólidos na Empresa. 

 

A empresa decidiu destinar o material reciclável para os 

catadores da cidade, na qual o valor do material reciclável 

não é cobrado, de modo a contribuir na renda mensal destes, 

além da empresa exercer ações de responsabilidade 

socioambiental. 

 

3.2 Ações de Melhoria Ambiental 

 

A ações de melhoria ambiental adotada na empresa (Figura 

2) foi a identificação de lixeiras com etiquetas sobre o tipo 

de resíduo sólido, material reciclável (seco) e orgânico 

(úmido), de modo a facilitar e auxiliar a compreensão dos 

colaboradores para a separação do resíduos sólidos, bem 

como desenvolver o hábito de mudança comportamental  

dentro e fora da empresa.  

Além disso, tem a identificação do suporte de papel 

disponível nos banheiros femininos e masculinos da loja 



 

 

com a orientação sobre a quantidade necessária de folhas (2 

a 3 folhas) para secar as mãos. Esta ação permitiu a redução 

do uso de folhas na loja e trouxe economia para a empresa. 

 

   
 
Figura 2: Identificação de lixeiras e suporte de papel. 

 

3.3 Sensibilização dos Colaboradores 

 

A sensibilização dos colaboradores ocorreu durante as 

reuniões para informar e comunicar o uso de etiquetas em 

todos os setores da loja para a separação dos resíduos 

sólidos nas lixeiras. Neste caso, na copa da loja tem as 

etiquetas nas lixeiras para destinar os materiais recicláveis 

de resíduos orgânicos, de modo a facilitar a destinação de 

resíduos para reciclagem.  

Notou-se que essa ação já é adotada e apoiada por todos os 

colaboradores da loja, ou seja, a coleta seletiva já está sendo 

resultado de uma mudança de hábito na equipe de trabalho. 

Diante dessa abordagem com os colaboradores, visando o 

diálogo ambiental, no Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de 

Junho de 2018, a Pernambucanas apresentou a Mascote 

Canequilda para o Desafio da Caneca (Figura 3), que 

consiste na substituição dos copos descartáveis por 

copos/canecas permanentes. 

 

 

Figura 3: Mascote do Desafio da Caneca. 

 

A Loja Pernambucanas fez a aquisição de copos e canecas, 

e fez a distribuição para cada um dos colaboradores, com a 

identificação do nome no recipiente, além de dispor de um 

porta-caneca para manter a organização na empresa (Figura 

4). 

 

 
  Figura 4: Entrega das canecas para aos colaboradores. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

As ações de melhoria ambiental na empresa foi uma forma 

de garantir o fortalecimento do Programa de 

Sustentabilidade da empresa. Assim, todos os 

colaboradores aprenderam a maneira correta de separar os 

resíduos sólidos, seja pela orientação nas reuniões, nos 

setores e conversas no momento do café, ou seja, uma forma 

de disseminar as boas práticas pela conscientização 

ambiental. 

Além disso, a identificação com as etiquetas nas lixeiras e 

suporte de papel facilitou o processo de mudança 

comportamental na organização, bem como trouxe melhoria 

na qualidade de vida dos colaboradores, que mostraram  

interesse para reduzir a geração de resíduos plásticos com o 

uso da caneca fornecida pela empresa,  bem como a  

economia pela empresa com a compra de copos plásticos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A inexistência de mecanismos norteadores sobre os 

resíduos orgânicos resulta na destinação direta aos aterros 

sanitários, sobrecarregando o sistema e contribuindo com a 

diminuição da vida útil dos aterros. A inserção de diretrizes 

relacionadas especificamente aos resíduos orgânicos pode 

contribuir com a redução deste material no aterro sanitário, 

aumentando sua vida útil; impulsionando a produção 

orgânica de alimentos; aumentando a renda em 

cooperativas de materiais recicláveis, devido à melhoria da 

qualidade do material recebido por elas e ainda diminuir os 

índices de doenças relacionadas aos resíduos sólidos. 

 O “Projeto Pequena Folha” desenvolvido desde 

2015 pelo Laboratório de Educação Ambiental (LEA) da 

Escola do Mar, Ciência e Tecnologia (EMCT) da 

UNIVALI visa  contribuir com o desenvolvimento de 

políticas públicas locais voltadas a Educação Ambiental, 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Saúde da Família, 

através da compostagem caseira e comunitária. O Projeto 

proporciona às comunidades ferramentas para que elas 

tenham autonomia para atuar de maneira efetiva na 

resolução de problemas sociais que afetam diretamente a 

saúde e qualidade de vida, incentivando a reciclagem de 

resíduos orgânicos e o desenvolvimento de hortas através 

da compostagem caseira e comunitária. 

