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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar
reflexões sobre a qualidade da água da barragem
Dionísio de Araújo Machado na cidade de Lagarto‐ SE.
Ela é responsável pelo abastecimento de toda a cidade
de Lagarto e de cidades vizinhas, como por exemplo, a
cidade de Simão Dias, e também é muito conhecida por
ser um ponto turístico da cidade. Porém, a falta de
atitude dos órgãos públicos tem tornado o local

impróprio para banho. Através dos resultados obtidos
pelo ensaio técnico da Barragem Dionísio Machado,
observa‐se um problema grave que se refere à
contaminação das águas de abastecimento com
materiais orgânicos provenientes de esgotos
domésticos, industriais ou de granjas de criação de
animais situadas nas redondezas da barragem ou em
municípios vizinhos.

PALAVRAS‐CHAVE: Qualidade, água, saúde publica.

ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN THE DAM DIONISIO MACHADO IN THE CITY LAGARTO ‐ SE
This article aims to present reflections on the
water quality of the dam Dionisio Araujo Machado in the
town of Lizard UP. She is responsible for the entire city
of Lagarto and neighboring towns, such as the city of
Simão Dias, catering and is also well known for being a
tourist attraction. However, the lack of attitude of public
bodies has made the site unsuitable for bathing. The

KEY‐WORDS: Quality, water, public health.

results obtained by technical testing Dam Dionisio
Machado, there is a serious problem that refers to the
contamination of the water supply to domestic,
industrial or breeding farms located in the vicinity of the
dam organic material from sewers or neighboring
municipalities

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA BARRAGEM DIONISIO MACHADO NA CIDADE
DE LAGARTO‐SE

INTRODUÇÃO
A água limpa, potável, livre de poluentes e contaminantes, é um bem público, finito precioso.
Assim, seu uso deve ser feito de maneira responsável, de forma que não precise ser racionada.
Mas após a utilização, todos os usuários deveriam devolver a água ao sistema de esgotamento
sanitário ou aos rios e aos reservatórios de onde a tiraram, com as mesmas características com
que a receberam ou captaram. Essa é uma ideia simples, porém difícil de transformar em
realidade em uma sociedade como a brasileira acostumada a delegar o cuidado para com os bens
públicos aos governos e a enxergar apenas a abundância de recursos hídricos do país, sem ver
sua qualidade.
Como na gestão dos resíduos sólidos, no cuidado com a qualidade das águas o verbo mais
importante é reduzir: reduzir desperdícios, reduzir o aporte de dejetos químicos ou biológicos,
reduzir o lixo os entulhos e os rejeitos industriais descartados diretamente nos corpos d’água. Só
isso já seria uma imensa contribuição da sociedade para garantir água para todos. Enquanto esse
comportamento responsável não se transforma em realidade, o jeito e investir pesado no
tratamento para retirar o máximo possível de poluentes e contaminantes da agua.
Qualquer tipo de tratamento começa com análise dos parâmetros físicos, químicos e
biológicos da água. São exemplos de indicadores físicos da qualidade da agua: temperatura, cor,
turbidez, sabor e odor. As alterações desses parâmetros nem sempre representam risco direto a
saúde humana, mas os consumidores podem questionar a confiabilidade da água tratada quando
há uma alteração perceptível.
Neste contexto o presente artigo tem como objetivo apresentar resultados sobre a
qualidade da água da barragem Dionísio Machado na cidade de Lagarto‐ SE. O estimulo para a
realização desta pesquisa surgiu através da observação em ralação ao uso dessas águas.
A cidade de Lagarto localiza‐se na região centro‐sul do estado a cerca de 76 Km da capital,
segundo senso demográfico do IBGE‐ 2010, a cidade apresenta uma população de 94.861
habitantes e um território de 969.577km², a cidade encontra‐se em desenvolvimento,
apresentando industrias de grande porte, a exemplo o grupo Marata, e escolas de ensino técnico
e superior, esse desenvolvimento tem atraído mais moradores para o município, com o aumento
populacional da cidade a pressão exercida sobre os recursos hídricos de lagarto também
aumentou. A barragem Dionísio Machado é responsável pelo abastecimento de toda a cidade de
Lagarto e de cidades vizinhas, por exemplo, a cidade de Simão Dias, a barragem também é muito
conhecida como ponto turístico da cidade, havendo apresentações musicais aos fins de semana
atraindo vários banhistas para o local, eventos como este causa grande devastação ambiental,
em dias movimentos é possível notar a presença de garrafas e plásticos na água. Apesar de haver
descartes de resíduos líquidos e sólidos no local a barragem também é fonte de renda para
alguns moradores da cidade onde muitos utilizam o local para pescar.

Diante destas observações, a equipe formada por docentes e discentes do Instituto
Federal de Sergipe, teve o desafio de avaliar em que estado às águas da Barragem Dionísio
Machado se encontra.
MATERIAIS E METODOS
Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema estudado. Essa etapa
compreendeu o estudo da legislação vigente, a caracterização do corpo d’água e o
monitoramento da qualidade de agua. A segunda etapa consistiu na coleta e análise da agua da
Barragem Dionísio Machado. Foi realizada a coleta no ponto de captação de agua pela empresa
de saneamento de Sergipe (DESO) no dia 04 de novembro de 2014. Para a analise da agua
utilizou‐se um kit da marca ecokit desenvolvido para avaliar a qualidade da água para consumo
humano, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria Nº 2914 DE 12/12/2011 do
Ministério da Saúde. Foram analisados os seguintes parâmetros: Alcalinidade, cloretos, dureza
total, pH, ferro, amônia, oxigênio consumido, cor e turbidez. Após a obtenção dos resultados da
amostragem foi realizada um análise da qualidade da agua levando‐se em conta os parâmetros
utilizados.
RESULTADOS E DISCURSÕES
Com a realização dos ensaios técnicos de qualidade da água foi possível obter‐se
resultados, Tabela 01, e consequentemente realizar um estudo mais aprofundado sobre a água
que abastece o município de Lagarto.
Tabela 01: Resultados de amostra, obtidos através de ensaios de qualidade da água.
Data de análise
Horário de coleta
Local
Ensaio
Alcalinidade
Amônia
Cloretos
Cor
Dureza
Ferro
Turbidez
Oxigênio
Ph

DADOS DA COLETA
04/11/2013
10:30
Barragem Dionísio de Araújo Machado
PARAMÊTROS QUÍMICOS E FÍSICOS
Resultados
Limites segundo Portaria Nº
2914 DE 12/12/2011 do MS.
**
120
1,5
1
250
300
15
50
500
220
0,3
0,25
5,0
100
3,0
> 5,0
6 ‐ 9,5

7,5

Parâmetros físicos químicos das amostras coletadas da barragem informam que na
alcalinidade o valor encontrado foi de 120 mgL‐1 CaCO3, esse valor não é estabelecido porém,
importantes para a avaliação geral. Já o valor obtido através da análise para a amônia não

excedeu o limite estabelecido. No cloreto o valor encontrado foi igual a 300 mgL‐1 CL‐ valor que
excede o padrão. No parâmetro cor se adquiriu um valor de 50 em mgL‐1 Pt/Co. Em dureza total
encontrou‐se um resultado igual a 330 mgL‐1 CaCO3, valor abaixo do limite permitido. No
parâmetro ferro o limite no foi ultrapassado, sendo que na coleta o valor encontrado foi igual
0,25 mgL‐1 Fe. Em Turbidez os valores ultrapassaram em 100%, com 10 NTU. No parâmetro
oxigênio consumido foi maior que 5, dessa forma excedeu‐se o padrão permitido pelo Ministério
da Saúde para o consumo humano. Por fim foi feito a análise do pH, o valor encontrado foi 8 un,
o limite permitido está na faixa de 6 a 9,5 un, portanto dentro dos padrões estabelecidos.
CONCLUSÃO
Através dos resultados obtidos pelo ensaio técnico da Barragem Dionísio Machado,
observa‐se um problema grave que se refere à contaminação das águas de abastecimento com
materiais orgânicos provenientes de esgotos domésticos, industriais ou de granjas de criação de
animais situadas nas redondezas da barragem ou em municípios vizinhos.
Verifica‐se em todo o município de Lagarto o comprometimento da qualidade das águas
mananciais quando agravado com a falta de esgoto tratado, como consequência dessa situação é
a poluição crescente dos recursos hídricos, reduzindo a oferta de água tratada, o resultado é a
morte de pessoas, principalmente crianças devido a doenças ocasionadas pela má qualidade da
água, exemplos dessas como a hepatite A, diarreia, dengue, cólera, esquistossomose e outras
enfermidades. Atualmente no município de Lagarto, o lançamento de esgoto doméstico é o
principal fator de degradação dos corpos de água, de acordo com a Agência Nacional de Águas
(Ana) as bacias hidrográficas na qual está localizado o município de Lagarto apresentam
problemas de poluição e degradação ambiental em alguns corpos de água, são observados
índices de qualidade de água aceitável ou ruim, devido a condições naturais nos períodos de
chuvas, ocorre um processo natural de deterioração da qualidade das águas resultantes da
acumulação de restos vegetais, matéria orgânica e sedimentos que criam uma demanda por
oxigênio, nesse período as águas tendem a apresentar baixo teor de oxigênio dissolvido, gerando
condições desfavoráveis para a vida aquática.
Classifica‐se o manancial hídrico da Barragem Dionizio Machado como estrófico que
define um corpo de água com alta produtividade de baixa transparência em geral afetada por
atividades antrópicas, em que ocorrem alterações indesejáveis da qualidade de água e
interferência nos usos múltiplos. Então conclui‐se que as condições socioambientais da barragem
com suas águas escuras e poluídas; não são boas nem ruins ; nem sujas ou limpas, apenas
refletem os valores e ética da sociedade contemporânea em Lagarto.
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RESUMO
A falta de saneamento básico associado à adoção de
fontes alternativas para abastecimento de água no meio
rural, principalmente em regiões semiáridas é cenário
preocupante. No sentido de avaliar esta situação no
meio rural do município de Afogados da Ingazeira, foi o
objetivo deste estudo. Assim, observou‐se que parte dos
parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 2914/11 MS
são atendidos para grande maioria dos pontos
monitorados. Porém, algumas exceções sugiram durante
a pesquisa, apontando que em determinadas

localidades, a água utilizada pela comunidade rural para
o abastecimento humano encontram‐se com
característica salinização e com alto teor de cloretos,
principalmente. Sendo assim, continuar com o
monitoramento para verificação e avaliação da
qualidade da água utilizada em regiões semiáridas é de
fundamental importância como elemento norteador e
incentivador de melhorias no setor.

PALAVRAS‐CHAVE: Parâmetros físico‐químicos, Potabilidade, Água subterrânea, Saneamento.

ASSESSMENT OF WATER QUALITY USED FOR HUMAN CONSUMPTION IN RURAL COMMUNITIES
OF PERNAMBUCO
The lack of sanitation associated with the adoption of
alternative sources for water supply in rural areas,
especially in semi‐arid regions is worrisome scenario. In
order to assess the situation in the rural municipality of
Afogados da Ingazeira was aim of this study. Thus, it was
observed that some of the parameters established by
Decree 2914/11 SH are met for most of the monitored
points. However, some exceptions during the research

suggest pointing out that in certain localities, the water
used by the rural community for human consumption
are characteristic with saline and high in chlorides,
especially. So continue with the monitoring to verify and
assess the quality of water used in semiarid regions is of
fundamental importance as guiding element and
promoter of improvements in the sector.

KEY‐WORDS: Physicochemical parameters , Potability , Underground water, Sanitation.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANO EM
COMUNIDADES RURAIS DO PERNAMBUCO

1. INTRODUÇÃO

Desde a criação do universo, a água é um elemento de vital importância para os seres
vivos e ao longo dos séculos o ser humano tem atribuído cada vez mais importância, não só
porque esta é um bem escasso, mas também devido às atividades antropogênicas influenciarem
a qualidade e quantidade deste recurso (MARTINS, 2014).
A diminuição da qualidade e da quantidade da água potável a níveis que comprometem
até mesmo a sobrevivência humana é um problema cada vez mais próximo. Este cenário no meio
urbano está associado ao rápido e desordenado crescimento populacional, enquanto que no
meio rural a contaminação da água está relacionado, principalmente, as atividades agrícolas
desenvolvidas, as quais possuem diferentes níveis de impacto ao ambiente de acordo com a
tecnologia adotada (CASALI, 2008).
Devido ao comprometimento da qualidade das águas superficiais o uso de águas
subterrâneas tem sido uma alternativa e como ponto estratégico para a segurança no
abastecimento de água. Grande parte da população que reside no meio rural, não é abastecida
diretamente pelas concessionárias de saneamento, consequentemente, o abastecimento de água
advém de sistemas alternativos, em que se destaca a perfuração dos poços tubulares.
Para Casali (2008), a água de qualidade refere‐se ao atendimento aos padrões de
potabilidade definidos pela Portaria nº 2914 de 2011 o Ministério da Saúde (MS), que tem como
objetivo manter o controle e a vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Nesse
sentido, a aplicação da portaria é obrigatória para as concessionárias de saneamento que
realizam periodicamente analises da qualidade da água em diversos pontos da captação,
tratamento e distribuição. Enquanto que, no meio rural a responsabilidade do monitoramento
dos sistemas alternativos fica a cargo dos setores de vigilância sanitária ou vigilância ambiental –
correspondente a esfera municipal, contemplando alguns pontos estratégicos e seguindo uma
escala pontual. Vale ressaltar que estes setores ainda dispõem de um conjunto de outras
atribuições e muitas vezes não disponibilizam de profissionais habilitados para interpretação dos
resultados da qualidade da água obtidos.
Quando o monitoramento da qualidade da água ocorre de forma pontual, este não irá
refletir nas variações temporais e limita a espacialização dessa informação para outras áreas não

incluídas no plano de amostragem. A insegurança quanto à qualidade distribuída passa então a
ser indagada constantemente pela população (PASSOS, 2014).
Este trabalho apresenta os resultados parciais de um projeto de pesquisa e extensão
desenvolvido pelo grupo de pesquisa “Tecnologias sustentáveis e desenvolvimento do sertão do
Pajeú” iniciada em novembro de 2013, e tem como objetivo diagnosticar a qualidade da água
utilizada para consumo humano em comunidades do meio rural da cidade de Afogados da
Ingazeira, e verificar a sua relação com a situação higiênica e a existência de fontes pontuais e
difusas de poluição nas proximidades.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Afogados da Ingazeira (Figura 01) encontra‐se localizado no sertão
pernambucano, na microrregião do Pajeú, está a 525 metros de altitude em relação ao nível do
mar, tem sua posição geográfica definida pelas coordenadas de ‐07°45' 03'' de latitude e ‐37° 38'
21'' de longitude. Este município possui uma área territorial de 378 km², apresenta uma
população de 35.088 habitantes, sendo que 22% (7.686 habitantes) residem no meio rural de
acordo com o IBGE (2010).

Figura 1 ‐ Localização da cidade de Afogados da Ingazeira dentro da bacia hidrográfica
do Pajeú.

As comunidades rurais contempladas no estudo totalizam 267 famílias que usufruem da
captação de água por meio de poços tubulares. O total de 13 poços (pontos) monitorados pela
pesquisa, distribuídos geograficamente no meio rural de Afogados da Ingazeira, vale destacar
que, a escolha dos poços tubulares deu‐se apenas daqueles que são utilizados para o
abastecimento humano.
Com a finalidade de tracejar através de polígonos todo o campo de pesquisa, foi adotado
o Global Positioning System (GPS) para localização precisa dos pontos de amostragem, e
mensalmente foram realizadas de coletas amostras, enquanto as análises físicas, químicas
seguiram as recomendações descritas em Standard Methods for Examination of Water and
Wastewater (APHA et al., 1995), assim como os procedimentos de coleta e acondicionamento
das amostras.
A listagem das variáveis analisadas e os respectivos métodos analíticos encontram‐se na
Tabela 1.0. No que se referem às análises, estas foram realizadas em duplicada no Laboratório de
Saneamento (LASAN) ‐ Campus Afogados da Ingazeira, do IFPE – Pernambuco.
Tabela 1 – Parâmetros de qualidade de água que estão sendo analisados.
Parâmetro
Sólidos Dissolvidos Totais
Condutividade Elétrica
pH
Cor Aparente
Turbidez
Cloretos
Alcalinidade Total

Unidade
mg/L
µS/cm
‐‐‐‐‐‐
uH
UNT
mgCl¯/L
mgCaCO3/L

Métodos
Gravimétrico
Eletrométrico
Potenciométrico
Espectrofotométrico
Nefelométrico
Titulométrico
Titulométrico

Referência
APHA (1995)
APHA (1995)
APHA (1995)
APHA (1995)
APHA (1995)
APHA (1995)
APHA (1995)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), no ano de 2012
no meio rural, apenas 33,2% dos domicílios estão ligados a redes de abastecimento de água com
ou sem canalização interna. No restante dos (66,8%) a população capta água de chafarizes e
poços protegidos ou não, diretamente de cursos de água sem nenhum tratamento ou de outras
fontes alternativas geralmente inadequadas para consumo humano (BRASIL, 2014). Nas
comunidades rurais estudadas prevalece o uso de poços tubulares para o abastecimento publico
das 267 famílias.
Quanto as variáveis determinadas tem‐se que os valores dos sólidos totais dissolvidos
(STD) apresentaram‐se entre 48 e 1.795,5 mg/L (Figura 02), sendo que 31% dos pontos (P2, P7,
P10 e P13) monitorados apresentaram valores fora dos padrões de água potável – que é de até

1.000 mg/L, segundo a recomendação da Portaria nº 2914/11 (MS). Assim, os pontos P2 (1.814
mg/L) , P7 (1.464 mg/L), P10 (1.651mg/L)e P13 (1.180 mg/L) tendem a apresentar características
de salinização, visto que todos estes pontos correspondem à água subterrânea, onde a
composição física e química reflete a mobilidade e solubilidade dos elementos envolvidos no
processo de intemperismo, onde os cátions Na+, Ca2+ e Mg2+ são móveis e tendem a ser liberados
facilmente (DREVER, 1997).
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Figura 02 – Valores médios das concentrações de STD e CE dos pontos, e o VMP para STD.
A Figura 02 ainda revela que para a condutividade elétrica (CE) oscilação dos valores
ocorreu entre 203 a 1.939 µS/cm. Vale destacar que, a CE depende da quantidade de sais
dissolvidos, sendo aproximadamente proporcional a sua quantidade. A CE é a capacidade desta
em conduzir a corrente elétrica através da concentração dos íons presentes, que se relacionara
também à elevação de temperatura ao aumento da capacidade de transmissão das correntes
elétricas, nota‐se em águas relativamente pura menor capacidade de condutividade elétrica
(HELLER & PADUA, 2006; ESTEVES, 1998). E apesar deste parâmetro não está incluído como
padrão de potabilidade é fundamental importância sua determinação e correlação com os
demais parâmetros.
Quanto ao potencial hidrogeniônico (pH), este reflete a concentração do hidrogênio na
água ou solução, sendo controlado pelas reações químicas e pelo equilíbrio entre os íons
presentes, expressa em moles de íons de hidrogênio por litro de solução (HELLER & PADUA,
2006). Analisando a Figura 03 pode‐se afirmar que, todos os pontos estão em consonância com a
faixa de pH entre 6,0 a 9,5 estabelecida pela Portaria 2.914/11 (MS). Observa‐se ainda que, cerca

de 30% dos pontos apresentam‐se em condições levemente ácidas e 70% em condições
levemente alcalinas.
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Figura 03 – Valores médios de pH e faixa de concentração segundo a Portaria nº 2914/11.
No que se diz respeito à turbidez apenas o P1 (14,95 NTU) mostrou‐se em desacordo com
os padrões de potabilidade estabelecido, que determina o limite máximo de 5UT (Unidade de
Turbidez), conforme mostra a Figura 04.
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Figura 04 – Valores médios de Turbidez e o VMP pela Portaria nº 2914/11.
Para Pinto (2003), a turbidez da água corresponde à alteração na penetração da luz,
provocada por partículas em suspensão, a presença destas partículas provoca dispersão e a
absorção da luz dando uma aparência nebulosa, esteticamente indesejável. O P1 (14,95 NTU)

apresentou condições quase 3 vezes superior ao padrão estabelecido pela Portaria. Vale destacar
que a turbidez está associada à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas
inorgânicas (areia, silte, argila) e de detritos orgânicos, além de algas e bactérias, por isso é
considerado um parâmetro de potabilidade e preocupante a ocorrência no P1.
Como a cor aparente é influenciada pela turbidez devido às partículas em suspensão
(diâmetro maior que 1,2 µm) e assim a cor verdadeira só pode ser medida após filtração,
centrifugação ou sedimentação, pode‐se verificar que o P1 (37uH) também apresentou cor
elevada (Figura 05).
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Figura 05 – Valores médios de Cor e o VMP pela Portaria nº 2914/11.
O limite de cor estabelecido pela portaria é 15uH, enquanto que o P1 (37uH) foi o único
que apresentou valor médio 2,5 vezes maior que o padrão para consumo humano. Esta condição
é preocupante visto que o mesmo está associado a fatores estéticos, podendo vir a ser rejeitada
pelo consumidor além de ter relação direta com a turbidez da água.
Quanto aos níveis de cloretos, estes ultrapassaram o limite máximo permissível (250mg/L
de Cl) para consumo humano em 31% das amostras (P2, P7, P10 e P13), como mostra a Figura 06.
Pohling (2009) comenta que concentrações altas de cloretos podem restringir o uso da água em
razão do sabor “salgado” que eles conferem e pelo efeito laxativo que podem provocar. Quando
o teor de cloreto está elevado na água e não há influências de fatores geológicos, essa
contaminação pode ser proveniente de efluentes domésticos ou industriais. Segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), no ano de 2012 no meio rural os dados de
esgotamento sanitário revelaram que no apenas 5,2% dos domicílios estão ligados à rede de
coleta de esgotos e 28,3% utilizam a fossa séptica como solução para o tratamento dos dejetos e

66,5% dos domicílios do meio rural brasileiro, depositam os dejetos em “fossas rudimentares”,
ou lançam em cursos d´água ou diretamente no solo a céu aberto (BRASIL, 2014).
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Figura 06 – Valores médios de cloretos e o VMP pela Portaria nº 2914/11.
A alcalinidade é uma medida de capacidade da água em neutralizar ácidos, os principais
íons constituintes da alcalinidade são: bicarbonato (HCO3‐), carbonato (CO3=) e hidróxido (OH‐). A
alcalinidade não tem significado sanitário, a menos que seja devida a hidróxidos ou contribua
demasiadamente na quantidade de sólidos totais. Entretanto, esta se refere uma das
determinações mais importantes no tratamento de água, estando relacionada com a coagulação,
redução de dureza e o controle da corrosão (RICHTER, 2009). A Figura 07 mostra os valores
médios obtidos para alcalinidade nos pontos monitorados.
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Figura 07 – Valores médios de Alcalinidade obtidos em cada ponto monitorado.

Assim, a alcalinidade não representa risco potencial à saúde pública e não se constitui em
padrão de potabilidade, porém as águas de alta alcalinidade são desagradáveis ao paladar e a
associação com pH elevado, excesso de dureza e de STD, no conjunto, é que podem ser
prejudiciais. Habitualmente, em águas naturais, a alcalinidade, como CaCO3, varia entre 10 mg/L
e 350 mg/L (PEIXOTO, 2008). Os valores obtidos permaneceram nesta faixa (10 a 350mg/L) em
que os pontos P2 (363,3mgCaCO3/L), P3 (407,7mgCaCO3/L), e P10 (374,9mgCaCO3/L),
apresentaram os maiores valores.

CONCLUSÃO
As discussões sobre saneamento rural sempre apontam formas sustentáveis de adoção de
mecanismos que minimizam contaminação, poluição e disseminação de doenças. De acordo com
os resultados parciais obtidos e tendo como base a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da
Saúde (MS), pode‐se concluir em relação às variáveis físico‐químicas analisadas, que a maioria
dos poços onde as coletas foram realizadas está dentro dos padrões de potabilidade
estabelecidos. Exceção para o P1 que não apresentou em conformidade para turbidez e cor; e
para os pontos P2, P7, P10 e P13, estes ultrapassaram os VMP de STD e cloretos. Foram
analisadas as condições geológicas da localidade, a ausência de sistema de esgotamento sanitário
além das más condições higiênicas do reservatório, e todos estes elementos influencia nos
valores apresentados nos resultados. Assim, esses resultados deixaram evidente a importância
do monitoramento da água cenário não comum nos sistemas alternativos de abastecimento
rural, cenário que necessita da intervenção, direcionamento e adoção de outras alternativas que
supram a necessidade do abastecimento.
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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo estudar a
viabilidade teórica da geração de energia elétrica
utilizando o biogás proveniente de resíduos sólidos
urbanos da cidade de Quixadá no Sertão Central
Cearense. O biogás é formado a partir da degradação
da matéria orgânica, é composto por uma mistura de
gases, sendo os principais componentes o dióxido de
carbono (CO2) e o metano (CH4), que é um gás de
efeito estufa com potencial de aquecimento global
cerca de 21 vezes maior se comparado ao CO2. A
produção do biogás é possível a partir de uma grande
variedade de resíduos orgânicos como resíduos
sólidos urbanos, esgotos, entre outros. Os aterros
sanitários podem dispor de técnicas de captação do
biogás produzido e sua posteriormente utilizado

como combustível na geração de energia elétrica,
agregando desta maneira, ganho ambiental e redução
de custos, devido à diminuição de compra da energia
consumida da concessionária local. Neste contexto,
este artigo apresenta o aproveitamento de biogás
proveniente do tratamento de resíduos sólidos
urbanos para geração de energia elétrica e
iluminação. Usando a equação indicada através dos
estudos realizados pelo IPCC, Instituto internacional
de pesquisa em mudanças climáticas, é possível
estimar valores de produção de metano.Durante o
estudo se percebeu que a região estudada possui
uma potencialidade de 27,49 m³ CH4/tonelada de
RSD.

PALAVRAS‐CHAVE: Biogás, Resíduos Sólidos, Energia.

ESTIMATE OF BIOGAS AND ITS POTENTIAL TO GENERATE ELECTRICITY FROM MUNICIPAL SOLID
WASTE IN THE CITY OF QUIXADA.
ABSTRACT
The present woArk aimed to study the theoretical
feasibility of generating electricity using the biogas from
municipal solid waste in the cityof Quixadá Central
Ceará Sertão . Biogas is formed from the degradation of
organic matter , is composed of a mixture of gases , the
main components being carbon dioxide ( CO2 ) and
methane ( CH4) is a greenhouse gas with global warming
potential about 21 times higher compared to CO2. The
biogas production is possible from a wide variety of
organic waste such as municipal solid waste , sewage,
among others. Landfills may have techniques used to

capture the biogas and its later use as fuel in power
generation , adding this way , environmental gains and
cost savings due to decreased purchasing of energy
consumed from the local dealership . In this context ,
this paper presents the use of biogas from the
treatment of municipal solid waste to generate electric
power and lighting . Using equation indicated by studies
conducted by the IPCC , an international research
institute on climate change , it is possible to estimate
production values metano.Durante the study it was

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.

realized that the studied region has a potential of 27.49

m³ CH4/ton RSD .

ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E SEU POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
A PARTIR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE QUIXADÁ.
INTRODUÇÃO
O crescimento econômico do Brasil juntamente com o desenvolvimento tecnológico e
industrial, aliados ao processo de urbanização e crescimento populacional, vêm modificando os
hábitos e costumes da sociedade, fazendo com que surjam atrelados a isso, um aumentando
significativo no consumo de energia e recursos naturais, consequentemente a elevação da
geração de resíduos como um dos impactos e uma maior dependência das matrizes energéticas
proveniente de combustíveis fósseis. Neste contexto, gerenciar adequadamente esses resíduos
sólidos para minimizar seus impactos e produzir energia através de seu gerenciamento, tem sido
um grande desafio ao poder público e sociedade científica nos dias de hoje.

Diante desse aumento na demanda energética a na necessidade por obtenção em
energias através de fontes renováveis, pressionado pela matiz energética enfadada de
combustíveis fósseis não renováveis. Se faz necessário o investimento nas fontes alternativas
para auxiliar no desenvolvimento sustentável e econômico do país; como a energia solar, eólica
ou biogás (PATRI 2010).
O Biogás foi descoberto no ano de 1667. Segundo (Walker, 2009) biogás é o nome dado à
mistura de gases produzidos pela decomposição de matéria orgânica. Trata‐se de uma mistura
gasosa resultante da fermentação da biomassa no processo do tratamento anaeróbio, ou seja,
pela ação de bactérias na ausência de oxigênio. O biogás pode aparecer de forma natural em
pântanos, lagos e rios, como uma fase no ciclo do carbono em nosso planeta. O biogás é
composto de 60 à 70% de gás metano (CH4) e 30 a 40% de gás carbono (CO2), também ocorre
formação de gás sulfídrico (H2S) e outros gases como vapor de água. A presença dessas
substâncias exceto o CH4, prejudicam o processo de combustão do mesmo, fazendo com que
aconteça uma queda de rendimento bem como uma combustão precoce, dependendo somente
das tecnologias para o tratamento e purificação desse gás para aproveitamento energético.
Além do aproveitamento energético do biogás e da minimização dos impactos ambientais
do metano CH4, que chega a ser 21 vezes mais prejudicial a camada de ozônio do que o
CO2(Walker, 2009), os resíduos do qual o biogás é retirado, serve como um substrato( adubo
orgânico), devidamente balanceado e indicado para o tratamento de algumas culturas de plantas
e desenvolvimentos de várias espécies de microrganismos (bactérias) (GRYSCHEK; BELO, 1983).
Cada matéria prima ou fonte de resíduo possui um potencial de geração de biogás.
Resíduos altamente fibrosos, como bagaço de cana e casca de arroz, considerados de baixa
digestibilidade apresentam um menor potencial para a produção do biogás. Já matérias ricas em

amidos, proteínas, celulose e carboidratos, como grãos, gramíneas, restos de abatedouros e
fezes, apresentam alto potencial de produção de biogás (GRYSCHEK; BELO, 1983).
Após observações casuais da combustão natural desse gás na superfície de regiões
pantanosas, o ser humano tomou ciência da possibilidade de produzir gás combustível, partindo
de resíduos orgânicos (GRYSCHEK; BELO, 1983). Existem hoje diversas tecnologias para converter
energeticamente o biogás. Entende‐se por conversão energética o processo que transforma um
tipo de energia em outro. No caso do biogás a energia química contida em suas moléculas é
convertida em energia mecânica por um processo de combustão controlada. Essa energia
mecânica ativa um gerador que a converte em energia elétrica (COELHO et. all, 2006).
O município de Quixadá está localizado no Sertão Central Cearense, inserido na região
semiárida nordestina, com um clima tropical quente semiárido e temperatura média variando
entre 26º e 28ºC. Possui uma área de aproximadamente 2.019, 833 km², com uma população de
80.604 habitantes (IBGE 2013). Sendo 45 450 moradores da zona urbana. (Secretária de Saúde de
Quixadá).
Em Quixadá é produzido mais de 27 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia(SEDUMA).
Embora o excesso de lixo seja um problema, seu manejo, quando devidamente administrado,
pode se transformar em solução economicamente viável e ambientalmente adequada. O
gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos pode conservar‐se em gerar energia e
renda para o munícipio. Segundo os dados do IPECE (2013) a população atendida pelos serviços
de coleta de lixo no ano de 2013 é de 57.485. Gerado 9720 toneladas por ano, com um media de
0,169 toneladas por habitante ao ano.
Atualmente o município de Quixadá não possui gerenciamento de resíduos sólidos
urbanos, dispondo seus resíduos de forma irregular em lixão. Esse tipo de disposição de resíduos
sólidos urbanos, além de causar problemas ambientais e socioeconômicos, inviabiliza o
aproveitamento do biogás gerado pela decomposição desses resíduos. Os Aterros sanitários
podem ser vistos como uma forma de reduzir as emissões de metano, além de oportunidades de
geração e recuperação de energia. (Viana, 2012)
Nesse sentido e diante desse cenário, o presente trabalho objetivou apresentar uma
estimativa, através de um estudo de caso, para com a emissão de biogás procedente da
decomposição dos resíduos sólidos proveniente da produção no município de Quixadá‐Ceará.
MATERIAL E MÉTODOS
O Método utilizado na pesquisa, foi através de um levantamento bibliográfico de caráter
de modo quali‐quantitativo realizado por meio de sites, artigos científicos, folders, cartilhas,
livros, teses e dissertações que abordassem a temática para os fatores importantes utilizados no

cálculo do potencial de geração de metano a partir de resíduo sólidos domiciliares (RSD). Sendo
que boa parte dos cálculos são fundamentados na metodologia é conhecida como equação de
inventário do IPCC (CETESB/SMA , 2003)
O potencial de geração de metano a partir do lixo (LO) pode ser obtido pela metodologia
apresentada em IPCC (1996), que segue a equação (1). Já o cálculo da quantidade de carbono
orgânico degradável (COD) segue a equação (2), sendo baseado na composição do lixo, de acordo
com a quantidade de carbono em cada componente da massa de resíduo, como apresentado em
IPCC (1996). Pra isso são encontrados os valores de COD para diferentes componentes do lixo, de
acordo com sua degradabilidade.
LO= FCM x DOC x DOCf x F x (16/12) (1)

equação (1)

Sendo:
FCM = Fator de correção do metano; Para disposição em lixão FCM = 0,4 (IPCC,1996).
DOC = Carbono orgânico biodegradável (kg de C/kg de RSD).
DOCf = fração de DOC dissociada (%); Sendo 0,77 a fração altamente degradável no
resíduo sólido brasileiro (CUNHA 2002).
F= fração em volume de metano no biogás (%); Sendo em média 40% de metano com
pouca diluição no Ar (CUNHA, 2002).
(16/12) = fator de conversão de Carbono em Metano (kg de CH4/kg de C)
Desta forma Obtemos: LO em Gg de CH4/Gg de Resíduo.
DOC= (0,4 x A) + (0,16 x (B+C) + (0,3 x D)

Sendo:
A= papel, papelão e tecidos
B+C=Alimentos e resíduos orgânicos
D= madeira

RESULTADOS E DISCUSSÃO

equação (2)

Para estimativa da composição dos resíduos sólidos urbanos de uma cidade, é utilizado o
método do quarteamento, que é a determinação da composição gravimétrica média do resíduo
sólido urbano. Na literatura são apresentados diferentes métodos para realizar a composição
gravimétrica dos resíduos sólidos, sendo que a maior parte é com base no quarteamento da
amostra, conforme a NBR 10.007 ABNT (2004).
De acordo com os dados do quartemaneto da cidade de Quixadá obtidos pelo (SEDUMA)
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Quixadá), temos com o auxílio da
equação 02:
A= 0,9%
B+C=49%
D=2%
Assim temos DOC = 0,12 kg de C/kg de RSD.
Substituindo o valor de DOC, que é o carbono orgânico degradável, na equação 02 temos:
LO= 0,0197Gg de CH4/Gg de Resíduo.
Ao observarmos o valor potencial de geração de metano (L0), se encontrou os
valores de 0,0197Gg de CH4/Gg de RSD. Se Considerarmos a densidade do metano na STP (0ºC,
1,013 bar) como 0,0007168t/m3, teremos a produção de metano em valores próximos de 27,49
m3 CH4/tonelada de RSD. Relacionando este valor com a população da cidade de Quixadá dita
anteriormente, chega‐se ao valor de 22 26,9 m³ CH4/mês ou 267202,8 m³ CH4/ano.
Segundo Costa (2006), a eficiência calorífica do biogás pode variar entre 4,95 a
7,72Kwh/m³. Baseado neste potencial de energia a partir do biogás gerado proveniente dos RSD
de Quixadá, poderia se chegar a grandeza de 2.062,68 MWh\ano ou 171,9 MWh/Mês. De posse
destes valores de energia e considerando uma eficiência do motor de combustão interna do ciclo
Otto na ordem de 37 a 40%, encontramos uma energia disponível de 820,72 MWh/ano, sendo
possível o suprimento de 344 residências com consumo mensal de 200KWh/mês beneficiando
cerca de 1204 habitantes FILHO (2010).
Além disso, a possibilidade da comercialização de créditos de carbono através dos
projetos aprovados pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) que recebem os
certificados de reduções de emissões (créditos de carbono) que são comercializados entre 5 US$
e 20U$ por tonelada de dióxido de carbono equivalente LOPES (2002). Com isso percebemos que
apenas com a comercialização de créditos de carbono, considerando que o poder poluente do
metano é cerca de 21 vezes mais poluente que o dióxido de carbono, assim realizando a
estequiometria de produção do gás metano na cidade estudada, em comparação com o dióxido
de carbono, acrescida do poder poluente do hidrocarboneto descrito anteriormente chegaríamos

ao valor de 0,41tCO2/tonelada de resíduo, ao multiplicarmos este valor pela quantidade de
resíduos produzidos na região estudada e considerarmos um venda de carbono na faixa do
descrito anteriormente pelo autor, resultaria valores que poderiam chegar até 79704,00 U$
(LOPES, 2002).
Este aumento da oferta energética possibilita ações que podem contribuir para uma nova
fase da industrialização, do sertão central cearense, que tem como principal prática a agricultura
familiar, sendo um fator importante para uma economia baseada na sustentabilidade dos
processos inerentes a urbanização, capaz de iniciar uma mudança histórica do perfil produtivo da
região além dos reflexos positivos na vida social e ambiental da região.
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COMCLUSÃO
A geração de energia elétrica a partir da combustão do biogás nos aterros sanitários
permite além de uma atuar como uma medida mitigadora para a emanação de gases que
contribuem para ao efeito estuda, como uma auto suficiência energética para o município,
principalmente quando falamos de MDL, onde energia que poderia ser vendida com forma de
crédito de carbono, gerando mais empregos e renda para o município.
Através do uso da formulas para a quantificação da produção do gás, a geração de energia
elétrica a partir do mesmo nos aterros sanitários provenientes do resíduos orgânicos, permitem
além de uma significativa busca pela auto suficiência energética no município, como também
servem de incentivo para a ampliação e difusão do emprego dessas modelagem matemáticas
para com a comprovações e difusão tecnológica da viabilidade deste serviço no Brasil, fazendo
jus ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis, requerendo estudos mais aplicados da
composição para o domínio da tecnologia a ser adequada ao município.
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RESUMO
O bairro Alto São Francisco, no município de Quixadá,
foi o bairro selecionado para a implantação do modelo
diferenciado de gestão integrada dos resíduos sólidos.
Este trabalho teve o objetivo de avaliar as condições
atuais de acondicionamento e destinação final do lixo,
bem como traçar o perfil sócio econômico da população
residente no bairro e a partir de então, criar ações e
metas voltadas ao gerenciamento adequado dos
resíduos sólidos urbanos. A metodologia utilizada
consistiu na aplicação de questionário em 20 residências

do bairro, a fim de se obter um perfil socioeconômico
dos moradores e uma quantificação dos resíduos sólidos
gerados em cada residência. Os resultados apresentados
no presente trabalho demonstram que os benéficos
trazidos para a cidade, sobretudo para o bairro, são
inúmeros, visto que o município de Quixadá enfrenta
diversos problemas quanto à má gestão dos resíduos,
percebidos pela insuficiência de coleta e pelas péssimas
condições do lixão da cidade.