 Partindo da parceria entre LEA e Programa de 

Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde 

da Família da UNIVALI, e com sua atuação no bairro 

Jardim Praia Mar no município de Itapema/SC, nasce um 

novo sonho: o projeto “Jardim Praia Verde: Comunidade 

em ação”, uma iniciativa da própria comunidade, com o 

objetivo principal promover a autogestão com a finalidade 

de atender de maneira prática e alternativa as necessidades 

do bairro, se tratando das questões ambientais, econômicas 

e sociais, além de empoderar moradores do bairro como 

educadores ambientais e promotores de saúde populares. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Um dos objetivos do Projeto Pequena Folha é 

oferecer subsídios e apoio técnico para que pessoas, grupos 

ou comunidades, ao participarem das ações e oficinas do 

Projeto, criem autonomia para atuarem de maneira 

independente na gestão de seus resíduos, seja de maneira 

individual ou coletiva. Para posibilitar esses processos, foi 

utilizado a metodologia do Monitoramento Ambiental 

Volutnário (MAV), que vem sendo desenvolvida pela 

UNIVALI desde 1997 (MATAREZI; BONILHA, 2000). O 

MAV voltou a ser trabalhado como linha de pesquisa do 

LEA/EMCT/UNIVALI em 2015 através do “Projeto 

Pequena Folha de Compostagem Caseira”, onde famílias 

voluntárias coletaram dados referentes aos seus resíduos, 

utilizando uma planilha manuscrita ou virtual. Foi 

desenvolvido um diário para registro dos dados coletados 

sobre peso, volume e descrição dos resíduos gerados.  

Os princípios do MAV nos quais baseia-se esta 

pesquisa, são: 1)Formação de pesquisadores voluntários e 

educadores ambientais,  2)Educação pela pesquisa 

participativa, 3)Valorização do sujeito e da coletividade, 

4)Mobilização e organização comunitaria; todos 

trabalhando a temática ambiental visando ao exercício da 

cidadania (MENTGES, 2002). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Observou-se que a composteira caseira ou comunitária é 

legitimada como uma “estrutura educadora”, que, ao ser 

introduzida na rotina familiar, passa a relacionar a gestão de 

seu resíduo orgânico, com a produção/consumo/ingestão de 

alimentos, com a natureza e com o coletivo. Para ser 

caracterizado como um espaço ou uma estrutura educadora, 

deve haver a intencionalidade educadora, além das 

características educativas já presentes nos mesmos 

(MATAREZI, 2005).  

A compostagem caseira foi uma ferramenta inicial 

para a discussão acerca da problemática quanto aos resíduos 

domiciliares no bairro. Após 6 meses de atuação do projeto 

no bairro, os participantes evidenciaram uma nova relação 

com seus resíduos orgânicos, compreendendo seus ciclos, 

desde a transformação em adubo até a utilização para a 

produção de alimentos seguros/saudáveis e a devida 

destinação dos resíduos.  

O Projeto desde seu início já atendeu mais de 137 

pesquisadores-voluntários, abrangendo mais de 8 

municípios do Vale do Rio Itajaí. Nesse ciclo com o Projeto 

Jardim Praia Verde, 8 famílias estão através da mobilização 

comunitaria. Construiu-se no bairro, um grupo de trabalho 

para levantar as problemáticas existentes, pensar e colocar 

em prática ações para minimizar ou até solucionar tais 

questões. Através de encontros de planejamento e 

discussão, o Projeto Jardim Praia Verde iniciou suas 

atividades com uma Oficina de Compostagem oferecida 

pelo Pequena Folha com o intuito de formar tecnicamente 

os participantes, para que, tendo o domínio desta atividade 

pudessem eles mesmos replicar a oficina para os demais 



 

 

moradores do bairro. 

Momentos como este possibilitam uma troca de 

saberes entre os participantes, potencializando os sonhos de 

cada um com a força do movimento coletivo. Na busca por 

soluções sob os próprios questionamentos que emergem 

neste coletivo comunitário, naturalmente os problemas 

socioambientais que ocorrem no bairro são desvelados pela 

população. 

Após a primeira oficina do grupo, ocorreram como 

desdobramentos outras ações no bairro, como a confecção 

de camisetas estilizadas do projeto, participação em eventos 

do município com a temática socioambiental e reportagens 

em rádios e TV em rede nacional. Todas essas mobilizações 

somaram para uma visibilidade de práticas sustentáveis 

dessa comunidade, reforçando conceitos de identidade e 

pertencimento, entre os moradores assim como o local onde 

vivem. O território é uma zona de conflito - uma cidade não 

é adquirida pelo cidadão a partir do voto, sendo necessário 

ressignificar as relações humanas, para que seja possível 

articular ações transformadoras da realidade local 

(RAYMUNDO; BRIANEZI; SORRENTINO, 2015).  