PALAVRAS‐CHAVE: resíduos sólidos, gestão integrada, educação ambiental, reciclagem.

STUDY OF A NEW MODEL FOR INTEGRATED MANAGEMENT OF SOLID WASTE FROM A
COLLECTION AND LOGISTICS MANJEO DIFFERENCE: STUDY OF CASE NEIGHBORHOOD HIGH SAN
FRANCISCO, QUIXADA / EC. ABSTRACT
The Upper São Francisco neighborhood , in the
city of Quixadá , was selected for the implementation of
differentiated model of integrated solid waste
management district. This study aimed to assess the
current conditions of packaging and disposal of waste ,
as well as trace the socio‐economic of the resident
population in the neighborhood listing and thereafter ,
create actions and targets aimed at proper management
of solid waste . The methodology consisted of a

questionnaire in 20 homes in the neighborhood in order
to obtain a socioeconomic profile of residents and
quantification of solid waste generated in each
residence. The results presented in this study
demonstrate that the beneficial brought into the city,
especially for the neighborhood , are numerous , as the
municipality Quixadá facing several problems regarding
the mismanagement of waste , the perceived failure of
collection and the horrible conditions of the landfill city.

KEY‐WORDS: solid wastes, integrated management, environmental education, recycling.

ESTUDO DE NOVO MODELO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUIS SÓLIDOS A PARTIR DE UMA
LOGÍSTICA DE MANJEO E COLETA DIFERENCIA: CASO DO BAIRRO ALTO SÃO FRANCISCO,
QUIXADÁ/CE.
INTRODUÇÃO
Atualmente vivemos em mundo controlado pelo capitalismo, onde os desejos do homem
são insaciáveis e os recursos naturais são limitados. Todo esse processo é agravado pelo aumento
populacional nos grandes centros urbanos, através de um crescimento sócio espacial
desordenado, levando‐nos a uma crise mundial quanto ao gerenciamento adequado dos resíduos
sólidos, que se tem constituído como um problema crescente e constante, visto que todas as
atividades humanas são geradoras de resíduos.
A questão dos resíduos sólidos, a nível mundial, vem sendo amplamente discutida e a
busca por soluções para a destinação final dos resíduos tornou‐se um grande desafio tanto para
os países desenvolvidos como para os países em desenvolvimento. A dificuldade dos povos de
mudarem seus padrões de consumo, entre outros fatores, está provocando impactos ambientais
irreversíveis. Basta dizer que nos últimos 40 anos estima‐se que o planeta tenha perdido 30% da
sua biodiversidade, com maior impacto nos países tropicais, onde a perda atingiu 60% da fauna e
flora originais (WWF, 2010).
Da mesma maneira, a problemática dos resíduos sólidos no Brasil tem crescido mais a
cada ano, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) através do
Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (PRSB) de 2012, o volume total de lixo gerado no país é
de cerca de 160 mil toneladas por dia e embora a quantidade de aterros sanitários tenha crescido
de forma expressiva desde o início do século 21, 40% do volume total dos resíduos produzidos
são despejados em lixões ou em aterros controlados, sendo essa proporção muito mais alta nas
regiões Nordeste e Norte. Além disso, dos 5.561 municípios brasileiros, 73,1% têm população
inferior a 20.000 habitantes, o que significa dizer que nesses municípios, 68,5% dos resíduos
gerados são dispostos em locais inadequados (Abrelpe, 2013; Abrelpe, 2012). Este fato tem
conduzido a sérios problemas ambientais e de saúde pública, além de ineficiência administrativa.
No estado do Ceará, a produção diária de resíduos sólidos chega a mais de 9 mil

toneladas, sendo que desse total 5,8 mil toneladas de lixo não tem uma destinação final
ambientalmente adequada (Abrelpe, 2013; Abrelpe, 2012).. O estado apresenta uma grande
carência de políticas voltadas à gestão e ao gerenciamento adequado dos resíduos sólidos devido
principalmente a falta de investimentos, conhecimento técnico e práticas voltadas à educação
ambiental da população, no qual uma grande parte dos municípios ainda dispõe seus resíduos
em lixões e não fazem separação, nem coleta seletiva.
Com uma população de 83.604 habitantes e compreendendo uma área de 2.019,83 Km²
(IBGE, 2010), o Município de Quixadá enfrenta diversos problemas quanto à gestão dos resíduos
sólidos, devido, principalmente, ao mau tratamento e acondicionamento inadequado desses
resíduos, justificado por um ineficiente sistema de coleta, realizado por veículos inapropriados e
pela má disposição do lixo, que é feito a céu aberto no lixão da cidade. Além disso, o município
conta com uma cooperativa de catadores que exercem a função de coletar, transportar, triar,
prensar, armazenar e negociar as matérias recicláveis, no entanto para uma adequada inserção
desses profissionais no sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, é preciso assegurar tanto
os aspectos de direito ao trabalho e renda como avaliar as condições de saúde e os riscos aos
quais estão expostos.
O bairro Alto São Francisco, localizado no município de Quixadá, foi o bairro selecionado
para a implantação do modelo diferenciado de gestão integrada dos resíduos sólidos. Este
trabalho teve o objetivo de avaliar as condições atuais de acondicionamento e destinação final
do lixo, bem como traçar o perfil sócio econômico da população residente no bairro e a partir de
então, criar ações e metas voltadas ao gerenciamento adequado dos resíduos sólidos urbanos
que englobam os resíduos domiciliares, isto é, aqueles originários de atividades domésticas em
residências urbanas e os resíduos de limpeza urbana, quais sejam, os originários da varrição, bem
como de outros serviços de limpeza urbana.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada consistiu na aplicação de questionário em 20 residências do
bairro, possibilitando aos pesquisadores uma imagem do perfil socioeconômico dos moradores e

uma quantificação dos resíduos, além disso, também foi analisada a atuação do Poder Público, o
diagnostico atual de coleta e disposição dos resíduos e a existência ou não de cooperativas de
catadores.
O tratamento das informações foi feito por meio de gráficos, no qual os resultados
obtidos foram coletados, organizados e analisados a partir de um tratamento estatístico que
permitiu a extração de maior numero de informações e de conclusões mais realistas sobre o
estudo, sendo este transformado em indicadores de percentual.
A partir dos dados coletados pelas entrevistas foi possível buscar alternativas e métodos
de minimização dos impactos causados pelo tratamento e disposição inadequada dos resíduos.
Para isso, foram estabelecidas parcerias que viabilizassem a destinação adequada dos resíduos
perigosos, como pilhas, lâmpadas e baterias, bem como dos resíduos recicláveis. Tão logo, foi
estabelecido contato com empresas voltadas a reciclagem de pilhas e baterias, uma delas
localizada em Maracanaú e a Apliquim Brasil Recicle, localizada no sul do país, mas que faz rotas
de coleta de lâmpadas no Ceará. Mais parcerias foram feitas com o Programa Ecoelce, que
recebe materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, metal e vidro, e em troca dá
abatimentos nas contas de energia dos consumidores, além disso, todo o material recolhido é
encaminhado para a indústria de reciclagem, Recicla Nordeste. Também foi estabelecido contato
com a Associação de Catadores de Quixadá, ficando acordado que os catadores de materiais
recicláveis auxiliariam com as coletas nas residências.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O perfil socioeconômico dos moradores da região (Gráficos 1a, 1b e 1c) demostrou que
boa parte dos entrevistados recebe até um salário mínimo e o nível de escolaridade tem sua
maioria de ensino fundamental completo, seguido por ensino médio completo, a maioria das
residências tem entre 3 a 5 moradores.
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Gráficos 1a, 1b e 1c – Questões sobre o perfil socioeconômico.
Tais valores evidenciam que a população do bairro é composta por famílias populosas e
de baixo nível escolar, pois isso, estes índices demostram que o perfil socioeconômico da
população está diretamente relacionado com a maneira como vivem esses moradores e também
com os métodos de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos gerados, visto que são
famílias comuns que não detém do conhecimento sobre as questões ambientais.
Aliado a isso, os dados referentes ao conhecimento da população sobre a problemática
dos resíduos sólidos (Gráficos 2a e 2b), bem como a geração e o acondicionamento desses
resíduos (Gráfico 3a e 3b) nos mostram que a maioria da população do bairro possui um
conhecimento limitado quanto às formas de tratamento e acondicionamento adequado do lixo,
bem como da existência da coleta seletiva e a sua destinação final. Este fato demonstra a
importância da difusão da educação ambiental entre a população, visto que somente desta
maneira será possível que estes tenham a devida informação sobre o manejo, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada à realidade local. Isto possibilitará uma nova conduta
sustentável na gestão dos resíduos gerados pela população.
a

b

Gráficos 2a e 2b – Conhecimento prévio da população.
b

Gráficos 3a e 3b – Acondicionamento do lixo e destinação final.
Quando questionados sobre a reutilização do lixo, grande parte dos entrevistados
respondeu que não reutilizavam o lixo (Gráfico 4a) e referente à periodicidade da coleta feita no
bairro (Gráfico 4b), os dados demonstraram que o caminhão do lixo disponibilizado pela
prefeitura da cidade passa no bairro pelo menos de 1 a 4 vezes por semana, visto que a
frequência de coleta é maior em algumas ruas do que outras.
Reciclar significa economizar, isto é, o processo de reciclagem pode de certa maneira
gerar renda para a população na forma de economia, bem para as associações de catadores que
recolhem e negociam o material a ser reciclado. Assim, a coleta seletiva detém de grande
importância para a eficiência de um plano de gestão diferenciado dos resíduos sólidos.

Gráficos 4a e 4b – Reutilização do lixo e frequência de coleta.

De acordo com os dados, podemos perceber que há um enorme déficit de conhecimento
e manuseio adequado dos resíduos sólidos no bairro, todavia, para que ocorra a implantação de
um novo manejo, há necessidade de implantação de políticas públicas para gestão e o
gerenciamento adequado de resíduos sólidos, aliados a programas de educação ambiental
continuada junto à população.
A coleta convencional corresponde à coleta dos resíduos sólidos domiciliares, devendo
abranger todo o território municipal. Na cidade de Quixadá, o manejo dos resíduos sólidos é
realizado através de serviços de limpeza urbana que incluem: coleta, transporte e destinação
final dos resíduos, além de outras atividades de limpeza como varrição, capina, serviços de poda
de arvores e limpeza de canais de drenagem, entre outros. Segundo o município, os serviços de
coleta são realizados pela prefeitura, sendo responsabilidade da secretaria de infraestrutura da
cidade e não ocorre cobrança de qualquer taxa pelos serviços.
Atualmente, os resíduos provenientes da coleta convencional são encaminhados ao
Aterro Controlado do município, no qual os resíduos são depositados no solo e cobertos com
uma camada de areia, isto é, por meio desse sistema há uma contenção do lixo e minimização do
mau cheiro e impacto visual, além de evitar a proliferação de insetos e animais. Porém não há
impermeabilização do solo, o que não evita que o material contaminante o solo ou um lençol
freático que possa existir na região, nem sistema de tratamento do chorume ou do biogás.
Logo, nota‐se que o município enfrenta diversos problemas quanto ao gerenciamento e
ao manejo adequado dos resíduos sólidos, visto que não possui um local ambientalmente
adequado para a disposição dos resíduos, não possui nenhum plano ou projeto relaciono a coleta
seletiva e não demostra apoio a cooperativa de associação de catadores existente no município.
A partir da aplicação dos questionários foi possível quantificar também qual o tipo de
resíduo mais gerado pelas residências (Gráfico 5a), no qual o plástico se configurou como o mais
gerado, seguido pelo papel, resto de comida e vidro, demostrando o potencial de reciclagem do
lixo. Pode‐se ainda verificar se os moradores já separavam algum tipo de material reciclável e o
que eles pretendiam fazer com esse material (Gráficos 5b e 5c), onde percebemos que na maioria

das residências não há separação do material reciclável e caso houvesse os donos optariam por
fazer a doação desse material, tanto para catadores de lixo ou associações.

Gráficos 5a, 5b e 5c – Tipos de resíduos mais gerados e reciclagem do material.
Os resultados apresentados no presente trabalho demonstram que a implantação de um
modelo diferenciado de gestão dos resíduos sólidos traria inúmeros benéficos para o município,
sobretudo para o bairro, visto que a cidade de Quixadá enfrenta diversos problemas quanto à má
gestão dos resíduos, percebidos pela insuficiência de coleta e pelas péssimas condições do lixão
da cidade.
Percebemos também, que os resíduos gerados pela população do bairro possuem um alto
potencial de reaproveitamento e reutilização. Todavia, para que este processo seja efetivado o
poder público há que tornar evidente para a população local à importância e os benefícios da
gestão dos resíduos sólidos, além de aumenta o incentivo a associação de catadores da região,
dando a eles as devidas condições de trabalho e a importância que eles detêm nesse processo.
Assim, os aterros sanitários constituem‐se como a melhor alternativa e a forma mais
adequada de disposição dos resíduos sólidos, baseando‐se em critérios técnicos e medidas de
proteção ao meio ambiente e à saúde pública, como sistema de impermeabilização e drenagem
superficial do solo, recobrimento diário dos resíduos, coleta, drenagem e tratamento de líquidos
percolados, coleta e tratamento dos gases e sistema de monitoramento.
CONCLUSÃO
O estudo trouxe um maior entendimento sobre a problemática da geração e do manejo
adequado dos resíduos sólidos e percebeu‐se que a população apresentou certa resistência ao

participar do plano, devido principalmente à falta de informação, educação ambiental e incentivo
por parte do Poder Público.
Acreditamos que campanhas público‐privadas surtirão um efeito benéfico e efetivo na
conscientização dos moradores da cidade, destacando que o rádio é culturalmente um dos meios
mais eficazes e de influência social na cidade. Sendo assim, este seria uma ferramenta chave na
educação ambiental do povo.
Concluímos que para a mudança de hábitos poluidores de uma população há se a
necessidade de uma força‐tarefa entre academia, gestão pública e setor, todas contribuindo para
uma sustentabilidade educativa.
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RESUMO
Problemas de poluição envolvendo a presença de
substâncias e contaminantes indesejáveis no ar tem sido
alvo de grande preocupação e discussão nos últimos
anos. Dentre os vários tipos de poluentes presentes na
atmosfera se destacam os materiais particulados: PM2,5,
PM10, PTS, fumaça e black carbon. As partículas inaláveis
(PM2,5, PM10) podem atingir as vias aéreas, causando
problemas de saúde, sendo as mais finas capazes de
penetrar nos alvéolos pulmonares. O presente estudo
objetivou determinar as concentrações de particulados
PM2,5, PM10, PTS, fumaça e black carbon em um trecho
urbano de intenso fluxo de veículos na cidade de
Fortaleza/Ceará. Experimentalmente foram utilizados
amostradores de grande volume com vazão de 67,8

m³/h para coleta dos particulados em filtro de fibra de
vidro e um amostrador de pequeno volume com vazão
de 2,0 L/min para coleta da fumaça em filtro de
celulose. A concentração de fumaça e de black carbon
foi determinada pela refletância da luz sobre o filtro de
celulose. O tempo de coleta em todos os ensaios foi de
24 h. Em geral, os resultados obtidos para todos os
materiais particulados mostraram concentrações
adequadas aos padrões estabelecidos pela Resolução
CONAMA 003/1990 e ao Decreto SP Nº 59113/2013 e
apresentam relação direta com o fluxo de ônibus,
caminhonetes, transportes de cargas e demais veículos
pesados à diesel na área em estudo.

PALAVRAS‐CHAVE: Material particulado, poluição, fluxo veicular, qualidade do ar

DETERMINATION OF PARTICULATE PM2,5, PM10, TOTAL, BLACK SMOKE AND BLACK CARBON
CONCENTRATION, IN A URBAN STRETCH IN FORTALEZA/CEARÁ
ABSTRACT
Pollution problems involving the presence of
undesirable substances and contaminants in the air has
been the subject of great concern and discussion in
recent years. Among the various types of pollutants
present in the atmosphere stand out particulate matter:
PM2,5, PM10, total suspended particulate (TSP), black
smoke and black carbon. Particularly, Inhalable particles
(PM2,5, PM10) can reach the nasal tract causing health
problem and are able to penetrate the pulmonary
alveoli. The present study aimed to determine the
concentrations of PM2,5, PM10, TSP, black smoke and
black carbon in an urban stretch of intense flow of
vehicles in the city of Fortaleza/Ceará/Brasil.

Experimentally were used a large‐volume samplers with
a flow rate of 67.8 m³/h for collection of particulate in
fiber glass filter and a sampler with small volume flow
(2.0 L/min) to collect the black smoke in cellulose filter.
The concentration of black smoke and black carbon was
determined by the light reflectance on cellulose filter.
The collection time for all tests was 24 h. In general, the
results obtained for all particles showed adequate
concentrations to standards established by CONAMA
Resolution 003/1990 and Decree SP 59113/2013 and
have direct relation with the flow of buses, trucks and
other heavy‐duty vehicles fulled by diesel in the study
area.

KEY‐WORDS: Particulate matter, pollution, veicular flow, air quality

DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE PARTICULADOS PM2,5, PM10, PTS, FUMAÇA NEGRA E
BLACK CARBON, EM UM TRECHO URBANO DA CIDADE DE FORTALEZA/CEARÁ
1.0 INTRODUÇÃO
A poluição do ar e o processo de mudança climática têm sido alvos de grande
preocupação das autoridades e comunidade científica nos últimos anos, frente ao aumento das
emissões de poluentes. Os poluentes atmosféricos são entendidos como qualquer matéria ou
energia em quantidade, concentração ou características que não atendem os níveis
estabelecidos, tornando o ar impróprio, afetando o bem estar público, gerando efeitos nocivos à
saúde das pessoas, da fauna e da flora (BRASIL, 1990).
Poluentes atmosféricos ocorrem naturalmente na atmosfera tendo sua origem em
emissões vulcânicas, descargas elétricas e decomposição biológica, podendo ainda sofrer
transformações físicas e químicas (SCHIRMER; LISBOA, 2008). As principais fontes de poluição
antrópica envolvem a queima de biomassa e de combustíveis fósseis, o tráfego de veículos e as
atividades industriais, principalmente nos grandes centros urbanos (VADREVU; GIGLIO; JUSTICE,
2013).
Os principais poluentes existentes no ar são representados pelo material particulado
(MP), ozônio (O3), monóxido e dióxido de carbono (CO e CO2), óxidos de enxofre (SOx), óxidos de
nitrogênio (NOx), metano (CH4), metais pesados (BLOCK et al., 2012; LI et al., 2013), Compostos
Orgânicos Voláteis (COV), Hidrocarbonetos Poliaromáticos (HPA) e Policloretos de bifenilas (LIU
et al., 2012; OHURA et al., 2013;).
Os compostos poluentes existentes no ar podem se gases ou particulados. Estes, por
sua vez, são classificados considerando o tamanho de suas partículas, como: poeira, névoa,
fumaça, vapor e sprays, com medidas entre 0,01 μm e mais de 100 μm. Com tamanhos bem
menores, os gases possuem dimensões entre 0,0001 μm e 0,001 μm (VESILIND; MORGAN, 2011).
O material particulado (PM) presente no ar é constituído por uma combinação de
partículas sólidas e líquidas em suspensão, as quais são emitidas diretamente de suas fontes ou
formadas por meio de reações químicas na atmosfera. O PM está associado, principalmente, à
queima de combustíveis fósseis em processos industriais e escapamentos de veículos nas grandes
cidades, podendo ser visível como a fumaça e fuligem (SOUZA et al., 2010; QUEIROZ; JACOMINO;
MENESES, 2007). O PM é classificado de acordo com o diâmetro aerodinâmico de suas partículas
em: partículas totais (PTS), partículas inaláveis (PM10), de 2,5 a 10 µm, partículas inaláveis finas
(PM2,5), menores do que 2,5 µm e as ultrafinas, menores do que 0,1 µm. Esse material tem um
elevado tempo de residência da atmosfera e podem penetrar no trato respiratório, causando
problemas respiratórios (LI et al., 2009; ALVES, 2010).

O acúmulo de partículas no sistema respiratório está associado aos seus tamanhos,
quanto menor for o diâmetro, maior a capacidade de penetração. Seus efeitos adversos à saúde
dependem também da sua composição química. O particulado grosso, por exemplo, se acumula
nas vias aéreas superiores e pode agravar doenças como a asma (FREITAS; SOLCI, 2009). O
particulado fino tem sido alvo de preocupação, pois, tem um poder de penetrar nos pulmões,
podendo atingir os alvéolos pulmonares (RIBEIRO, 2008). Diversos estudos associam vários
problemas cardiovasculares e respiratórios à exposição ao PM2,5 (TCHERNITCHIN, 2011; WU et
al., 2013; MATÉ et al., 2010).
Uma porção do material particulado pode ser visível na forma de partículas escuras
de fumaça ou fuligem. Nas cidades a fumaça está associada diretamente à combustão de veículos
mais pesados, movidos a diesel, sendo gerada também por meio da queima de biomassa e
fumaça de cigarros (SANTOS, 2012).
O material particulado pode ser medido através do black carbon, definido como a
fração correspondente ao carbono elementar emitido pela combustão incompleta de biomassa e
combustíveis fósseis. Tais partículas absorvem fortemente a energia solar, reduzindo a
visibilidade e sendo responsável pelo aumento das temperaturas atmosféricas (VLIET et al., 2013;
YOO et al., 2011).
Diante dessa problemática e das crescentes emissões de poluentes atmosféricos,
culminadas principalmente pelo aumento da industrialização e da frota de veículos automotores,
refletindo negativamente na qualidade do ar e gerando efeitos negativos na saúde das pessoas,
foram estipulados limites de lançamentos a fim de mitigar os impactos. Como consequência do
Programa Nacional de Controle da Qualidade do ar (PRONAR), criado em 1989, O Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) por meio da Resolução 003/1990, estabeleceu padrões e
limites para a qualidade do ar, considerando apenas as partículas totais em suspensão e fumaça
para o material particulado (BRASIL, 1990).
O Estado de São Paulo, referência no controle da qualidade do ar com
monitoramento realizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), por meio
do Decreto Estadual 59.113/2013, considera também os particulados PM10 e PM2,5 como
parâmetros de qualidade, atendendo determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS)
(SÃO PAULO, 2013).
Nesse contexto, o presente trabalho visa avaliar a concentração de Partículas Totais
em suspensão (PTS), Partículas inaláveis (PM10), partículas inaláveis finas (PM2,5), fumaça e black
carbon em ambiente urbano adotando como ponto de coleta uma área sob intenso tráfego de
veículos na cidade de Fortaleza/Ceará.

2.0 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 ÁREA DE ESTUDO
O local de amostragem está localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará – Campus Fortaleza (IFCE), latitude 03°43’56’’S e longitude 38°32’37’’W
(Figura 1), situado em uma das principais avenidas da capital cearense. Trata‐se de uma região de
elevada urbanização, com intenso tráfego de veículos leves e pesados (ônibus e caminhões),
possuindo em seu entorno diversos estabelecimentos comerciais, residências, escolas,
faculdades, etc.

Figura 1 – Mapa de localização da estação de amostragem.

2.2 AMOSTRAGEM
O material particulado foi coletado utilizando amostradores de grande volume (Hivol)
da marca Echotech, modelo HVS 3000, com inlets (cabeças) para seleção dos particulados PM2,5,
PM10 e PTS à vazão de 68,7 m³/hora. Foram utilizados filtros de fibra de vidro da marca Sartorius
Stedim, 52 g/m2 de gramatura e dimensões de 203 x 254 mm. Para a amostragem de fumaça
preta utilizou‐se o equipamento OPSOMS da energética com funil de captação a uma altura de
2,0 metros do solo e vazão nominal de 2,0 L/min e filtro de celulose (80 g/m² de gramatura, 5,5
cm de diâmetro e área de exposição de 3,7 cm).
As amostragens foram realizadas entre abril e maio de 2014, possuindo duração de
24 horas, de 06:00 às 06:00 h, para todos os parâmetros analisados. Os filtros ficaram
condicionados por um período de 24 horas antes da pesagem inicial e após a amostragem em um
dessecador com umidade controlada (UR = 20%) até massa constante. A aquisição dos

parâmetros meteorológicos de temperatura, umidade relativa e precipitação foi realizada
simultaneamente utilizando estação meteorológica da marca Instrutemp modelo ITWH1080.

2.3 DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES
Para a determinação das concentrações dos particulados foram realizadas análises
gravimétricas, os filtros foram pesados antes e após 24 horas da amostragem em balança
analítica da marca Shimadzu modelo AUW220D com precisão de ± 0,01 mg. Os procedimentos
foram realizados conforme Norma Técnica de referência NBR 9547/1997 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1997).
Os resultados das concentrações dos particulados foram calculados levando em
consideração a razão entre a massa de PM e o volume amostrado, conforme equação 1:

CPM (µg/m³) = [(mf‐mi)/v] x 106

equação (1)

Onde: CPM é a concentração do particulado em µg/m³; mf é a massa final do filtro (g); mi é a
massa inicial do filtro (g); v é o volume amostrado (m³) e, 106 é o fator de conversão de gramas
para microgramas.
A determinação da concentração de fumaça foi realizada utilizando como referência a
Norma Técnica NBR 10736/1989 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1989). O
princípio do método é verificar o índice de obscurecimento do filtro através da medição da
refletância da luz incidente. Para isso foi utilizado um refletômetro Smoke Stain Refletometer da
Diffusion System, modelo M43. A concentração de fumaça preta foi calculada considerando a
razão entre concentração superficial multiplicada pela área exposta e o volume de ar amostrado,
conforme equação 2:

CFN (µg/m³) = (s x A)/v

equação (2)

Onde: CFN é a concentração de fumaça negra em µg/m³; s é a concentração superficial em
µg/cm²; A é a área da mancha no filtro (cm²) e v é o volume amostrado (m³).

A concentração de black carbon foi calculado conforme Ramires (2013), considerando
a equação 3:

BC (µg/m³) = [81,95 – (71,83 x Log(R))) + (14,43 x (Log(R))²) x (A/V)

equação (3)

Onde: BC é a concentração de black carbon em µg/m³; R é a refletância (%); A é a área da porção
enegrecida do filtro (cm²) e, V o volume amostrado (m³).

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das concentrações de particulados PM2,5, PM10, PTS, fumaça e black
carbon estão expressos na Figura 2:
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Figura 2 – Concentrações de PM2,5, PM10, PTS, fumaça e black carbon detectadas na área de
estudo na cidade de Fortaleza.
Para as coletas realizadas os valores encontrados variaram entre 15,92 – 42,67 µg/m³
para PM2,5; 20,27 – 40,93 µg/m³ para PM10, 39,63 – 90,62 µg/m³ para PTS, 5,42 – 12,76 µg/m³
para fumaça e 0,56 e 1,23 µg/m³ para black carbono. A média das concentrações encontradas de
materiais particulados não excederam aos padrões primários e secundários estabelecidos pela
Resolução CONAMA 003/90 para PM10 (150 µg/m³), PTS (240 e 150 µg/m³) e fumaça negra (150 e
100 µg/m³) e ao Padrão Intermediário 1 (MI1) preconizado pelo Decreto Estadual SP Nº
59113/2013 para PM2,5 (60 µg/m³), PM10 (120 µg/m³) e fumaça (120 µg/m³).

Experimentalmente foi observada uma redução na concentração dos particulados,
fumaça e black carbon nas coletas 5 e 6. Estas amostragens foram realizadas nos fins de semana,
onde o tráfego de ônibus e caminhões é reduzido consideravelmente. Veículos movidos a diesel
são importantes fontes de emissão de particulados, fumaça e black carbon nas cidades, sendo o
último correspondente a partículas mais finas responsáveis pela absorção da luz solar (ZIBERT;
PRAZNIKAR, 2012).
Em relação aos dados meteorológicos (Figura 3), as temperaturas médias
apresentaram pequena variação, em torno de 26,5 a 29,6 °C, a umidade relativa permaneceu na
faixa entre 65 e 85%. As precipitações (chuvas) ocorridas durante os dias de amostragem não
apresentaram influência direta na concentração dos particulados. O período amostral em
questão foi realizado durante a estação chuvosa, onde a ocorrência de chuva se torna mais
elevada e possivelmente as constantes precipitações ocorridas nos dias que antecederam as
coletas podem ter influenciado na concentração de partículas presentes no ar.
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Figura 3 – Dados meteorológicos de temperatura média, umidade relativa e precipitação
pluviométrica nos dias de coleta na área de estudo na cidade de Fortaleza.
4.0 CONCLUSÕES
As concentrações de PM2,5, PM10, PTS e fumaça detectadas não excederam aos
padrões primários e secundários da Resolução CONAMA 003/90 e ao padrão intermediário 1 do
Decreto Estadual SP Nº 59133/2013. Os dados meteorológicos não influenciaram diretamente
nas concentrações de particulados nos dias das coletas, entretanto a frequência de eventos
chuvosos durante amostragens podem ter determinado a menor magnitude dos valores de PM.

A principal fonte de particulados, fumaça e black carbon na área em estudo pode ser
atribuída aos veículos movidos a diesel (sobretudo ônibus, caminhonetes e veículos de carga), o
que de certa forma pode ser evidenciado pela redução das concentrações deste parâmetros
durante os fins de semana, onde o tráfego desses veículos é bastante reduzido.
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RESUMO
O presente trabalho foi conduzido com o intuito de
produzir uma biossorvente a partir da biomassa seca de
macrófitas aquáticas abundantes nos corpos hídricos
superficiais do Rio Açu, no município de Ipanguaçu. Os
estudos conduzidos até o momento mostram que há
uma grande disponibilidade deste material nos
ambientes naturais e que esses organismos representam
um risco ambiental para a qualidade do rio estudado. Os
principais danos provocados pelas algas em excesso no
rio são: elevada produção de cianotoxinas, alto consumo
de CO2 (acidez natural do corpo hídrico) e de O2 da água
e barreira na penetração de luz solar para ambientes

subaquáticos. As principais espécies de algas
identificadas na área de estudo foram a pistia stratiotes
e eichhornia crassifes. O biossorvente produzido após a
secagem do material em dois estágios apresentou
características
de
grande
potencial
(textura,
hidrofobicidade e baixa umidade) para aplicação como
biossorvente de óleo mineral e metais pesados em água.
Os estudos aplicados estão sendo conduzidos com águas
artificialmente contaminadas com óleo mineral e os
resultados preliminares justificam o grande potencial da
técnica para o tratamento de efluentes contaminados
com óleos minerais.

PALAVRAS‐CHAVE: macrófitas aquáticas, bissorvente, efluentes oleosos.

BIOSORBENTS PRODUCTION FROM AQUATIC MACROPHYTES pistia stratiotes AND eichhornia crassifes
ABSTRACT
This study was conducted in order to produce a
biosorbent from the dry biomass of abundant
macrophytes in surface water basin in Rio Acu‐RN. The
studies conducted so far show that there is a wide
availability of this material in natural environments and
that these organisms represent an environmental risk to
the quality of the river investigated. The main damage
caused by excess algae in the river is high production of
cyanotoxins, high consumption of CO2 (natural acidity of
the water body) and O2 from water and barrier
penetration of sunlight to underwater environments.

KEY‐WORDS: macrophytes, biosorbents, oil wastewater

The main species of algae identified in the study area
were pistia stratiotes and eichhornia crassifes. The
biosorbent produced after drying the material in two
stages showed great potential characteristics (texture,
hydrophobicity and low humidity) for application as
biosorbent of mineral oil and heavy metals in water.
Applied studies are being conducted with water
artificially contaminated with mineral oil and the
preliminary results justify the great potential of the
technique for the treatment of effluents contaminated
with mineral oils.

INTRODUÇÃO
O Brasil é privilegiado por possuir 13% de todo o volume hídrico de água doce do mundo.
Contudo, o consumo de água vem aumentando devido, principalmente, ao crescimento da
população mundial. Recentemente, o país sofre com a poluição deste recurso em virtude da
disposição inadequada de despejos contento altos teores de metais pesados dissolvidos, óleos e
pesticidas, originados de empresas que usam estes materiais.
No cenário do estado do Rio Grande do Norte, que sofre constantemente com os efeitos
das secas no Nordeste, faz‐se ainda mais necessária a conservação deste elemento essencial para
a manutenção da vida. Diante disto, este trabalho está sendo conduzido com o objetivo de
produzir materiais biossorventes pelo uso de macrófitas aquáticas das espécies pistia stratiotes e
eichhornia crassipes. Os experimentos serão conduzidos para absorção de óleos minerais e
metais pesados em águas artificialmente contaminadas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A biomassa seca das macrófitas tem a capacidade de absorção e/ou adsorção de óleos,
metais pesados e outros compostos orgânicos, e são mais eficientes até que muitos absorventes
sintéticos importados e empregados comercialmente. As plantas passam por um processo de
secagem e moagem, que possibilita diferentes maneiras de uso. Além disso, esta matéria viva,
depois de utilizada, pode ser aplicada como elemento para compostagem ou produção de
biocombustíveis, como o bioetanol ou biogás.
As macrófitas (macro=grande; fita=planta) são plantas aquáticas, cujas as partes
fotossinteticamente ativas estão submersas em água ou flutuantes. Elas desempenham um papel
importante para o funcionamento dos ecossistemas que participam, estabelecendo uma ligação
entre o sistema aquático e o ambiente terrestre.
As macrófitas aquáticas desempenham uma função ecológica fundamental, dentre estas
funções destacam‐se: atuação como produtoras primárias; servem de hábitat e abrigo para
peixes e pequenos animais; absorvem nutrientes do sedimento por suas raízes, liberando‐os na
água, por meio de sua excreção ou durante a decomposição; além de proporcionarem
sombreamento, fundamental para algumas formas de vida sensíveis às altas intensidades de
radiação solar. Todavia, a proliferação acelerada destas espécies no corpo hídrico pode
representar um fator negativo, impedindo completamente a penetração de raios solares na
superfície aquática e comprometendo o desenvolvimento de muitas plantas submersas. Outro
fator negativo seria a redução de níveis de oxigênio na água.
Por esses motivos, as macrófitas podem ser, em alguns casos, vistas como nocivas, já que
traria consequências ao meio aquático se existentes em grande quantidade. Sendo assim, a sua

utilização na produção de biossorventes é ambiental e economicamente viável.
Devido à sua heterogeneidade filogenética e taxonômica, elas sãos preferencialmente
classificadas quanto ao seu biótipo, denominados genericamente de grupos ecológicos (ESTEVES,
1998). Nas plantas aquáticas, a forma de vida, ou a forma de vida, ou forma biológica, é o seu
hábito (morfologia e modo de crescer) considerado em relação à superfície da água.
Com base nesse tipo de classificação das macrófitas, elaboramos a seguinte tabela,
descrevendo cada grupo ecológico destes vegetais.
Tabela 1 – Classificação das macrófitas quanto ao seu biótipo.
Grupo ecológico

Principais características

Exemplo

Emersas

Enraizadas no sedimento, com folhas
localizadas fora da água

Typha domingensis (Taboa)

Com folhas flutuantes ou
flutuantes fixas

Enraizadas no sedimento com folhas
flutuando na superfície da água

Nymphoides indica (Estrela branca)

Submersas livres

Com raízes pouco desenvolvidas, que por
isso permanecem flutuando debaixo de
águas tranquilas, podem prender‐se a
pecíolos e caules de outras macrófitas.

Utriculária gibba (Violeta‐do‐
brejo)

Submersas fixas

Enraizadas que crescem totalmente
submersas na água, normalmente emitem
as estruturas reprodutivas acima do nível
de água.

Vallisneria Spiralis (Valisnéria)

Permanecem flutuando com as raízes
abaixo do nível da superfície da água.

Eichhornia Crassipes (Aguapé)

Flutuantes

Fonte – ESTEVES, F.A. 1998. Fundamentos de Limnologia. Rio de Janeiro. Interciência/FINEP. 2.ed. Rio de
Janeiro. 602p.
OCORRÊNCIA DE MACRÓFITAS NO ECOSSISTEMA LOCAL – RIO PIRANHAS‐AÇU
As principais espécies de macrófitas que ocorrem em águas superficiais do Rio Açu, entre os municípios
de Itajá/RN e Ipanguaçu/RN, são as espécies pistia stratiotes (ps) e eichhornia crassifes (ec). A seguir são
ilustradas as imagens das macrófitas flutuantes presentes no Rio Açu.

Figura 1 – Eichhornia crassipes (aguapé) do Rio Piranhas‐Açú

Figura 2 – Pistia stratiotes (alface d’água) do Rio Piranhas‐Açú

USO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS COMO BIOSSORVENTES – APLICAÇÕES AMBIENTAIS
Nas primeiras pesquisas realizadas sobre o uso das macrófitas como matéria para a
produção de biossorventes (1960‐1970), observou‐se a capacidade que algumas plantas
aquáticas tinham de remover poluentes da água. Porém, muitas dessas experiências não
obtiveram sucesso, pela dificuldade no manejo das plantas e a proliferação de mosquitos, além

da intoxicação sofrida pelas plantas causada pelos metais pesados. No entanto, recentemente
houve a substituição do uso das macrófitas vivas pela sua biomassa seca, alcançando êxito no
tratamento de águas e efluentes.
PREPARO DE MATERIAL ABSORVENTE – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Para a produção de biossorventes, o material coletado foi lavado para a remoção de
eventuais resíduos. A matéria viva foi seca ao sol por um período de 20 horas para a perda do
excesso de umidade e redução de volume. Em seguida, o material foi submetido a secagem
artificial em estufa à temperatura de 70°C durante o período de 48 horas.
Mesmo após a secagem, que deixam as plantas biologicamente inativas, elas mantêm suas
propriedades químicas, como no caso da Salvinia sp., que possui propriedades superficiais de
hidrofobicidade, possuindo afinidade com compostos orgânicos oleosos, graças à presença de
ceras nos pelos de suas folhas. Além disso, elas também são ricas em grupos carboxila, que
permite a reação e fixação de metais pesados.
Após a secagem, a biomassa foi triturada em uma forrageira para a obtenção da matéria
seca que será utilizada na confecção do biossorvente propriamente dito. As Figuras 3 e 4 ilustram
as espécies de macrófitas ps e ec, durante o período de secagem sob ação do sol.

Figura 3 – Pistia stratiotes durante o
procedimento de secagem ao sol

Figura 4 – Eichhornia crassipes durante o
procedimento de secagem ao sol

ESTUDOS APLICADOS
Os estudos aplicados serão conduzidos nas próximas semanas a partir do uso da biomassa
seca preparada em estudos anteriores. Os estudos serão conduzidos para tratamento de água
artificialmente contaminadas com óleo mineral em concentrações de 10, 30 e 50 mg/L em água

destilada.
As figuras 5 e 6 ilustram o produto pronto, em duas de suas variedades possíveis.

Figura 5 – Biossorvente pronto à granel – Fonte: Supersorb‐br, 2014.

Figura 6 – Biossorvente aplicado em almofada absorvente – Fonte: Supersorb‐br, 2014.