Além dos projetos presenciais, o Pequena Folha 

constrói a difusão da educação ambiental através das mídias 

digitais. Através no canal do Laboratório no Youtube, nota-

se a necessidade da educomunicação, quando se tem mais 

de 200’000 visualizações no vídeo “Tutorial: Como montar 

sua composteira doméstica”. Essa plataforma viabiliza uma 

troca de saberes e interações entre equipe e espectadores, 

através dos comentários, que neste vídeo totaliza: 217, entre 

dúvidas, críticas e sugestões à prática da compostagem. 

4 CONCLUSÃO 

Durante os primeiros encontros do Projeto Jardim Praia 

Verde, a comunidade demonstrou um anseio de que as ações 

idealizadas por eles servissem de exemplo para outras 

comunidades, bairros, e quem sabe outros municípios. O 

potencial educativo inunda essa comunidade, quando 

desvelam-se os processos individuais de aprendizagem, 

inspiradas pelo coletivo, como uma sinergia de ação para 

um objetivo comum (SANTOS; NUNES, 2007). 

O papel principal do Projeto Pequena Folha ganha 

força com a criação do Projeto Jardim Praia Verde pela 

comunidade do bairro, pois demonstra que a Educação 

Ambiental praticada pelo Laboratório de Educação 

Ambiental da UNIVALI possibilita provocações críticas à 

realidade local. O projeto revela ainda uma predisposição 

das pessoas em se engajarem numa ação concreta de 

resolução de problemas socioambientais com os quais têm 

corresponsabilidade (BRIZOLLA; MASSARI; 

MATAREZI, 2016). Sugere-se ainda que ações de 

educação em saúde são fundamentais para que se valorize 

o indivíduo, levando conhecimento e proporcionando 

autonomia e emancipação para o cuidado de sua família, de 

si próprio e das pessoas com as quais se relaciona 

(MACHADO ET AL. 2007). 

Além disso, transforma, emancipa e liberta o 

sujeito e o coletivo dos padrões e paradigmas oferecidos 

pela sociedade em que vivemos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para que se produza um composto de qualidade, o processo 

de compostagem depende de fatores físicos, químicos, 

características nutricionais dos resíduos utilizados e fatores 

ambientais (Gorgati, 2001). 

A não germinação de sementes submetidas ao teste de 

fitotoxicidade é um indicativo da presença de compostos 

fitotóxicos presentes no material, por isso a necessidade de 

avaliar esse parâmetro antes de utilizar compostos nas 

plantas (Silva & Villas Boas, 2007; Vasconcelos, 2005). 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar 

o parâmetro de fitotoxicidade de composto proveniente de 

biossólido e resíduos municipais da cidade de Foz do 

Iguaçu/PR. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

No teste de fitotoxicidade foi analisado o composto a base 

de biossólido, poda de árvores e resíduos orgânicos da 

Central de Abastecimento do Paraná S.A (CEASA). Os 

tratamentos foram dispostos conforme Tabela 1. 

 

Tratamentos Composição 

Controle Água destilada 

TA 100% Composto c/ biossólido 

TB 75% Composto c/ biossólido 

TC 50% Composto c/ biossólido 

TD 25% Composto c/ biossólido 

Tabela 1: Disposição dos tratamentos para o teste de 

fitotoxicidade 

A metodologia utilizada para realizar o teste de 

fitotoxicidade foi de acordo com Zucconi (1981), as 

amostras foram coletadas, secas ao ar e moídas, sendo 

realizadas 4 repetições para cada tratamento. Foram 

misturadas 5 g da amostra adicionada à 50 mL de água 

destilada em um copo béquer, logo depois foram agitadas 

durante 30 min em agitador magnético. Em seguida, as 

soluções foram filtradas até obter um líquido amarelado e 

colocada 6 mL da solução em placas de petri forradas com 

papel filtro, inserindo 20 sementes de alface (Lactuca 

sativa) em cada placa. 

Estas placas permaneceram durante 7 dias em 22 ºC, na 

câmara de germinação Incubadora DBO Fotoperíodo DL 

552-300L marca deluq, permanecendo com 8 h de luz 

diária, e posteriormente as radículas de 10 plântulas foram 

medidas utilizando o paquímetro digital e mensuradas 

através da determinação da massa fresca e seca. 

Para a análise dos resultados foram utilizadas como 

testemunha, placas com água destilada. Mediante o 

controle, foi calculado o índice de germinação, conforme a 

equação a seguir: 

IG = %G x Lm/Lc. (1) 

Onde: 

IG = Índice de germinação; 

%G = Porcentagem de germinação em relação ao controle; 

Lm = Longitude média das raízes das amostras (cm) e 

Lc = Longitude média das raízes do controle (cm). 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado (DIC). Para a interpretação dos resultados, os 

parâmetros das plântulas foram avaliados mediante a 

estatística, submetidos à análise de variância e comparação 

de médias, realizada pelo Teste de Tukey a 5% de 

significância, utilizando o software estatístico SISVAR® 

(Ferreira, 2008). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1, é possível observar o índice de germinação 

(IG) das sementes de alface (Lactuca sativa) nos diferentes 

tratamentos avaliados. 
 