CONCLUSÃO
Os estudos conduzidos até o presente momento permitiu concluir que a biomassa seca das
macrófitas aquáticas no Rio Açu (município de Ipanguaçu), apresentou características de sorção que serão
posteriormente investigadas. Na região há uma grande disponibilidade de macrófitas aquáticas das
espécies pistia stratiotes e eichhornia crassifes, especialmente em ambientes represados lênticos onde há
a facilidade de proliferação desses organismos. O potencial técnico dessa técnica para a gestão dos
recursos hídricos da região do Vale do Açu e recuperação de áreas contaminadas está sendo
profundamente investigado e os resultados preliminares mostraram‐se exitosos.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade e a necessidade da implantação do projeto “Mãos que
modelam” na comunidade indígena de baixa renda do Santo Antônio do Pitaguary. O projeto visa à transformação
social e o fortalecimento da consciência ambiental das pessoas da comunidade, através do estímulo da separação
dos resíduos sólidos recicláveis para o reaproveitamento artesanal, reduzir os impactos ambientais, e fomentar o
empreendedorismo e a sustentabilidade socioambiental. As atividades devem promover interação com as
manifestações culturais da comunidade, buscando a preservação integrada do ambiente, ou seja, dos aspectos
naturais, do construído preservável, da identidade cultural e da digna qualidade de vida das pessoas.
As atividades do projeto consistem na capacitação profissional de jovens e adultos integrantes de
comunidades alvo para atuarem de forma consciente, solidária e cooperativa, em tecnologia social com base no
reuso de resíduos sólidos, através da produção de artesanatos, bem como, com ações que contribuam com a
inserção desses produtos no mercado. A produção dos artesanatos se desenvolverá através de oficinas cuja matéria
prima é garrafa PET, jornal, retalhos, caixa tetra pak, dentre outros e de atividades voltadas para o
empreendedorismo, cooperativismo, captação de recursos, logística e distribuição.
PALAVRAS‐CHAVE: Reutilização, educação ambiental, separação dos resíduos sólidos, meio ambiente,
empoderamento econômico.

A FEASIBILITY STUDY OF THE HANDMADE REUSE OF SOLID WASTE IN THE COMMUNITY OF
SANTO ANTÔNIO DO PITAGUARY ‐ MARACANAÚ (CE): A SOCIAL, ECONOMIC AND
ENVIRONMENTAL EMPOWERMENT.
ABSTRACT
The study aims to verify the feasibility and necessity of the implementation of the project "Hands
Modelling" in the indigenous low‐income community of Santo Antônio do Pitaguary. The project aims at social
transformation and strengthening of environmental awareness in the community by encouraging the separation of
recyclables solid waste for handmade reuse, reducing environmental impact, and fostering entrepreneurship and
environmental sustainability. Activities must promote interaction with the cultural manifestations of the community,
seeking preservation of the built environment, ie, natural aspects, maintainable built, cultural identity and dignified
quality of life.
Project activities consist of the professional training of youth and adult members of target communities to
act in a conscious, compassionate and cooperative way in social technology based on the reuse of solid waste
through the production of handicrafts , as well as with actions that contribute with the inclusion of these products in
the market. The production of handicrafts will be developed through workshops whose raw material is plastic bottle,
newspaper, patchwork, tetra pak box, and among other activities geared towards entrepreneurship, cooperative,
fundraising, logistics and distribution.
KEY‐WORDS: Reuse, environmental education, solid waste sorting, environment, economic empowerment.

INTRODUÇÃO
Reutilizar ou reciclar resíduos é uma forma simples e eficiente de contribuir para a
redução dos impactos ambientais oriundos do consumo de produtos comercializados. Estudos
mostram que aproximadamente 40% do lixo urbano é composto de papel. Vale ressaltar que
aproximadamente 12 (doze) árvores são derrubadas para a produção de cada tonelada de papel
virgem, e para fazer um quilo de papel são necessários 540 (quinhentos e quarenta) litros de
água, ou seja, a reutilização dos resíduos de papel reduz o desmatamento, o consumo de água, e
auxilia na redução de impactos gerados no descarte do papel.
O papel descartado tem um grande potencial de reaproveitamento, podendo servir como
sustentáculo às ações sociais e contribuir com a educação socioambiental para desenvolvimento
da população. A integração, na comunidade, entre ações já existentes e as relacionadas à prática
da reutilização do papel ou outros resíduos, melhora as condições ambientais locais.
A consolidação do público alvo do projeto norteou‐se na sua proximidade ao IFCE –
Campus Maracanaú, e na necessidade de revitalizar o potencial artístico indígena e propor
alternativas para valoração artesanal de resíduos gerados no local em estudo.
Os princípios básicos do projeto são o empreendedorismo e a sustentabilidade da
comunidade indígena Santo Antônio do Pitaguary, buscando interação entre as manifestações
culturais da comunidade, a otimização da vida útil de resíduos, artesanato e a preservação do
ambiente, bem como ações agrícolas e melhoria da qualidade de vida, para ferramenta para
transformação socioeconômica e conscientização ambiental na comunidade.
O trabalho é voltado para o artesanato, focando nas mulheres e jovens residentes na
comunidade. Busca a melhoria dos aspectos sociais, econômicos e ambientais na comunidade
indígena Santo Antônio do Pitaguary, através do reaproveitamento artesanal de resíduos, em
prol da redução de impactos ambientais e sustentabilidade socioambiental.

METODOLOGIA
O estudo se iniciou com visitas à comunidade e realização de levantamento de dados para
diagnóstico de necessidades. O método utilizado consistiu na aplicação em campo de um
formulário com questões pertinentes ao conhecimento da comunidade a respeito da reutilização
e reaproveitamento de resíduos, aos resíduos gerados em maior quantidade, à segregação dos
resíduos e a frequência desse processo, às dificuldades em reaproveitar os resíduos e acerca das
expectativas da comunidade para o projeto “Mãos que modelam”.
A divulgação do projeto ocorrerá por meio de redes sociais, banners, folders e cartazes.
Ressalta‐se que a intermediação do projeto através dos lideres comunitários é um importante elo
na divulgação e na continuidade do projeto.
A realização do projeto será desenvolvida por meio de capacitações, oficinas e atividades
diferenciadas. Durante a sua realização, serão agregadas sugestões da comunidade em questão e

das instituições parceiras, buscando a conscientização, educação e participação. Todas as
atividades serão realizadas na própria comunidade, onde ocorrerão atividades teóricas
complementadas em práticas de produção coletiva. Também estão previstas capacitações nas
áreas de empreendedorismo, de associativismo e cooperativismo, de captação de recursos, e de
logística e distribuição.
O projeto buscará inserir os produtos desenvolvidos pela comunidade Santo Antônio do
Pitaguary no mercado consumidor, intermediando ações entre a comunidade e as instituições
parceiras.
Para dar encerramento às atividades do projeto, temos em vista, em parceira com o
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), uma palestra sobre
Agronegócio e Empreendedorismo, a ser ministrada à comunidade, com a finalidade de
desenvolver o espírito empreendedor no público alvo, aplicando conceitos que auxiliem a
expandir e melhorar o agronegócio e o artesanato local.
Serão distribuídas camisas, cartilhas e materiais educativos com informações relevantes
para que os participantes possam consultá‐las na ausência dos membros, com o intuito de que os
moradores da comunidade se sintam integrantes do projeto, garantindo a continuidade das
ações e atingindo os objetivos do projeto que consistem em atender às necessidades
constatadas.
Público alvo do projeto Mãos que modelam
A vulnerabilidade observada no grupo formado pelos jovens na faixa etária de 15 a 29
anos, que enfrentam dificuldades em entrar no mercado de trabalho, e pelas mulheres na faixa
etária de 30 a 65 anos, que na sua maioria estão sem renda própria, motivou o grupo a reservar
70% das vagas para esse público.
É importante o envolvimento desse público alvo, uma vez que este pode demonstrar
interesse e habilidades na área ajudando a fortalecer o crescimento e o sucesso da expansão do
projeto. Como o projeto abordará conceitos teóricos que necessitam de leituras, compreensão e
interpretação das atividades realizadas, a fim de alcançar os objetivos preestabelecidos, é
importante que os participantes possuam, como nível mínimo de escolaridade, o Ensino
Fundamental I completo para que tenham condições de ler e compreender os materiais
distribuídos e absorver, na totalidade, as informações que serão transmitidas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
No que se refere aos resíduos, pode‐se afirmar sua relação intrínseca às atividades
antrópicas. O lixo em meio urbano é, geralmente, item comum nas cidades, sendo uma fonte de
impactos ambientais negativos quando disposto de forma inadequada.
A crescente população e suas demandas, junto à industrialização diversificada e
acentuada, têm originado um volume crescente de resíduo em quantidade e diversidade. Os dois
fatores que regem a origem e produção do lixo são o aumento populacional e a industrialização
(Lima, 2004).

Nesse contexto, vale ressaltar que pesquisas mostram que a população global já
ultrapassou o quantitativo de 7 (sete) bilhões de habitantes, e que geramos, em média, 3 (três)
bilhões de toneladas de lixo ao ano (CEMPRE, 2010). Dessa forma, questiona‐se a gestão desse
quantitativo de resíduos, e quais impactos são originados da disposição final dos mesmos.
A abordagem da temática “resíduos” tem ampla difusão no Brasil, sendo definida, em
nível Cearense, através da Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará, a qual
caracteriza resíduos sólidos da seguinte maneira: “Resíduos Sólidos – qualquer forma de matéria
ou substância, no estado sólido e semi‐sólido, que resulte de atividade industrial, domiciliar,
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços, de varrição e de outras atividades humanas, capazes
de causar poluição ou contaminação ambiental” (CEARÁ, 2001).
Os resíduos sólidos são, em sua maioria, passivos de reciclagem e reaproveitamento, ou
seja, matéria‐prima para diversos processos. No entanto, para que se obtenha qualquer insumo é
necessário gestão, investimento e incentivo por parte do governo. Um aspecto relevante, é que
no Brasil o investimento em aproveitamento de resíduos é baixo, tornando dispendiosos os
gastos com tratamento de resíduos e aumentando a necessidade da retirada de matéria‐prima
da natureza para produção de bens de consumo.
Nessa perspectiva, frisa‐se que os programas de coleta seletiva no Brasil englobam apenas
14% dos municípios, e estão, em sua maioria, localizados nas regiões sul e sudeste, evidenciando
má distribuição espacial no território brasileiro (figura 1).
No contexto da comunidade foi constatado, através dos questionários, que os resíduos
gerados localmente são compostos em sua maioria por plástico e embalagens. A maioria dos
moradores entrevistados afirmou saber o que é reutilização de resíduos, ainda que
superficialmente, porém não praticam a separação do lixo (figura 2). A queixa mais frequente é
de que não há atualmente meios de destinação correta dos mesmos, nem atitude por parte dos
moradores. Isso acarreta em práticas antiecológicas e nada saudáveis como solução para os
resíduos como reunir o material e incendiá‐lo em uma cavidade do terreno.
Após a apresentação do projeto à comunidade (figura 3), foi manifestado pela maioria o
interesse em participar das atividades do projeto, inclusive pelos líderes comunitários e pelo
cacique (figura 4). Dessa forma, é perceptível a viabilidade e a necessidade do desenvolvimento
do projeto na comunidade indígena Santo Antônio do Pitaguary, para a construção de uma
sociedade sustentável, preservando o meio ambiente e ampliando a sua visão empreendedora
aplicando‐a diretamente ao cenário econômico social da comunidade.
O projeto “Mãos que modelam” oferecerá à comunidade indígena Pitaguary suporte
técnico e cientifico, pois os conhecimentos da academia aliados às práticas e experiências
resultam em melhores condições de trabalho, maior rentabilidade de produção além de
despertar o interesse dos mais jovens pelo trabalho. Entre os principais resultados esperados,
destacam‐se:
● Conscientização da comunidade sobre a importância da reutilização de resíduos para
preservação e conservação do meio ambiente, através da promoção de instrumentos de
transformação social e desenvolvimento sustentável, apresentando a alternativa de
valoração de resíduos;

● Redução do desperdício e do volume de resíduos descartados;
● Promoção do vínculo comunidade/mercado;
● Estimulo ao empreendedorismo, buscando a implantação de estrutura física, na entrada
da comunidade, para comercialização dos produtos confeccionados nas oficinas e
atividades posteriores do público alvo;
● Melhoria da qualidade da produção;
● Otimização dos recursos investidos no processo produtivo;
● Maior margem de lucro obtido;
● Conscientização sobre uso racional dos recursos naturais como solo e água;
● Oferecer alternativas mais econômicas para a manutenção da cultura;
● Empoderamento social, econômico e ambiental.
ANEXOS

Figura 1 – Cidades Brasileiras com coleta seletiva
Fonte: CEMPRE, 2014.

Figura 2 – Gráfico resultado do questionário aplicado à comunidade.

Figura 3 – Apresentação das atividades a serem desenvolvidas na comunidade indígena Santo
Antônio do Pitaguary ‐ Maracanaú – CE

Figura 4 – Participação dos lideres comunitários e do cacique nas atividades na comunidade
indígena Santo Antônio do Pitaguary ‐ Maracanaú ‐ CE

Figura 5 – Produção artesanal com jornal e papelão na capacitação interna com os membros do
projeto “Mãos que modelam”.
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RESUMO
O IFPE, campus Recife, atende a um número
elevado de pessoas tanto de forma direta como
indireta, e como ambiente escolar público, representa
um excelente meio de divulgação dos benefícios do
emprego de técnicas sustentáveis na utilização da água.
O presente trabalho objetivou o estudo das condições
de utilização da água potável neste Instituto através do
diagnóstico da situação dos equipamentos hidráulicos e
sanitários, perfil de consumo e procedimentos dos
usuários quanto ao uso da água, de forma a propor
alternativas de uso sustentável para este recurso. A
metodologia adotada para o cadastro dos
equipamentos hidráulicos e sanitários foi efetuada
através de visita in loco às instalações para identificação

e verificação do seu estado de conservação. Com essa
vistoria foi perceptível o grande número de problemas,
principalmente nas torneiras dos banheiros masculinos,
e também a ocorrência de muitos bebedouros
danificados. Fazendo‐se uma estimativa da média dos
consumos de água mensais no decorrer dos anos de
2012 e 2013, percebeu‐se que o valor de 1500 m³/mês
se apresentava bem constante, por isso ficou decidido
adotar este valor para todos os meses. Por último foram
analisados os hábitos e vícios de desperdício dos
usuários quanto ao uso da água no Instituto.

PALAVRAS‐CHAVE: vazamentos, consumo da água, uso sustentável

EVALUATION OF WATER USE IN IFPE THROUGH THE DIAGNOSIS OF FACILITIES
HIDROSSANITÁRIAS AND CONSUMPTION HABITS
ABSTRACT
The IFPE in Recife, caters to a large number of people both
directly and indirectly , and as a public school setting , is an
excellent way to promote the benefits of employing
sustainable techniques in water use . The present work
aimed to study the conditions of use of drinking water in this
Institute through the diagnosis of the situation of hydraulic
and sanitary , consumer profile and procedures of users
regarding the use of water , in order to propose alternatives
for sustainable use for this feature . The methodology
KEY‐WORDS: leaks, water consumption, sustainable use

adopted for the registration of hydraulic and sanitary
equipment was accomplished through on‐site visit to the
premises for identification and verification of their
conservation status . With this survey was noticeable the
large number of problems, particularly in the men's toilets
faucets , and also the occurrence of many harmful drinkers .
We also assessed the consumption profile through the study
of water bills in the last two years and the habits and vices
waste of the users and water use at the Institute .

AVALIAÇÃO DO USO DA ÁGUA NO IFPE ATRAVÉS DO DIAGNÓSTICO DAS INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS E HÁBITOS DE CONSUMO

INTRODUÇÃO

A água é um recurso natural essencial à vida e cada vez mais limitado no planeta. A
crescente população mundial e suas demandas e a má distribuição dos recursos hídricos têm
contribuído para agravar a situação. Para reverter este quadro, a sociedade precisa unir esforços
e desenvolver soluções que contribuam para o seu uso sustentável.
A chamada "crise da água" é de quantidade e qualidade, não por razões naturais, mas
pelo uso inadequado que o ser humano faz. Essa situação se agrava mais ainda quando a
ambição, visando usos futuros privados da água, também a privatiza. A escassez produzida então
passa a ser quantitativa, ou qualitativa, ou social, ou em todos esses níveis simultaneamente
(PNUD, 2009).
O Brasil é considerado um país rico em recursos hídricos, no entanto, esta condição é
afetada pela distribuição geográfica irregular, pois ocorre uma maior disponibilidade hídrica em
locais de menor contingente populacional, como é o caso da região hidrográfica Amazônica, que
concentra 80% desta disponibilidade (ANA, 2012).
A água é um recurso natural que cobre 70% da superfície terrestre, no entanto 97,5% dela
é salgada e apenas 2,5 % doce. Deste percentual de água doce, 1,7% está na forma de gelo e nas
calotas polares, 0,75% está nos lençóis subterrâneos e menos de 0,01% está disponível na
superfície. Esta quantidade de água é praticamente a mesma há 2 bilhões de anos, no entanto
sua qualidade vem se deteriorando e tornando cada vez mais limitantes os seus usos (ANA,
2012).
Não obstante, alternativas vêm sendo utilizadas para diminuir a demanda e racionalizar o
consumo de água. Entre essas tecnologias destacam‐se o aproveitamento de água pluvial, o
reúso de águas cinzas e o emprego de equipamentos economizadores de água (MARINOSKI;
FASOLA; BORINELLI; GHISI, 2011).
A administração pública principalmente, precisa exercer um papel de responsabilidade
ambiental muito importante no que se refere ao consumo racional da água, visando a utilização
de medidas interventivas a fim de que se obtenha um uso mais sustentável desse recurso
natural.
O governo do estado de São Paulo em parceria com a Superintendência do Abastecimento
de Água do Estado de São Paulo (SABESP), ampliou no primeiro semestre de 2013, seu programa
de economia de água criado em 1995, o PURA – Programa de Uso Racional da Água, com o
objetivo de economizar água potável todos os meses. Os primeiros resultados das intervenções

devem gerar, somente no segundo semestre de 2013, uma redução de gastos de R$ 6 milhões. A
economia anual deve chegar a R$ 13,9 milhões (SÃO PAULO, 2013).
De acordo com o manual de gerenciamento para controladores de água da SABESP, a
avaliação das condições de utilização da água numa instituição deve iniciar pelo diagnóstico. Este
envolve o conhecimento das características físicas e funcionais dos equipamentos
hidrossanitários, sistemas hidráulicos, e das atividades desenvolvidas com o uso da água. As
informações obtidas neste levantamento permitirão analisar o consumo, verificar desperdícios e
embasar um plano de intervenção e gestão da água de forma mais eficiente.
O presente trabalho objetivou o estudo das condições de utilização da água potável no
IFPE, campus Recife, através do diagnóstico da situação dos equipamentos hidráulicos e
sanitários, perfil de consumo e procedimentos dos usuários quanto ao uso da água, de forma a
propor alternativas de uso sustentável para este recurso

MATERIAL E MÉTODOS

O levantamento do sistema hidráulico predial, baseou‐se nas informações documentais
(projeto de arquitetura e planta hidráulica) obtidas junto ao setor administrativo da escola e na
visita às instalações para identificação dos equipamentos hidráulicos e sanitários por marca,
modelo, tipo, idade, por andar, por blocos/unidades: bacias sanitárias (com caixa acoplada,
válvula ou caixa elevada); tipos de torneiras (pia, lavatório); mictórios (coletivo com registro,
coletivo com válvula, individual com registro, individual com válvula) chuveiros, duchas;
bebedouros, filtros etc. Foram também verificadas as características dos componentes (com ou
sem arejador, água quente/fria, com ou sem misturador); Verificou‐se o estado de uso dos
equipamentos e das louças sanitárias: torneiras, chuveiros, bebedouros e filtros com ou sem
vazamento; vazamento das bacias sanitárias; no poço e na válvula de descarga; vazamento de
bacias sanitárias no engate flexível; vazamento nos registros de gaveta – colunas e ramais;
frequência de entupimento das bacias sanitárias. Observaram‐se pontos de infiltração em
paredes, tetos e pisos. Verificaram‐se vazamentos em tubulações embutidas, tubulações
externas (do medidor à entrada da caixa d’água‐reservatório inferior/superior), registros, bóias,
barriletes (tubulações de entrada e saída de água) e bombas. Para o levantamento dos
vazamentos, utilizaram‐se as técnicas de detecção indicadas pela SABESP.
O levantamento do perfil de consumo foi realizado analisando‐se os dados obtidos nas
contas de água dos últimos dois anos.
O levantamento quanto à forma de uso da água foi realizado através da aplicação de um
questionário para verificação dos hábitos e vícios de desperdícios dos usuários nos principais
locais da instituição, como banheiros, lavatórios, cozinhas/cantina/copa, lavanderias,
laboratórios, vestiários, área administrativa, áreas externas e outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O IFPE campus Recife possui duas fontes de água potável: poço e água de abastecimento
público. A água do primeiro destina‐se à irrigação dos jardins, campo de futebol e descargas dos
banheiros. Os demais equipamentos hidráulicos são abastecidos por água da concessionária
pública.
Através da avaliação das condições de conservação dos elementos dos banheiros (Figuras
1 e 2), observou‐se um total de 121 vasos sanitários, 34 mictórios, 31 chuveiros, 203 torneiras e
37 bebedouros. O grande número de equipamentos danificados representa um fator relevante
de consumo de água, tendo em vista que o desperdício causado por todos esses equipamentos
somados representam um grande percentual do valor da água requerida mensalmente pela
escola.

Figura 1. Torneiras de mesa c/ arejador no banheiro masculino

Figura 2. Mictórios do vestiário masculino

Além do prejuízo financeiro, há também o desconforto gerado, que quando o banheiro
precisa ser utilizado, encontra‐se uma grande quantidade de equipamentos com problemas
(Figura 3), alguns até sem condições de uso.

Figura 3. Tubulação externa deteriorada
Uma análise detalhada, como feita nesse projeto, das instalações hidrossanitárias ( Figura
4), representa o primeiro passo para minimizar o desperdício de maneira eficiente.
Com relação aos vazamentos, o resultado das investigações feitas nessa pesquisa também
não foi animador, foram encontrados um total de 92 vazamentos em torneiras de mesas,
tubulações e torneiras de lavagens, além de indícios de que possam haver infiltrações em outros
locais. Outro fator preocupante foi a demasiada deterioração das tubulações (Figura 5) que vêm
sofrendo com a falta de manutenção e com a ação do intemperismo (vento, chuva). Algumas
tubulações apresentam buracos e rachaduras, outras também estão submetidas a excesso de
lodo ao redor das mesmas. Os vazamentos dos canos e tubulações são um problema ainda mais
grave que os equipamentos sanitários danificados nos banheiros, pois, além do desperdício da
água, a longo prazo, os vazamentos de água, na parte interna das paredes, podem comprometer
a estrutura da edificação, porque a água que jorra funciona como um agente de intemperismo e
degrada os materiais da edificação.
Foi feito também, uma análise das condições atuais do reservatório principal, o qual
apresentou em bom estado de conservação, sem vazamento, apesar de haver algumas trincas
visíveis, todos os registros do reservatório estão em boas condições de conservação. Ademais, a
única consideração a ser feita é que o reservatório está há dois anos sem nenhuma limpeza,
quando esta deve ser feita a cada seis meses.

Figura 4. Cadastro das instalações hidrossanitárias

Figura 5. Tubulação externa quebrada

Para a efetuação do perfil de consumo foram consultadas as contas de água dos dois
últimos anos, que foram obtidas junto ao setor administrativo do instituto. Para o cálculo do
consumo per capita foi utilizada a seguinte fórmula disponível no manual de gerenciamento para
controladores de consumo de água da SABESP:

Onde:
NDm= Número de dias do mês
Vm= Volume mensal consumido (em m³)
P= Total de pessoas
De acordo com o que foi calculado foram obtidos os seguintes valores:
 Per capita para 2012: 9,11 l/hab/dia
 Per capita para 2013: 6,94 l/hab/dia
 Média dos dois anos: 8,025 l/hab/dia
Não foi possível traçar perfis de consumo mensais, em função das grandes diferenças nos
valores dos volumes de água consumido em determinados períodos de tempo. Por isso, decidiu‐
se adotar um perfil de consumo anual para cada ano em estudo.
A verificação dos hábitos e vícios de desperdícios dos usuários nos principais locais da
instituição, como banheiros, lavatórios, cozinhas/cantina/copa, lavanderias, laboratórios,
vestiários, área administrativa, áreas externas e outros, foi avaliada junto a 638 pessoas,
representantes de 10% da população do total de 6.400 pessoas que circulam diariamente no
Instituto, entre alunos, funcionários administrativos, professores e terceirizados.

% de uso dos banheiros

Quanto a utilização dos banheiros, observou‐se que 30 % dos entrevistados fazem uso
pelo menos duas vezes por dia do equipamento (figura 6), utilizando mictórios/vasos, descargas e
torneiras (Figuras 7 e 8). O indicativo de que mais de 80% da população total do instituto dá
descarga nos mictórios e/ou vasos, representa um grande percentual de consumo,
principalmente no que diz respeito as descargas que gastam de 10 à 12 litros/descarga efetuada.
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Figura 6. Utilização dos banheiros
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Figura 7. Utilização de mictórios/vasos e descarga
O uso adequado das torneiras correspondeu a abri‐las para molhar as mãos, fechá‐las
para ensaboar e abri‐las novamente para enxaguar. Considerou‐se parcialmente adequado, abrir
a torneira, lavar as mãos imediatamente e logo após fechá‐la, e inadequado abri‐las para lavar as
mãos e só fechá‐las ao terminar o processo.

Figura 8. Utilização e adequação do uso das torneiras dos banheiros

% de uso dos chuveiros

De acordo com a figura 9 não observou‐se utilização expressiva dos chuveiros, cerca de
70% dos entrevistados não tomam banho no Instituto, apenas alunos e terceirizados.
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Figura 9. Utilização dos chuveiros

Os demais usos como lavagem de pisos e banheiros, são executados com balde e panos
de chão, com frequência diária.
Quanto a utilização da água na irrigação dos jardins, 70% é feita com mangueira e cerca
de 30% com regador, diariamente.
Tendo em vista os resultados que foram obtidos, é de grande importância a realização de
medidas efetivas que tornem o uso da água no Instituto mais eficiente e sustentável.
Devido ao grande número de vazamentos na parte externa, faz‐se necessária uma revisão
geral nessas tubulações, afim de que sejam trocadas ou que se realize um grande serviço de
manutenção. É necessário que a cultura existente, na qual, só se dá atenção ao estado das
instalações hidrossanitárias quando elas estão em estado de deterioração, seja modificada,
fazendo com que ações preventivas na manutenção do sistema torne‐o mais eficiente.

CONCLUSÕES
Detectou‐se vários problemas de vazamentos, que devem ser corrigidos não só com
ações de manutenção, mas ações preventivas relacionadas à manutenção.
A questão da conscientização dos usuários quanto a utilização dos equipamentos
hidráulicos de maneira responsável e ao uso sustentável da água é parte indispensável na
economia deste recurso.

Em relação aos reservatórios, a realização de uma limpeza periódica a cada seis meses é
imprescindível para a manutenção da qualidade da água, pois há aproximadamente dois anos o
mesmo não é limpo.
No que diz respeito a análise dos hábitos de consumo e vícios de desperdício dos usuários
da instituição, observou‐se que a maioria dos entrevistados utiliza pelo menos duas vezes as
instalações hidrossanitárias(banheiros) existentes. Um fator importante é que boa parte deles
também utiliza a descarga dos equipamentos, apresentando‐se como um potencial de economia
de água no futuro, já que é muito utilizado. Quase 50% da comunidade faz o uso das torneiras
de maneira adequada e pouco mais de 30% não o faz. A utilização dos chuveiros não apresenta
indícios de desperdício, pois cerca de 70% da população não faz o uso do mesmo.
A realização desta pesquisa científica contribuirá bastante no conhecimento e
disseminação das informações coletadas para toda comunidade acadêmica envolvida, afim de
que saibam a importância de sua participação na utilização da água de maneira racional. Este
diagnóstico evidenciou quais os principais pontos de gasto excessivo de água, permitindo o
planejamento de medidas mais efetivas para a redução do consumo. A modificação dos hábitos
de consumo da comunidade também será de extrema importância para que essas perdas sejam
reduzidas.
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RESUMO
Neste trabalho foi estudada a viabilidade de produção
de ácido cítrico pela espécie Aspergillus niger AN400
utilizando soro de queijo como substrato. Foram
montados reatores com diferentes concentrações de
glicose: 50 g/L para os reatores RFGI, 100 g/L para
RFGII e 150 g/L para RFGIII, e com diferentes
concentrações de etanol 10mL/L (1%), 20mL/L (2%) e
30 mL/L (3%). Foi observado que é viável a

fermentação soro de leite no intuito de produzir
ácido cítrico e o uso de uma baixa concentração de
glicose favoreceu o seu acúmulo, porém, as
concentrações de etanol utilizadas não mostraram
produção satisfatória. Outros fatores como pH e
concentrações de oxigênio dissolvido são de grande
importância e devem se adequar às condições que o
fungo necessita para uma otimização do processo.

PALAVRAS‐CHAVE: Ácido cítrico, soro de queijo, glicose e etanol.

ABSTRACT
In this work was studied the feasibility of production
of citric acid by the Aspergillus niger species AN400
using cheese whey as a substrate. Reactors with
different glucose concentrations were performed: 50
g/L for RFGI, 100 g/L for RFGII and 150 g/L RFGIII, and
reactors with different concentrations of ethanol
10mL/L (1%), 20mL/L (2%) and 30 mL/L (3%). It was
observed that the fermentation is feasible of cheese

KEY‐WORDS: Citric acid, cheese whey, glucose and ethanol.

whey is feasible in order to produce citric acid and the
use of a low concentration of glucose favored its
accumulation, however, the ethanol concentration
used did not show satisfactory production. Other
factors such as pH and concentrations of dissolved
oxygen are of great importance and must conform to
the conditions that the fungus needs for process
optimization.

INTRODUÇÃO
Atualmente, as alternativas de valorização de resíduos através do seu aproveitamento
tem sido muito incentivada, já que podem contribuir para a redução da poluição ambiental, bem
como permitir a valorização econômica desses resíduos tornando‐os um subproduto e, deste
modo, agregando valor ao processo de agroindustrialização (PASTORE, 2010).
Dentre os resíduos desses processos destaca‐se o soro de queijo, que é um subproduto da
indústria laticinista, obtido pela coagulação do leite. Composto basicamente por 93% de água e
7% de partes sólidas, o soro de queijo pode ser utilizado como matéria‐prima para a produção de
ácido cítrico através de fermentação por micro‐organismos (EMBRAPA).
Ao longo dos anos, grande variedade de micro‐organismos, incluindo fungos, leveduras e
bactérias, têm sido utilizados para a fermentação de ácido cítrico. No entanto, quase toda sua
demanda mundial é produzida através do emprego da espécie fúngica Aspergillus niger
(FRANCIELO et al., 2008)
As condições de fermentação de ácido cítrico foram estabelecidas durante os anos 1930 e
1940, quando os efeitos de vários componentes do meio foram avaliados, mas apesar de extensa
pesquisa bioquímica básica realizada com A. niger, a compreensão dos eventos relevantes para a
acumulação de ácido cítrico não é completamente compreendida (PAPAGIANNI, 2004).
Sendo o ácido cítrico um produto químico amplamente utilizado no mercado de consumo,
faz‐se necessário a utilização de matérias primas de baixo custo e fácil utilização para a produção
industrial, como na indústria de alimentos, farmacêutica e outros tipos (SANTOS, 2005).
A glicose é uma importante fonte de carbono, de fácil assimilação para o micro‐
organismo, que viabiliza o crescimento da biomassa, mas na ausência de açúcares o etanol
apresenta‐se como o tipo de álcool mais comum utilizado em muitas atividades industriais, e
integra o grupo de substâncias que podem ser consideradas fontes de carbono aceitáveis (AL‐
JANABI, 2009).
Nesse contexto, este trabalho buscou comparar o processo fermentativo na produção do
ácido cítrico a partir de glicose nas concentrações 50 g/L, 100 g/L e 150 g/L e etanol nas
concentrações 10 mL/L, 20 mL/L e 30 mL/L, utilizando soro de queijo como substrato e a espécie
fúngica Aspergillus niger AN400, operado em reator de batelada agitada.
MATERIAIS E MÉTODOS
 Cultivo, produção e contagem do inóculo
Os esporos de Aspergillus niger AN400 foram produzidos em placas de Petri estéreis
contendo meio de cultura Saboraud anteriormente esterilizado a 121°C, durante 15 minutos.
Após 10 dias de cultivo em estufa bacteriológica, a remoção dos esporos das placas de Petri foi
realizada com uso de alça de Drigalsky e solução isotônica contendo Tween 80. Depois de

realizada a contagem dos esporos em câmara de Neubauer, uma quantidade correspondente a
2 x 106 esporos/mL foi acrescentada aos reatores.
 Substrato
O substrato utilizado foi soro de queijo, cujas coletas foram realizadas em uma fazenda
situada no distrito de Sobral – Ceará. As amostras coletadas foram acondicionadas em gelo
durante a viagem e, logo após a chegada ao laboratório, foram realizadas análises para sua
caracterização. O soro in natura foi distribuído em reatores, com acréscimo de nutrientes
essenciais para o desenvolvimento fúngico, cujas concentrações foram adaptadas de Pastore
(2010) (g/L): Sulfato de Amônio (0,1); Sulfato de Magnésio (1,0) e Fosfato de Potássio (1,0).
Além dos nutrientes, as concentrações de glicose foram (g/L): 50, 100 e 150, em
diferentes grupos de reatores, e para aqueles reatores com etanol, as concentrações foram
10mL/L (1%), 20mL/L (2%) e 30 mL/L (3%). Os reatores e meio fermentativo foram esterilizados
em autoclave a 121°C antes do inóculo.
 Montagem e operação dos reatores em batelada sob agitação
O substrato foi distribuído em alíquotas de 200 mL em erlenmayers e, logo após, o pH foi
ajustado para 2,5, por se tratar de um pH menos propício para proliferações de bactérias. O
ajuste foi feito utilizando ácido sulfúrico PA. Os reatores foram divididos em três grupos que
receberam glicose e os três grupos que receberam etanol como cossubstrato.
Os reatores com glicose foram denominados RFG (reatores com fungos e glicose), nas
concentrações de 50, 100 e 150 g/L e aqueles com etanol foram representados por RFE (reatores
com fungos e etanol) em concentrações de 10mL/L (1%), 20mL/L (2%) e 30 mL/L (3%), de modo
que foram montados 5 reatores para cada um dos cossubstratos mencionados, totalizando 15
reatores com glicose e 15 com etanol, os quais foram estudados nos tempos reacionais (TR) de 1,
2, 3, 4 e 7 dias. Todos foram incubados em mesa agitadora a uma temperatura de 30°C e agitação
de 150 rpm. No monitoramento foram realizadas análises de demanda bioquímica de oxigênio
(DQO), oxigênio dissolvido (OD) e pH. Todas as análises físicas e químicas foram executadas de
acordo com os métodos descritos no APHA (2005) e a de ácido cítrico pelo método modificado de
Marier & Boulet (1958).
Nas tabelas 1 e 2 os reatores estão esquematizados conforme cossubstrato e tempos
reacionais.

RESULTADOS
Na Figura 1 é apresentada a variação dos resultados para ácido cítrico em RGFI, II e III.
Dentre os reatores que continham glicose, o melhor acúmulo de ácido cítrico ocorreu em RFGI,
no 4º dia de operação, chegando a 0,51 g/L. Nos reatores RFGII e RFGIII o pico também ocorreu
no 4º dia, porém foram registrados valores mais baixos, acumulando 0,25 e 0,20 g/L de ácido
cítrico durante a fermentação, respectivamente.
Os dias 5 e 6 não foram avaliados e, provavelmente, pode ter ocorrido maior acúmulo que
não foi registrado, já que estavam com tendência ao acúmulo no 4º dia do processo.

Figura 1. Valores de Ácido Cítrico para RFGI (50 g/L de glicose), RFGII (100 g/L de glicose) e RFGIII
(150 g/L de glicose).
Papagianni et al (1999) em seus estudos contendo Aspergillus niger em diferentes
concentrações de glicose observaram que a taxa específica de produção de ácido cítrico diminuiu
com a diminuição da concentração inicial de glicose, mas tal taxa tende a aumentar durante a
fermentação a medida que a concentração de açúcar diminui, porém tais aumentos eram
observados quando a concentração de glicose foi mantida a 5g/L. Neste trabalho não foi medida
a concentração de glicose final, o que não permite determinar enfaticamente que as
concentrações aqui utilizadas apresentariam eficiência similar. O uso de uma baixa concentração
de glicose no reator RFGI favoreceu o acúmulo de ácido cítrico no caldo de fermentação, obtendo

valor de 0,51 g/L, mas tão importante quanto as concentrações utilizadas é o estudo da
morfologia de crescimento do fungo. Para os reatores contendo etanol, não houve acúmulo de
ácido cítrico em nenhuma das concentrações, somente decréscimo do valor inicial. Na Figura 2 é
mostrado como se deu o comportamento do ácido cítrico nos reatores com 1%, 2% e 3% do
álcool. No reator REF1% a concentração decaiu até o dia 2. Deste para o dia 3 ocorreu um
pequeno aumento de 0,2 g/L e, a partir daí, uma diminuição de 98,4% na produção do ácido
cítrico, com ligeira tendência de aumento do dia 4 ao dia 7, registrando‐se valor muito pequeno
da concentração de ácido cítrico, de 0,07 g/L. Para REF2%, a concentração de ácido cítrico teve
pequeno aumento do dia 2 ao dia 4 de 0,57g/L. Para REF3% a concentração do ácido aumenta do
dia 3 para o dia 4 em cerca de 0,3 g/L.

Figura 2. Variação da concentração de Ácido Cítrico em REF1%, REF2% e REF3%.
Em todos os reatores com glicose foi observada diminuição da concentração de DQO,
como mostrado na Figura 3, coincidindo com o pico na produção de ácido cítrico. Os reatores
RFGI foram os que mais acumularam ácido cítrico, o que ficou refletido na menor redução de
DQO observada em relação aos reatores que receberam etanol, o que ocorreu porque o ácido
cítrico, como é matéria orgânica, foi contabilizado na análise de DQO. Isto mostrou que houve
um aproveitamento da matéria orgânica inicial, com sua conversão em ácido cítrico, produto de
grande interesse econômico.

Figura 3. Variação da demanda química de oxigênio (DQO) em RFGI (50 g/L de glicose), RFGII (100
g/L de glicose) e RFGIII (150 g/L de glicose).
Na Figura 4 é mostrada variação da concentração de matéria orgânica nos reatores com
etanol. Em relação à variação de DQO, verificou‐se que nos reatores com etanol houve um
decréscimo pouco considerável, com breves picos no dia 4 para REF1% e valor igual ao de início
em REF2%. Tal fato pode ser atribuído à provável contaminação destes reatores. Em REF2% e
REF3% também houve decaimento com tendência ao aumento da produção de ácido cítrico a
partir do dia 3. A partir do dia 3 verificou‐se que a DQO aumentou em todos os reatores, como
possível reflexo do crescimento de biomassa e da produção de metabólitos.

Figura 4. Variação da demanda química de oxigênio (DQO) em REF1%, REF2% e REF3%.
O pH do meio é importante em dois momentos diferentes na fermentação, por diferentes
razões. Em primeiro lugar, os esporos exigem um pH maior que 5 para germinar. Em segundo
lugar, o pH para a produção de ácido cítrico deve ser menor que 2. Um pH baixo, reduz o risco de
contaminação da fermentação por outros microrganismos, além de inibir a produção de ácidos
orgânicos indesejados, como ácido glucônico e o ácido oxálico, fazendo com que a recuperação
de ácido cítrico seja mais simples. A captação de amônia pela germinação dos esporos provoca
uma queda no valor de pH e aumentá‐lo para 4,5 reduz o rendimento do ácido cítrico em até
80%. (PAPAGIANNI, 2004).

Um baixo valor de pH é essencial para uma produção máxima de ácido cítrico, conforme
destacaram Grewal e Kalra (1995), mas o pH inicial para o processo de fermentação irá depender
da fonte de carbono a ser utilizada, assim como um pH na faixa de 2,0 como valor ótimo para
quase todos os cossubstratos. Na Figura 5 é registrado o aumento do pH com o passar dos dias, e
de acordo com Trabulsi e Alterthum (2004), mesmo que o pH ótimo dos fungos esteja entre 5, 6
e 7, a maioria das espécies admite variações mais abrangentes. No caso do Aspergillus niger
AN400, essa variação é entre 1,5 e 11.

Figura 5. Variação do pH em RFGI (50 g/L de glicose), RFGII (100 g/L de glicose) e RFGIII (150 g/L
de glicose).
Nos reatores com etanol não houve alterações significativas nos valores de pH conforme
mostra a Figura 6.

Figura 6. Variação do pH em REF1%, REF2% e REF3%.

CONCLUSÃO
A aplicação da espécie fúngica Aspergillus niger AN400 é viável para fermentar soro de
leite no intuito de produzir ácido cítrico e o uso de uma baixa concentração de glicose favoreceu
o acúmulo de ácido cítrico no caldo de fermentação, obtendo valor de 0,51 g/L. Outras faixas de
pH devem ser testadas para buscar a otimização da fermentação. O efeito do etanol sobre a
produção de ácido cítrico, em alguns estudos, sugere que o etanol pode sim ser utilizado como
uma fonte de carbono para ser convertido no ácido em questão, no entanto, aumentar a
concentração de etanol tende a diminuir a sua produtividade. As concentrações utilizadas neste
estudo não mostraram produção satisfatória. Isto pode ser devido ao fato da concentração no
meio perturbar o metabolismo de fungos resultando na diminuição da produção do ácido cítrico,
ao tipo de substrato envolvido, assim como a estimulação da produção pode ser afetada pela
espécie utilizada.
Nos dias 5 e 6 pode ter ocorrido acúmulo nos reatores com glicose, pois notou‐se um
aumento da produção no dia 4, ao passo que nos reatores com etanol, após acentuada queda,
notou‐se uma tentativa de produção também no dia 4, com exceção do REF1%, e que em outros
estudos quantidades viáveis foram observadas após 8 dias de período de fermentação.
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RESUMO
Um dos grandes problemas associados aos aterros
sanitários é a possibilidade de poluição e contaminação
do solo, das águas superficiais e do lençol freático pelo
lixiviado. Uma das formas de reduzir ao mínimo o
impacto ambiental provocado pelo aterramento de
resíduos sólidos é o tratamento dos líquidos produzidos
no aterro. A partir desse cenário, o presente trabalho
teve como objetivo determinar a menor concentração
de cal hidratada usada como coagulante e o menor
tempo de coagulação no tratamento de lixiviado para
promover a maior remoção de cor. A pesquisa foi
desenvolvida em escala de laboratório. O tratamento do
lixiviado por precipitação química foi realizado por

bateladas em jar test. Variou‐se o tempo de coagulação
e a concentração da cal como coagulante para alcançar
os objetivos do trabalho. O estudo concluiu que os
melhores resultados para remoção de cor ocorreram
com pH maior do que 11, tempo de coagulação de 15
segundos e concentração de cal maior do que 20 g/L.
Nesse trabalho ficou evidente que a precipitação
química com cal hidratada é um processo eficiente na
remoção de cor do lixiviado. Paralelamente, é possível
remover nitrogênio e fósforo em função da elevação do
pH da massa líquida. A favor da cal está a natureza do
lixiviado, os custos e a disposição desse produto no
comércio
de
cidade
médias
e
pequenas.

PALAVRAS‐CHAVE: Lixiviado, tratamento físico‐químico, cal.

USE OF CHEMICAL PRECIPITATION WITH LIME HYDRATED TO REMOVE COLOR IN LEACHED
ABSTRACT
One of the major problems associated with landfills is
the possibility of pollution and contamination of soil ,
surface water and groundwater by leachate . One way to
reduce the environmental impact caused by the
grounding of solid waste to a minimum is the treatment
of liquid produced at the landfill . From this scenario, the
present study aimed to determine the lowest
concentration of hydrated lime used as coagulant and
shorter coagulation in the treatment of leachate to
promote greater color removal . The research was
conducted on a laboratory scale . The treatment of the
leachate by chemical precipitation was performed in
batches jar test . Was varied clotting time and the
KEY‐WORDS: Leachate, physical‐chemical treatment, lime.

concentration of lime as a coagulant to achieve work
objectives . The study concluded that the best results for
color removal occurred at pH greater than 11, the
coagulation time of 15 seconds and lime concentration
greater than 20 g / L. In this work it became evident that
the chemical precipitation with hydrated lime is an
efficient process for removing color of the leachate . In
parallel , it is possible to remove nitrogen and
phosphorus due to the increase of the pH of the liquid
mass . In favor of lime is the nature of the leachate ,
costs and disposal of this product in trade in medium
and
small
city.

USO DE PRECIPITAÇÃO QUÍMICA COM CAL HIDRATADA PARA REMOVER COR EM LIXIVIADO.
INTRODUÇÃO
Os esforços humanos de afastar os resíduos sólidos das áreas urbanas não é um privilégio
da civilização moderna, uma vez que tal hábito persiste ao longo dos anos. É comum encontrar
na literatura especializada em resíduos sólidos relatos de civilizações que aterravam seus
resíduos (Lima, 1991). O desenvolvimento da técnica de aterrar resíduos proporcionou o que
denominamos de aterro sanitário. Atualmente, esta é uma das soluções técnicas para disposição
final dos resíduos sólidos mais empregada em função da facilidade na execução e o custo
operacional baixo.
Um dos grandes problemas associados aos aterros sanitários é a possibilidade de poluição
e contaminação do solo, das águas superficiais e do lençol freático pelo lixiviado. Uma das formas
de reduzir ao mínimo o impacto ambiental provocado pelo aterramento de resíduos sólidos é o
tratamento dos líquidos produzidos no aterro. Segundo Kang et al (2002), a maior fração da
matéria orgânica presente em lixiviados corresponde a compostos húmicos e fúlvicos que são
resistentes ao tratamento biológico. De acordo com Pacheco e Peralta‐Zamora (2004), os
lixiviados apresentam concentrações elevadas de substâncias recalcitrantes que proporcionam
cor ao líquido. Conforme preconizam Renou et al (2008), os processos físico‐químicos utilizados
no tratamento de chorume incluem a redução de sólidos em suspensão, partículas coloidais, cor
e compostos tóxicos por meio dos processos de coagulação/floculação e decantação. Essa técnica
de tratamento físico‐químico amplamente utilizada em sistemas de abastecimento de água e no
tratamento de efluentes urbanos e industriais, também tem sido estudada como alternativa para
o tratamento de lixiviado de aterro sanitário (Nunes, 2004). O processo de coagulação‐
floculação‐sedimentação é função das características do líquido a ser tratado e sofre a influência
do tipo e da dosagem do coagulante utilizado, do pH de coagulação, do tempo e do gradiente de
velocidade de mistura rápida e de floculação (Di Bernardo e Dantas, 2005). Segundo (Felici,
2010), a escolha do tipo do coagulante empregado no tratamento físico‐químico deve levar em
consideração as questões técnicas, econômicas e ambientais, além das características do líquido
a ser tratado. A eficiência do processo de coagulação‐floculação‐sedimentação depende também
da dosagem do coagulante utilizado. A partir do cenário apresentado, o presente trabalho teve
como objetivo determinar a menor concentração da cal hidratada usada como coagulante e o
menor tempo de coagulação no tratamento de lixiviado para promover a maior remoção de cor.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Água e Esgoto do Campus Vitória da
Conquista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O tratamento do
lixiviado por precipitação química foi realizado em batelada no jar test da marca Policontrol
modelo Floccontrol 6 provas. Como coagulante foi utilizado a cal hidratada nas concentrações
apresentadas na Tabela 1. A batelada era composta pelas fases de coagulação, floculação e
decantação. Os tempos de coagulação, tempo de floculação, tempo de decantação e gradientes
de velocidades estão presentes na Tabela 1.
Tabela 1 – Faixa de concentração da cal hidratada.

PARÂMETROS OPERACIONAIS

FAIXA DE VALORES

GRADIENTE DE VELOCIDADE NA
COAGULAÇÃO (s‐1)

300

GRADIENTE DE VELOCIDADE NA
FLOCULAÇÃO (s‐1)

100

GRADIENTE DE VELOCIDADE NA
DECANTAÇÃO (s‐1)

0

TEMPO DE COAGULAÇÃO (s)

5‐15‐30‐45‐60.

TEMPO DE FLOCULAÇÃO (MIN.)

60

TEMPO DE DECANTAÇÃO (MIN)

60

CONCENTRAÇÃO DA CAL (g/L)

0,5‐1‐1,5‐2‐2,5‐5‐7,5‐10‐12,5‐15‐17,5‐20‐22,5‐25‐27,5‐30‐32,5‐35‐37,5‐40‐42,5‐
45‐47,5‐50‐52,5‐55‐57,5‐60‐62,5‐65‐67,5‐70‐72,5‐75‐77,5‐80‐82,5‐85‐87,5‐90‐
92,5‐95‐97,5‐100‐102,5‐105‐107,5‐110‐112,5‐115‐117,5‐120

Os ensaios no jar test foram realizados com controle de temperatura. Para manter a
temperatura constante, utilizaram‐se duas bandejas de plástico cheias com água. Em cada uma
das bandejas foram instalados um aquecedor de aquário Roxin de 100 watts ajustado para 27º C
e uma moto bomba da marca Sarlobetter modelo S160 para manter a água em circulação. Nessas
bandejas com o sistema de aquecimento foram colocados os reatores do jar test. A fixação da
temperatura tem como finalidade reduzir o efeito da agitação molecular na viscosidade do
chorume e na constante de reação do cálcio.
O lixiviado utilizado na pesquisa era coletado semanalmente no aterro sanitário de Vitória
da Conquista e armazenado em freezer. Antes do lixiviado ser submetido ao tratamento, a massa
líquida era aquecida até a temperatura de 27°C com o auxílio de aquecedores de aquário da
marca Minimum Water Level MJ‐100.
O lixiviado bruto e tratado foram submetidos as análises apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros analisados nas amostras de lixiviado.
PARÂMETRO

REFERÊNCIA

TEMPERATURA

APHA (1995)

COR

APHA (1995)

pH

APHA (1995)

A pesquisa teve início em junho de 2012 e término em dezembro de 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos estão apresentados nas Figuras 1. Analisando‐se esses dados,
constatou‐se o aumento do pH à medida que a concentração da cal hidratada foi elevada. A
partir da concentração de 40 g/L da cal, observa‐se que o pH tende para uma assíntota horizontal
passando pelo valor 12. A alcalinização com cal hidratada do lixiviado promove a conversão de
bicarbonatos em carbonatos, permitindo assim a pronta precipitação do carbonato de cálcio
formado em virtude da adição do cálcio presente na cal. O resultado desse processo é o aumento
do pH com o consumo total dos bicarbonatos. De acordo com Richter (2009), pH acima de 8,2
indica ausência de gás carbônico livre. O aumento do pH está associado ao consumo da acidez do
chorume. Esse processo indica também a remoção de gás sulfídrico e ácidos húmicos, fúlvicos e
himatomelânicos (Libânio, 2010). Tal assertiva contribui para explicar o aumento da remoção de
cor à medida que aumenta a concentração da cal na coagulação e o pH do lixiviado tratado.
Segundo Giordano et al (2011), o ponto ótimo da adição da cal hidratada para tratamento de
lixiviado ocorre próximo do pH igual a 11. Na Figura 1, constata‐se que a remoção de cor do
lixiviado ocorre de forma mais acentuada para pH superior a 11 independente do tempo de
coagulação. Analisando os gráficos de pH, constata‐se que o pH alcança o valor 11 com a menor
concentração de cal para 15 segundos como tempo de coagulação. Ao verificar o gráfico de cor
para esse tempo, observou‐se os melhores resultados de eficiência na remoção da cor com a
menor concentração de cal. Foi possível obter eficiência na remoção de cor até de 86% com 20
g/L de cal como coagulante. A estimativa da melhor dosagem do coagulante e do tempo de
coagulação contribui de forma contundente com a redução do consumo da cal, de geração de
lodo e do consumo de energia com agitação.
Nos demais tempos de coagulação e concentração do coagulante usado, foi possível obter
resultados semelhantes a eficiência com tempo de coagulação de 15 s e concentração de 20 g/L
do coagulante, mas com o consumo elevado da cal, consequentemente com maior produção de
lodo, e com maior tempo de agitação.
Segundo Nunes (2004), a adição do hidróxido de cálcio ao lixiviado provoca a precipitação
da matéria orgânica e, consequentemente nitrogênio orgânico. Ainda segundo esse autor, ocorre
a formação de um precipitado em função da reação química da cal com os componentes do
lixiviado. O pH acima de 10 provoca o excesso de cálcio que reage com o fósforo formando
precipitado na forma de hidroxiapatita (Tchobanoglous et al, 2003). Segundo von Sperling (1997),
valores de pH acima de 11 provoca a remoção do nitrogênio amoniacal da massa líquida em
função da solubilidade baixa da amônia. A multiplicidade dos compostos formadores do lixiviado
e a variação sazonal desse líquido balizam a variação da eficiência do tratamento físico‐químico
empregando cal hidratada como coagulante. Segundo Giordano et al (2011), a clarificação do
lixiviado por sais de ferro ou alumínio, como coagulante, formados pelos ânions cloreto (Cl‐) e
sulfato (SO4=) permite que estes permaneçam solúveis após a coagulação, aumentando a
concentração de sólidos dissolvidos. No caso do uso da cal, tem‐se como produto carbonato de
cálcio que atua como coagulante e que em pH ótimo prepondera a precipitação do composto.
A temperatura no jar test foi monitorada ao longo da pesquisa. No decorrer dos ensaios, a
temperatura foi mantida em 27°C. A fixação da temperatura reduziu o efeito da agitação
molecular na viscosidade do lixiviado e na constante de reação do cálcio presente na cal.

(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

(d)

(d)

(e)

(e)

Figura 1 – Variações da cor e do pH do lixiviado bruto e tratado para os tempos de coagulação de
5 (a), 15 (b), 30 (c), 45 (d) e 60 s (d), respectivamente. (ND=não determinado).
CONCLUSÃO
A presença de cor elevada no lixiviado implica em dosagens mais significativas da cal
hidratada para promover a precipitação química das substâncias responsáveis pela coloração
escura do líquido. Observou‐se que os melhores resultados para remoção de cor ocorrem com
pH maior do que 11, tempo de coagulação de 15 segundos e concentração da cal maior do que

20 g/L. Nesse trabalho ficou evidente que a precipitação química com cal hidratada é um
processo eficiente na remoção de cor do lixiviado. Paralelamente, é possível remover nitrogênio
e fósforo em função da elevação do pH da massa líquida. A favor da cal está a natureza do
lixiviado, os custos e a disposição desse produto no comércio de cidade médias e pequenas. Além
disso, a simplicidade no manuseio do produto. A variação da composição do lixiviado ao longo do
tempo influencia na eficiência do tratamento. Logo, a definição da dosagem da cal e do tempo de
coagulação devem ser definidos em ensaios de tratabilidade. O lodo gerado no tratamento pode
ter como destino final o próprio aterro sanitário ao ser misturado com o material de cobertura
em função das características da cal como aglomerante. Além disso, o material contido no lodo é
proveniente do lixiviado que por sua vez é produzido no aterro sanitário.
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RESUMO
No contexto da problemática da contaminação
por gasolina, este trabalho objetivou‐se avaliar a
remoção de BTEX em diferentes condições nutricionais,
uma sem nutrientes e outra com nutrientes e fonte de
cossubstrato utilizando‐se de bioreactor de leito fixo e
coamento continuo inoculado com fungos. Houve
significativa melhora na remoção de matéria orgânica,
em termos de DQO, de 21% na fase 1 e 41% na fase 2.
Com relação aos compostos BTEX, foram alcançados os
percentuais de remoção de 96% na Fase 1 e 97% na Fase
2 para benzeno; 95% na Fase 1 e 93% na Fase 2 para

tolueno; 65% na Fase 1 e 79% na Fase 2 para
etilbenzeno; 89% na Fase 1 e 86% na Fase 2 para m, p‐
xileno e 87% na Fase 1 e 88% na Fase 2 para o‐xileno.
Quanto ao pH médio de entrada da Fase 1 foi de 4,0,
tendo o mesmo permanecido estável (3,9).
Diferentemente desta Fase, o pH acidificou para 3,0.

PALAVRAS‐CHAVE: BTEX, matéria orgânica, nutrientes, gasolina.

MODIFICATION OF NUTRITIONAL CONDITIONS ON REMOVAL OF BTEX AND ORGANIC MATTER
In the context of the problem of contamination
by gasoline, this study aimed to evaluate the removal of
BTEX in different nutritional conditions, one without and
one with nutrients and nutrient source cossubstrat using
a fixed‐bed bioreactor and keep ing courses inoculated
with fungi. There was significant improvement in the
removal of organic matter in terms of COD, 21% in
phase 1 and 41% in phase 2. Regarding BTEX
compounds, the percentage removal of 96% in Phase 1

KEY‐WORDS: BTEX, organic matter, nutrients, gasoline.

and 97% were achieved in Phase 2 for benzene; 95% in
Phase 1 and Phase 2 93% to toluene; 65% in Phase 1 and
79% in Phase 2 for ethylbenzene; 89% at Stage 1 and
86% in Phase 2 for m, p‐xylene and 87% in Phase 1 and
Phase 2 88% for o‐xylene. As to the average pH of the
entry Stage 1 was 4.0, and the same remained stable
(3,9). Unlike this phase, acidified to pH 3.0.

ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES NUTRICIONAIS NA REMOÇÃO DE BTEX E MATÉRIA
ORGÂNICA
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, o aumento populacional e o consequente aumento das atividades
industriais vêm contribuindo para o avanço dos problemas ambientais, principalmente com
respeito à preservação das águas superficiais e subterrâneas. Em função deste fato, a legislação
vem se tornando cada vez mais restritiva e a fiscalização mais presente. Entretanto, relatos de
despejos de toneladas de resíduos em córregos, rios e mares são ainda bastante frequentes em
todo o mundo.
Segundo o relatório apresentado em 2001 pela Agência Nacional de Águas, cerca de 70% dos rios
que fazem parte das bacias hidrográficas que vão do Sergipe ao Rio Grande do Sul apresentaram
altos índices de contaminação, principalmente por efluentes urbanos contaminados pelo
vazamento de gasolina de postos de combustível, substâncias lixiviadas de grandes lixões e
agrotóxicos (TIBURTIUS et al. 2004).
A gasolina é um dos derivados do petróleo mais requisitados no mundo. É uma mistura complexa
de hidrocarbonetos com ponto de ebulição entre 30 e 250°C, envolvendo mais de 1200
compostos de carbono, dentre estes, os aromáticos. Os hidrocarbonetos benzeno, tolueno,
etilbenzeno e xileno que possuem o anel benzênico em sua estrutura, são os constituintes da
gasolina que primeiro atingem o lençol subterrâneo quando ocorrem vazamentos (SILVA, 2008).
Bono et al.(2001) destacaram que os hidrocarbonetos aromáticos provocam vários males à saúde
devido à toxicidade e/ou carcinogenicidade dos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos).
Também advertiram que a inalação de tolueno ou xilenos pode induzir distúrbios no modo de
falar, na visão, audição, no controle dos músculos e outros, além de sugerirem a associação entre
benzeno e xilenos o surgimento de tumores cerebrais. Por isso existe um interesse crescente de
se entender o destino e as formas de degradação dos hidrocarbonetos derivados do petróleo em
geral para que haja o desenvolvimento de métodos mais eficientes de remoção dos mesmos do
meio ambiente.
Muitos pesquisadores buscam novas tecnologias que torne o processo de degradação do BTEX
mais eficiente para que sejam atendidas as exigências por parte dos órgãos ambientais, e que
sejam processos menos onerosos com unidades mais compactas que operem com maior
flexibilidade e com bom desempenho na remoção dos compostos, e que tenham menor custo de
instalação e manutenção.
A vantagem em se utilizar fungos está relacionada à tolerância a maiores concentrações de
produtos tóxicos, à capacidade de crescer sob condições ambientais de estresse, como em meios
com baixos valores de pH, por exemplo, e ainda suportar meios pobres em nutrientes (GRIFFIN,
1994).
Com isso, buscando melhorar as condições para o aprimoramento do tratamento o trabalho teve
como objetivo avaliar a remoção de BTEX em diferentes condições nutricionais, uma sem
nutrientes e outra com nutrientes e fonte de cossubstrato.

MATERIAIS E MÉTODOS
Água contaminada com gasolina
A água contaminada com gasolina foi preparada pelo contato de gasolina comercial,
caracterizada pela presença de 25% de etanol, com água de torneira acrescida de macro e
micronutrientes, por aproximadamente 12 horas. Experimentalmente foi utilizada a proporção
de 10 mL de gasolina para cada litro de água, proporção adaptada de Tiburtius et. al. (2005).
Após o contato de 12 horas, a fração aquosa foi separada da gasolina por decantação simples,
adicionada de estreptomicina 0,03 mg/L e ajustado o pH para 4,5 (melhor faixa de pH para
desenvolvimento de fungos), e introduzida nos reatores (GRIFIN, 1994).
Na Tabela 1 são mostrados os nutrientes utilizados na água contaminada com suas fórmulas
químicas e concentrações.
Tabela 1. Nutrientes adicionados à água contaminada com gasolina.
Nome
Fórmula
Concentração
Glicose
C6H12O6
Sulfato de amônio
(NH4)2SO4
Nitrato de sódio
NaNO3
Fosfato dihidrogeno de
KH2PO4
potássio
Sulfato de magnésio
MgSO4
Cloreto de cálcio
CaCl2.2H2O
dihidratado
Ácido molibídico
H2MoO4
Sulfato de manganês
MnSO4.5H2O
pentahidratado
Sulfato de zinco
ZnSO4
Fonte: adaptado de Rodrigues (2006).

1 g.L‐1
0,5 g.L‐1
0,5 g.L‐1
0,1 g.L‐1
0,13 g.L‐1
0,01 g.L‐1
0,025 g.L‐1
0,025 g.L‐1
0,02 g.L‐1

Cultivo dos fungos
O cultivo e produção dos fungos foi realizado de acordo com os procedimentos descritos em
Sampaio (2005). O fungo Aspergillus niger AN‐400 foi cultivado, idividualmente, em placas de
Petri com meio de cultura Agar Sabouraud Dextrose, acrescido de 0,03 g estreptomicina/L
(antibiótico para minimizar a proliferação bacteriana) e de 1mL de solução Vishniac por litro de
meio de cultura. A solução Vishniac foi preparada com (g/L): 4,4 de ZnSO4 .7H2O, 1,0 de MnCl2
.4H2O, 0,32 de CoCl2.6H2O, 0,32 de CuSO4.5H2O, 0,22 de (NH4)6Mo7O24.4H2O, 1,5 de CaCl2.2H2O,
1,0 de FeSO4.7H2O.
O meio foi previamente esterilizado em autoclave a 121ºC, durante 15 minutos. Após a
repicagem, as placas com esporos foram mantidas a uma temperatura de ± 28ºC e, após 10 dias,
observou‐se o crescimento dos esporos por toda a superfície das placas, procedendo‐se, então, a
remoção dos mesmos.
No procedimento de remoção dos esporos das placas de Petri foi utilizada solução de Tween 80
para facilitar a raspagem. Em seguida, os esporos foram transferidos para tubos de ensaio,

previamente esterilizados, para posterior contagem, tendo‐se retirado dos tubos de ensaio 50 L
da suspensão de esporos, previamente agitada em agitador Vórtex, mais 950 L de água
destilada estéril, perfazendo diluição de 1:20. Assim, transferiu‐se 20 L da solução preparada
para uma câmara de Neubauer com profundidade de 0,1 mm e área mínima de 1/400 mm2. A
contagem dos esporos foi realizada em microscópio ótico de campo claro, com aumento de 400
vezes em 16 campos.
Imobilização da biomassa fúngica
A biomassa foi imobilizada em cubos de polipropileno (1 cm de aresta) acondicionados em redes
de polietileno, no interior de frascos erlenmeyer de 250 mL. Os cubos foram imersos em 200 mL
de meio de crescimento, sendo a glicose adicionada na concentração de 5 g/L de glicose, e
estreptomicina a 0,03 g/L.
O inóculo, na forma de suspensão de esporos foi adicionado na concentração de 2 x 106
esporos/mL. Os frascos permaneceram sob agitação de 150 rpm durante 72 h, de modo que, ao
completarem 24 horas, o meio usado foi substituído por um novo. Após a imobilização da
biomassa, as mantas foram transferidas para o reator de leito fixo e fluxo ascendente para
partida do mesmo, sendo previamente lavadas com água destilada e autoclavadas para remoção
do excesso do meio de crescimento.
Montagem e operação do bioreator contínuo
O reator de leito fixo e escoamento contínuo ascendente foi construído em acrílico, possuindo
estrutura cilíndrica e volume total de 4,5 L; diâmetro externo de 100 mm, espessura das paredes
de 5 mm e altura de 0,8 m, com entrada para afluente e saída para efluente e entrada para
aeração, fornecida por mini‐compressor de ar (vazão de ar de 150 L/h e potência de 5 W).
A Figura 2 apresenta o esquema do reator utilizado na pesquisa.
Figura 2. Esquema do reator de leito fixo e escoamento ascendente utilizado na pesquisa para o
tratamento de água contaminada com BTEX.

Fonte: adaptado de Rodrigues (2006).

Ao longo do eixo longitudinal do reator foram colocados contentores, na forma de placas
perfuradas de PVC, possuindo no centro passagem para uma haste em inox, fixada por encaixe
no fundo do reator, com a função de evitar o deslocamento do meio suporte e seu conseqüente
arraste do reator.
Antes da partida do reator, a biomassa de Aspergillus niger AN400, imobilizada em cubos de
poliuretano, foi adicionada ao mesmo e alimentada por uma semana com água e nutrientes já
mencionados para adaptação ao reator e logo em seguida o reator foi alimentado com água
contaminada com gasolina por uma semana para verificação da adaptação da biomassa ao meio
em que seria trabalhado.
A operação dos reatores foi dividida em duas fases distintas segundo a não adição (Fase 1) e
adição de nutrientes (Fase 2) do meio, correspondendo a Fase 1 da primeira à quinta coleta e a
Fase 2, da sexta à décima coleta.
Variáveis analisadas
Todas as análises físico‐químicas foram realizadas segundo métodos descritos em APHA (2005). A
determinação da concentração de BTEX foi determinada por cromatografia gasosa, utilizando‐se
um cromatógrafo gasoso Perkin Elmer (modelo Clarus 500) com detector de ionização por chama
acoplado a um amostrador headspace (GC/FID/HS), com 5 ml da amostra no frasco de
headspacee trinta minutos padronizados para posterior injeção. Foi utlizada coluna capilar Elite‐5
(30 m, 0,25 mm, 0,25 μm). As condições cromatográficas foram: nitrogênio como gás de arraste
(1,0 mL/min), volume de injeção de 1 μL, injetor a 280 ºC, detector a 280 °C, temperatura inicial
do forno de 50 °C por 2 min, seguido de rampa de aquecimento (5 ºC/min) até a temperatura
final de 100 °C com permanência de 1 min.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O percentual de remoção médio da Fase 1 foi de 21% e da Fase 2 foi de 41%. A partir dos dados
obtidos, verificou‐se que a adição dos nutrientes beneficiou a eficiência de remoção da matéria
orgânica. Este fato deve‐se não pela remoção desses compostos do meio, pois se encontravam
em baixíssimas concentrações, mas pelo benefício ao metabolismo fúngico que esses macro e
micro nutrientes proporcionam.
Segundo Esposito e Azevedo (2010) os macronutrientes como nitrogênio, fósforo e o enxofre são
essenciais para o metabolismo fúngico na síntese de macromoléculas celulares de interesse
celular e os micronutrientes, muitas vezes chamados de elementos traço, são importantes para
cumprir as funções de coenzimas ou co‐fatores enzimáticos, para transferir elétrons em reações
de óxido‐redução e como reguladores osmóticos.
Piubeli et. al. (2012) avaliaram a remoção de DQO em efluentes resultantes da produção de
petróleo utilizando bactérias isoladas do próprio efluente em reatores de bancada por um tempo
reacional de quatro dias com e sem adição de nutrientes. A concentração de DQO inicial foi de
4300 mg.L‐1. No experimento sem adição de nutrientes a remoção de DQO foi de apenas 20%, já
no experimento com adição de KH2PO4, NH4NO3 e alanina, a remoção de DQO foi de 67%. Esses
resultados, assim como os da presente pesquisa, demonstraram a importância dos nutrientes
para o melhor desempenho dos micro‐organismos.

Além disso, a biomassa fúngica ainda estava em adaptação às características da água
contaminada com gasolina, o que inicialmente pode ter exercido alguma toxicidade devido à
existência de inúmeros compostos, além dos BTEX que podem não ter sido degradados
completamente, contribuindo para a concentração ainda elevada de DQO efluente.
Pinheiro et al. (2009) utilizaram Aspergillus niger para remoção de benzeno e DQO de matriz
aquosa em reatores em batelada com biomassa dispersa. Foram avaliadas em três concentrações
de benzeno (v/v): 10%, 5% e 1%. As remoções obtidas foram de 37%, 76% e 34%, nas
concentrações iniciais de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os valores de Pinheiro et al. (2008)
foram alcançados em 5 dias de tempo reacional em batelada, enquanto que neste estudo foram
alcançados em TDH de 12 horas em reator contínuo de leito fixo e fluxo ascendente.
Portanto, comparando com os resultados obtidos por Pinheiro et al. (2008), os resultados desta
pesquisa apresentaram‐se bastante favoráveis no tocante à remoção de matéria orgânica.
Provavelmente, a imobilização da biomassa fúngica, que, segundo Pietro et al. (2002), ajuda na
adaptação do micro‐organismo ao composto tóxico, tenha contribuído para resultados
superiores.
Segundo Rodrigues et al. (2006), os micro‐organismos assumem estratégias ecológicas para a
assimilação de um substrato, uma delas é o cometabolismo. De acordo com Khelifi et al. (2009)
ao serem expostos aos compostos de estrutura complexa, utilizam uma fonte mais facilmente
assimilável para obtenção de energia, para só então cometabolizar as moléculas mais complexas.
Então, adição de glicose assume importante papel na biodegradação dos compostos
recalcitrantes sendo justificado seu uso na pesquisa.
Na Figura 3 são apresentadas as concentrações de matéria orgânica, em termos de DQO, no
afluente e efluente ao reator de leito fixo e fluxo contínuo com fungos para cada coleta.
Figura 3. Concentração de matéria orgânica, em termos de DQO, no afluente e efluente ao reator
de leito fixo e fluxo contínuo ao longo das coletas.
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Com relação aos compostos BTEX, foram alcançados os percentuais de remoção de 96% na Fase
1 e 97% na Fase 2 para benzeno; 95% na Fase 1 e 93% na Fase 2 para tolueno; 65% na Fase 1 e
79% na Fase 2 para etilbenzeno; 89% na Fase 1 e 86% na Fase 2 para m, p‐xileno e 87% na Fase 1
e 88% na Fase 2 para o‐xileno.
Os resultados obtidos mostraram que no afluente indicou baixa homogeneidade das
características da água contaminada com gasolina que alimentava o reator. Devido à opção de se
utilizar de uma água contaminada, ou seja, água submetida ao contato com gasolina comercial
brasileira tipo C para se chegar a uma proximidade maior de uma situação real, já eram
esperadas oscilações das suas características iniciais, pois a gasolina tem composição variável.
Segundo Takeshita (2006), a gasolina é uma mistura complexa de hidrocarbonetos voláteis, cuja
composição relativa e características são variáveis e dependem da natureza do petróleo que a
gerou e da finalidade para qual foi produzida. Além disso, o autor ressaltou a ocorrência
frequente da prática da adulteração da gasolina, que envolve a modificação da sua composição
original através da adição de álcool etílico anidro em porcentagens superiores ao estabelecido
pela ANP e adição de solventes diversos como rafinados petroquímicos, tolueno e diesel. Essa
prática provoca intensas alterações nas propriedades físico‐químicas da gasolina.
É importante observar que as variações das características do efluente foram muito inferiores à
do afluente, ou seja, embora as características iniciais da água oscilassem bastante, o mesmo
aconteceu em menor proporção com o efluente do reator, mostrando a facilidade de adaptação
dos fungos à variação de concentração e a consequente estabilidade do sistema que manteve a
qualidade do efluente final embora a carga orgânica variasse muito.
Souza e Rosado (2009) destacaram que as vantagens da utilização de fungos em biorreatores ao
invés dos sistemas de tratamento convencional são justamente a atuação destes micro‐
organismos em concentrações altas e baixas de compostos tóxicos contaminantes e a atuação
em amplo espectro de pH, temperatura e salinidade, entre outros fatores.
A partir dos percentuais de remoção de cada composto BTEX, pode‐se avaliar que praticamente
não houve diferença entre as Fases 1 e 2, com exceção dos resultados para etilbenzeno, 65% de
remoção na Fase 1 e 79% de remoção na Fase 2. Isto demonstrou que a presença dos nutrientes
influenciou na melhor remoção desse composto no meio.

Na figura 4 são apresentadas as concentrações de benzeno(a), tolueno(b), etilbenzeno(c), o‐
xileno(d) e m,p‐xileno, no afluente e efluente ao reator de leito fixo e escoamento contínuo ao
longo das coletas.
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Muitos fungos filamentosos são capazes de degradar compostos monoaromáticos através do
sistema enzimático citocromo P‐450 monoxigenase. Por esse sistema enzimático, ocorre a
epoxidação do anel aromático para formar um intermediário instável, um óxido de areno. O
óxido de areno é imediatamente hidratado por uma epóxido hidrolase formando trasdihidrodiol
e, em seguida, por rearranjos não enzimáticos, se formando fenóis. A partir dos fenóis e
transdiidrodiol, os fungos podem produzir quinonas, e em alguns casos, produzem conjugados de
glicose, sulfato, xilose e ácido glicurônico (ESPOSITO e AZEVEDO, 2010).
Quanto ao pH médio de entrada da Fase 1 da Etapa 1 foi de 4,0, tendo o mesmo permanecido
estável, uma vez que o efluente apresentou praticamente o mesmo valor médio de pH (3,9); Já
na Fase 2 dessa mesma etapa, o pH médio de entrada também foi 4,0 e o pH médio da saída foi
de 3,0.
Figura 4. Valores de pH afluente e efluente ao reator de leito fixo e fluxo contínuo ao longo das
coletas.
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Segundo Rodrigues (2006), como resultado da degradação da matéria orgânica presente os
fungos realizam a produção de ácidos orgânicos como subprodutos de degradação, este fato
acarreta na diminuição do pH, como foi observado na Fase 2 da Etapa 1, quando, possivelmente,
os fungos encontraram melhores condições nutricionais e se adaptaram à carga tóxica exercida
pelos poluentes presentes no meio e promoveram a degradação da matéria orgânica, tendo
obtido o melhor percentual médio de remoção (41%) em comparação com a fase anterior, o que
ficou refletido na diminuição do pH do efluente.
Na Figura 4 são apresentados os valores de pH, no afluente e efluente ao reator de leito fixo e
fluxo contínuo com fungos quando da operação do reator.
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RESUMO
O semi‐árido brasileiro está concentrado no Nordeste do
Brasil, apresentando a mais diversa dentre as paisagens
do país. A vegetação dominante no semi‐árido do
Nordeste é a caatinga com baixa ou nenhuma
sustentabilidade, em função do pouco conhecimento do
homem do sertão que utiliza tecnologias quase sempre
agressivas ao solo, comprometendo assim a sua
qualidade. As Unidades de Conservação são hoje um dos
principais instrumentos de proteção da biodiversidade
no mundo. É importante salientar que o que caracteriza

a crise atual de biodiversidade é que ela não decorre de
catástrofes naturais, mas de eventos gerados pelos
humanos. Apesar de haver evidências concernentes ao
declínio do número de espécies devido às atividades
humanas em épocas remotas, nada se compara a crise
em curso. No Ceará o número de Unidades de
Conservação é significante, no entanto devemos adotar
um Sistema de Unidades de Conservação mais eficaz,
que cubra parcelas significativas do nosso Bioma
Caatinga que tem grande valor e legitimidade.

PALAVRAS‐CHAVE: Unidades de Conservação, Biodiversidade, Caatinga.

STORAGE UNITS AS TOOLS FOR CONSERVATION OF BIODIVERSITY CONSERVATION IN THE
SEMI‐ARID CEARENSE
ABSTRACT
The Brazilian region of semi‐arid climate is concentrated
in the Northeast Brazil, with the most diverse among
landscapes of the country. The dominant vegetation in
semi‐arid northeast is the savanna with low or no
sustainability, due to the little knowledge of the man’s
hinterland, who almost always uses aggressive soil
technologies, which compromises their quality. The
protected areas are one of the principal instruments for
the protection of biodiversity in the world. It is
important to note that the characterization of the

KEY‐WORDS: Protected Areas, Biodiversity, Caatinga.

current biodiversity crisis is that it is not due to natural
disasters, but the events generated by humans.
Although there is evidence related to the decline in the
number of species due to human activities in times past,
nothing compares to the crisis that is occurring. In Ceará
the number of protected areas is significant, however
we must adopt a more effective system of protected
areas covering significant portions of our Caatinga
Biome that has great value and legitimacy .

AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COMO FERRAMENTAS DE CONSERVAÇÃO NA PRESERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE DO SEMIÁRIDO CEARENSE

INTRODUÇÃO
O Brasil está entre os dezessete países que são considerados possuidores de maior
diversidade, estes contem cerca de 70% da biodiversidade mundial. O país está em primeiro lugar
nesta lista, pois abrange a maior diversidade biológica continental, abrigando a maior
biodiversidade do planeta juntamente com Indonésia, Peru, Colômbia e México. Detém ainda,
28% do que restam de matas tropicais do globo e a maior bacia hidrográfica. Apresenta o maior
número de espécies de psitacídeos, primatas, anfíbios, artrópodes, de plantas superiores e de
peixes de água doce. Ocupa, ainda, o 2° e 3° lugares em aves, répteis e palmeiras (GLOBAL
BIODIVERSITY, 1992). Segundo o Primeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre a
Diversidade Biológica, elaborado pelo MMA, o Brasil detém entre 10% e 20% de toda diversidade
biológica mundial (LIMA, 2008 p. 63) e o maior número de espécies endêmicas, a maior floresta
tropical que é a Amazônia, a Mata Atlântica, e o Cerrado (PÁDUA, 1997).
O semi‐árido brasileiro que está concentrado no Nordeste do Brasil, apresenta a mais
diversa dentre as paisagens do país, tanto em relação a geomorfologia quanto aos tipos de
vegetação. Refletindo na maior biodiversidade ambiental, na taxomia complicada dos grupos e
em padrões biogeográficos complexos em escalas relativamente pequenas. A vegetação
dominante no semi‐árido do Nordeste é a caatinga com baixa ou nenhuma sustentabilidade, em
função do pouco conhecimento do homem do sertão que utiliza tecnologias quase sempre
agressivas ao solo, comprometendo assim a sua qualidade. As consequências desse modelo
predatório se fazem sentir nos recursos naturais desse ecossistema, onde já se observam perdas
na diversidade da flora e fauna em função de alterações profundas no habitat, aceleração dos
processos erosivos e declínio da fertilidade do solo (ARAÚJO FILHO & BARBOSA, 2000). Apesar de
ser uma dos maiores biomas quanto a sua diversidade de paisagens, vegetação, existe um
enorme desafio quanto às propostas de conservação.
Devido ao desenvolvimento tecnológico e ao aumento populacional, com o passar do
tempo, muitas dessas áreas naturais foram sendo destruídas dando lugar à ocupação humana.
Toda essa evolução e ocupação desordenada trouxeram resultados negativos, colocando em
risco a perda dessa nossa diversidade onde animais e plantas foram e ainda estão sendo
eliminados, alguns desapareceram e outros, até os dias atuais, ainda correm risco de extinção. A
redução da cobertura vegetal dos ecossistemas terrestre, inclusive a caatinga, passa por
processos de desertificação que é consequência do uso inadequado e da exploração predatória
dos recursos naturais (CASTELLETTI et al., 2004).
Isso tudo resultou no que estamos vivendo, uma crise de biodiversidade, caracterizada
pela perda acelerada de espécies e de ecossistemas inteiros. Essa crise agrava‐se com a
intensificação do desmatamento nos ecossistemas tropicais, onde se concentra a maior parte da
biodiversidade. Segundo PÁDUA (1997), no Brasil, a perda e a fragmentação de hábitats afeta

todos os biomas, sendo mais grave na Mata Atlântica, onde a vegetação nativa ficou restrita a
pequenos fragmentos, mas também atinge extensas áreas no Cerrado, no Pampa e na Caatinga.
Apesar de ter impactos grandiosos, a perda de diversidade biológica é uma crise
silenciosa. Ela se assemelha aos problemas relativos à mudança global do clima. Mesmo
havendo alerta dos estudiosos não se teve a credibilidade. No entanto, a não implantação das
medidas de mitigação necessárias levou a uma situação irreversível a curto prazo, em que já não
se poderão reverter os efeitos para os próximos anos. O mesmo ocorre com a crise da
biodiversidade: por ser silenciosa, ela é ignorada ou objeto de descrença, o que poderá levar a
perda irreversível de espécies e ecossistemas e a uniformização da biótica do planeta.
Apesar de estarmos passando por essa crise na biodiversidade, possuímos áreas
protegidas que são consideradas todos os espaços territoriais de um país, terrestre ou
marinho, que apresentam dinâmicas de ocupação e uso, que são produção específica e gozam de
estatuto legal e regime de administração diferenciado (MEDEIROS et al, 2004). Elas são
representadas por diferentes tipologias e categorias, cuja implantação vem sendo feita desde o
início do século XX (MEDEIROS & GARAY, 2006; MEDEIROS, 2006).
Dentre essas áreas protegidas enquadramos as Unidades de Conservação que
são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção. (Lei 9.985/2000).
Para atingir esse objetivo de forma efetiva e eficiente, foi instituído o Sistema Nacional de
Conservação da Natureza (SNUC), com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. A
Lei do SNUC representa grandes avanços à criação e gestão das Unidades de Conservação nas
três esferas de governo (federal, estadual e municipal), pois ela possibilita uma visão de conjunto
das áreas naturais a serem preservadas. Além disso, estabeleceu mecanismos que regulamentam
a participação da sociedade na gestão das Unidades de Conservação, potencializando a relação
entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente.
No Brasil, cerca de 3,9% do território está sob proteção do governo federal, incluindo as
diversas categorias de manejo instituídas por governos estaduais e municipais, além das reservas
particulares do patrimônio natural (RPPN), (Atlas Ambiental de Porto Alegre, 2001). No Ceará, os
parques nacionais e estaduais, as estações ecológicas, os monumentos naturais, entre outras
unidades de conservação de proteção integral, abrigam apenas 2,16% da biodiversidade da
região, menos que um quarto dos 10% propostos pela IUCN (1993) e pela CDB (BRASIL, 2000).
E é através da observação da fragilidade do meio ambiente contra ação humana e da crise
ambiental da biodiversidade que este trabalho foi realizado, por meio de um estudo bibliográfico
com o objetivo de compreender as áreas protegidas do Semiárido cearense, o quão são
instrumentos importantes de conservação in situ da biodiversidade, sendo assim, consideradas
áreas fundamentais à manutenção da integridade de espécies, populações e ecossistemas,
incluindo os sistemas e meios tradicionais de sobrevivência de populações humanas.
METODOLOGIA

Para a realização deste estudo optou‐se por procedimentos metodológicos qualitativo
com um levantamento bibliográfico e coleta de dados secundários. Segundo SÍLVIO OLIVEIRA
(1999, p. 117) as abordagens qualitativas facilitam descrever a complexidades de problemas e
hipótese, bem como analisar a interação entre variáveis. Na definição de MARCONI e LAKATOS
(1990), a pesquisa bibliográfica permitirá a coleta de material já elaborado e publicado sobre o
tema da pesquisa, quais sejam publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, artigos, teses
e dissertações.
Inicialmente foi realizado um levantamento quanto‐qualitativa das Unidades de
Conservação localizados no estado de Ceará com bioma caatinga, realizando então uma analise
qualitativa das condições de preservações da caatinga.
A escolha do material foi mediante a leitura dos trabalhos encontrados em sites da
internet, que tivessem relacionados com temas de pesquisadores que se interessam em
desenvolver pesquisas que envolvessem o tema em questão.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Devemos ter em mente que conservar a biodiversidade significa proteger a multiplicidade
de formas de vida que se manifestam entre a crosta terrestre e a fina camada de gases que a
reveste, a chamada biosfera (WILSON, 1997). No Rio de Janeiro em 1992, foi realizada a
Convenção da biodiversidade que foi assinada por mais de 156 Estados durante a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde foi estabelecido em seu
artigo 6o a urgência de desenvolver estratégias, planos ou programas para se ter a conservação e
a utilização sustentável da biodiversidade, foi também necessário planejar métodos que
pudessem integrar de acordo com o caso a conservação e a utilização sustentável dos recursos
naturais. Assim, as áreas destinadas à conservação e a preservação da diversidade biológica
devem ser identificadas para assim haver a implementação de tais medidas.
As ações de conservação têm, no entanto, outro fundamento que vai muito além de
argumentos. Essas ações geram no mundo moderno um tipo de dever ético da espécie humana
com as outras espécies, tendo em vista o valor essencial da vida e de cada uma das espécies que
habitam o nosso planeta (LEOPOLD, 1949).
As Unidades de Conservação são hoje um dos principais instrumentos de proteção da
biodiversidade no mundo. Estima‐se que essas áreas existam em cerca de 80% dos países, e
cobrem cerca de 11,5% da superfície terrestre (MULONGOY e CHAPE apud BENSUSAN, 2006).
O Ceará hoje possui um número significativo de Unidades de Conservação, de acordo com
a SEMACE, 2008 o nosso Estado, possui um valor número significante de Unidades de
Conservação, se comparado a outros Estados da Região Nordeste. Isso se deve ao pioneirismo do
Estado em desenvolver métodos e programas de políticas públicas para a criação de áreas
protegidas.
Embora apresentando várias Unidades de Conservação, há uma grande concentração
dessas Unidades em áreas litorâneas ou de serras úmida, de um total de 43 Unidades, somente
três estão localizadas no Bioma Caatinga (SOUZA, 2000). A tabela 01 representa Unidades de
Conservação e Áreas Protegidas em relação às categorias de manejo que incluem as de Proteção
Integral e de Uso Sustentável, quantidade, tamanho, e proporção no Ceará.

Tabela 01 ‐ Unidades de Conservação e Áreas Protegidas em relação às categorias de manejo (PI,
Proteção Integral; US, Uso Sustentável), quantidade, tamanho, e proporção no Ceará.
Unidades de Conservação/ Área
protegida

Parque Nacional/Estadual*
Estação Ecológica*
Corredor Ecológico
Monumento Natural*
Jardim Botânico
Parque Ecológico
Área de Proteção Ambiental*
Floresta Nacional*
Reserva Extrativista*
Reserva Particular do Patrimônio
Natural*
Parque Botânico
Reserva Ecológica
TOTAL

Manejo

Número

Área(há)

Área/
CE (%)

PI
PI
PI
PI
PI
PI
US
US
US
US

4
3
1
2
1
4
24
2
1
11

18.034
25.077
19.405
16.666
19
1.839
2.730.895
38.860
601
9.708

0,37
0.51
0,4
0,34
0
0,04
55,93
0,8
0,01
0,02

PI
PI

1
6

190
1.515

0
0,03

60

2.862.813

58,63

Fonte – SEMACE e ICMBio, 2010. *UC conceituadas na Lei nº 9.985/00 (BRASIL, 2000).

No Brasil, cerca de 8,3% de sua área está protegida sob forma de Unidades de
conservação. A Caatinga é uma região importante que não só pelo fato de possuir riqueza e
diversidade de espécies foi preterida no processo de seleção de áreas prioritárias (MYRES, et al.
2000). Um outro motivo para ser rotulada como prioritária, foi o fato do bioma conter mais de 25
milhões de habitantes (IBGE‐ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que possuem um
modelo de vida inadequada e utilizam os recursos naturais de maneira imprópria. Esta realidade
resulta na transformação da Caatinga em um dos biomas mais ameaçados do país (CASTELLETTI,
2000).
Assim os humanos, como apenas mais uma das espécies do planeta, não tem o direito de
destruir as outras formas de vida, e sim como único ser possuidor de raciocínio lógico assumir o
dever de honrar pela conservação das mais distintas espécies viventes do nosso planeta. O ser
humano, como “o único ser capaz de compreender a grandiosidade do fenômeno da evolução
orgânica, tem o inalienável dever ético de permitir que ela mantenha o seu curso e que a
diversidade biológica permaneça exuberante” (CÂMARA, 2001, p. 174).
Entretanto, a diversidade, manifestada nas infinidades de espécies de distribuição
geográfica limitada, são frágeis a episódios mais violentos que as perturbações comuns (WILSON,
1994). Existem alterações que são capazes de provocar a eliminação de uma possível parcela
dessas infinidades de espécies, com o consequente rompimento da cadeia a que estava ligada
outra parcela de espécies, obstruindo‐se o ciclo de nutrientes e degradando‐ se o ecossistema.

Catástrofes perturbadoras podem resulta em comunidades diferentes daquelas já existiam
(WILSON, 1994; CREED, 2006).
É importante salientar que o que caracteriza a crise atual de biodiversidade é que ela não
decorre de catástrofes naturais, mas de eventos gerados pelos humanos. Apesar de haver
evidências concernentes ao declínio do número de espécies devido às atividades humanas em
épocas remotas, nada se compara a crise em curso. No momento, o declínio do numero de
espécies e o desaparecimento de hábitats alcançam níveis alarmantes, em extensão e rapidez,
comprometendo a capacidade de recuperação.
No Brasil existem áreas que precisam e devem ter prioridade para a conservação como a
Caatinga que é um ecossistema exclusivamente brasileiro e a porção que ainda não é
desertificada é muito rica (SILVA E DINNOUTI, 1999) outras áreas que merecem destaque quanto
à proteção são: Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal, assim como também a Amazônia.
A Caatinga é um bioma extremamente diversificado, no entanto não existem estudos
profundos na área, sendo um dos setores menos estudados do Brasil (SILVA E DINNOUTI, 1999).
Segundo NOGUEIRA‐NETO (1997), a experiência brasileira e internacional mostra que
para a efetiva proteção à biodiversidade é necessário que sejam criadas e implantadas Unidades
de Conservação. Essas áreas de preservação podem ser caracterizadas como bancos genéticos in
situ, constituídas não apenas por exemplares individuais da biota, mas também de ecossistemas
protegidos em larga escala, em áreas representativas de vários geobiomas climáticos.
De acordo com Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID,
1995) é recomendável que nestas grandes unidades a intervenção se faça rapidamente, com a
implementação de programas de conservação a longo prazo e de longo alcance, para que os
ganhos obtidos na conservação sejam efetivos e duradouros.
A figura da Unidade de Conservação aparece na legislação apenas em 1934, com a
instituição do primeiro Código Florestal (Decreto n° 23.793, de 1934). Apesar de haver um
processo histórico de degradação ambiental e um histórico de degradação dos biomas brasileiros
desde o período do descobrimento do Brasil, a regulamentação de áreas protegidas no nosso
país se deu tardiamente.
A criação da União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN) em 1948 foi um
marco para as Unidades de Conservação. Outro marco de fundamental importância para a
conservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade da vida humana foi a
Convenção sobre Diversidade Biológica homologada pelo Brasil e outros 156 países, durante a
Rio‐92 (SEMA, 1997). No entanto no Brasil só foi aprovar seu Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) em julho de 2000, através da lei n o 9.985que estabeleceu critérios e normas
para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação e regulamentou o art. 225, §
1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal (Brasil. Leis, Decretos, etc., 2000).
De acordo com MILANO et al. (1993) o Sistema de Unidades de Conservação deve
contemplar a conservação da diversidade biológica a longo prazo, centrando‐a como eixo
fundamental do processo conservacionista, além de estabelecer a necessária relação de
complementariedade entre as diferentes categorias de unidades de conservação, organizando‐as
em grupos de acordo com seus objetivos de manejo e tipos de uso: proteção integral e manejo
sustentado.

O poder público ao criar as unidades de conservação deve ser preceder estudos técnicos e
de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais
adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. Assim segundo o Segundo o
IBAMA, para ser aprovada uma proposta de criação de uma nova unidade de conservação esta
deve ser bem fundamentada do ponto de vista técnico‐científico.
Objetivando a melhoria do Sistema Brasileiro de Unidades de Conservação, o IBAMA, no
mesmo ano de sua criação (1989), encomendou à Fundação para a Conservação da Natureza –
FUNATURA, para realizar uma avaliação crítica das categorias de Unidades de Conservação
existentes. O produto final foi à elaboração de um Anteprojeto de Lei instituindo o novo Sistema
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (MERCADANTE, 2001).
De acordo com o SNUC todas as unidades de conservação devem dispor de um Plano de
Manejo. Este deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os
corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida
econômica e social das comunidades vizinhas. De acordo com o Cadastro das Unidades de
Conservação do MMA, o Brasil hoje conta com 705 Unidades de Conservação, sendo 48% de
Proteção Integral e 52% de Uso Sustentável.
Mesmo que vários mecanismos sejam utilizados para subsidiar as Unidades de
Conservação ainda se verifica um grande número destas Unidades que apresentam estruturas
inadequadas, provocando, em muitos casos, processos de fragmentação de ecossistemas, o que
em longo prazo, pode representar uma considerável perda da biodiversidade local (CÉSAR et. al.,
2003).
É necessário adotarmos um Sistema de Unidades de Conservação eficaz, que cubra
parcelas significativas da Caatinga, é de extrema importância, principalmente pelo fato deste
bioma ser exclusivo do Brasil e apresentarem umas das maiores diversidades biológicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de haver a instituição das Unidades de Conservação pelo do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação do Brasil, e o esclarecimento sucinto de seus objetivos e quais as
normas gerais que devem regê‐las, muitos aspectos e brechas devem ser implementadas, para
que com isso possa se ter uma real preservação da biodiversidade do Semi‐árido.
No Ceará o número de Unidades de Conservação é significante, no entanto devemos
adotar um Sistema de Unidades de Conservação mais eficaz, que cubra parcelas significativas do
nosso Bioma Caatinga que tem grande valor e legitimidade. Assim as Unidades de Conservação
cumprirão seu objetivo maior, o de manter os recursos naturais em seu estado original, para que
as gerações atuais e futuras também possam fazer a utilização destes.
Este artigo teve como objetivo mostrar com base conceitual, a compreensão das áreas
protegidas do Semiárido cearense, o quão são instrumentos importantes de conservação assim
apresentou de forma a propiciar o entendimento, a todos os segmentos da sociedade que se
interessam pela conservação da natureza, biodiversidade e da conservação das unidades de
conservação no Bioma caatinga.
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RESUMO
Nesta pesquisa foi estudada diferentes faixas de pH no
caldo fermentativo contendo soro de queijo e utilizando
a estirpe Aspergillus niger AN 400 para a fermentação
de ácido cítrico. Os reatores foram operados em mesa
agitadora com rotação de 150 rpm e temperatura de
30°C. As séries de reatores são representados por RF 2,5
com pH 2,5; RF 3,5 com pH 3,5; RF 4,5 com pH 4,5 e RF
5,5 de pH 5,5. Dentre eles, foi observado o acúmulo de
ácido cítrico de 0,25 g/L (RF 2,5), 0,48 g/L (RF 3,5), 0,009
g/L (RF 4,5) e nenhum acúmulo para os reatores RF 5,5.
Os reatores tiveram máxima de produção em tempos
reacionais distintos, havendo máxima no 3º dia para RF
2,5, em 24 horas para RF 3,5 e no 4º dia para RF 4,5.

Todos os reatores apresentaram redução de DQO no dia
correspondente ao pico de produção. O crescimento
fúngico ocorreu em todos os reatores da forma
filamentosa, exceto no RF 5,5, onde o crescimento foi
em forma de pellets. Em geral, o emprego do fungo
Aspergillus niger AN 400 foi satisfatória para a obtenção
de ácido cítrico através da utilização de soro de queijo, e
a faixa de pH mais viável para a produção de ácido
cítrico é a de 3,5.

PALAVRAS‐CHAVE: Fermentação, Soro de Queijo, Ácido Cítrico, Batelada, Aspergillus niger.

FERMENTATION CHEESE WHEY BY Aspergillus niger AN 400 FOR THE PRODUCTION OF CITRIC
ACID
ABSTRACT
This research was studied different pH ranges in
fermentation broth containing cheese whey and using
the Aspergillus niger AN 400 strain for the fermentation
of citric acid. The reactors were operated in shaker table
with speed of 150 rpm and temperature of 30°C. The
series of reactors are represented by RF 2,5 to pH 2,5;
RF 3,5 to pH 3,5; RF 4,5 to pH 4,5 and RF 5,5 to pH 5,5.
Among them it was observed accumulation of citric acid
0,25 g/L (RF 2,5), 0,48 g/L (RF 3,5), 0,009 g/L (RF 4,5) and
no accumulation in reactors RF 5,5. The reactors had
maximum production at different reaction times, with

maximum on the 3rd day to RF 2,5, in 24 hours to RF 3,5
and on 4th day to RF 4,5. All reactors showed reduction
in COD corresponding to the peak production day.
Fungal growth occurred in all reactors on filamentous
form, except in RF 5,5, where growth was in the form of
pellets. In general , the use of Aspergillus niger AN 400
was satisfactory for obtaining citric acid by using cheese
whey and the most feasible pH range for the production
of citric acid is 3,5.

KEY‐WORDS: Fermentation, Cheese Whey, Citric Acid, Batch, Aspergillus niger.

FERMENTAÇÃO DE SORO DE QUEIJO POR Aspergillus niger AN 400 PARA A PRODUÇÃO DE ÁCIDO
CÍTRICO

INTRODUÇÃO
Os ácidos orgânicos são produtos de fermentação microbiana de suma importância para
aplicabilidade industrial em diversos setores. Entre os vários ácidos orgânicos temos o ácido
cítrico, que é utilizado em todo o mundo devido a sua baixa toxicidade quando comparado com
outros acidulantes. Metade do ácido cítrico produzido é utilizado pela indústria de bebidas como
aromatizante e conservante, também é aplicado em produtos de limpeza e no campo
farmacêutico, sendo usado com bicarbonatos para produzir dióxido de carbono em cosméticos e
medicamentos efervescentes (MOSTAFA e ALAMRI, 2012).
O ácido cítrico é obtido através da fermentação de açucares. O processo de obtenção
apresenta várias fases: preparação do substrato; fermentação aeróbia do açúcar pelo fungo;
separação do ácido cítrico do substrato por precipitação ao adicionar hidróxido de cálcio, ou cal,
para formar citrato de cálcio e, posteriormente, adicionando‐se ácido sulfúrico para decompor o
citrato de cálcio. A retirada das impurezas é realizada com a utilização de carvão ativado ou
resinas de troca iônica, seguindo com a cristalização do ácido cítrico, secagem ou desidratação e
o empacotamento do produto (PASTORE, 2010).
O ácido cítrico é o segundo maior produto de fermentação do mundo, ficando atrás
somente da fermentação do etanol industrial, sendo que, entre os ácidos orgânicos, domina em
primeiro lugar, apresentando bioprodução de mais de 1,7 milhões de toneladas por ano, com
taxa anual de crescimento de 5% (FRANCIELO et al., 2008). Porém, a indústria de ácido cítrico
enfrenta desafios para um desenvolvimento de um processo econômico e sustentável, devido à
alta nos substratos e custos com energia (DHILLON et al., 2013).
A escolha de um substrato para os estudos dependem de vários fatores, mas os principais
são os relacionados ao custo e disponibilidade, em destaque estão os substratos agroindustriais,
por terem uma maior disponibilidade e baixo custo (TREICHEL et al., 2010).
Angumeenal e Venkappayya (2005) citaram em um de seus trabalhos, uma variedade
desses produtos que podem ser utilizados e já foram investigados por outros pesquisadores para
a fermentação do ácido cítrico, como: melaço, soro de queijo, permeado de soro, xarope,
resíduos do processamento de laranja, amido de feijão inhame, dentre outros.
A capacidade de utilizar resíduos agroindustriais e outros resíduos de hidrocarbonetos
para a geração de produtos com valor agregado pode ser usada para reduzir significativamente
os custos com tratamentos de resíduos gerados pela indústria (MAFAKHER et al., 2010).
Vários estudos vêm sendo desenvolvidos a fim de melhorar o processo de fermentação do
ácido cítrico (KIM et al., 1995). Para que a produtividade seja eficiente, é necessário que o meio
contenha nutrientes essenciais, como o carbono, fósforo, nitrogênio e traços de metais. O
processo de fermentação também é influenciada pela temperatura, pH e aeração (GREWAL e
KALRA, 1995).

É essencial a manutenção do pH em valores baixos visando à produção máxima de ácido
cítrico. O pH inicial para o processo de fermentação irá depender de qual fonte de carbono será
utilizada (GREWAL E KALRA, 1995).
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo estudar diferentes faixas de pH para o
caldo de fermentação contendo soro de queijo inoculado com Aspergillus niger AN 400 disperso
no meio. O processo será realizado por meio de batelada de desmonte agitada. Será verificado
também o tipo de crescimento ao final do processo para cada faixa de pH e como essa
morfologia pode interferir no processo.
MATERIAIS E MÉTODOS
A espécie fúngica Aspergillus niger AN 400 foi cultivada em placas de petri contendo meio
Saboroud previamente esterilizado em autoclave. Após 10 dias de cultivo, os esporos foram
removidos com a ajuda de solução isotônica contendo Tween 80 e alça de Drigalsky, a suspensão
foi armazenada para posterior contagem de esporos, e com base no resultado, foi acrescentado
nos reatores uma quantidade correspondente a 2 x 106 esporos/mL.
SUBSTRATO
O substrato utilizado na presente pesquisa foi soro de queijo para o processo de
fermentação. As coletas do soro foram realizadas em uma fazenda situada no distrito de Sobral –
Ceará. As amostras, após coletadas, foram acondicionadas em gelo durante a viagem e logo após
a chegada ao laboratório feita análises de caracterização do efluente.
Não houve diluição do soro, ele foi distribuído in natura nos reatores, tendo sido
acrescido de nutrientes essenciais para o desenvolvimento fúngico, cujas concentrações foram
adaptadas de Pastore (2010) (g/L): Sulfato de Amônio (0,1); Sulfato de Magnésio (1,0) e Fosfato
de Potássio (1,0). Além disso, os reatores foram divididos em quatro grupos, onde o pH de cada
grupo foi ajustado para faixas diferentes com ácido sulfúrico P.A. Os reatores e meio
fermentativo foram esterilizados em autoclave por 20 minutos a 121°C antes do inóculo.
MONTAGEM E OPERAÇÃO DOS REATORES
O substrato foi distribuído em alíquotas de 150 mL em erlenmeyer, previamente
esterilizados antes da adição do inóculo. Os reatores foram divididos em quatro grupos de
acordo com o diferencial de faixa de pH.
O primeiro grupo teve o pH ajustado para 2,5 (RF 2,5), a segunda série de reatores teve
ajuste para 3,5 (RF 3,5), o terceiro grupo foi ajustado para 4,5 (RF 4,5), e por último, o quarto
grupo que teve pH inicial de 5,5 (RF 5,5). De modo que foram montados 5 reatores para cada
uma das faixas mencionadas, totalizando 20 reatores, os quais foram estudados nos tempos
reacionais (TR) de 1, 2, 3, 4 e 7 dias. Além de ter sido também avaliado a água antes do processo

fermentativo. Na Tabela 1 são apresentados os reatore a serem estudados em função da faixa de
pH e dos tempos reacionais.
Os reatores contendo o meio de fermentação foram incubados em mesa agitadora a uma
temperatura de 30°C e agitação de 150 rpm. As análises físico‐químicas determinadas foram DQO
e pH, segundo APHA (2005), e a de ácido cítrico pelo método modificado de Marier & Boulet
(1958).
Tabela 1 ‐ Composição dos reatores a serem estudados em função da faixa de pH e dos tempos
reacionais.
Reator

Descrição

RF 2,5

Reator com Fungo
e pH inicial de 2,5
Reator com Fungo
e pH inicial de 3,5

RF 3,5
RF 4,5
RF 5,5

1
RF 2,5 1

Tempo de Reação (dias)
2
3
4
RF 2,5 2
RF 2,5 3
RF 2,5 4

7
RF 2,5 5

RF 3,5 1

RF 3,5 2

RF 3,5 3

RF 3,5 4

RF 3,5 5

RF 4,5 1

RF 4,5 2

RF 4,5 3

RF 4,5 4

RF 4,5 5

Reator com Fungo e RF 5,5 1
pH inicial de 5,5

RF 5,5 2

RF 5,5 3

RF 5,5 4

RF 5,5 5

Reator com Fungo
e pH inicial de 4,5

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os reatores RF 2,5 conseguiram acumular 0,25 g/L de ácido cítrico no 3º dia do tempo
reacional. Além disso, os reatores RF 3,5 tiveram uma eficiência superior com relação aos demais,
acumulando 0,48 g/L nas primeiras 24 horas. Porém, RF 4,5 só conseguiu acúmulo no 4º dia e
somente 0,009 g/L de ácido cítrico. Já para o RF 5,5 não houve acúmulo de ácido cítrico em
comparação com o valor inicial. Na Figura 1 temos o acúmulo de ácido cítrico para cada série de
reatores.

Figura 1 – Acúmulo de ácido cítrico para cada série de reatores.

Em comparação com as outras séries de reatores, o RF 3,5 se sobrassaiu devido ao seu
acúmulo mais rápido e em maior quantidade. Ao contrário do que ocorreu nos reatores com pH
3,5, houve queda na concentração de ácido cítrico até o 2º dia para os reatores RF 2,5 e RF 5,5,
voltando a acumular somente no 3º dia de operação. Se tratando do RF 2,5, ele tentou se
recuperar a partir do 3º dia, como podemos observar na Figura 1, e teve um aumento
considerável em comparação a concentração do 2º dia de operação, porém voltou a decair nos
dias seguintes. O RF 5,5 teve um pico menos considerável, o que levou a não haver acúmulo de
ácido cítrico em comparação com a concetração inicial já contida no soro do queijo. O reator RF
4,5 teve o pico somente do 4º dia, mas a concentração acumulada foi muito inferior as eficiências
dos retores de pH 2,5 e 3,5.
El‐Samragy et al. (1996) quando usaram soro de queijo para fermentação de ácido cítrico
também obtiveram bons resultados utilizando o pH 3,5. Eles utilizaram as mesmas condições de
rotação e temperatura desta pesquisa, porém o soro do queijo foi desproteinizado antes da
fermentação e não houve adição de nutrientes. Eles conseguiram acúmulo de 1,06 g/L de ácido
cítrico com o fungo Aspegillus niger CAIM 111, e 0,82 g/L utilizando Aspegillus niger CAIM 167. A
máxima de acumulação só ocorreu no 9º dia de fermentação.
Dentro da literatura, não há um consenso sobre um pH ótimo para a melhor produção de
ácido cítrico, o pH irá variar de acordo com cada substrato utilizado, além de ser influenciado
também por adicões de outros açúcares como fonte de carbono. Em geral, o pH por volta de 2,0
é ótimo para vários tipos de cossubstrato segundo GREWAL E KALRA (1995), mas nesta pesquisa
o pH 3,5 favoreceu uma melhor produção.
A Figura 2 mostra as concentrações iniciais de DQO e seu decaimento durante o processo
fermentativo do soro de queijo.

Figura 2 – Valores de DQO durante o tempo reacional do experimento.

Todos os reatores apresentam redução da DQO nas primeiras 24 horas, principalmente os
reatores RF 2,5, RF 3,5 e RF 4,5. Isso se dá pelo provável consumo da lactose presente no soro do
queijo como fonte de carbono impulsionadora do crescimento fúngico.
No tempo reacional em que cada um atingiu a máxima de produção de ácido cítrico
obtivemos uma redução de DQO em comparativa com os valores iniciais de 11996 mg/L para RF
2,5, de 17289 mg/L para RF 3,5, redução de 29285 mg/L para RF 4,5, porém o RF 5,5 não obteve
máxima de produção, e somente reduziu 6521 mg/L de DQO no final do 7º dia de fermentação.
Contudo, uma maior produção de ácido cítrico não significou uma maior redução de matéria
orgânica, pois quem mais reduziu DQO foi quem teve a produção mais baixa, que foi o caso de RF
4,5. Isso ocorre porque na DQO também pode ocorrer de ser contabilizada biomassa, além de
entrar na contagem produtos gerados, como por exemplo, o próprio ácido cítrico.
Na Figura 3 temos o tipo de crescimento no final do tempo reacional de cada uma dos
reatores.

Figura 3 – Imagens de microscopia dos reatores no 7º dia de fermentação. Ampliação de x10.
Imagem (a) RF 2,5, (b) RF 3,5 e (c) RF 4,5: em crescimento filamentoso. Na imagem (d) RF 5,5:
crescimento em forma de pellets.
Durante o processo de fermentação, o crescimento fúngico da forma submersa do
Aspergillus niger pode variar de duas formas extremas: livremente dispersos (filamentoso) e em
pellets (PAUL et al., 1999). Como podemos observar na imagem, os reatores RF 2,5, RF 3,5 e RF
4,5 obtiveram crescimento filamentoso, porém o RF 5,5 cresceu em forma de pellests. O pH
aplicado aos reatores tem direta relação com o tipo de crescimento, pois o pH do meio provoca
alterações das propriedades eletrostáticas da superfície dos esporos (Pamboukian, 1997). Sendo
assim, valores baixos de pH, como entre 2,0 e 3,0, provoca dispersão dos esporos e favorece um
crescimento filamentoso, porém para favorecer crescimento em pellets é necessário um pH um

pouco mais alto, como entre 5,0 e 6,0. Em concordância com isto temos o crescimento dos
reatores deste experimento.
Além disso, o tipo de crescimento está diretamente relacionado com o comportamento
reológico do caldo de fermentação (SASSI et al., 1991), podendo tornar mais dificultoso a aeração
do meio por causa do aumento da viscosidade, podendo trazer sérios prejuízos para a
fermentação devido a limitação de oxigênio. Geralmente o crescimento na forma filamentosa
promove esse aumento da viscosidade do meio (Pamboukian, 1997).
Pamboukian (1997) também destacou que há uma morfologia mais adequada para cada
tipo de produto que se quer produzir, como por exemplo, para a produção de ácido cítrico
utilizando Aspegillus niger foi observado em testes que o acumulo maior de ácido cítrico ocorreu
com a forma de pellets do que com o crescimento filamentoso.
Porém, neste trabalho foi observado que o crescimento em pellets não favoreceu o
máximo de acúmulo, chegando ao ponto de não haver produção nos reatores que obtiveram
este tipo de crescimento (RF 5,5), e a máxima ocorreu somente nos reatores que obtiveram
crescimento filamentoso, mesmo apresentando uma maior viscosidade no caldo fermentativo.
Isso prova que cada substrato deve ser testado, utilizando variações de condições para se
encontrar as condições ótimas.
CONCLUSÃO
A produção de ácido cítrico utilizando Aspergillus niger AN 400 na fermentação de soro de
queijo é possível, visto que este trabalho conseguiu produzir uma quantidade aceitável deste
produto em cerca de 24 horas do início do processo. Neste sentido, não se faz alternativa o
descarte do soro de queijo sem antes o aproveitamento para que gere valor agregado. E entre as
faixas de pH estudadas a que obteve melhor desempenho foram os reatores com pH 3,5. Mesmo
com crescimento filamentoso a série de reatores com pH 3,5 e 2,5 conseguiu se sobressair com
ralação ao RF 5,5 que cresceu em forma de pellets. Além disso, todos os reatores que obtiveram
produção de ácido cítrico também obtiveram redução considerável de matéria orgânica, que
provavelmente foi consumida para gerar o produto estudado ou para o crescimento fúngico. No
entanto, mais estudos são recomendados para que sejam determinadas condições cada vez mais
favoráveis, que aperfeiçoe a fermentação do ácido cítrico.
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RESUMO
Compostos carbonílicos oriundos de fontes
primárias, principalmente emissões automotivas,
merecem grande atenção devido a sua fácil absorção
pelas vias aéreas e riscos a saúde humana. Assim, neste
trabalho foram avaliados os níveis de aldeídos e cetonas
e suas interações na atmosfera da cidade de Fortaleza‐
Ceará.
Experimentalmente
foram
realizadas
amostragens em uma área urbana próxima ao centro
comercial, a qual se caracteriza pelo intenso de fluxo de
veículos leves e pesados. As coletas ocorreram durante
um período de 14 h e foram empregadas bombas de

sucção com vazões ajustadas de 0,5 L.min‐1 e cartuchos
de sílica gel revestida com 2,4‐dinitrofenilhidrazina para
captura das moléculas oxigenadas (aldeídos e cetonas).
Os resultados obtidos no monitoramento mostraram
níveis entre 1,14 e 8,84 μg.m‐3 dos compostos
carbonílicos mais simples (formaldeído e acetaldeído).
Em geral, as concentrações encontradas de aldeídos e
cetonas podem ser consideradas baixas e não
prejudiciais ao meio ambiente e a saúde da população.

PALAVRAS‐CHAVE: Compostos carbonílicos, Emissões automotivas, Monitoramento, Saúde.

EVALUATION OF THE LEVELS OF CARBONYL COMPOUNDS IN URBAN ATMOSPHERE OF
FORTALEZA‐CEARÁ CITY
ABSTRACT
Carbonyl compounds derived from primary
sources, mainly automotive emissions, deserve great
attention due to its easy absorption into the nasal tract
and risks to human health. Thus, this study evaluated
the levels of aldehydes and ketones and their
interactions in the atmosphere of Fortaleza‐Ceará City.
Experimentally, samples were taken from an urban area
close to the mall, which is characterized by intense flow
of light and heavy‐duty vehicles, buses and trucks.
Sampling occurred over a period of 14 h and were used

pumps with flows of 0.5 L.min‐1 and silica gel cartridges
coated with 2,4‐ dinitrophenylhydrazine to capture the
oxygenated molecules (aldehydes and ketones). The
results showed levels between 1.14 and 8.84 μg.m‐3 of
the formaldehyde and acetaldehyde. In general, the
concentrations found in aldehydes and ketones are
considered low and not harmful to the environment and
people's health.

KEY‐WORDS: Carbonyl compounds, Automotive emission, Monitoring, Health.

AVALIAÇÃO DO TEOR DE COMPOSTOS CARBONILICOS NA ATMOSFERA URBANA DA
CIDADE DE FORTALEZA‐CEARÁ
1. INTRODUÇÃO
A evolução da sociedade moderna vem influenciando a qualidade do ar, nas últimas
décadas, a poluição tem chamado a atenção da comunidade como um todo. O homem moderno
vive, transita e trabalha a maior parte do tempo em espaços com um acúmulo de poluentes que
quase sempre são prejudiciais à saúde. No Brasil, a poluição atmosférica vem ganhando força no
campo da pesquisa. A Organização Mundial da Saúde (WHO) estima que as doenças respiratórias,
desde a mais simples até as mais complexas, incluindo o cancro de pulmão, hoje em sua maioria,
são causadas por diversas substancias presentes na atmosfera.
Em meio a uma série de poluentes, os compostos carbonílicos (CC) são componentes
sempre presentes na atmosfera urbana. Oriundos em sua grande maioria de fontes primárias
como os escapamentos de veículos motorizados, combustão incompleta dos combustíveis a base
de hidrocarbonetos, processos industriais e queima de biomassa, esses compostos merecem
todas as atenções devido a sua fácil absorção pelas vias aéreas e danos causados a saúde dos
humanos, mesmo em baixas concentrações (LU et al., 2009, BUCZYNSKA et al., 2009).
Compostos carbonílicos são de extrema importância para a química da troposfera,
sendo considerados como fontes importantes de radicais livres, além de serem precursores de
ozônio e nitrato de peroxiacila ‐ PAN (Cheng, 2014). O monitoramento de compostos carbonílicos
é de fundamental importância na avaliação do significado da atividade fotoquímica e para a
compreensão dos mecanismos de oxidação de compostos orgânicos voláteis na atmosfera (Pang,
2010).
Moléculas carbonílicas como o formaldeído, acetaldeído e acroleína são suspeitos de
serem cancerígenos e mutagênicos para os seres humanos (Kim et al., 2008; Weng et al., 2009).
Oportunamente, durante as últimas duas décadas, várias pesquisas têm sido realizadas para
investigar as carbonilas atmosféricas em ambientes urbanos, rurais, florestas, zonas costeiras e
industriais, bem como em microambientes e ambientes interiores (Pang, 2010).
Anda hoje não existem parâmetros regulamentados por nenhuma norma ou
legislação que aponte uma quantidade mínima e máxima para que esses compostos estejam
presentes na atmosfera urbana. Na prática, existem recomendações, mas a legislação não
menciona os CC (aldeídos e cetonas), dentre outros, o que seria de extrema importância, devido
a sua evidente contribuição na poluição do ar.