Figura 1: Índice de germinação das sementes de alface (Lactuca 

sativa) 

Pode-se observar que os tratamentos A, B, C e D obtiveram 

IG maior que o IG do controle, o que significa que o 

composto estimulou o desenvolvimento das radículas. No 

entanto, não houve diferença estatística entre os 

tratamentos. Resultado semelhante foi obtido por Paixão 

Filho et al., (2008), em que utilizando efluente sanitário de 

filtro anaeróbio não obteve fitotoxicidade, mas conforme 

houve o aumento das concentrações de composto afetou 

positivamente no crescimento das raízes. Já Freitas (2015), 

em seu estudo sobre a codigestão do mexilhão dourado 

(Limnoperma fortunei) associado ao dejeto suíno, obteve 

resultados que de acordo com o aumento das doses do 

biofertilizante, menor foi o IG das sementes, apresentando 

em alguns tratamentos fitotoxicidade. Tiquia & Tam 

(1998), em seu



 

trabalho, analisando a compostagem de resíduos de cama de 

suínos, observaram que durante o processo houve a redução 

da toxicidade do material utilizado, e consequentemente um 

aumento na germinação das sementes, concluindo que, 

conforme há a maturação do composto, a fitotoxicidade do 

composto tende a ser eliminada. 

Segundo Teixeira et al., (2016) IG acima de 55% são 

consideradas não tóxicas às sementes de alface. Neste 

trabalho, todos os tratamentos analisados não foram 

considerados tóxicos às sementes de alface conforme 

demonstrado na Figura 1. 

4 CONCLUSÕES 

Conclui-se que o composto não apresentou fitotoxicidade as 

sementes de alface (Lactuca sativa), e resultou em um 

composto de qualidade de acordo com o parâmetro 

avaliado. 
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1 INTRODUÇÃO 
A decomposição natural ou biológica da parte orgânica dos 
resíduos sólidos urbanos (RSU) em condição anaeróbia 
provoca a produção de biogás. A energia presente nesse gás 
é oriunda basicamente do percentual de metano (CH4) em 
sua estrutura. Em condições favoráveis o CH4 representa de 
50 a 65% do gás produzido (SILVA, 2012). 
 A eficiência dos gases produzidos em aterros sanitários 
depende do processo microbiológico, do resíduo que é 
decomposto e das variáveis específicas do aterro, por 
exemplo oxigênio e umidade. Existem quatro fases na 
produção de biogás e elas acontecem durante a existência 
do aterro (MENDES; SOBRINHO,2007). 
Existem alguns métodos para a quantificação da produção 
de biogás, que podem ser práticos com a utilização de 
aparelhos e por meio de cálculos estimativos. Este trabalho 
analisa dois métodos estimativos, o de projeto e o de 
decaimento de primeira ordem, e tem como objetivo aplicá-
los de forma teórica a fim de comparar as metodologias 
citadas e seus respectivos resultados. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
Os dados do aterro de João Pessoa para quantificação de 
biogás foram obtidos na dissertação de SILVA (2012) e 
aplicados em dois dos métodos apresentados por MENDES 
e SOBRINHO (2007) onde estes apresentavam um aterro 
fictício para uma comparação teórica.   
2.1 Métodos para medição da produção de biogás 
De acordo com os manuais do painel internacional de 
mudanças climáticas (IPCC) de 1996 e o da agência de 
proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA), são 
necessários dados censitários e estatísticos aplicados à 
população atendida para quantificar a geração de resíduos e 
assim aplicar as metodologias estudadas nesse artigo. Essas 
metodologias são: o Método de Projeto e Método de 
Decaimento de Primeira Ordem. 
2.2 Método de Projeto 
O método de projeto divide-se em duas equações, onde uma 
visa dimensionar aterros em funcionamento normal, e a 
outra para aterros fechados, que já não podem mais receber 
resíduos, porém ainda produzem biogás devido a matéria 
orgânica disposta nos anos anteriores. 
Para aterros com funcionamento normal utiliza-se a 
equação 1: 

𝑄 =  𝐹 𝑥 𝑅 𝑥 𝐿  𝑥 (1 − 𝑒   )                      (1) 
Para aterros fechados utiliza-se a equação 2:  
 

𝑄 =  𝐹 𝑥 𝑅 𝑥 𝐿  𝑥 (𝑒   − 𝑒   )              (2) 
 
Onde: 
Q = metano gerado (m3/ano), F = fração de metano no 
biogás (%), R = quantidade média de resíduos assentados 
durante a vida útil do aterro (kg RSD/ano), L0 = potencial 
de geração de biogás (m3 de biogás/kg RSD), k = constante 
de decaimento (ano-1), c = tempo decorrido desde o 
fechamento do aterro (ano), t = tempo decorrido desde a 
abertura do aterro (anos), (MENDES; SOBRINHO, 2007). 
2.3 Método de decaimento de primeira ordem 
Este método baseia-se na quantificação da produção de 
metano no aterro a partir da quantidade de resíduos 
depositado ao longo dos anos. Utiliza-se os valores obtidos 
nos anos anteriores para que seja possível uma 
quantificação teórica da produção futura de metano.  
 

𝑄  =  𝐹 𝑥 𝑅  𝑥 𝑘 𝑥 𝐿  𝑥 𝑒   ( )             (3) 
 

Onde: 
Qt= metano gerado no ano T [m3/ano], F = fração de 
metano no biogás [%], Rx = quantidade de resíduo 
depositado no ano x [kg], k = constante de decaimento [ano-
1], L0 = potencial de geração de biogás [m3 de biogás/ kg 
RSD], T = ano atual, x = ano de deposição do resíduo 
(MENDES E SOBRINHO, 2007). 
O valor de Rx varia de acordo com a população, produção 
per capita de resíduos ao ano e a taxa de crescimento 
populacional. Multiplica-se todos estes fatores para assim 
obter o valor de Rx no ano x. 
2.3.1 Coeficiente de decaimento 
As duas metodologias selecionadas necessitam de um 
coeficiente de decaimento, este foi disponibilizado pelo 
banco mundial no manual de geração de gás de aterro 
(WORLD BANK, 2003). 
Para cidade de João Pessoa foi selecionado o valor de 0,06 
para k, por apresentar precipitação anual maior que 1000 
mm e considerar uma decomposição moderada dos resíduos 
dispostos no aterro. 
2.4 Potencial de geração de biogás 
O potencial de geração de metano a partir do resíduo (L0) 



 

 

pode ser obtido pela metodologia apresentada em 
INTERNACIONAL PAINEL ON CLIMATE CHANGE 
(1996), que segue a equação: 

𝐿 =  𝐹𝑀𝐶 𝑥 𝐶𝑂𝐷 𝑥 𝐶𝑂𝐷𝑓 𝑥 𝐹 𝑥               (4) 

Onde:  
L0: potencial de geração de metano proveniente da 
degradação do resíduo (kg de CH4/ kg de RSD), FCM: fator 
de correção de metano (%), COD:  carbono orgânico 
degradável (kg de C/kg de RSD), CODf: fração de COD 
dissociada (%), F: fração de metano no biogás (%), (16/12): 
fator de conversão de carbono em metano (kg de CH4/ kg 
de C) (MENDES; SOBRINHO, 2007). 
Considera-se FMC = 1,0 por ser aplicado em um aterro 
sanitário. O COD e o CODf são representados 
respectivamente pelas formulas:  
 

𝐶𝑂𝐷 =  (0,4 𝑥 𝐴)  +  (0,17 𝑥 𝐵)  +  (0,15 𝑥 𝐶)  +
 (0,4 𝑥 𝐷)  +  (0,30 𝑥 𝐸)            (5) 

 
𝐶𝑂𝐷𝑓 =  0,014 𝑥 𝑇 +  0,28                                              

(6) 
 
COD: carbono orgânico degradável (kg de C/kg de RSD), 
A: fração de papel e papelão no resíduo, B: fração de 
resíduos originários de parques e jardins, C: fração de restos 
de alimentos no resíduo, D: fração de tecidos no resíduo, E: 
fração de madeira no resíduo, CODf = fração de COD 
dissociada (%), T: temperatura na zona anaeróbia (°C) 
(MENDES; SOBRINHO, 2007). 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Foi estimado pelos autores, que o aterro sanitário 
metropolitano de João Pessoa, funcionaria por um período 
de 12 anos e que passaria mais 12 anos fechado apenas 
gerando biogás. Assim sendo possível gerar um gráfico para 
demonstrar a aplicação das metodologías.  
O Gráfico 01 aponta as estimativas da geração de biogás 
durante o período de 24 anos e destaca os métodos 
utilizados 

Gráfico 01: Quantificação teórica da produção de metano 
no aterro sanitário de João Pessoa – PB. 

 
No gráfico 01 é possível observar uma grande discrepância 

nos resultados  mesmo utilizando os  dados iguais para 
ambos os métodos. Isso ocorre devido ao método de 
decaimento de primeira ordem ser mais específico quanto à 
população atendida e o crescimento anual desta mesma 
população. O método de Projeto considera apenas a 
quantidade média de resíduos dispostos, isso traz menos 
sensibilidade para os resultados e aumenta a margem de erro 
de forma grosseira. 
 