Tendo em vista a preocupação com a qualidade do ar cada vez mais evidente, neste
trabalho nos propomos quantificar os compostos carbonílicos (aldeídos e cetonas) em um trecho
urbano da Avenida 13 de Maio, Fortaleza‐CE.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 ÁREA DE ESTUDO
O monitoramento dos compostos carbonílicos (CC) foi realizado na área da mini‐
estação meteorológica do Instituto Federal do Ceará (IFCE), localizada na cidade de Fortaleza‐CE,
Brasil. O sítio possui coordenadas de latitude 03°43.566’S e longitude 038°32.371’O. O local
encontra‐se em um ponto bastante movimentado e possui avenidas com um elevado fluxo de
carros como a Avenida Treze de Maio, a Avenida dos Expedicionários, a Rua Paulino Nogueira e a
Rua Marechal Deodoro. Na área estão situados ainda diversos estabelecimentos comerciais,
residências, escolas, universidades, etc.
A Figura 1 apresenta uma imagem retirada por satélite da localização do ambiente
amostrado, onde se pode observar as ruas, avenidas e empreendimentos nas proximidades do
sítio de coleta.

Figura 1 ‐ Ponto de coleta no trecho urbano em estudo.
2.2 AMOSTRAGEM
Os compostos carbonílicos foram quantificados em fase gasosa. A coleta do material
foi realizada com uma bomba AirLite SKC inicialmente ajustada a uma vazão de 1,5 L.min‐1, que
possuía como acessório um sistema para baixas vazões associado a um regulador de pressão.
Todo o aparato interligado fornece um fluxo final de 0,50 ± 0,02 L.min‐1.

Ao sistema de coleta acopla‐se um cartucho LpDNPH S10 da SUPELCO Anaytical
(Figura 2), o qual contém 350mg de sílica gel de alta pureza revestida com 2,4‐
dinitrofenilhidrazina (DNPH), constituindo o material responsável pela adsorção e derivatização
in situ dos compostos carbonílicos (CC). Os cartuchos amostrados foram revestidos por material
metalizado a fim de reduzir as interferências causadas pela radiação solar na
formação/decomposição dos compostos em estudo.

Figura 2 - Cartuchos LpDNPH S10L contendo sílica gel de alta pureza revestida com 2,4‐DNPH.
2.3 Métodos de Análise
As análises foram realizadas por Cromatografia Liquida da Alta Eficiência (CLEA‐
UVVIS), em HPLC Varian ProStar, modelo Varian ProStar com detector de arranjos de diodos
(DAD/HPLC). Na determinação foi utilizada uma coluna ODS Hipersyl C18 (25 cm x 4,6 mm x 5
µm), comprimento de onda selecionado de 360 nm e volume de injeção de 20 µL. A fase móvel
utilizada foi representada por uma mistura acetonitrila/água na vazão de 0,75 mL.min‐1 (modo
isocrático). Uma curva de calibração contendo as concentrações (1,0; 2,5; 5,0; 10,0 e 15,0 µg.mL‐
1
) foi gerada a partir do padrão analítico (T011/IP‐6A Aldehyde/Ketone‐DNPH mix; Supelco). O
padrão de aldeído e cetonas (2000 µg.mL‐1 em acetonitrila) contém os seguintes compostos:
formaldeído (HCOH), acetaldeído (CH3COH), acroleína (C3H4O), acetona (C3H6O), propionaldeído
(C3H6O), crotonaldeído (CH3CH=CHCHO), butiraldeído (C4H8O), isovaleraldeído ((CH3)2CHCH2CHO),
valeraldeído (C5H10O), hexaldeído (C6H12O), benzaldeído (C7H6O), o‐tolualdeído (CH3C6H4CHO), m‐
tolualdeído
(CH3C6H4CHO),
p‐tolualdeído
(CH3C6H4CHO)
e
2,5‐dimetilbenzaldeído
((CH3)2C6H3CHO). O cromatograma característico da análise dos compostos carbonílicos por
cromatografia líquida está apresentado na Figura 03.
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Figura 3 ‐ Cromatograma típico do padrão de aldeídos e cetonas utilizado estudo.
Todas as análises foram realizadas no mesmo dia logo após o termino do tempo de
coleta. Os cartuchos LpDNPH S10 foram recolhidos e transportados ao laboratório para posterior
eluição e análise. As eluições dos cartuchos foram realizadas manualmente com a passagem de
acetonitrila através dos cartuchos por gravidade. O processo foi realizado com 1 mL de
acetonitrila dividido em duas porções iguais de 500 µL cada, após a inserção da segunda porção o
cartucho passa por secagem com jato de nitrogênio gasoso de grau analítico. Todo o material é
recolhido para vials de 1,5 mL limpos e levados para a análise segundo a metodologia
cromatográfica descrita anteriormente.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 4 apresenta o perfil de compostos carbonílicos totais (aldeídos e cetonas)
encontrados na área em estudo.
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Figura 4 ‐ Perfil dos compostos carbonílicos totais no trecho urbano em estudo.

A Figura 4 mostra que no período em estudo valores de compostos carbonílicos
variaram entre 6 e 20 μg.m‐3, os quais podem ser considerados semelhantes aos relatados na
literatura (Lu et al. 2009 e 2010).
No Brasil, Ochs et al. (2011) relataram na determinação dos compostos carbonílicos
totais coletados no Campus Valonguinho da Universidade Federal Fluminense, o qual está
localizado em uma área tipicamente comercial‐residencial da Cidade de Niterói/RJ, valores de
concentração entre 16,2 e 52,3 μg.m‐3. As coletas foram realizadas no período de 6 a 14 de
janeiro de 2010, utilizando os mesmos aparatos e metodologias analíticas descritas neste
trabalho. O volume de ar coletado foi de cerca de 60 L para um tempo de amostragem de 120
min.
A Tabela 1 apresenta os valores das concentrações individuais dos aldeídos e cetonas
analisados ao longo do estudo.
Tabela 1 ‐ Valores médios, mínimos e máximos das concentrações dos compostos carbonílicos no
período em estudo no trecho selecionado da Avenida Treze de Maio.
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Composto carbonílico (μg.m )

Média

Mínimo

Número de
amostras

Máximo

≥ LMD

˂ LMD

Formaldeído

2,52

1,14

3,67

16

0

Acetaldeído

6,67

2,79

9,42

16

0

Acroleína/Acetona

0,17

0,01

0,35

16

0

Propionaldeído

0,26

0,03

0,73

11

5

Crotonaldeído

< LMD

< LMD

< LMD

0

16

Butiraldeído

2,32

0,99

3,64

16

0

Benzaldeído

1,84

1,23

2,74

16

0

Isovaleraldeído/Valeraldeído

0,18

0,05

0,32

16

0

o,m,p‐Tolualdeído

0,09

0,06

0,13

16

0

LMD – limite mínimo detectado.

Na Tabela 7 os valores encontrados para as concentrações de formaldeído (entre 1,14
e 3,67 μg.m‐3, com média de 2,52 μg.m‐3) e de acetaldeído (entre 2,79 e 9,42 μg.m‐3, com média
de 6,67 μg.m‐3) são inferiores ao observado por Feng et al. (2004) em suas avaliações do teor de
formaldeído em uma área urbana/industrial na Cidade de Guangzhou, China (entre 6,4 e 29 μg.m‐
3
, com média de 12,4 μg.m‐3) e de acetaldeído (entre 3,1 e 17,3 μg.m‐3, com média de 6,9 μg.m‐3).

Báez et al. (2003) encontrou níveis de formaldeído na área urbana da Cidade de
Xalapa, México, entre 6 e 38 μg.m‐3, com média de 22 μg.m‐3 e para o acetaldeído entre 5 e 32
μg.m‐3, com média de 17 μg.m‐3.
4. CONCLUSÕES
Em geral, os resultados obtidos mostram uma ocorrência mais elevada dos aldeídos
mais simples representados pelo formaldeído e acetaldeído, os quais são notadamente
referenciados como carcinogênicos pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC,
2006), principalmente quando consideramos a exposição contínua a estes poluentes. Por outro
lado as razões acetaldeído/formaldeído encontrada (> 2,0) caracterizam o uso intensivo do
etanol como combustível na área em estudo.
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RESUMO
Os resíduos gerados pelas sociedades cujos estilos de
vida baseiam‐se no consumismo como bilhões de
descartáveis e embalagens, têm‐se tornado uma
problemática ambiental relevante frente ao tempo de
degradação desses materiais e ao crescimento das
cidades. A discussão da problemática dos descartáveis
gira em torno do aumento exagerado do consumo que
gera o descarte prematuro e excessivo de embalagens e
produtos de vida curta. É através da observação da
fragilidade do meio ambiente contra ação humana e da

crise ambiental que este trabalho foi realizado, por meio
de um estudo bibliográfico, analisando a problemática
no Brasil, causada pela inadequada disposição dos
resíduos plásticos descartáveis. Assim como a inserção
de uma Educação Ambiental, associada a ações que
visem à reutilização destes resíduos plásticos, como
reutilização e reciclagem, minimizariam o impacto dos
descartáveis sobre o meio ambiente.

PALAVRAS‐CHAVE: Plásticos descartáveis, Crise ambiental, Reutilização.

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF INADEQUATE MANAGEMENT OF DISPOSABLE PLASTIC WASTE
IN BRAZIL AND ITS CONSEQUENCES
ABSTRACT
The solid waste generated by companies whose
lifestyles are based on consumerism as billion as
disposables and packaging, have become an important
environmental issue facing the degradation time of
these materials and the growth of cities. The discussion
of the problem of disposables is around the exaggerated
increase in consumption that generates premature and
excessive disposal of packaging materials and products
with a short life. It is through the observation of the

fragility of the environment against human action and
environmental crisis that this work was conducted,
analyzing the problem in Brazil, caused by improper
disposal of disposable plastic waste. As well as insertion
of an Environmental Education, associated with actions
aimed at reuse of these waste plastics, such as reuse
and recycling, would minimize the impact of disposables
on
the
environment.

KEY‐WORDS: Disposable Plastics, Environmental crisis, Reuse.

ANÁLISE DA PROBLEMÁTICA DA GESTÃO INADEQUADA DOS RESÍDUOS PLÁSTICOS
DESCARTÁVEIS NO BRASIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
INTRODUÇÃO
Atualmente vivemos uma realidade que se torna cada vez mais desafiadora para o meio
ambiente, possuímos recursos limitados e um consumismo incontrolável, resultando em
problemas ambientais que se arrastam desde a antiguidade. O aumento dos problemas
associados aos resíduos sólidos está associado ao capitalismo, agravando‐se principalmente pelo
aumento populacional desordenado, levando‐nos a uma catástrofe quanto ao gerenciamento
dos resíduos sólidos gerados.
Com o elevado índice de consumo, consequentemente temos como resultado a enorme
quantidade de descarte pós‐consumo e impactos ambientais causados pela má disposição dos
resíduos. Os resíduos característicos de nossas ruas, praias, parques, rios, entre outros, são os
plásticos descartáveis, que vem espalhando confusão e vem simbolizando a nossa cultura do
consumismo do descartável, por estes apresentarem baixos preços e fácil acesso. Além dos
problemas visuais, ainda podem causar danos à saúde dos seres humanos e dos animais,
principalmente por causa dos aditivos e químicos utilizados na sua fabricação, poluição do ar,
degradação do solo e contaminação das águas.
O homem há muito tempo vem fazendo uso de polímeros. Desde 1600 antes de Cristo,
vêm se beneficiando do uso destes, utilizando a borracha natural para fazer bolas e outros
objetos (HOSLER et al.,1999). Com o passar dos tempos o ser humano continuou usando o
plástico, no entanto modificando suas fontes.
A expansão do desenvolvimento dos plásticos modernos se deu efetivamente nos
primeiros cinquenta anos do século vinte, com pelo menos quinze novos tipos de polímeros
tendo sido sintetizados nesse período (ANDRADY e NEAL, 2009). Rapidamente as embalagens
plásticas substituíram as antigas embalagens feitas dos mais variados materiais, desde
papel/papelão, até madeira e vidro. Suas principais vantagens eram: o baixo custo, a resistência à
umidade, a impermeabilidade, a resistência à degradação do tempo, etc. O homem obteve o
domínio dos processos tecnológicos de produção dos polímeros plásticos a partir do petróleo
trazendo a possibilidade de criação de plásticos das mais variadas características como:
maleabilidade, rigidez, transparência, durabilidade, entre outras (ABRE, 2010).
São inúmeros os benefícios que os plásticos trazem para a nossa sociedade, dentre eles a
praticidade, no entanto seus resíduos são altamente prejudiciais. Segundo WASTEONLINE,
(2010), a sociedade moderna é constantemente impulcionada a um consumismo exacerbado
mediado pelo seu próprio meio de vida urbano e pela mídia, vindo a adquirir artigos na maioria
das vezes supérfluos e descartáveis.
Os indícios de que vivenciamos, contemporaneamente, mudanças nos padrões de
produção e consumo global são irrefutáveis, uma vez que tais mudanças têm propiciado
modificações nas paisagens, principalmente urbanas, ocasionando impactos sociais e ambientais.

Toda essa exploração incontrolável nos trouxe também a preocupação com meio em que
vivemos. Várias políticas voltadas para a questão foram discutidas, a consciência ambiental
tornou‐se questão de discussão em diversos países, provocando um debate internacional sobre o
meio ambiente e o desenvolvimento econômico.
Um ponto muito preocupante e discutido por autoridades e políticos é o gerenciamento
correto de resíduos plásticos e a elaboração de alternativas que possam minimizar esses
impactos. É evidente que devemos construir uma economia que respeite os limites da terra ou
continuamos com o que está aí até o seu declínio e nos envolvemos em uma tragédia evolutiva
(DIAS, 2008).
É através da observação da fragilidade do meio ambiente contra ação humana e da crise
ambiental que este trabalho foi realizado, analisando a problemática no Brasil, causada pela
inadequada disposição dos resíduos plásticos descartáveis. Apresentando as possíveis soluções
que possam minimizar os impactos produzidos por estes.
METODOLOGIA
Para a realização deste estudo optou‐se por procedimentos metodológicos qualitativo
com um levantamento bibliográfico e coleta de dados secundários. Segundo SÍLVIO OLIVEIRA
(1999, p. 117) as abordagens qualitativas facilitam descrever a complexidades de problemas e
hipótese, bem como analisar a interação entre variáveis. Na definição de MARCONI e LAKATOS
(1990), a pesquisa bibliográfica permitirá a coleta de material já elaborado e publicado sobre o
tema da pesquisa, quais sejam publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, artigos, teses
e dissertações.
A escolha do material foi mediante a leitura dos trabalhos encontrados em sites da
internet, que tivessem relacionados com temas de pesquisadores que se interessam em
desenvolver pesquisas que envolvessem o tema em questão.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Os resíduos gerados pelas sociedades cujos estilos de vida baseiam‐se no consumismo
como bilhões de descartáveis e embalagens têm‐se tornado uma problemática ambiental
relevante frente ao tempo de degradação desses materiais e ao crescimento das cidades, uma
vez que se tornará mais difícil encontrar um espaço adequado para a disposição final desses
resíduos. Atualmente no Brasil, nos resíduos sólidos urbanos (RSUs), encontramos cerca de 20%
de resíduos plásticos. Considerando‐se um grande problema, pois o plástico é um material que se
degrada na natureza apenas depois de longos períodos, pelo menos 100 anos (LIXO, 2011).
A exemplo disso vários países da Europa enfrentam sérios problemas referentes à
destinação de resíduos chegando, em alguns casos, os rejeitos sólidos serem transportados por
longas distâncias até alcançar sua destinação final. Dessa maneira, a diminuição do descarte de
materiais torna‐se um desafio a ser alcançado pelos governantes e pela própria população, além
de novas tecnologias na produção dos bens e de embalagens pelas empresas (CORTEZ, 2011). Há

cerca de quatro décadas, a quantidade de resíduos era bem menor que a produzida atualmente.
Ainda não tinha sido inventada a matéria plástica, portanto, nem as embalagens plásticas, que só
foram criadas na Primeira Guerra Mundial com o objetivo de se ter uma embalagem que pudesse
ser utilizada para alimentos, principalmente os perecíveis, e que fosse resistente à água e
impermeável (ABRE, 2010). Com o aperfeiçoamento das técnicas de conservação de produtos,
novos materiais foram agregados às embalagens o que dificultou sua degradação natural. Não
existiam tantas fábricas e supermercados e, geralmente, as pessoas levavam para casa só o
estritamente necessário, sem sofisticação.
Não há dúvida de que os hábitos de consumo observados nessas últimas décadas foram
decisivos para a situação em que nos encontramos. Esse fenômeno socioeconômico traz, como
consequência, a produção descontrolada de material do qual é preciso desfazer‐se ou jogar fora,
uma vez que não faz parte do produto ou tem vida útil curta. A expressão descartável passou a
ser empregada para exprimir esse fato, e seu uso foi logo incorporado aos hábitos consumistas
da população.
Estamos, portanto vivenciando a era dos descartáveis ou ainda a chamada cultura dos
descartáveis, já que os demais países “decidiram” seguir os atuais padrões de consumo dos
países capitalistas avançados, que dão preferência às embalagens descartáveis por constituírem
uma comodidade para os usuários e uma grande fonte de lucro para as empresas (CORTEZ,
2007).
A discussão da problemática dos descartáveis gira em torno do aumento exagerado do
consumo que gera o descarte prematuro e excessivo de embalagens e produtos de vida curta.
Segundo a Associação Brasileira de Embalagens ‐ ABRE (ABRENEWS, 2004) comumente
utiliza‐se plástico, vidro, metais e papéis/papelão como matérias primas na confecção de
embalagens. Ainda destaca o plástico como uma das matérias‐primas mais utilizadas para
embalagens dos mais variados produtos, desde alimentos até materiais de limpeza devido a
algumas de suas características gerais como sua resistência e força, baixo peso, durabilidade e
longa vida, resistência à maioria dos agentes químicos, excelente barreira contra gases e líquidos
e principalmente baixo custo.
Os plásticos convencionais tem como sua principal matéria‐prima o petróleo e têm a
capacidade de permanecer no meio ambiente por um período de 100 a 500 anos, e são
descartados com facilidade devido a sua característica de baixo custo, fato que os caracterizam
como grandes agressores a natureza e a vida. A presença imprópria desses plásticos no solo, não
permite a permeabilização do ar e da água, prejudicando‐o pela falta de degradação dos
componentes e causando a redução de vida e de substâncias naturais o que os torna inférteis,
além disso, prejudicam o lençol freático (SEGURANÇA, 2009).
Um fato que tem chamado bastante atenção atualmente corresponde a crescente
utilização de sacolas plásticas, justamente pela sua grande oferta aos clientes com o objetivo de
acondicionar os produtos vendidos. As sacolas utilizadas pela maioria dos consumidores são
muito finas e inviabilizam sua reciclagem, e a sua forma inadequada de descarte tem sido
apontado como responsável até mesmo por inundações e alagamentos, como foi o caso de
Bangladesh em 1988 e 1998, quando ocorreu o entupimento de sistemas de drenagem e de

escoamento de águas (ALMEIDA et al., 2008).
O Brasil utiliza exageradamente sacolas plásticas a ponto de ser conhecido como paraíso
das sacolas, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente cerca de 1,5 milhão de sacolinhas são
distribuídas por hora no nosso país e anualmente são consumidas mundialmente entre 500
bilhões e um trilhão de bolsas plásticas por ano as quais podem levar até mil anos para se
desintegrarem. Segundo TIGREIRO (2003), a dependência por sacos plásticos é tamanha, que
quando ele não está disponível, costuma‐se reagir com reclamações indignadas. Essas sacolinhas
não são os maiores vilões, e sim o seu consumo excessivo.
Frente aos impactos ambientais gerados pela utilização de sacolas plásticas alguns países,
a exemplo de Bangladesh, têm mudado sua postura, inclusive agindo de maneira mais enérgica
por meio da proibição da comercialização e consumo de sacos plásticos.
Para tentarmos revertermos esse quadro de poluição por meio da disposição inadequada
de resíduos, podemos introduzir a Educação Ambiental na vida da população brasileira, como
forma de sensibilizar as pessoas sobre os efeitos causados no meio ambiente, desenvolvendo
estímulos para que a população possa modificar seus atos de consumo, buscando renovar e
resgatar valores. Apesar de ser um importante fator para transformarmos nossos costumes,
temos que implantar além de uma Educação Ambiental ações que vão efetivamente trazer
mudanças, como a coleta seletiva e a reciclagem, pois além de fazerem parte dessa mudança, são
fontes de geração de emprego e renda.
A reciclagem, sendo o método mais eficaz para se efetuar a retirada dos materiais
plásticos de circulação, permite a transformação do lixo plástico em novos objetos. Contudo, a
seleção corresponde a um fator limitante deste processo. O tipo de coleta que é feito atualmente
exige uma separação manual do lixo, o que torna a reciclagem mais difícil. Para equacionar este
problema e tornar o processo mais econômico basta fazer com que todo tipo de coleta seja
seletiva, visto que é grande a quantidade de plásticos recolhidos a baixo custo, e que por não
estarem em contato com outros componentes do lixo, não estariam contaminados, logo, não
necessitariam ser lavados. Dentre os polímeros mais reciclados após o uso, estão às embalagens
de PET, de PVC, de PP e de PE, engradados de PEAD e filmes de PE, PP, PVC e PET (KISHIMOTO et
al. 2001).
Segundo VALLE, (2004) “a reciclagem dos materiais contidos nos resíduos sólidos urbanos
disseminou‐se com grande vigor nos últimos anos, criando uma expectativa de que lixo é
riqueza” assim, poderíamos substituir a produção primária por vários materiais contidos neste
lixo, por meio da reutilização, reciclagem e reprocessamento de matérias.
A fabricação de plásticos reciclados economiza energia, considerando todo o processo
desde a coleta da matéria‐prima até o produto final. Outro fator importante a ser considerado
seria a redução da poluição, visto que o produto descartado não estivesse no meio ambiente.
Assim, poderia ser considerada uma ótima alternativa para o mercado e também uma forma de
preservar os recursos naturais. A figura 01 representa o processo simplificado da reciclagem do
plástico pós‐consumo.

Figura 01: Processo simplificado da reciclagem do plástico pós‐consumo
No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi sancionada em 02 de agosto
de 2010 cujo objetivo é reduzir a geração de lixo e o desperdício de materiais descartados por
residências, indústrias, empresas e hospitais. No caso das embalagens, a PNRS contempla a
responsabilidade dos geradores, consumidores e poder público. Se bem executada esta política
constitui um grande avanço na tentativa de solucionar ou minimizar os vários problemas gerados
pela exploração dos recursos naturais e o descarte excessivo de materiais das mais variadas
naturezas.
CONCLUSÃO
Uma das grandes questões de discussão da atualidade é o gerenciamento dos resíduos
plásticos e seus efeitos no meio ambiente. O plástico é um material de grande valor econômico,
no entanto a população não preza pela destinação corretas desses materiais. Tendo em vista
isso, a implantação de uma educação ambiental seria de extrema importância no
desenvolvimento de mudança de hábitos e costumes da nossa civilização relacionados a
questões ambientais. Assim como a Educação Ambiental, a inserção de ações que visem à
reutilização destes resíduos plásticos, como reutilização e reciclagem, minimizariam o impacto
dos descartáveis, introduzindo tais produtos novamente no sistema produtivo de forma a se
transformar em novo produto. Deste modo, estaríamos aderindo a uma educação completa, que
segundo CORTEZ e ORTIGOZA, (2007) é aquela que versa sobre o consumo sustentável, a
reutilização de materiais e redução de descarte de embalagens.
Assim, será necessária uma real mudança nas atitudes culturais e sociais de toda a
população, onde todos possam usufruir dos recursos naturais, compartilhando de uma interação
onde haja responsabilidade, promovendo o bem estar de toda a humanidade, mantendo os
elementos naturais, para que não só as gerações atuais como também as futuras possam fazer
uso destes.
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RESUMO
Fungos tem se mostrado como alternativas viáveis
para o tratamento de efluentes industriais, incluindo
os têxteis. Para tanto devem ser propiciadas
condições adequadas para a sua atuação. Este
trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de
duas fontes de carbono em um reator em bateladas
sequenciais, operado em ciclos de 48h, dotado da
biomassa da espécie fúngica filamentosa Aspergillus
niger AN 400. Sistema esse utilizado na remoção do
corante têxtil Índigo Carmim, principal constituinte da
água residuária de uma indústria têxtil local, a qual
integrou o afluente do reator na concentração de

20% (v/v) mais 80% (v/v) de água da torneira. A
verificação se deu pela utilização de Etanol na
concentração de 0,5g/L e de Sacarose na
concentração de 4g/L, estabelecendo‐se assim duas
fases de operação do reator. A sacarose mostrou‐se
mais eficiente quanto a remoção de corante,
entretanto aumenta a concentra de matéria orgânica
em termos de DQO. A média da remoção de corante
na Fase 1 (com etanol) foi de 76%, enquanto na Fase
2 (com sacarose), foi de 76%. As fontes de carbono
influenciaram ainda no pH efluente do reator.

PALAVRAS‐CHAVE: Aspergillus niger AN 400, reator aeróbio, biomassa imobilizada, sacarose, etanol.

SOURCE OF CARBON AS INFLUENCE IN THE TEXTILE DYE BIOREMEDIATION OF INDIGO CARMINE
ABSTRACT
Fungi have been shown to be feasible for the
treatment of industrial effluents, including textiles
alternatives. For both conditions suitable for its
operation should be imparted. This work aimed to
evaluate the efficiency of two carbon sources in a
sequencing batch reactor operated in cycles of 48
hours, provided the biomass of filamentous fungal
species Aspergillus niger AN 400. Such system used in
removal of textile dye indigo carmine, the main
constituent of the waste water from a local textile
industry, which has integrated the reactor influent
concentration of 20% (v / v) plus 80% (v / v) water
tap. The verification was made by the use of ethanol
in a concentration of 0.5 g / L and sucrose at a
concentration of 4 g / L, thus establishing two phases
of reactor operation. Sucrose was more efficient as
the removal of dye, however increases the

concentration of organic matter in terms of COD. The
average removal of dye in phase 1 (with ethanol) was
76%, while in Step 2 (sucrose) was 76%. Such system
used in removal of textile dye indigo carmine, the
main constituent of the waste water from a local
textile industry, which has integrated the reactor
influent concentration of 20% (v/v) plus 80% (v/v)
water tap. The verification was made by the use of
ethanol in a concentration of 0.5 g /L and sucrose at a
concentration of 4 g/L, thus establishing two phases
of reactor operation. Sucrose was more efficient as
the removal of dye, however increases the
concentration of organic matter in terms of COD. The
average removal of dye in phase 1 (with ethanol) was
76%, while in Step 2 (sucrose) was 76%. The carbon
sources also influence the pH of the reactor effluent.

KEY‐WORDS: Aspergillus niger AN 400, biological reactor, immobilized biomass, sucrose, ethanol.

A FONTE DE CARBONO COMO INFLUÊNCIA NA BIORREMEDIAÇÃO DO CORANTE TÊXTIL ÍNDIGO CARMIM

INTRODUÇÃO
Fungos são aplicados na biorremediação de efluentes industriais em várias pesquisas (SINGH,
AHLAWAT, e RAJOR, 2012). A partir de mecanismos de adsorção na própria biomassa e
principalmente absorção através de enzimas extracelulares, o efluente pode ser tratado
biologicamente resultando em subprodutos menos tóxicos e com custo operacional e de
instalação inferiores àqueles demandados por tratamentos químicos e/ou físicos normalmente
empregados nas indústrias (PAJOT, FARIÑA e FIGUEROA, 2011).
O tratamento dos efluentes do setor têxtil requer atenção especial à grande concentração de
corante presente. Esses compostos são considerados vilões para o meio ambiente,
principalmente ecossistemas aquáticos com consequências adversas, como a impossibilidade da
incidência de radiação solar barrando, então, a oxigenação do sistema através da fotossíntese
(SARATALE, et al., 2013). Além de problemas inclusive aos seres humanos devidos aos seus
grupos cromóforos em que advêm características carcinogênicas e mutagênicas (KUMAR, et al.,
2012).
Para a utilização de uma determinada espécie microbiana para o tratamento de efluentes, deve‐
se subsidiar condições ajustadas para a sua atuação, como faixa de pH adequada e fonte de
carbono facilmente assimiláveis, já que este macro elemento é essencial para a formação e
metabolismo das células (HE et al., 2011). O etanol é um álcool de acessíveis disponibilidade e
custo (AL‐JANABI, 2009), enquanto a sacarose (açúcar comum) é uma alternativa mais barata se
comparada à glicose por exemplo (SINGH, AHLAWAT, e RAJOR, 2012). Ambos podem ser
utilizados como fonte de carbono, assim a avaliação de um cossubstrato adequado pode
estabelecer processos mais eficientes e eficazes.
Outra circunstância que deve ser avaliada é o modo como biomassa está presente no sistema
(SHARARI, et al., 2013). Segundo o mesmo autor, o uso de uma biomassa imobilizada, ou seja,
aderida em algum tipo de material suporte, facilita a manutenção do sistema, já que não é
necessário um novo inóculo a cada passagem de carga pelo sistema, além disso, o emprego de
um material suporte possibilita até mesmo a reutilização de resíduos.
Este trabalho objetivou verificar a eficiência de duas fontes de carbono em um reator em
bateladas sequenciais, operado em ciclos de 48h, dotado da biomassa da espécie fúngica
filamentosa Aspergillus niger AN 400. Sistema esse utilizado na remoção do corante têxtil Índigo
Carmim, principal constituinte da água residuária de uma indústria têxtil local, a qual integrou o
afluente do reator na concentração de 20% (v/v) mais 80% (v/v) de água da torneira. A
verificação se deu pela utilização de Etanol na concentração de 0,5g/L e de Sacarose na
concentração de 4g/L, estabelecendo‐se assim duas fases de operação do reator.
MATERIAIS E MÉTODOS
Características do efluente

O efluente in natura era proveniente de uma indústria têxtil local, onde foram realizadas coletas em
regime semanal. A fonte das amostras se dava no tanque de equalização, à montante do tratamento
biológico ao qual a indústria submetia a sua água residuária.

O recipiente de coleta constituía‐se em um frasco de polietileno de 5L descontaminado com
ácido clorídrico 10% (v/v). Após a coleta, a caracterização era encaminhada ao Laboratório de
Tecnologia Ambiental (LATAM), no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE) para a realização das análises físicas e químicas de parâmetros com influência nas
respostas metabólicas do micro‐organismo ao meio ao qual ele é exposto.
Cultivo do micro‐organismo e produção de esporos
Foi preparada suspensão de esporos de Aspergillus niger AN 400 a partir de sua inoculação em
Ágar Saboraud contido em placas de Petri, esterilizados previamente em autoclave a 121°C, por
20 minutos.
Durante cinco dias, as placas inoculadas, permaneceram em uma incubadora microbiológica à
temperatura de cerca de 28°C. Ao final deste período foi observado o crescimento dos esporos
por toda a placa. Estes foram removidos das placas com solução de Tween 80 e transferidos para
tubos de ensaio. Deste conteúdo, foram utilizados 50µL, previamente agitados com Vórtex,
acrescido de 950µL de solução de Tween 80, resultando em uma suspensão de esporos, da qual
foram retirados 20µL e colocados em uma câmara de Newbauer, onde ocorreu a contagem dos
esporos em microscópio óptico, com aumento de 400 vezes. A concentração de esporos obtida
na suspensão foi de 4,9x109 esporos/mL.
Imobilização do Aspergillus niger AN400
A espécie fúngica foi imobilizada em espuma de poliuretano cortada em cubos de 1 cm de
arestas. Foram esterilizados 15 g dessa espuma (em autoclave, por 20min a 121°C), e estas foram
colocadas em saquinhos de polietileno. Estas armações foram distribuídas igualmente em três
erlenmayers de 250 mL de capacidade contendo 150 mL do meio nutriente, com sua constituição
discriminada na Tabela 1.
Tabela 1 ‐ Meio nutriente para crescimento da biomassa aderida no material suporte dentro do reator sob
aeração.
NUTRIENTE

CONCENTRAÇÃO

UNIDADE

Água da torneira

4

L

Glicose

1,5

g/L

MgSO4.7H2O

1

mg/L

NaNO3

2

g/L

K2HPO4

0,8

mg/L

CaCl2.2H2O

0,04

mg/L

CuSO4.5H2O

0,32

mg/L

H2MoO4

0,2

mg/L

MnSO4.H2O

0,2

mg/L

Fe2(SO4)3.H2O

0,2

mg/L

ZnSO4.7H2O

0,16

mg/L

Solução de micronutrientes Vishniac

1

mL/L

Megacilin Super Plus® (Antibiótico)

0,1

g/L

Tabela 2 ‐ Composição da solução de micronutrientes Vishniac.
NUTRIENTE

CONCENTRAÇÃO

UNIDADE

H3BO3

50

g/L

FeCl2. 4H2O

0,20

mg/L

ZnCl2

50

mg/L

MnCl2. 4H2O

0,50

mg/L

CuCl2.2H2O

0,38

mg/L

AlCl3.H2O

0,90

mg/L

CoCl2.6H2O

0,20

mg/L

Posteriormente, inoculou‐se a solução de esporos, na concentração de 2x106 esporos/mL, de
modo a evitar qualquer tipo e contaminação. Os erlenmayers foram mantidos durante 2
semanas, em uma mesa agitadora horizontal, sob agitação de 150 rpm e cerca de 28°C, sendo
que ao se completar 48 h, o meio antigo foi substituído por um novo. Após os procedimentos
descritos, as espumas contendo o biofilme fúngico formado foram transferidas para o reator em
sistema de batelada sequencial para o início do mesmo.
Montagem, operação e monitoramento do reator biológico
Neste trabalho, o tratamento foi realizado com a água residuária in natura diluída a 20% (v/v), a
qual foi inserida no reator, juntamente com os macronutrientes necessários, demonstrados na
Tabela 1, com exceção da glicose, micronutrientes – que compunham a solução Vishniac, Tabela
2 – antibiótico Megacilin Super Plus® (0,1 g/L), etanol, na concentração de 0,5 g/L (1ª fase)e
sacarose na concentração de 4g/L (2ª fase), como cossubstrato avaliados.

O reator, em vidro de capacidade de 5L, foi operado em ciclos de 48 h, recebendo a cada ciclo o
afluente. Antes da adição do efluente ao reator, o pH do meio era ajustado para 5, propiciando a
espécie fúngica o pH adequado para o seu metabolismo, além disso, um meio ácido caracteriza
uma barreira para atividade de possíveis bactérias contaminadoras (RODRIGUES, 2006).
O monitoramento do reator se deu pelas determinações de matéria orgânica (expressa em DQO),
pH, realizadas conforme APHA (2005). A determinação da concentração de corante foi estimada
através da espectrofotometria com a leitura em absorbância (λ= 610 nm), através de uma curva
construída, que, a partir de soluções com concentrações conhecidas do corante obtinham‐se as
absorbâncias correspondentes. Estabelecendo, assim, relações entre concentração de corante
absorbância (RODRIGUES et al., 2011). Foram realizados 15 ciclos de 48h cada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Corante
Figura 1 ‐ Concentração de Índigo Carmim afluente e efluente nas duas etapas e as respectivas
eficiências de
remoção.

Na Figura 1 estão dispostas as concentrações de corante antes de a água residuária ser
submetida ao sistema reacional, em seguida as concentrações efluentes ao processo. Na 1ª Fase,
quando o etanol foi utilizado como cossubstrato, a média de eficiência de remoção de corante
nos 15 ciclos foi de 76%, enquanto na 2ª Fase a média de remoção foi de 89%. É possível
observar, ainda, que em 12 dos 15 ciclos a eficiência de remoção do corante quando a sacarose
foi utilizada foi maior que na primeira fase do experimento e que a eficiência máxima de
remoção se deu igualmente na segunda fase, no ciclo 13, de 98%.
A remoção do corante Índigo Carmim pode ser atribuída tanto pela adsorção na biomassa fúngica
ou pela quebra das ligações através de enzimas extracelulares liberadas pelos fungos, como os
filamentosos, quando o seu metabolismo se dá adequadamente, transformando, então os
corantes em compostos mais simples, como macronutrientes (C e N), que poderão ser absorvidos
pelos micro‐organismos (KUMAR, et al., 2012).

Vale ressaltar que as concentrações afluentes ao reator variavam conforme o a caracterização
proveniente da indústria encontrava‐se, e que nós não temos informações quanto à rotina dos
processos da fábrica.
pH
Figura 2 ‐ Valores de pH medidos afluente e efluente do reator em bateladas nas duas etapas de
estudo.

A Figura 2 possui os valores de pH resultantes do reator. As entradas dos ciclos nas duas etapas
mantiveram próximas a cinco devido ao ajuste do pH para o valor mais propício o metabolismo
fúngico. Os resultados, então, demonstraram que a fonte de carbono influenciou nos valores de
pH pós‐tratamento, sendo a primeira Fase com média de 6,2, enquanto a segunda fase propiciou
a um pH mais ácido, com média de 4,0.
DQO
Figura 3 ‐ Concentração de matéria orgânica em termos de DQO na parcela total da amostra
(solúvel + insolúvel) e suas respectivas eficiências de
remoção.

A média das eficiências de remoção, apresentadas na Figura 3, foram de 43% na Fase 1 e 45% na
Fase 2. Observa‐se que nas as duas frações de DQO eram superiores na Fase 2 devido ao fato de

que a sacarose é um nutriente que representa uma carga orgânica elevada. O ciclos de maior
eficiência de remoção na segunda fase foi o 10º, mesmo ciclo que apresentou maior pH na
mesma etapa, isto pode ser atribuído ao fato de que, com uma produção de ácidos orgânicos
menor a concentração de matéria orgânica contabilizada também deve ser inferior aos ciclos em
que a produção desses ácidos foi maior (BHAINSA e D’SOUZA, 2009).
De acordo com análises espectrofotométricas realizadas, a sacarose apresentou‐se influente nas
concentrações de matéria orgânica carbonácea, já que as entradas adicionadas de sacarose
apresentaram concentrações maiores de DQO, como pode ser visto nas Figuras 3 e 4.
Figura 4 ‐ Concentração de matéria orgânica em termos de DQO na parcela solúvel e suas
respectivas eficiências de
remoção.

A Figura 4 possui as eficiências de remoção da parcela solúvel de matéria orgânica carbonácea,
em termos de DQO, afluente e efluente ao reator. A média na fase que utilizou etanol como
cossubstrato foi de 32% enquanto a segunda fase obteve média de remoção de 41%.
Para a obtenção dos resultados apresentados na Figura 4, a amostra era submetida ao processo
de filtração. Assim como a parcela total avaliada no gráfico anterior, os ciclos demonstraram‐se
inconstantes quanto ao consumo de matéria orgânica carbonácea, isso pode ser atribuído ao fato
de que, segundo Singh e Dikshit (2010), ao consumir o corante e as fontes de nutrientes, o fungo
pode liberar subprodutos e após um determinado tempo reacional, os mesmos são consumidos
pelas células.
CONCLUSÕES
Nenhuma das duas fontes de carbono utilizada foi tóxicas para a espécie fúngica Aspergillus
Níger AN 400, nas condições utilizadas neste estudo.
A sacarose apresentou média de eficiência de remoção de corante superior ao etanol, 89% assim
como, a maior parte dos ciclos superiores à primeira fase operacional.

A sacarose apresentou influência na concentração de matéria orgânica, sendo esta concentração
nas entradas do reator na Fase 2 superiores às da Fase 1, provavelmente pela maior
concentração de sacarose nos experimentos.
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RESUMO
O crescimento da população e a péssima
qualidade das águas superficiais fazem com que águas
subterrâneas se apresentem como alternativa para os
usuários, os quais se utilizam de tal recurso sem o
devido respeito às exigências da legislação. E as
legislações no Brasil, especialmente as federais, trazem
em seu corpo artigos que tratam da água subterrânea,
mas não há em vigor uma que trate exclusivamente da
mesma, o que termina por dificultar principalmente a
fiscalização do uso das águas subterrâneas (LEAL et al.,
2008).Nesse contexto, a criação da lei nº 9.433/1997,
que estabelece a Política e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, se apresenta
como marco regulatório no aspecto legal do país no

tocante à gestão de recursos hídricos, bem como tem
sido caracterizada como a principal propulsora do
desenvolvimento de legislações regulamentadas por
suas unidades federativas. Por exemplo, os estados de
Pernambuco, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e
Piauí possuem atualmente legislação pertinente à
gestão de águas subterrâneas, no entanto tal regulação
não vem sendo frequentemente utilizada.
Com base nessa problemática, este estudo
objetivou analisar as outorgas de águas subterrâneas
expedidas pelos estados de Pernambuco e Ceará,
comparando as legislações quanto ao direito de uso dos
recursos hídricos.

PALAVRAS‐CHAVE: Outorgas, águas subterrâneas,Ceará e Pernambuco.

COMPARATIVE ANALYSIS OF GRANTING GRANTED FOR USE OF GROUNDWATER IN THE STATES
OF PERNAMBUCO AND CEARÁ
ABSTRACT
Population growth and the poor quality of
surface waters cause groundwater are presented as an
alternative for users , which are used for such an appeal
without due regard to the requirements of the
legislation . And the laws in Brazil , especially federal,
bring your body in articles dealing with groundwater,
but there is in force that exclusively addresses the same,
what ends up mainly hinder the enforcement of the use
of groundwater ( Leal et al . , 2008) .In this context , the
creation of the law 9.433/1997 establishing the Policy
and the National System of Water Resources
Management , is presented as the regulatory framework

in the legal aspect of the country regarding the
management of water resources, and has been
characterized as main driver of the development of laws
regulated by its federal units . For example , the states
of Pernambuco , Ceara , Alagoas , Rio Grande do Norte
and Piauí currently have pertaining to groundwater
management legislation , however such regulation has
not been used frequently.Based on these problems , this
study aimed to analyze the groundwater grants issued
by the states of Pernambuco and Ceará , comparing the
laws regarding the right of use of water resources .

KEY‐WORDS: Granted, groundwater, Ceará and Pernambuco.

1. Introdução
O instrumento de gestão de águas no Brasil ainda é insipiente, principalmente quando a
área analisada é a água subterrânea, que possui uma rede de monitoramento quase ineficiente
no Brasil (LEAL et al., 2008).
A gestão das águas subterrâneas no Brasil corre por consequência da gestão das águas
superficiais, o que não reflete o potencial de tal recurso hídrico, tendo em vista que a utilização
dos recursos hídricos subterrâneos apresenta vantagens aos usuários, tais como, custo de
produção até dez vezes inferior ao de fontes superficiais (FREIRE et al., 1998).
O crescimento da população e a péssima qualidade das águas superficiais fazem com que
águas subterrâneas se apresentem como alternativa para os usuários, os quais se utilizam de tal
recurso sem o devido respeito às exigências da legislação. E as legislações no Brasil,
especialmente as federais, trazem em seu corpo artigos que tratam da água subterrânea, mas
não há em vigor uma que trate exclusivamente da mesma, o que termina por dificultar
principalmente a fiscalização do uso das águas subterrâneas (LEAL et al., 2008).
Nesse contexto, a criação da lei nº 9.433/1997, que estabelece a Política e o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, se apresenta como marco regulatório no
aspecto legal do país no tocante à gestão de recursos hídricos, bem como tem sido caracterizada
como a principal propulsora do desenvolvimento de legislações regulamentadas por suas
unidades federativas. Por exemplo, os estados de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Rio Grande do
Norte e Piauí possuem atualmente legislação pertinente à gestão de águas subterrâneas, no
entanto tal regulação não vem sendo frequentemente utilizada.
A água pode ser aproveitada para diversas finalidades, como abastecimento, irrigação e
diluição de efluentes, entre outras. É nesse contexto que o instrumento da outorga de uso de
recursos hídricos age como ferramenta de Gestão se mostrando necessária, pois controlando o
uso da água em uma bacia hidrográfica é possível assegurar o efetivo exercício do direito ao seu
acesso. Porém, alguns Estados estão mais avançados no tema, pois contam com resoluções
específicas para procedimento de análise de outorga para o saneamento. Assim, este estudo
objetivou analisar as outorgas de águas subterrâneas expedidas pelos estados de Pernambuco e
Ceará, comparando as legislações quanto ao direito de uso dos recursos hídricos.
2. Águas Subterrâneas: Marcos regulatórios
Data do Código Civil de 1916 a primeira referência sobre águas subterrâneas. Está contida
no artigo 586 e diz:
“não é permitido fazer escavações que tirem ao poço ou à fonte
de outrem a água necessária. É, porém, permitido fazê‐las, se
apenas diminuírem o suprimento do poço ou da fonte do vizinho,
e não forem mais profundas que as deste, em relação ao nível do
lençol de água.”

A partir do trecho acima referenciado, nota‐se que a lei indica como ilícito apenas o dano
produzido pelo indivíduo ao indivíduo, sem qualquer preocupação com o meio ambiente.
No tocante às legislações, a federal mais antiga (com exceção do Código de Águas de 1934)
correlacionada às águas subterrâneas está ligada às águas minerais (legislação mineral), a
proteção do meio ambiente (legislação ambiental) e a qualidade da água para consumo humano
(legislação sobre saúde pública). Foi a partir das discussões sobre o Projeto Aquífero Guarani, em
1999, que se iniciou a percepção da necessidade de normatizações gerais, de abrangência
nacional, para as questões das águas subterrâneas.
Em 2000, com a criação da Câmara Técnica Permanente de Águas Subterrâneas do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos ‐ CNRH, e a aprovação da resolução CNRH nº 15, em
2001, que trouxe em seus artigos aspirações que estavam no Projeto de Lei Federal que ficou
mais de 15 anos sendo discutido e posteriormente foi arquivado no Congresso Nacional
começou‐se a discutir mais a problemática da água e da necessidade de sua proteção.
No que concerne aos Estados, todos promulgaram a sua Política de Recursos Hídricos,
entretanto, a regulamentação dos itens relacionados às águas subterrâneas se restringe à
questão da outorga e proteção, embora alguns estados tenham regulamento específico,
conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 – Legislações da Política Estadual e Regulamentação da Outorga.
Legislação
Estados
Política Estadual
Regulamentação da Outorga
Ceará

Pernambuco

Lei n° 14844/2010 (Dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos Hídricos, institui o
Sistema Integrado de Gestão de Recursos
Hídricos – SIGERH).

Decreto nº 23.067/94 (Regulamenta à
outorga do direito de uso dos recursos
hídricos, cria o Sistema de Outorga para
Uso da Água).

Lei nº 12.984/05 (Dispõe sobre a Política
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos).

Lei nº 11.427/97(Dispõe sobre a
conservação e a proteção das águas
subterrâneas no Estado de Pernambuco).
Decreto n.º 20.423/98 (Regulamenta a Lei
nº 11.427 de 17/01/97 dá outras
providências).

3. A problemática da água no Nordeste
Não é de hoje que o nordeste sofre com a má distribuição de água. Além do solo da região
não ser propicio para a infiltração da água, as chuvas são escassas e as comunidades não são
preparadas para viver com pouca água. São corriqueiras práticas extensivas de agricultura e
pecuária (REBOUÇAS, 1997).
Ademais, a evaporação intensa engendra processos de salinação cíclica das águas
estocadas, os quais são, em grande parte, decorrentes da falta de aplicação de critérios de uso e
proteção da qualidade das águas acumuladas nos reservatórios, o que diminui o possível uso das
águas (SANTIAGO et al., 1986).

Por fim, a baixa disponibilidade da água no nordeste abre um leque de possibilidades para a
gestão dessas águas e para medidas de prevenção contra a calamidade que se instala nas
comunidades locais.
CEARÁ
Em específico, para o Ceará, no que se refere às reservas subterrâneas, para a outorga não
é exigida licença para poços com vazões consideradas insignificantes, ou seja, inferiores a
2.000L/h (Decreto 23.068 de 11/02/94, art 6°, II), o que na prática vem a excluir a grande maioria
dos poços da região cristalina do Estado, a qual corresponde à aproximadamente 75% de sua
área.
A dificuldade de estimativa das reservas subterrâneas em aquíferos fraturados em
contraposição aos recursos superficiais, quantificáveis através de séries históricas, e mesmo em
relação aos contidos em aquíferos sedimentares, quantificáveis através da determinação de suas
características hidrogeológicas ‐ bem mais homogêneas ‐ certamente é a razão desta exclusão.
Não é razoável efetuar a outorga do direito de uso de um poço de cujo aquífero se
desconhece as características hidráulicas; entretanto, a dispensa da licença prévia acarreta a
perda de informações preciosas sobre o aqüífero, imprescindíveis para a determinação de suas
reais potencialidades. Estes dados certamente farão falta para a atualização do PLANERH e para a
administração racional das águas territoriais do Estado, visto que muitas vezes a exploração
adequada de poços de reduzida vazão pode se configurar na única alternativa viável para
atendimento de demandas de pequenas comunidades rurais, principalmente em estiagens
prolongadas. E ademais, com relação às águas superficiais, as subterrâneas carecem de muito
mais cuidado, visto que se recuperam mais lentamente, em contraposição às primeiras, que em
princípio se restabelecem ao cessar do lançamento dos poluentes.
PERNAMBUCO
No ano de 2002, a Agenda 21 estadual definiu como uma das metas, com base na
Declaração do Milênio, a redução em 50% de pessoas sem acesso à água potável até 2015. Em
2004 a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) propôs ao Conselho
Estadual de Recursos Hídricos a atualização da lei estadual a partir de ampla consulta a diversos
segmentos, chegando a um consenso em torno do uso racional da água e a consciência do
significado de legislar sobre um recurso escasso no Estado e que apresenta a situação mais crítica
do Brasil em disponibilidade hídrica per capita (BORBA et al, 2011).
O Estado conta com a Lei No. 11.427 de 17 de janeiro de 1997, específica para gerenciar as
águas subterrâneas: Conservação e Proteção das Águas Subterrâneas no Estado, regulamentada
pelo Decreto No. 20.423 de 26 de março de 1998, bem como pelo reforço atuante da Câmara
Técnica de Água Subterrânea (CTAS), que promove Estudos Técnicos específicos em poços
tubulares capazes de resultar em Resoluções e Portarias que são encaminhadas ao Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (CRH), sendo estas fundamentais para a Gestão Integrada de
Pernambuco entre a Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos (SRHE) e a Agência Estadual
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH). Está sendo montada a APAC (Agência

Pernambucana de Águas e Clima), vinculada a SRHE e que está responsável, além de outras
atribuições, pelos Setores de Outorga, Fiscalização, Monitoramento e Cobrança dos Recursos
Hídricos.
4. Metodologia
Para avaliação comparativa entre as outorgas de águas subterrâneas e superficiais expedidas
nos Estados de Ceará e Pernambuco, utilizou‐se neste estudo dados localizados na base de
pesquisa da Agência Nacional de Águas, da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado
do Ceará da Agência Pernambucana de Águas e Clima, além de artigo e dados disponíveis em
outras plataformas de pesquisa. É válido ressaltar que os dados coletados foram os disponíveis
nos respectivos sites dos órgãos acima referenciados.
5. Resultados Obtidos
O regime de outorga é um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos tendo
como objetivo assegurar o efetivo exercício do direito de acesso à água. Por meio da emissão de
outorgas, o Estado realiza o controle quantitativo e qualitativo dos usos deste recurso,
gerenciando os estoques e minimizando os conflitos entre os seus diversos usos (abastecimento
público, geração de energia, irrigação, entre outros serviços). Desta forma, evitando também,
impactos ambientais negativos aos corpos hídricos.
A tabela 2 apresenta o número de outorgas emitidas e a vazão total outorgada no Brasil,
totalizados até julho de 2010 e do período entre agosto de 2010 e julho de 2011. A Figura 1 e a
Figura 2 apresentam, respectivamente, a evolução histórica da vazão outorgada e do número de
outorgas emitidas. Observa‐se que o número de outorgas emitidas no último período analisado
representa em torno de 9% do totalizado até julho de 2010, sendo a vazão correspondente a
aproximadamente 18%.
Tabela 2 – Quantitativo de outorgas emitidas e da vazão outorgada.

As outorgas de águas superficiais superam as de água subterrânea em 12 vezes em termos de
vazão e em 25% em número de outorgas, considerando os dados de julho de 2011.

Figura 1 ‐ Evolução histórica da vazão outorgada no Brasil. Fonte: ANA e órgãos estaduais de
meio ambiente e recursos hídricos, 2011.

Figura 2 ‐ Evolução histórica da quantidade de outorgas emitidas no Brasil. Fonte: ANA e
órgãos estaduais de meio ambiente e recursos hídricos, 2011.

A Tabela 3 apresenta informações de vazão referentes às outorgas emitidas entre agosto de
2010 e julho de 2011, pela União, estados e Distrito Federal com as finalidades padronizadas.
Deve‐se destacar que a vazão outorgada para irrigação representa 72% do total, sendo que
desses, 32% foram outorgados pela ANA. Os estados da Bahia e do Rio Grande do Sul foram os
que outorgaram as maiores vazões, concentradas justamente no setor de irrigação.
Outorga no Estado de Pernambuco
A lei Nº 12.984, de 30 de dezembro de 2005, dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e a lei Nº 11.427, de 17
de janeiro de 1997, e seu decreto regulamentador, Decreto N° 20.423, de 26 de março de 1998
regulamentam a conservação e a proteção das águas subterrâneas do Estado de Pernambuco.
Vale salientar que Pernambuco é o segundo Estado do Brasil a aprovar uma legislação específica
para águas subterrâneas (DA SILVA et. al, 1999). O organograma a seguir mostra como solicitar
outorga no Estado (Figura 3).

Tabela 3 – Vazão outorgada entre agosto de 2010 e julho de 2011 e vazão acumulada até julho
de 2011 por finalidade de uso.

Fonte: ANA e órgãos estaduais de meio ambiente e recursos hídricos, 2011.

Figura 3 ‐ Organograma do procedimento integrado de Outorga e Licenciamento Ambiental em
Pernambuco. Fonte: http://www.apac.pe.gov.br

A outorga será concedida mediante a aprovação do projeto de utilização de recursos hídricos,
apresentado pelo requerente, compatibilizado com o licenciamento ambiental e com as
prioridades estabelecidas nos Planos Diretores de Recursos Hídricos e em outros dispositivos
regulamentares federais e estaduais incidentes. Toda outorga de direito de uso de recursos
hídricos far‐se‐á por prazo não excedente a 30 (trinta) anos, podendo ser renovada. E de acordo
com o Art. 21 da lei Nº 12.984/2005, o processo de licenciamento ambiental e outorga de direito
de uso dos recursos hídricos far‐se‐á de forma unificada.
A lei ressalvou os casos de dispensa de outorga. Em relação as águas superficiais, estão isentos
de outorga o abastecimento humano de populações difusas, e as captações, derivações e
lançamentos de efluentes considerados insignificantes, objeto de definição nos Planos de
Recursos Hídricos de cada bacia. Quanto às águas subterrâneas, estão dispensados de outorga as
captações, destinadas exclusivamente ao usuário doméstico ou rural com profundidade inferior a
20 metros ou com vazão até 5 m³/dia e, ainda, poços com caráter exclusivo de pesquisa.
Quanto à distribuição geográfica no Estado, a quase totalidade dos processos refere‐se a
poços situados na Região Metropolitana de Recife (RMR), é composta pelos seguintes
municípios: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca,
Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço
da Mata.
Os dados mais recentes disponíveis no site da ANA são relativos à junho de 2011 para o Estado
de Pernambuco. Quanto à finalidade de uso da água, o maior número de requerentes de outorga
foi para irrigação com 55,4% do total de outorgas, num total de 411. Outros usos de água que
receberam um percentual significativo de outorgas foram a mineração (10,7%), indústria (7,3%) e
aquicultura com tanque‐rede (6,3%), abastecimento público (4,8%) e esgotamento (4,6%).

Figura 4 – Porcentagem quanto à finalidade de uso da água em Pernambuco, em junho de 2011.
Fonte: www.ana.gov.br
Analisando as demandas de água em função das vazões requeridas, verifica‐se que há uma
inversão nessa ordem. Os maiores volumes extraídos, notadamente superiores aos demais usos,

cabem ao abastecimento público, durante o ano de 1999. Em segundo lugar, temos os serviços
de interesse público, seguidos, nessa ordem, as indústrias, serviços e irrigação (Figura 5).

Figura 5 ‐ Finalidade de Uso da Água versus a Vazão Captada (m³/dia). Fonte: Modificado de DA
SILVA, 1999.
A outorga, no Estado de Pernambuco, encontra‐se ainda em processo embrionário, em vista
do curto espaço de tempo decorrente desde a regulamentação da legislação pertinente ao
assunto até o momento. A fase inicial tratou da estruturação e operacionalização do sistema, não
sendo dada ênfase a divulgação da implantação do sistema de outorga. Cumprida esta primeira
etapa, foram traçadas algumas metas, a serem atingidas a curto e médio prazo, a fim de
estimular os pleitos de outorga. Tratando‐se de um fato novo, é natural que a quase totalidade
dos usuários dos recursos hídricos não possuam outorga do direito de uso da água.
Outorga no Estado do Ceará
Um dos mais poderosos instrumentos para o gerenciamento de recursos hídricos é a outorga
do direito de uso. No Ceará, ela é precedida por uma licença prévia, exigível à execução “de
qualquer obra ou serviço de oferta hídrica, nas águas dominiais do Estado, suscetíveis de alterar
o regime, a quantidade, ou qualidade dos recursos hídricos, notadamente as estruturas
hidráulicas consistentes em açudes, transposição de água bruta, barragem de regularização e
poço” (Decreto 23.068 de 11/02/94, art. 5°).
No que se refere às reservas subterrâneas, a licença, e consequentemente a outorga, não são
exigidas para poços com vazões consideradas insignificantes, ou seja, inferiores a 2.000L/h
(Decreto 23.068 de 11/02/94, art. 6°, II), o que na prática vem a excluir a grande maioria dos
poços da região cristalina do Estado, a qual corresponde a aproximadamente 75% de sua área.
Não se concederá outorga:
 Lançamento em água de resíduos sólidos, radioativos, metais pesados e outros
resíduos tóxicos perigosos;
 Lançamento de poluentes nas águas subterrâneas.
O organograma a seguir mostra como solicitar outorga no Estado (Figura 6).

Figura 6 ‐ Fluxograma do Processo de Outorga no Ceará. Fonte: SRH, 2008.
6.

Conclusões
Diante do exposto, conclui‐se que a concessão de outorgas para captação de águas
subterrâneas nos estados de Ceará e Pernambuco é algo incipiente ainda, não há fiscalização
suficiente e o aparato jurídico ainda não está completamente formulado, o que dificulta a gestão
dessas águas.
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RESUMO
O paraquat é um herbicida de grande utilização no
Brasil, devido ao seu baixo custo, baixa dose tóxica e
grande disponibilidade, por isso têm sido utilizadas de
forma indiscriminada, acarretando sérios problemas
ambientais e de saúde publica. Tratamentos físico‐
químicos são ineficientes e onerosos para este tipo de
poluente. Destacando‐se, tratamentos biológicos
como alternativas para a sua degradação, sendo os

que utilizam fungos os mais promissores .Este estudo
utilizou o fungo Aspergillus Níger AN400 na
degradação do herbicida paraquat. Obtendo
resultados para a remoção de DQO acima de 78% e
degradação do pesticida estudado nas faixas de 14% a
89%.

PALAVRAS‐CHAVE: paraquat,Aspergillus Níger AN400, biodegradação.

REMOVAL OF HERBICIDE PARAQUAT OF SYNTHETIC WASTEWATER USING BIOMASS
IMMOBILIZED FUNGAL
ABSTRACT
Paraquat is a herbicide of great use in Brazil, due to
its low cost, wide availability and low toxic dose, so
have been used interchangeably, causing serious
environmental and public health problems. Physico‐
chemical treatments are ineffective and costly for this
type of pollutant. Highlighting, biological treatments

as alternatives to their degradation, and the fungi
that use the most promising. This study used the
fungus Aspergillus Niger AN400 in the degradation of
the herbicide paraquat. Getting results for COD
removal of 78% above and degradation of the
pesticide in bands studied from 14% to 89%.

KEY‐WORDS: paraquat,Aspergillus Níger AN400, biodegradetion

INTRODUÇÃO
A “Revolução Verde” que ocorreu entre os anos de 1960 e 1970, cujo objetivo era aumentar
a produção de alimentos pela inserção de tecnologias, as quais se configuram principalmente no
uso extensivo de agentes químicos (LONDRES, 2011), facilitou o consumo desses produtos no
Brasil. A difusão dessas tecnologias teve graves consequências tanto sociais, ambientais e de saúde
publica.
Segundo Queiroz et al. (2011), o grupo dos herbicidas é o mais comercializado no mundo.
No Brasil 127.000 toneladas desse grupo foram comercializadas em 2009. Atualmente, os
pesticidas disponíveis no Brasil para o manejo das áreas agrícolas são: Glisofato, 2,4‐D Amina,
Paraquat, Diquat, e Paraquat+Diuron (MELHORANÇA, 2006).
O paraquat é um herbicida de contato não seletivo, pertence aos grupos dos bipiridilos, é
um composto quaternário de amônia, possui alta solubilidade na água, baixa volatilidade e
estruturalmente são cátions bivalentes. Na Figura 1 está mostrada a estrutura molecular do
paraquat.

Figura 1-Estrutura molecular do pesticida paraquat
Fonte: Sousa & Machado (2003).
O uso do paraquat tornou‐se abusiva e gerou uma grande preocupação devido ao seu dano
para o ambiente aquático e da saúde humana, como consequência da sua grande disponibilidade,
baixa dose tóxica e de custo relativamente baixo, por estas razões este herbicida é agora proibido
na Europa (Court of first instance in Case T‐229/04 Sweden 2007), embora seu uso continuasse em
outros continentes e, portanto, o paraquat tem crescido em quantidade na água (SANTOS et al,
2011).
Vários estudos mostram que a presença de paraquat em águas superficiais e para consumo
humano é devido à infiltração no solo de efluentes industriais contaminados por este herbicida e
pela aplicação em plantações (NANSEU‐NJIKI et al, 2010) e em águas subterrâneas, geralmente, por
lixiviação (TSAI e LAI, 2005). Sua classificação quanto ao potencial de Periculosidade Ambiental é II
(Muito Perigoso) e sua classe toxicológica é do tipo I (Altamente Tóxico) (ANVISA, 2005).
Os tipos de tratamento possuem três categorias: físicos, químicos e biológicos. A maior
desvantagem dos tratamentos físico‐químicos é devido ao alto custo, baixa eficiência, baixa
versatilidade, interferência por outros constituintes dos efluentes e o manuseio do rejeito gerado
(KAUSHIK e MALIK, 2009). Biorremediação é considerado o melhor método de degradação de
contaminantes no meio ambiente tendo várias formas (YUANFAN et al, 2010), são eficientes e
sustentáveis e economicamente viáveis.
A utilização de fungos para o tratamento de substâncias persistentes está relacionada à
grande produção de enzimas extracelulares que tornam os compostos recalcitrantes mais

acessíveis à biodegradação (KATURI et al., 2009).
Várias espécies de fungos têm sido utilizadas para a degradação de diversos poluentes, em
face da sua capacidade em degradar compostos recalcitrantes. A espécie Aspergillus níger foi
utilizado na degradação de piretroides (LIANG et al, 2005), atrazina, metil paration
(SAMPAIO,2005), endosulfan (BHALERAO E PURANIK,2007), ), carbaril (ZHANG et al, 2003).
A espécie estudada nesta pesquisa foi Aspergillus niger, por possuir eficiência comprovada
para degradação de compostos recalcitrantes. Esta pesquisa esta embasada na contaminação
ambiental causada por efluentes provenientes de indústrias de pesticidas contaminados com
paraquat.
MATERIAIS E MÉTODOS
CULTIVO, PRODUÇÃO E CONTAGEM DOS ESPOROS DE Aspergillus níger AN400
Os esporos de Aspergillus níger AN400 foram produzidos em placas de Petri estéreis
contendo 15 mL de meio de cultura Saboraud Dextrose, previamente esterilizado a 121º C, durante
15 minutos, e 1 mL de solução de Vishniac, como fonte de nutrientes para os fungos. As placas
permaneceram a 28º C, durante cinco dias, para o crescimento dos esporos por toda sua superfície,
período após o qual os mesmos foram removidos para tubos de ensaio para posterior contagem. A
remoção dos esporos das placas de Petri foi realizada com uso de alça de Drigalsky e solução de
Tween 80.
Para a contagem dos esporos foi preparada uma solução de esporos utilizando 50 μL de
suspensão, previamente agitada em agitador tipo Vórtex, acrescido de 950 μL de solução Tween
80, resultando em diluição de 1:20. Em seguida, 20 μL da olução preparada foram trans‐feridos
para câmara de Newbauer, onde se procedeu à contagem dos esporos em microscópio óptico
Bioval com aumento de 400 vezes.
IMOBILIZAÇÃO DA BIOMASSA
A biomassa foi imobilizada em cubos de poliuretano (meio suporte) cortada em cubos de 1
cm de aresta, totalizando 15 g, acondicionados em três redes de polietileno dentro do reator. O
meio suporte foi esterilizado em autoclave a 121°C durante 15 minutos.
O reator foi preenchido com 4 L do meio sintético ( (NH4)2SO4 0,5g/L, NaNO3 0,25g/L,
KH2PO4 0,20g/L, MgSO4 0,25g/L, CaCl2 . 2H2O 0,01g/L, CuSO4 . 7 H2O 0,08g/L, H2MoO4 0,05g/L,
MnSO4 . 5H2O 0,05g/L, Fe2(SO4)3 0,05g/L, ZnSO4 0,04g/L) e glicose na concentração de 1,0 g/L.
Logo depois do preparo do meio sintético, o meio foi transferido para o reator e inoculou‐se a
solução de esporos, na concentração de 2x106 esporos/mL.
A imobilização teve duração de 7 dias, e a cada três dias o meio sintético era trocado para
melhor crescimento o fungo. O reator foi mantido em uma câmera de fluxo laminar, para evitar
contaminação do meio.

MONTAGEM E OPERAÇÃO DO REATOR EM BATELADA SEQUENCIAL COM BIOMASSA
IMOBILIZADA
O reator consistia de um recipiente de vidro e possuía volume total de 5 L e volume útil de 4
L, vedado com tampa plástica específica. O ar era fornecido por mini‐compressores e a alimentação
foi a partir da água residuária sintética preparada.
O reator foi operado por 5 ciclos, cada ciclo com duração de 7 dias. No início de cada ciclo, a
água residuária sintética era renovada.
O volume amostral retirado em cada ciclo para a realização das análises: DQO, pH e
paraquat foi de apenas 10% do volume útil do reator por ciclo estudado. Os tempos reacionais
foram 0 hora, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas e 192 horas. As analises foram feitas utilizando
os métodos descritos por APHA (2005) e AOAC (2000).
ÁGUA RESIDUÁRIA SINTÉTICA
A água residuária foi preparada com água de torneira, acrescida de 1 ml/L de Vischiniac
(solução de nutrientes), 0,5 mg/L de glicose e o pesticida paraquat na concentração de 30 mg/L.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 2 estão apresentados a variação de pH em função do tempo.

Figura 2‐ Variação do pH ao longo do tempo.
Os valores de pH variaram na faixa de 3,5 a 7,9 (Figura 2). No 1º ciclo, notou‐se que a
variação foi brusca com diminuição do pH do momento da caracterização com 6,70 a 0 hora do
ciclo 1, chegando à faixa ácida com 3,40 e aumento no 2º ciclo com valores de 5,89 e a partir do 3º
ciclo se mantendo na faixa alcalina.

Assim, neste trabalho, os pHs abaixo de 7 são ocasionados pela produção e acumulação dos
ácidos produzidos nos três primeiros ciclos, e o aumento da eficiência do fungo em consumir o
cossubstrato fornecido ao longo dos ciclos e consequentemente o consumo dos ácidos orgânicos,
ocasiona o aumento do pH e comportamento constante nos ciclos seguintes.

Figura 3‐ Variação da concentração de paraquat em mg/L e eficiência.
Na Figura 3 estão mostradas as remoções do herbicida paraquat. As maiores remoções
aconteceram nos dois primeiros ciclos com eficiência de 89% e 84 %, respectivamente.Sendo que a
partir do 3º ciclo houve um decréscimo na degradação do paraquat.
Bhalerao e Puranik (2007) nos seu estudo sobre degradação do endulsufan utilizando
Aspergillus niger, observaram que valores de pH na faixa acida estão diretamente ligados a
capacidade do fungo em degradar o endulsufan. Observando o gráfico do pH e o do paraquat pode‐
se observar que as maiores remoções ocorreram quando o pH está na faixa acida.

Figura 4‐ Variação da DQO em função do em mg/L e eficiência.

Os valores de remoção de DQO observada na Figura 4 mostram a utilização do substrato e
cossubstrato fornecido ao fungo, pelo decaimento nas concentrações da matéria orgânica
mensurada em termos de DQO, concluindo‐se que a atividade enzimática do fungo está sendo
eficiente em degradar o pesticida estudado.
A maior remoção de DQO foi ao ciclo 5, sendo 98,80% e a menor no ciclo 2 sendo 78,95%.
Na Figura 3 pode‐se averiguar que do 1º ao 3º ciclo há grandes variações e decréscimo nas
eficiências de remoção de DQO, logo após a remoção é constante e crescente, isso se deve a
variação nos valores de pH, o sistema enzimático do fungo tem maior potência quanto o pH é
constante,conseqüentemente, aumentando a remoção de DQO .
CONCLUSÃO
A mudanças no pH mostrou que o fungo esta sendo capaz de degradar o herbicida paraquat.
As remoções de matéria orgânica ficaram todas acima de 78%, comprovando a capacidade do
fungo em utilizar o pesticida como fonte de carbono.
As remoções de paraquat apesar de não serem efetivas em todos os ciclos, mostrou que o
microorganismo estudado mostrou‐se capaz de utilizá‐lo, sendo necessário a realização de maia
estudos.
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RESUMO
O crescimento acelerado da população aliado à falta de
planejamento habitacional, e o aumento do fluxo
migratório para as cidades em busca de melhores
condições de vida, vem resultando em uma ocupação
desordenada do espaço, e como consequência está
gerando uma situação de escassez dos recursos naturais,
principalmente o recurso hídrico. Diante do exposto,
este trabalho teve como objetivo avaliar os riscos de
contaminação da comunidade usuária de um trecho do
rio Acaraú que divide a cidade de Sobral‐Ceará. As
principais atividades realizadas foram: identificar as
formas de impacto a que o sistema está exposto, avaliar
a qualidade da água do espelho d’água e fornecer
subsídios para o manejo e uma melhor utilização de
toda a área em estudo. A metodologia utilizada
constitui‐se basicamente de um resgate bibliográfico
sobre o tema, juntamente com dados secundários
oriundos de órgãos e entidades públicas, prefeitura

municipal, secretárias. Posteriormente, foram efetivadas
coletas de água em 03 demarcados pontos, distribuídos
na parte central do Espelho. Através disso, diante dos
resultados com a análise de água, foi observado que o
recurso hídrico apresentou uma dinâmica acentuada nas
variáveis analisadas e elevados índices dos nutrientes.
Foi possível também sugerir algumas medidas para
minimizar os impactos ambientais no local: criação de
programas de monitoramento e manejo das espécies,
manutenção do espelho d´água, controle e manejo da
cobertura vegetal, elaborar programas de educação
ambiental.

PALAVRAS‐CHAVE: contaminação, degradação ambiental, recurso hídrico, rio Acaraú.

STUDY RISK OF CONTAMINATION USER COMMUNITY RIVER IN ACARAÚ SOBRAL‐CEARÁ.
ABSTRACT
The rapid population growth coupled with a lack of
housing planning, and increased migration to the cities
in search of better living conditions, has resulted in a
disordered occupation of space, and as a result is
creating a shortage of natural resources, especially
water resources. In Brazilian cities is common to note
that one of the problems related to the uncontrolled
growth of cities is the misuse of sources, and
degradation of water bodies. Given the above, this study
aimed avaliaros risk of contamination from the user
community a Acaraú stretch of the river that divides the
city of Sobral, Ceará. The main activities were to identify
the various impacts that the system is exposed, assess
the water quality of the water surface and provide
subsidies for management and better use of the entire
study area. The methodology is basically a rescue
literature on the topic, along with secondary data
derived from public agencies and entities, municipal
government, secretaries. Subsequently, water samples

were effected in 03 demarcated points, distributed in
the central part of the mirror. Through that, before the
results with the analysis of water, it was observed that
the water resource presented a dynamic sharp in
variables and high levels of nutrients. It was also
possible to suggest some measures to minimize
environmental impacts at the site: the creation of
monitoring programs and management of species,
maintenance of the water surface, control and
management of vegetation, develop environmental
education programs.

KEY‐WORDS: contamination, environmental degradation, water resources, river Acaraú.

ESTUDO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA COMUNIDADE USUÁRIA DO RIO ACARAÚ EM
SOBRAL‐CEARÁ.
INTRODUÇÃO
Grandes descobertas em ciência e tecnologia são anunciadas a cada dia. Em cem anos de história
a ciência desenvolveu‐se mais do que em todo o resto da história da humanidade. Automóveis,
aviões, viagens interplanetárias, transplantes de órgãos, computadores e muitas outras
novidades a cada momento. Todos esses processos tecnológicos que constroem o progresso
presente conduzem ao desperdício, contaminação e poluição dos recursos naturais (solo e água),
onde esses se tornam cada vez mais escassos.
Considerando a industrialização acelerada associada à expansão das cidades de forma
desordenada, a falta manejo adequado do solo para a agricultura e pecuária, os usos
intensificados de fertilizantes e pesticidas, o desmatamento e, consequentemente, a erosão, a
contaminação e a diminuição das reservas de água no subsolo, os corpos d’água (superficiais e
subterrâneos) passaram a ser sobrecarregado devido aos usos múltiplos e a intensificação dos
mesmos, provocando crescentes demandas por quantidade e qualidade desses recursos
(TUNDISI, 2003).
O Brasil é um país que possui uma das maiores disponibilidades hídricas do planeta, ou seja, 13,
8% do deflúvio médio mundial. O conhecimento das variações de tempo, espaço das chuvas,
descargas dos rios, de fatores ambientais, sócio‐culturais, condições de uso e conservação dos
seus recursos naturais permitem planejar, evitar ou atenuar os efeitos do excesso ou da falta de
água (MOTA, 1995).
Porém, um dos principais problemas enfrentados na atualidade é a poluição dos corpos d’água.
De acordo com Von Sperling (1996) a poluição deste caráter consiste na adição de substâncias
que, direta ou indiretamente, alterem as propriedades físicas, químicas ou biológicas do corpo
d’água e prejudiquem os seus diversos usos.
No estado do Ceará os cursos d’água são alimentados diretamente pelas águas pluviais e não
dispõem de qualquer ação de fontes perenes. A concentração de chuvas num curto período
impõe a característica de intermitência a todos os rios que correm no território estadual. Além
das características de intermitência imposta pelas chuvas, o regime fluvial recebe influência da
temperatura, pela ação da evaporação, constituição geológica e pedológica das áreas, relevo e
vegetação, além da ocupação de suas margens bem como da poluição através do lançamento de
efluentes e acúmulo de resíduos na área.
Diante disse este trabalho objetivou avaliar os riscos de contaminação da comunidade usuária de
um trecho do rio Acaraú localizado na cidade de Sobral‐Ceará, buscando identificar as formas de
impacto a que o sistema está exposto, avaliando a qualidade da água do espelho d’água,
fornecendo subsídios para o manejo e uma melhor utilização de toda a área em estudo.

MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da área de estudo
Sobral é uma cidade localizada na região Noroeste do Estado do Ceará, a 240 quilômetros de
distância da capital Fortaleza, e encontra‐se entre as coordenadas geográficas 3°41′10′′ de
latitude sul e 40°20′59′′ de longitude norte e está a uma altitude de 70m. Limitando‐se ao Norte
com Alcântara, Meruoca, Massapê e Santana do Acaraú; ao Sul com Santa Quitéria, Forquilha,
Groaíras e Cariré; ao Leste com Miraíma e Irauçuba; ao Oeste com Mucambo e Coreaú (Figura 1).
A cidade situa‐se entre o rio Acaraú e a serra da Meruoca. Sendo dividida em dois núcleos pelo
Rio Acaraú (WIKIPÉDIA, 2013).
A área de estudo compreende o curso d’água inserido na bacia do Acaraú e encontra‐se no
centro da cidade de Sobral‐CE, em um local já submetido a avançado processo de urbanização,
posicionado entre as pontes José Euclides Ferreira Gomes e Othon de Alencar. É conhecido como
espelho d’água devido ao barramento do rio e a urbanização da Margem Esquerda em 2004.
Procedimentos Metodológicos
No presente estudo, a metodologia utilizada constitui‐se basicamente num primeiro momento de
um resgate bibliográfico, com leitura de livros, artigos de jornais e revistas acerca dos temas
juntamente com dados secundários com os órgãos e entidades públicas, prefeitura municipal e
secretárias.
Num segundo momento foram efetivadas coletas de água em 03 demarcados pontos,
distribuídos na parte central do Espelho, com o objetivo de associar os resultados obtidos em
laboratório com atividades antrópicas, morfologia e usos diversos do recurso hídrico em questão.
No processo de identificação da situação atual da área em estudo foi realizada observação direta
(in loco) e registros fotográficos.
Seleção dos Pontos Amostrados para Análise de laboratório.