5   CONCLUSÃO 
Para que a quantificação da produção de biogás em um 
aterro seja considerada mais exata, não se deve basear-se 
apenas em métodos empíricos para sua estimativa, é 
necessário um conjunto de fatores além da produção de gás 
metano. Estes valores não levam em consideração o gás 
perdido, nem os erros de gerenciamento que podem gerar 
uma superprodução de biogás devido ao excesso de 
resíduos. 
A grande variação nos valores das metodologias mostra o 
quanto a prática e a teoria devem ser usados de forma 
conjunta para que uma complemente a outra de forma que 
todas as falhas possam ser minimizadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos contextos mais explorados no último século é a 

questão da sustentabilidade, com o avanço tecnológico e da 

demanda de produtos, órgãos relacionados tendem a 

priorizar práticas sustentáveis, principalmente no que se 

trata da disposição final do resíduo gerado, seja esse da 

produção de um material a partir da matéria prima ou do seu 

emprego final, gerando assim resíduos de várias categorias. 

(PINTO,2013). 

Assim, boa parte desses resíduos gerados são oriundos de 

industrias, neste caso, industrias de fundição, segundo 

ABIFA (2016) foram gerados 2.102.950 toneladas de 

fundidos no ano de 2016. Segundo Besen (2010), gestão e a 

destinação final inadequada dos resíduos sólidos causam 

impactos socioambientais. 

Na indústria de fundição, a geração dos resíduos sólidos é 

visto como o principal impacto ambiental causado, tendo 

em vista a necessidade de seguir os procedimentos descritos 

por norma para sua disposição final, e visando a diminuição 

da extração da matéria prima areia para utilização em outros 

produtos, tem se estudado a implementação da areia de 

fundição como substituto parcial ou até mesmo completo do 

agregado fino em concretos. 

Em busca de novas tecnologias para redução da poluição 

ambiental, a utilização da areia de fundição como substituto 

da areia comum na produção de concretos e artefatos de 

cimento vem sido um tema de frequente estudo, analisando 

todos os âmbitos na qual está inserida, buscando uma forma 

sustentável de reutilização desse passivo ambiental. 

 

2 OBJETIVOS 

Identificar a melhor porcentagem de adição de areia de 

fundição em substituição parcial ao agregado miúdo no 

concreto convencional, sem que o mesmo perca suas 

propriedades e características fundamentais para emprego 

na construção civil. 

 Caracterizar os agregados (miúdo e graúdo), areia 

de fundição e o cimento;  

 Analisar a composição química e micro estrutural 

da areia de fundição que substituirá a areia 

natural;  

 Analisar a resistência à compressão aos 7, 14 e 28 

dias, a partir da utilização de diferentes teores de 

substituição do agregado miúdo natural pelo 

agregado proveniente dos resíduos do processo de 

fundição (0%, 25%, 30% e 50%); 

 Analisar a trabalhabilidade; 

 Caracterizar a micro estrutura (DRX e MEV) do 

concreto aos 28 dias; 

 Analisar a porosidade dos concretos aos 28 dias; 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Com a necessidade de avaliar o desempenho da areia de 

fundição no concreto, é necessário a verificação da 

capacidade, por meio de métodos de análise da areia em 

substituição e demais agregados para a produção dos corpos 

de prova de concreto. É necessário a verificação da 

capacidade por meio de métodos de análise da areia em 

substituição e demais agregados para a produção dos corpos 

de prova de concreto, tais como, a análise do material de 

estudo, sua granulometria, massa especifica, determinação 

do traço de materiais a serem usados na produção dos 

corpos de prova, ensaio de abatimento (Slump Teste), e a 

análise de resistência com ensaio de compressão axial e 

absorção por imersão dos corpos de prova.  

Em referência a Cavalli (2016) na qual seus testes 

realizados, obtém-se dados sobre a granulometria do 

agregado de fundição constando que se encontra dentro dos 

padrões para utilização, conforme gráfico a seguir. 

 

4 RESULTADOS PRELIMINARES 

A análise da microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

consiste na captação de imagem dos grãos a fim de definir 

a morfologia do material, no caso a areia de fundição 

demonstra a semelhança com a areia virgem, representada 

pela figura 01 e 02. 

 

Figura 1: MEV - (Ampliação de 50X) da areia natural 

 
Fonte: Moosher (2013). 

 



 

 

Figura 2: MEV - (Ampliação de 50X) da ADF 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Em comparação as análises da MEV acima, conclui-se 

inicialmente que a areia de fundição exibe formato 

semelhante ao da areia virgem.  

As amostras da areia de fundição também foram submetidas 

à análise de difração de raio-X (DRX), que visa a 

determinação das fases cristalinas do material analisado, 

reconhecendo as fases cristalinas. Portanto a areia de 

fundição é de grande semelhança a areia natural, que é 

composta basicamente por quartzo. 

A caracterização dos componentes do concreto já teve seu 

início pelo autor, e preliminarmente foi possível obter 

resultados onde demonstram que existe grande semelhança 

entre a areia de fundição e a areia natural, possibilitando a 

utilização de acordo com a norma. 

 Foi possível observar que a areia de fundição contem 

grande quantidade de finos e material pulverulento, o que 

possivelmente pode interferir na quantidade de água 

utilizada na produção do concreto, o que pode resultar 

negativamente na resistência do mesmo. 

De acordo com estudo de Cavalli (2016) e Pinto (2013), a 

utilização de 20% de areia de fundição em substituição ao 

agregado miúdo no concreto é de caráter satisfatório, 

podendo gerar, assim, uma economia de 20% na produção, 

o que representa um valor em torno de R$ 8,12 a cada 1 m³ 

produzido de concreto convencional. 

 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo como analise a necessidade da utilização desse 

passivo ambiental que é a areia de fundição e com sua 

enorme quantidade de material produzido gerado cerca de 3 

milhões de toneladas por ano segundo (ABIFA 2008), seu 

estudo do uso no concreto foi uma forma viável de redução 

de danos ao meio ambiente, tanto pela disposição final desse 

resíduo solido, como também pela diminuição da extração 

da areia normal para produção de concreto. 

Pinto (2013) e CAVALLI(2016) demonstram em suas 

pesquisas que é possível e viável a utilização da areia de 

fundição em substituição parcial da areia natural, atuando 

de forma normal dentro do processo de concretagem, 

mantendo os resultados necessários para a utilização do 

concreto no âmbito da construção civil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a demanda cada vez maior pela produção de 

alimentos provocada pelo aumento populacional repercute 

na expansão da área agrícola, a qual está diretamente 

ligada ao aumento no uso de agrotóxicos. Dentre os 

diversos agrotóxicos disponíveis, a classe dos herbicidas 

representa 60% do total, sendo o Glifosato (GLI) o mais 

utilizado (representa 45% das importações da classe) 

(SINDIVEG, 2016). O glifosato é o ingrediente ativo em 

mais de 750 herbicidas diferentes, com aplicações que 

variam da agricultura, silvicultura, usos urbanos e 

domésticos (Guyton et al. 2015), sendo pertencente ao 

grupo químico das glicinas, classificado como não 

seletivo, sistémico e pós-emergente. 

O uso indiscriminado de agrotóxicos tem causado 

diferentes tipos de contaminação. No caso do glifosato, 

descrito como sendo um defensivo de baixa toxicidade 

aguda, o efeito é cumulativo e a intensidade da intoxicação 

pode variar, causando problemas (MORAES, 2010) como 

a hipertermia, hipotensão, irritações em geral no local de 

contato com o agente tóxico, dor abdominal, náuseas, 

destruição dos glóbulos vermelhos no sangue e até 

desmaios (OGA, 2008; MORAES, 2010). Tais problemas 

são tão preocupantes que no dia 03/08/2018 uma liminar 

com base na Lei 11.419 de 19/12/2006 pediu a União que 

não conceda novos registros de produtos contendo 

ingredientes ativos tais como o glifosato, além de 

requisitarem a suspensão dos registros de todos os 

produtos que se utilizam destas substâncias.  

Geralmente, para verificar resíduos de agrotóxicos no solo 

as análises requerem o emprego de técnicas como a 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) ou 

cromatografia gasosa (CG) (SILVÉRIO et al., 2012). 

Apesar da robustez destas técnicas, contrapartidas como o 

alto custo, necessitar de um preparo de amostra complexo 

inviabilizam um controle de qualidade mais rigoroso por 

limitarem a quantidade de amostras que podem ser 

analisadas. Desta forma, o desenvolvimento de métodos 

analíticos idealmente capazes de fazer distinções de forma 

rápida e não destrutiva (SKOOG, et al. 2002; BURNS, 

CIURCZAK, 2008) é uma demanda urgente. Para esta 

finalidade, uma possibilidade é o uso de espectroscopia na 

região do Infravermelho Próximo (NIR, do inglês Near 

Infrared), uma vez que se trata da interação da radiação 

eletromagnética com a matéria, possibilitando, portanto, a 

obtenção de resultados de maneira rápida, não destrutiva, 

não gera resíduos tóxicos, além de demandar mínimo 

preparo de amostras (quando necessário). No entanto, a 

interpretação das respostas obtidas é dependente de 

métodos multivariados de análise, denominados métodos 

quimiométricos que possibilitam a extração das 

informações mais relevantes, como é o caso da Análise de 

Componentes Principais (PCA, do inglês Principal 

ComponentsAnalysis), que utiliza da combinação linear 

das variáveis para reduzir a dimensionalidade dos dados 

obtidos. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi desenvolver uma 

metodologia analítica alternativa para a diferenciação de 

amostras de solo ambientais contaminadas com GLI. 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Amostra e preparo do solo para as leituras 

As amostras de solo foram coletadas dentro da Reserva 

Biológica das Perobas, localizada entre os municípios de 

Tuneiras do Oeste e Cianorte no estado do Paraná, com 

uma extensão aproximadamente de 110 km2, e com as 

seguintes coordenadas geográficas: 23 51 16”de latitude 

sul e 52 45 2" de longitude oeste. 

Primeiramente, o solo foi transferido para um recipiente 

com a finalidade de se retirar materiais indesejados tais 

como galhos, raízes e folhas. Em seguida, foram pesados 

10g de solo, em placas de Petri, borrifando-se na sequencia 

aproximadamente 6mL de glifosato (BIOCARB)variando-

se a concentração de GLI em cada placa. No total foram 

analisadas 25 amostras de solo, sendo as amostras de 1 a 5 

consideradas controle (não foram contaminadas por GLI). 

A partir da amostra de 6 até a 25, denominou-se de 

amostras tratadas. Para as amostras de 6 a 10, a 

concentração borrifada de GLI foi de 1%, enquanto para as 

amostras de 11 a 15 utilizou-se a concentração de 0,5%, 

seguindo-se com 0,25% para as amostras de 16 a 20 e 

0,125% para as amostras de 21 a 25.  

2.2 Infravermelho Próximo (NIR) 

Os espectros NIR foram adquiridos focalizando – se o 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Reserva_Biol%C3%B3gica_das_Perobas&params=23_51_16_S_52_45_2_W_type:region
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=pt&pagename=Reserva_Biol%C3%B3gica_das_Perobas&params=23_51_16_S_52_45_2_W_type:region


 

 

feixe de radiação do equipamento no solo. Utilizou-se um 

espectrofotômetro ultra portátil da MicroNIRTM 1700 

JDSU com resolução de 6 nm, sendo a calibração do 

equipamento realizada com esfera de reflectância de 99% 

na temperatura média de 50ºC. As medidas foram 

realizadas em triplicata e foi necessário apenas a 

homogeneização granulométrica do solo e a retirada de 

fragmentos interferentes como galhos, raízes e folhas. 

Após a aquisição, os dados foram processados pelo 

software Matlab 2013a@ utilizando-se o método 

quimiométrico PCA do pacote de ferramentas 

computacionais PLS-Toolbox®, fornecido pela 

EMBRAPA Solos, do Rio de Janeiro. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A PCA resultou em uma separação satisfatória, utilizando-

se duas componentes principais (PCs) para descrever 

99,68% da variância total dos dados. A PC1 separou o 

grupo controle (destacado em vermelho) do grupo tratado 

(destacado em azul), como pode ser observado na Figura 

1. 

 
Figura 1: Scores de PCA para os espectros NIR das amostras 

controle e amostras tratadas. 

A Figura 2 apresenta os loadings da separação observada. 

 
Figura 2:Loadings da PC1. 

As bandas de vibração nas regiões de comprimentos de 

onda de 1040-1060nm, 1310-1390 nm e 1420-1450nm 

foram responsáveis pela separação das amostras controle 

das amostras tratadas. Tais vibrações estão relacionadas a 

grupos RNH2, CH3, CH2, C=O, H2O, ArOH e ROH. Para o 

grupo tratado (circuladas em azul) a banda de vibração 

mais impactante se encontra em 1390-1420 e 1450-

1490nm positivo, sendo tal vibração composta pelos 

grupos CH2, ArOH, ROH, C=O, CONHR, OH. 

Analisando a estrutura da molécula do GLI (figura 3) em 

conjunto com o resultado dos loadings, nota-se que as 

vibrações mais influentes para a separação evidenciada nos 

scores se devem principalmente a grupos químicos 

presentes na molécula do GLI, reforçando a ideia de que a 

separação ocorreu pela presença do agrotóxico. 

 

Figura 3: Molécula do Glifosato. 

 

4 CONCLUSÃO 

A aplicação de espectroscopia para a região infravermelho 

próximo associada ao método quimiométrico de Análise 

de Componentes Principais possibilitou a diferenciação de 

amostras de solo controle (sem Glifosato) de amostras de 

solo tratadas (com Glifosato) que era o objetivo do 

presente estudo. Considerando a complexidade das 

amostras, sugere-se que a metodologia proposta apresenta 

potencial como ferramenta importante para análises de 

contaminação de solos, podendo ser expandida para 

aplicações em diferentes tipos de contaminação. No 

entanto, no que se refere as concentrações, serão 

necessários estudos mais aprofundados para melhorar a 

eficiência de separação. 
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