Foram coletadas 03 amostras em diferentes pontos, no período do mês de Setembro/ 2012
(período chuvoso).
Ponto de Coleta P1: Localizado próximo a ponte José Euclides Ferreira Gomes, ponto que
serve de referência do estado inicial em que água entra no Espelho.
Ponto de Coleta P2: Localizada na parte intermediária do Espelho.
Ponto de Coleta P3: Esse ponto é localizado na saída do Espelho.
Os pontos de coleta acima citados possuem em suas proximidades, construções dos mais
variados segmentos, residências, animais em busca de pastagens, galerias de águas pluviais

(saídas para ligações de esgotos clandestinos), atividades de pesca e até mesmo lavagem de
roupas de pessoas que moram nas vizinhanças.
As coletas foram realizadas no período matutino (intervalo das 09:00 às 11:00h). Para uma
melhor investigação do sistema, as amostragens foram retiradas do sistema aquático com o
auxílio de uma embarcação (canoa). As amostras foram analisadas fisicamente e quimicamente,
que após serem coletadas foram direcionadas, de forma imediata para o Laboratório de Análises
Físico‐Químico do departamento de meio ambiente, saúde e segurança do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia campus de Sobral.
Tabela 1‐ Parâmetros físico‐químicos analisados nas amostras na profundidade de 0,30m.
PARÂMETRO

MÉTODO

REFERÊNCIA

pH

Potenciométrico

APHA, 2005

Temperatura (°C)

Termômetro de Filamento de

APHA, 2005

Mercúrio
Condutividade elétrica (uS/cm)

Resistência elétrica

APHA, 2005

Turbidez (UNT)

Nefelométrico

APHA, 2005

Amônia (mg/L)

Nesselerização Direta

APHA, 2005

Nitrito (mg/L)

Colorimétrico da Diazotização

APHA, 2005

Nitrato (mg/L)

Salicilato de Sódio

APHA, 2005

Fósforo Total (mg/L)

Espectrofotométrico do Ácido

APHA, 2005

Ascórbico

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Identificação da situação atual da área em estudo (Visitas In loco)
O Rio Acaraú foi importante para o povoamento e ocupação do território sobralense. Pois como
já foi mencionado, a cidade nasceu às margens do rio Acaraú. Sendo este o principal patrimônio
natural do município, é fonte de vida e lazer para a população de Sobral, no entanto esta sendo
tratado com muito descaso.
Ao longo do tempo as margens do rio Acaraú passaram por transformações abusivas causadas
pelo homem. Os principais problemas que contribuem para a degradação ambiental do rio
Acaraú no perímetro urbano de Sobral são: esgotamento sanitário clandestinos (fator
comprovado pelos resultados das análises de laboratório de presença de nutrientes, como
exemplo, fósforo total); ocupação desordenada da margem do rio Acaraú, deposição de material
sólido (resíduos) e criação de animais em alguns pontos, fatos estes que elevam os riscos de
contaminação da comunidade usuária da área.
Diante do que está sendo mostrado, faz‐se necessário que o poder público crie medidas e
elabore um programa de educação ambiental incluindo distribuição de folhetos informativos e
aplique na área para que as pessoas se conscientizem e passem a cuidar melhor deste patrimônio
ambiental de grande valor para a cidade.

Análise laboratorial de água.
Em relação aos resultados das análises de laboratório dos pontos selecionados encontram‐se na
tabela abaixo e foram enquadrados e analisados pelos limites estabelecidos pela Resolução
357/05 CONAMA em vigor no Brasil que estabelece o enquadramento dos corpos d’água. Os
valores de uma forma geral mostraram‐se dentro dos padrões exigidos pela norma, salientando
um grande aumento nos nutrientes existentes.

Tabela 02‐ Resultados dos testes laboratoriais.
PARÂMETROS

PONTO 01

PONTO 02

PONTO 03

pH

8,2

8,1

8,1

Temperatura

32°C

29°C

32°C

Turbidez

104 UNT

3,24 UNT

9,30 UNT

Amônia

26,08 mg/L

10,80 mg/L

11,16 mg/L

Nitrito

0,08 mg/L

0,03 mg/L

0,24 mg/L

Nitrato

0,5 mg/L

0,2 mg/L

0,2mg/L

Fósforo Total

1,304 mg/L

0,136 mg/L

0,143 mg/L

Potencial Hidrogeniônico
De acordo com a Resolução 357 de março de 2005 do CONAMA, os valores para Classe 2 devem
estar entre (6,0 a 9,0). Representa a concentração de íons hidrogênio H+, dando uma indicação
sobre a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. Os principais problemas
relacionados a esse parâmetro, caso esteja fora da faixa adequada, associa‐se à proliferação de
algas, influencia também no equilíbrio do ecossitema.
Durante a pesquisa, os valores de pH da água nos diferentes pontos analisados de superfície,
apresentaram‐se regular, sendo os valores máximos de 8,2, 8,1, 8,1 nos pontos P1, P2 e P3
respectivamente. Desse modo, enquadram‐se dentro do permitido.
Temperatura
As variações temporais dos valores de temperatura no recurso hídrico nos diferentes pontos, de
maneira geral, mantiveram‐se relativamente elevados durante todo período amostral, fato
esperado, tendo em vista tratar‐se de ecossistema tropical, as temperaturas registraram uma
máxima de 32ºC com mínima de 28ºC. Conceituado como a medição de calor e valores acima da

média aumenta as taxas das reações físicas, químicas e biológicas, diminuem a solubilidade dos
gases e elevam a taxa de transferência de gases.
Turbidez
Os valores desta variável registraram máxima de 104 UNT no Ponto 1 e o valor mínimo de 3,24
UNT no Ponto 02. Segundo a norma 2914/2011 do Ministério da Saúde o valor máximo permitido
é de 5 uT.
Esse valor elevado de turbidez possivelmente está relacionado a um carregamento de partículas
e sólidos para o espelho d’água. Essa variável não traz inconvenientes sanitários diretos, porém,
é esteticamente desagradável na água potável, e os sólidos em suspensão podem servir de abrigo
para microrganismos patogênicos (diminuindo a eficiência da desinfecção), podem reduzir a
penetração da luz, prejudicando a fotossíntese.
Amônia
Conforme a Resolução 357 de março de 2005 do CONAMA, que classifica as águas do Brasil, o
valor de amônia para classe (2) deve ser 2,0 mg/L para pH entre (7,5 < pH < 8,0). Desse modo
com os resultados obtidos não se enquadram dentro da legislação com valores muito além do
permitido, com máxima de 26,08 mg/L (P1) e mínimo de 10,80 mg/L (P2). Esses valores significam
a presença de despejos industriais ou domésticos, detergentes e até mesmo excrementos de
animais.
Nitrito
STRASKABRA & TUNDISI (2000), afirmam que os nitritos são muitos detrimentais para a saúde
humana, principalmente, quando são reduzidos a nitritos que são tóxicos aos bebês. A análise
laboratorial nesta variável revelou está dentro do permitido pela Resolução do CONAMA 357
para classe (2) que deve ser de 1,0 mg/L. Com valores de 0,08 mg/L, 0,03 mg/L e 0,24 mg/L para
os pontos 1, 2 e 3, respectivamente.
Nitrato

O nitrato é a forma oxidada e a única forma estável dos compostos de nitrogênio, alcançado
concentrações elevadas no estágio final de oxidação biológica. Os valores resultantes para os
Pontos 01, 02 e 03 foram de 0,5 mg/L, 0,2 mg/L, 0,2 mg/L, de acordo com a legislação padroniza
para Classe 2 um valor máximo de 10,0 mg/L.
Fósforo Total
De acordo com a Resolução 357 de março de 2005 informa que para Classe (2) o valor idela é de
0,05 mg/L para ambientes aquáticos. Foram observados valores da pesquisa de 1,304 mg/L,
0,136 mg/L, 0,143 mg/L (Pontos 01, 02 e 03, respectivamente), totalmente fora do padrão. As

variações dos valores de fósforo total na coluna d’água nos diferentes pontos de modo geral
mantiveram‐se relativamente altos. De tal fato deve‐se ao maior incremento de nutrientes de
origem antrópica (presença de lançamentos “clandestinos” de esgoto doméstico e até mesmo
industrial) carreados ao corpo d’água.
O fósforo não apresenta problemas de ordem sanitária nas águas de abastecimento, é um
elemento indispensável para o crescimento de algas e, quando em elevadas concentrações, que
foi o caso dos valores do estudo, conduz o crescimento exagerado desses organismos (algas)
resultando na eutrofização.

CONCLUSÃO
Através do levantamento dos dados colhidos na pesquisa de campo e análise da água, foi possível
concluir o seguinte:
‐ Foi observado um acentuado processo de ocupação nas margens do rio, consistindo num risco
pra a sociedade como um todo, em especial por haver um grande desmatamento das margens
fluviais e dificultando a capacidade de infiltração, em especial no que tange ao agravamento das
enchentes que a cidade sofre que começam a se agravar ano após ano, pois a infiltração é
dificultada pela falta de vegetação e mesmo por não haver quase áreas com mata ciliar.
‐ De acordo com a análise de água, o recurso hídrico apresentou uma dinâmica nos parâmetros
bastante acentuada de espécies de macrófitas aquáticas que povoam o espelho d’água, causando
a degradação da qualidade da água, elevando a proliferação de organismos que podem
prejudicar a saúde pública, ganhando destaque para a comunidade que utiliza o espaço para
diversas atividades como a pesca e lavagem de roupas.
Portanto, como sugestões para futuros planejamentos e manejos da área deverão ser
ponderadas as seguintes estratégias:
‐ Manutenção do espelho d´água para melhorar a água do rio.
‐ Controle e manejo da cobertura vegetal.
‐ Elaborar programas de Educação Ambiental para conscientizar os cidadãos sobralenses de toda
faixa etária principalmente quem visita e mora próximo a área.
‐ Incentivar a formação de grupos organizados que colaborem para a preservação e conservação
da vegetação local, o leito do rio, manutenção das áreas de recreação.
As analises laboratoriais evidenciam a grande presença de nutrientes oriundos de efluentes
domésticos, sendo o mesmo, o maior responsável pela degradação existente no local.
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RESUMO
A impermeabilização do solo urbano
ocasionada pela supressão da vegetação e aumento das
áreas construídas, vias pavimentadas e calçadas,
ocasiona o decréscimo quantitativo da taxa de
infiltração nesses locais, aumentando assim, a
possibilidade de inundações urbanas. Desta forma, é
imprescindível que projetos de drenagem urbana que
visem à melhoria estrutural dos sistemas de micro e
macrodrenagem, resultando na melhora das condições
sanitárias urbanas. O presente estudo teve por objetivo
identificar
os
constituintes
do
sistema
de
macrodrenagem urbana do município de Riacho Frio‐PI,
por meio de visitas in loco, visando analisar as condições

estruturais do sistema e propondo prováveis medidas
corretivas. Os resultados mostram que o município de
Riacho Frio não possui um sistema de drenagem urbano
adequado, visto que somente em 2 das 16 ruas da
cidade possuem bocas‐de‐lobo e galerias de águas
pluviais. A área urbana do município não dispõe de
sistema de coleta e tratamento do esgoto, isso alerta
para a necessidade de melhorias estruturais na
drenagem urbana do município.

PALAVRAS‐CHAVE: Drenagem urbana, saneamento básico, planejamento urbano.

IDENTIFICATION OF MACRODRAINAGE STRUCTURES IN RIACHO FRIO – PI
ABSTRACT
Soil sealing caused by suppression of vegetation
and increase of built environment, paved roads and
sidewalks, causes the quantitative decrease in
infiltration rate at these sites, increasing the possibility
of urban flooding. Thus is essential that urban drainage
projects aimed at structural improvement of micro and
macrodrainage, resulting in the improvement of urban
sanitation. This study aimed to identify the constituents
of the system macrodrainage on urban perimeter of
Riacho Frio‐PI, through site visits, to analyze the

KEY‐WORDS: Urban drainage, sanitation, urban planning.

structural conditions of the system and proposing
corrective measures. The results showed that the city of
Riacho Frio doesn’t have a proper urban drainage
system, whereas only 2 of 16 city streets have boca‐de‐
lobo and pluvial water conductor. The urban area has no
system for collection and treatment of sewage, it points
to the need for structural improvements in urban
drainage in the city.

IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE RIACHO FRIO – PI
INTRODUÇÃO
A progressiva expansão das áreas urbanas tem provocado significativas mudanças no
meio natural, afetando todo o equilíbrio ecológico. De acordo com o manual de Drenagem da
Prefeitura de São Paulo (2012) a ocupação urbana em áreas de mananciais, encostas de morros e
fundos de vales, sem as condições estruturais mínimas de saneamento e drenagem urbana,
submete a população mais carente a potenciais riscos à saúde.
A impermeabilização do solo urbano ocasionada pela supressão da vegetação e aumento
das áreas construídas, vias pavimentadas e calçadas, ocasiona o decréscimo quantitativo da taxa
de infiltração nesses locais. A principal característica dos lugares com reduzidas taxas de
infiltração é o aumento do tempo de concentração da água nas camadas superficiais do solo. Isso
causa sérios transtornos, pois essas regiões são mais vulneráveis a eventos atípicos como
enchentes.
Medidas de caráter preventivo como a implantação de infraestrutura adequada devem
ser feitas antes da ocupação do solo urbanos. Nesse sentido, projetos de drenagem urbana que
visem à melhoria estrutural dos sistemas de micro e macrodrenagem, resultam na melhora das
condições sanitárias, e consequentemente, da qualidade de vida da população urbana,
minimizando a possiblidade de ocorrência de possíveis eventos extremos.
Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2010), apenas 10 municípios
no estado do Piauí possuem coleta e 5 deles dispõem de tratamento de esgoto. O município de
Riacho Frio está incluído entre os 213 municípios do estado que não possuem rede geral de
esgotamento sanitário.
Desta forma, o presente estudo teve por objetivo identificar os constituintes do sistema
de macrodrenagem urbana do município de Riacho Frio‐PI, por meio de visitas in loco, bem como
analisar as condições estruturais do sistema propondo prováveis medidas corretivas.
REFERENCIAL TEÓRICO
O desenvolvimento urbano favorece o aumento da incidência de inundações em áreas
densamente povoadas. De acordo com Tucci (2003) esse evento ocorre em função da
impermeabilização do solo e da canalização dos rios próximos as cidades. O autor defende que a
“falta de infraestrutura adequada e da capacidade que o poder público possui para cobrar a
legislação”, contribui de forma significativa para o avanço das taxas de inundações urbanas.
Assim os sistemas urbanos de drenagem objetivam em garantir o escoamento das águas pluviais
impedindo o seu acumulo nas áreas urbanas e, consequentemente as inundações.
A ineficiência dos sistemas de drenagem urbanos contribui para a ocorrência das
inundações. Aliado a isso, a falta de planejamento e execução da coleta de resíduos sólidos
urbanos favorece o acumulo de lixo nas vias públicas. Os rejeitos que não foram acondicionados
e coletados corretamente entopem os bueiros e galerias, deteriorando a qualidade da água
(PLANETA SUSTENTÁVEL, 2013).
Os sistemas de drenagem são divididos em fonte, micro drenagem e macrodrenagem. A
drenagem na fonte é o escoamento que ocorre em uma pequena área, como lote, condomínio

ou parques. O escoamento que ocorre nos condutos da rede primária urbana que atende a
drenagem de precipitações é chamado de micro drenagem (PORTO ALEGRE, 2005). A
macrodrenagem é constituída em geral, por canais ou condutos de grandes dimensões,
projetados para vazões superiores a 25 anos de período de retorno (KOBAYASHI, et al., 2008).
Tucci (2003) argumenta que as medidas de controle podem ser classificadas, controladas
e solucionadas de acordo com o componente do sistema de drenagem (fonte, micro drenagem e
macrodrenagem), essas medidas são adotadas de acordo com o estágio de desenvolvimento da
área em estudo. A aplicação de técnicas específicas permite tornar bem mais eficientes os
sistemas de drenagem urbana, bem como o manejo das águas pluviais levando em conta de
modo integral os seus vários componentes (CIDADE DE SÃO PAULO, 2012).
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O município de Riacho Frio localiza‐se na Microrregião das Chapadas do Extremo Sul
Piauiense, possuindo uma área de 2.221,950 km² e população de 4.241 habitantes. Desses, 2.222
habitantes vivem na zona urbana (IBGE, 2012). O clima é Tropical sub úmido quente, com
duração do período seco de cinco meses (CEPRO, 2004). A sede municipal possui as coordenadas
geográficas de 10°07’31’’ de latitude sul e 44° 57’09” de longitude oeste de Greenwich e dista
cerca de 870 km da capital do Estado, Teresina (Figura 1).

Figura 1 – Mapa de localização do município de Riacho Frio – PI. Fonte: Original

Procedimentos Metodológicos
Em decorrência da falta de informações disponíveis referentes aos serviços de drenagem
urbana existente na área urbana do município de Riacho Frio, foi feita uma visita in loco a fim de
identificar os constituintes do sistema de macrodrenagem da zona urbana do município. Foram
identificadas as galerias de águas pluviais, bem com as bocas‐de‐lobo existentes. Com o uso do
GPS, obteve‐se as coordenadas geográficas das galerias e bocas‐de‐lobo, e posteriormente com o
auxilio do SIG Quantum GIS versão Lisboa 1.8.0, foi elaborado um mapa com um traçado desses
sistemas de drenagem urbana.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sistemas urbanos de drenagem são precários e a Prefeitura Municipal não dispõe de
informações técnicas sobre plantas da drenagem municipal. Em toda a área urbana do município
foram identificadas apenas 6 bocas‐de‐lobo e duas galerias de águas pluviais, esta conduz as
águas pluviais oriundas da Rua da Matriz, passando sob a praça da matriz e interliga‐se com os
condutos da Rua Antônio Mascarenhas (Figura 2). Apesar das sarjetas, bocas‐de‐lobo e as
galerias terem sido construídas exclusivamente para o escoamento das águas pluviais, observou
na cidade a presença de esgotos domésticos na drenagem (Figura 3). Isso ocorre devido à
ausência de um sistema de coleta e tratamento do esgoto urbano.

Figura 2 – Sistemas de macrodrenagem do município de Riacho Frio – PI. Fonte: Original

Foi constatado que na rede pluvial urbana ‐ locais exclusivos para o escoamento das águas
da chuva ‐ a presença irregular de esgotos oriundos das atividades domésticas. Isso provoca uma
aparência visual desagradável, odor e exposição da população a vetores de doenças.

Figura 3 – Esgotos domésticos lançados indevidamente na drenagem
Os constituintes da drenagem urbana de Riacho Frio, apesar de terem sido construídos de
forma rudimentar, estão predominantemente em bom estado de conservação, visto que 5 das 6
bocas‐de‐lobo existentes foram recentemente construídas. Entretanto a principal boca‐de‐lobo,
que encaminha as águas pluviais da Rua da Matriz para a galeria sob a praça, apresenta
condições precárias (Figura 4).
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Figura 4 – Boca‐de‐lobo danificada (A); Boca‐de‐lobo conservada (B).
As bocas de lobo da cidade de Riacho Frio são distribuídas apenas na Rua Antônio
Mascarenhas (5 bocas‐de‐lobo) e na Rua da Matriz (1 boca‐de‐lobo). Estas por estarem na área
mais baixa da cidade e receber o escoamento superficial de grande parte das ruas do município,
podem sobrecarregar‐se em épocas de chuvas intensas, provocando inundações e o
trasbordamento das mesmas.
A maioria das bocas‐de‐lobo da cidade de Riacho Frio (5 bocas‐de‐lobo) são classificadas
como bocas‐de‐lobo de guia, por estarem fixadas verticalmente entre as calçadas e as sarjetas.
Apenas uma boca‐de‐lobo é do tipo grelha com grades perpendiculares à rua (Figura 5).
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Figura 5– Boca‐de‐lobo de guia (A); Boca‐de‐lobo com grelha (B).
CONCLUSÃO
Observa‐se que o município de Riacho Frio não possui um sistema de drenagem urbano
adequado, visto que somente em 2 das 16 ruas da cidade possuem bocas‐de‐lobo e galerias de
águas pluviais. A área urbana do município não dispõe de um sistema de coleta e tratamento do
esgoto, isso induz a população a fazer ligações clandestinas do esgoto doméstico na rede de
drenagem pluvial.
É preciso que o poder público trabalhe visando à melhoria e ampliando os sistemas de
drenagem urbana do município. Isso vai garantir que a população urbana de Riacho Frio tenha
acesso às condições básicas de saneamento, melhorando assim a qualidade de vida dos
munícipes.
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RESUMO
O descarte de efluentes coloridos no meio ambiente é
indesejável não somente por afetar a estética, a
transparência e a solubilidade de gases dos corpos
hídricos, mas também por muitos corantes e seus
subprodutos
serem
tóxicos,
mutagênicos
ou
carcinogênicos. Dentre os processos de tratamento
indicados para compostos recalcitrantes, destaca‐se os
processos oxidativos avançados, que são processos
limpos e não‐seletivos. Assim, o objetivo desse trabalho
será realizar um estudo de otimização multivariada dos
processos avançados do tipo (H2O2/UV, Fe+2/H2O2 e
Fe+2/H2O2/UV) na degradação de efluentes têxteis
sintéticos utilizando o planejamento fatorial. As
variáveis consideradas para a otimização do processo
oxidativo serão: temperatura, pH, concentração inicial
de peróxido de hidrogênio e íon ferroso, concentração
de corante presente no efluente sintético e potência da

radiação UV. A descoloração e mineralização dos
corantes serão avaliadas pela remoção de cor e remoção
de DQO, respectivamente. A metodologia empregada no
planejamento fatorial permite avaliar e identificar os
efeitos sinérgicos e antagônicos das variáveis no variável
resposta do processo. Os estudos de descoloração dos
efluentes foram realizados em um fotoreator,
confeccionado em geometria anelar, composto por um
tubo de quartzo central, em torno desse tubo foram
uniformemente distribuídas seis lâmpadas (UV–C), com
comprimento de onda λ = 254 nm e potência de 15 W
cada. O volume útil do fotoreator é de
aproximadamente 500 mL. As eficiências de remoção
atingiram de 94 a 99,6%, para o RB5 os valores foram de
97 a 99,7%.

PALAVRAS‐CHAVE: efluente têxtil, otimização multivariada, processo de oxidação avançada, remoção de cor.

OPTIMIZATION ADVANCED OXIDATION PROCESSES HOMOGENEOUS NO SYNTHETIC TEXTILE
WASTEWATER TREATMENT.
ABSTRACT
The colored effluent disposal into the environment is
undesirable not only to affect the aesthetics,
transparency and gas solubility of water bodies, but also
by many dyes and their byproducts are toxic, mutagenic
or carcinogenic. Among the processes indicated for
treatment of recalcitrant compounds, there is the
advanced oxidation processes, which are clean and non‐
selective processes. The objective of this work is to
perform an optimization study of advanced multivariate
processes of the type (H2O2 / UV, Fe 2 + / H2O2 and Fe
+2 / H2O2 / UV) degradation of synthetic textile
effluents using the factorial design. The variables
considered for the optimization of the oxidation process
are: temperature, pH, initial concentration of hydrogen
peroxide and ferrous ion concentration present in the

synthetic dye effluent and power of the UV radiation.
Discoloration and mineralization of the dyes will be
evaluated by the removal of color and COD removal,
respectively. The methodology used in the factorial
design allows us to evaluate and identify synergistic and
antagonistic effects of the variables on the response
variable of the process. The bleaching effluents studies
were performed in a photoreactor, manufactured in
annular geometry, comprises a central quartz tube, this
tube around the lamps were equally spaced (UV‐C) with
wave length λ = 254 nm and power 15 W each. The
useful volume of the photoreactor is approximately 500
mL. The removal efficiency reached 94 to 99.6% for the
RB5
values
were
97
to
99.7%.

KEY‐WORDS: textile effluent, multivariate optimization, advanced oxidation process, color removal.

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS HOMOGÊNEOS NO TRATAMENTO DE
EFLUENTES TÊXTEIS SINTÉTICOS.
INTRODUÇÃO
A indústria têxtil representa um importante setor econômico no mundo, tendo sido responsável
por 1,7% das exportações mundiais em 2007, o que correspondeu ao montante de US$ 238,1
bilhões (WTO, 2008). No Brasil, essa indústria tem sido bastante relevante no desenvolvimento
do país, sendo o Ceará o Estado nordestino que mais tem atraído empresas têxteis (VIANA,
2005).
Assim, com a crescente demanda por produtos têxteis nas últimas décadas, observou‐se um
crescimento proporcional na geração de efluentes, por meio dos quais grandes quantidades de
corantes e outros produtos químicos são descartados nas águas superficiais.
O descarte de efluentes coloridos no meio ambiente é indesejável não somente por afetar a
estética, a transparência e a solubilidade de gases dos corpos hídricos, mas também por muitos
corantes e seus subprodutos serem tóxicos, mutagênicos ou carcinogênicos (WEISBURGER,
2002).
As técnicas de tratamento convencionais aplicadas aos efluentes têxteis, tais como
coagulação/floculação, separação por membranas e processos de adsorção (carvão ativado) têm
o seu mérito, pois reduzem significativamente o volume do meio contaminado, entretanto,
baseiam‐se somente na transferência de fase do contaminante, sem que ele seja de fato
destruído. O tratamento biológico, embora apresente baixo custo, tem potencial de aplicação
limitado, tendo em vista a baixa biodegradabilidade e elevada toxicidade de muitos corantes.
Nos últimos anos, entretanto, tem sido muito investigado os Processos Oxidativos Avançados
(POAs), onde há mineralização da grande maioria dos contaminantes orgânicos, isto é, o
composto não é apenas transferido de fase, mas destruído e transformado em dióxido de
carbono, água e ânions inorgânicos (não tóxicos, ou de menor potencial tóxico, visto que se sabe
como tratá‐los).
Esses processos oxidativos são baseados na geração de radicais hidroxila (•OH) que são espécies
altamente oxidantes. Além disso, são processos limpos e não seletivos, podendo degradar
inúmeros compostos, independentemente da presença de outros. Os POAs podem ser usados
para destruir compostos orgânicos tanto em fase aquosa, como em fase gasosa ou adsorvidos
numa matriz sólida.
A utilização de sistemas homogêneos de fotodegradação tais como H2O2/UV e Fe+2/ H2O2/UV
(foto‐fenton) têm atraído muita atenção em virtude de suas elevadas eficiências na oxidação de
variados poluentes incluindo os corantes (ELMORSI et. al, 2010). Em geral, a eficiência dos
processos oxidativos avançados dependem de várias variáveis, a citar: pH do meio, a
temperatura, o tempo de reação (sistema em batelada), a concentração do peróxido de
hidrogênio e do catalizador (Fe+2), e, a concentração dos poluentes presentes no efluente.

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou realizar um estudo de otimização multivariada
do tipo (H2O2/UV, Fe+2/H2O2 e Fe+2/H2O2/UV) na degradação de efluentes têxteis sintéticos
utilizando o planejamento fatorial.

MATERIAIS E MÉTODOS
Neste estudo foram utilizados dois efluentes sintéticos, um contendo o corante azo Reactive
Black 5 (RB5) e o outro utilizando o corante antraquinônico Reactive Blue 4 (RB4). As soluções de
corantes utilizadas nos experimentos foram preparadas a partir da dissolução da quantidade
necessária de corantes em água destilada.
Os reagentes empregados no processo de oxidação avançada foram FeSO4.7H2O e H2O2 (30%). O
pH das amostras durante os ensaios em batelada foram ajustados para o valor desejável usando
soluções aquosas de H2SO4 (6N) ou de NaOH (6N). Em todos os experimentos a concentração
adotada foi de 50mg/L.
O fotoreator utilizado foi confeccionado em geometria anelar, composto por um tubo de quartzo
central, que possibilita a transmissão das radiações UV pelas suas paredes. Em torno desse tubo
foram uniformemente distribuídas sete lâmpadas (UV–C) da marca Phillips, com comprimento de
onda λ = 254nm e potência de 15 W cada. O volume útil do fotoreator é de aproximadamente
500mL, como mostrado na figura 1.

Figura 1‐ Fotoreator utilizado para o processo de descoloração do efluente sintético.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Planejamento Experimental
Ensaios de otimização do processo H202/UV na remoção dos corantes RB5 e RB4.
A descrição dos ensaios com os resultados de otimização do processo UV/H202 na descoloração
dos efluentes sintéticos contendo o corante RB4 pode ser observado na tabela 1 e com o corante
RB5 na tabela 2. Vale ressaltar que os ensaios foram realizados de forma aleatória, de modo a
minimizar os erros sistemáticos. Os valores utilizados no programa STATGRAPHICS foram
codificados para que todas as variáveis tivessem a mesma relevância (peso) no tratamento dos
dados estatísticos.
Na oxidação com o processo UV/H202 quatro variáveis foram consideradas. As variáveis
independentes utilizadas foram a potência (A), o pH (B) e a concentração de H202 (mg/L) (C),
sendo que a variável dependente ou variável‐resposta foi a porcentagem da remoção de cor do
corante. Em todos os ensaios utilizou‐se um tempo de reação de 30 minutos.
Tabela 1‐ Matriz da otimização do processo H202/UV para a remoção do corante RB4.

Assim, dentro da faixa estudada para o pH, que variou de 2 até 8, obteve‐se pH ótimo de 5 e 8,
definindo para eles valores de remoção de cor atingindo de 99,2% a 99,6%. A potência das
lâmpadas do foto‐reator que atingiram as melhores eficiências foi a de 60W e 30W.
Analisando as concentrações de H202 o mais eficiente foi registrado em 1000 mg/L, durante os 30
minutos de reação.

Tabela 2‐ Matriz da otimização do processo H202/UV para a remoção do corante RB5.

Com este corante, o pH em suas melhores condições de remoção variaram entre 2 e 5. A
potência das lâmpadas do foto‐reator que atingiram as melhores eficiências foi a de 60W e 90W.
As concentrações de H202 onde as eficiências foram bem significativas estavam entre 550 e
100mg/L, durante os 30 minutos de reação.
Condições ótimas do processo H202/UV na remoção dos corantes RB4 e RB5.
Na Tabela 3 são apresentadas as condições ótimas de operação do processo UV/H202 para
manter a eficiência. Ressalta‐se que essas condições otimizadas foram obtidas pelo programa
estatístico STATGRAPHICS, sendo permitida a otimização para qualquer valor estimado para a
variável resposta.

Tabela 3‐ Condições ótimas das variáveis do processo UV/H202 para a remoção dos corantes azo
RB5 e antraquinônico RB4.
Fatores

Baixo Alto

Ótimo

pH

2

8

5

Potência

30

60

90

[H2O2]/(mg/L)

100

1000

550

Otimização multivariada do corante RB4 no processo Foto‐Fenton.
A radiação UV combinada com o reagente de Fenton origina um novo tipo de tratamento,
denominado de Foto‐Fenton. Este tem como característica o aumento na velocidade de
degradação dos poluentes devido à presença da radiação ultravioleta.
Neste processo a quantidade de ensaios foram de 19, os valores de pH ideais foi de 2 e 5, os
melhores índices de remoção com relação ao Fe2+ (µM) foram bem variados estando entre 10,50
e 90. As concentrações de H202 (mg/L) estavam em 50, 250 e 450 e as potências entre 30,60 e 90
W.
Tabela 4‐ Matriz de otimização do corante RB4.

Otimização multivariada do corante RB5 no processo Foto‐Fenton.
Tabela 5‐ Matriz de otimização do corante RB5.

Condições ótimas do processo Foto‐Fenton na remoção dos corantes RB4 e RB5.
Tabela 6‐ Condições ótimas pra o processo Foto‐Fenton.
Fatores

Baixo Alto

Ótimo

pH

2

8

5

Fe2+ (µM)

10

90

50

[H2O2]/(mg/L)

50

450

250

Potência

30

90

60

CONCLUSÃO
Dentre as variáveis avaliadas na otimização multivariada todos mostraram efeitos positivos para
obtenção de altos índices na remoção de cor, com os dois corantes utilizados nos experimentos.
Os estudos mostraram que para o processo H202/UV com o corante RB4, as eficiências de
remoção atingiram de 94 a 99,6%, para o RB5 os valores foram de 97 a 99,7%. As potências das
lâmpadas utilizadas para obter os resultados informados anteriormente foram à máxima de 90
W, com dosagens de diferenciadas de H202(mg/L).
No foto‐fenton as variáveis utilizadas aumentaram, ou seja, na otimização os testes foram
maiores que no H202/UV, totalizando 19 testes. As eficiências de remoção tanto para RB4 e RB5
registraram‐se de 87 a 98% com a combinação de Fe2+/H202 com pH diferenciados. Para essas
elevadas porcentagens de remoção os testes evidenciaram que a combinação de Fe2+/H202/UV
são essenciais para alcançar altos valores.
Sugere‐se para experimentos futuros a otimização de outros valores para pH, H202/Fe2+/UV e
verificar outras condições ótimas e buscar outras remoções de cor, juntamente com corantes de
outras características químicas.
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RESUMO
Sabe‐se da importância de se fazer uma gestão
ambiental nas empresas, pois a adoção de tal sistema
aumenta a credibilidade da empresa, e minimiza os
impactos ambientais. Desta forma, o presente estudo
objetivou, verificar em três concessionárias, localizadas
no município de Sobral‐CE, como vem sendo, organizado
o SGA (Sistema de Gestão Ambiental), abordando, as
questões relacionadas a geração e o destino final dos
resíduos. Neste sentido, a pesquisa trata‐se uma Revisão
de Literatura, associada a visitas “in loco”,, com
aplicação de questionários aos diretores e gestores das
empresas. Diante disso, observou‐se, que das empresas
analisadas, apenas uma delas não conta com SGA, as

demais participam do sistema, e prioriza mesmo que de
forma inicial uma gestão pautada na preservação do
meio ambiente. Porém, deve‐se investir mais tanto para
minimização de seus custos como também proteção do
meio ambiente. Enfim, concluiu‐se que a gestão
empresarial voltada para o meio ambiente é de grande
relevância e se faz um elemento preponderante para
que a empresa cresça economicamente.

PALAVRAS‐CHAVE: Gestão ambiental, empresas, concessionárias.

THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ENTERPRISES.
ABSTRACT
We know the importance of making
environmental management in business since the
adoption of such a system increases the credibility of
the company, and minimizes environmental impacts.
Thus, the present study aimed to verify in three
concessionaires located in Sobral‐CE, as it has been
organized EMS (Environmental Management System),
addressing issues related to generation and waste
disposal. In this sense the research is to be a Literature
Review, visits associated with "in situ", with
questionnaires to directors and corporate managers.

KEY‐WORDS: Environmental management companies.

Thus, it was observed that the companies analyzed, only
one of them does not have EMS, the other part in the
system, and prioritizes even so one initial management
is based on the preservation of the environment.
However, one should invest more both to minimize their
costs as well as environmental protection. Anyway, it
was concluded that corporate management focused on
the environment is of great importance and is a
prominent element for the company to grow
economically.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS.
INTRODUÇÃO
A Gestão Ambiental tem como missão primordial minimizar todo e qualquer tipo de
impacto negativo ao meio ambiente produzido pelas empresas em suas atividades. Contudo, Tal
processo gestor tem, muitas vezes, interesses conflitantes com diversos setores administrativos e
produtivos nas organizações. Isto se dá porque a própria atividade das empresas geram impactos
variados, seja na utilização de matérias primas, seja na liberação de resíduos ao meio ambiente,
seja nos resultados que o uso dos produtos gerados pelas empresas pode causar nas pessoas, nos
animais ou no ambiente.
Neste sentido cada vez mais se faz preponderante que o meio empresarial se adapte a
essas novas exigências ambientais. A implantação de um sistema de gestão ambiental, por uma
empresa, pressupõe e exige um forte comprometimento de sua direção e colaboradores com o
meio ambiente. Não basta anunciar que seus processos não causam danos ambientais, é preciso
provar. Como também não deverá ser apenas marketing ou cumprimento de cláusulas de
contratos comerciais.
Para tomar essa importante decisão precisa‐se ter coragem e uma grande consciência da
responsabilidade assumida. Analisar os benefícios, os recursos e os resultados que irão conseguir,
que em muitas vezes vem em longos prazos.
Baseado na importância da gestão ambiental em uma empresa, este estudo visa fazer
uma pesquisa sobre a implantação do Sistema de Gestão Ambiental nas Empresas, focando a
geração de resíduos sólidos, discorrendo sobre o processo de produção, matérias‐primas
utilizadas, resíduos gerados e destinação dos mesmos.
Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de analisar as atividades realizadas
em três concessionárias de veículos localizadas na cidade de Sobral no Estado do Ceará. A
aquisição dos dados envolveu entrevistas com os diretores das empresas, com os responsáveis
por esse departamento, como também, visitas no local, identificando suas atividades realizadas,
os resíduos gerados, descrevendo seu acondicionamento e seu destino final.

MATERIAIS E MÉTODOS
Muito se têm falado nos últimos tempos sobre a questão ambiental e como aliar a
sustentabilidade ao crescimento econômico em todos os setores. Diante dessa nova tendência
mundial as empresas começam a se adaptar de forma mais consciente e responsável tentando
reduzir seus níveis de poluição e emissão de resíduos.
Área de estudo
Sobral está situada na região Norte do Ceará, a 235 quilômetros de Fortaleza, a mesma se
apresenta como o mais significativo referencial de crescimento e desenvolvimento econômico do
interior do Estado, vantagem essa que facilita o aumento do consumo como também a procura
de meios que ajudem na melhor qualidade de vida. Tendo como maior referencial de trabalho os
emprego oriundos do setor de comércio, de grandes fábricas instaladas, como a presença de
estudantes mediante as Universidades, Institutos, Faculdades presentes na cidade.
A área de estudo compreende três concessionárias localizadas em diferentes pontos da
cidade, são empresas de grande de porte, quem tem como atividade principal a venda de
veículos. Contam com grande frota de veículos de diferentes marcas, modelos e ano de
fabricação. Além da venda de veículos novos e seminovos, as concessionárias realizam os
seguintes serviços: mecânica, troca de baterias, pneus, pintura, óleo e estofados, como também
outros tipos de reparos.
Procedimentos Metodológicos
Para a realização da pesquisa foram realizados os seguintes procedimentos:
Etapa 01: Fez‐se a Revisão da Literatura, buscando obter mais informações pertinentes ao
tema escolhido;
Etapa 02: Realização de entrevistas e aplicação de questionários com os diretores das
concessionárias e com os responsáveis pelo departamento de resíduos dentro da empresa;
Etapa 03: Posteriormente, com autorização, e de acordo com a agenda das
concessionárias, foram feitas visitas, para observação e comprovação das informações
apresentadas;
Etapa 04: Construiu uma análise dos dados encontrados.
Nas entrevistas e aplicação de questionários foram abordados os seguintes aspectos:
Quais resíduos eram mais gerados durante a realização dos seus serviços, onde eram
acondicionados, por quanto tempo, que eram os responsáveis pela a coleta, transporte e
disposição final dos mesmos, qual papel das empresas e seus funcionários mediante as ações
ambientais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A economia brasileira nos últimos anos teve um crescimento bem significativo refletindo
na criação e ampliação de empresas, como também nos mais variados serviços prestados pelas
mesmas. E com isso as responsabilidades, a procura pela a melhor qualidade de maneira
sustentável tem sido um trabalho árduo enfrentado por essas empresas, como também a
exigência de novos consumidores que hoje não escolhem mais o produto só pela a marca ou
preço. Além disso, a responsabilidade ambiental tem sido em alguns casos fator crucial em uma
decisão de compra e venda e se faz como um grande diferencial de uma empresa em relação à
outra.
Segundo Philippi Jr (2000), Apud, Vilas, 2006, existem diversos fatores que influenciam as
empresas para adoção de posturas ambientalmente responsáveis, tais como a percepção das
vantagens em termos competitivos, a melhoria na imagem perante a sociedade e a redução de
custos dos seus processos produtivos, mediante a adoção de programas de gestão específicos,
voltados para a solução de problemas decorrentes dos impactos ambientais desses processos,
incluindo a racionalização no consumo de recursos e minimização de resíduos, gerando assim
uma ação com resultados eco eficientes.
O que se pode considerar que a gestão ambiental inclua desde os problemas pequenos,
até os maiores tendo como ordem os fatores sociais, econômicos até a organização de seus
colaboradores e setor industrial dentro da empresa.
De acordo com a ABNT (2004), um sistema de gestão ambiental é parte de um sistema
global de gestão que provê ordenamento e consistência para que as organizações abordem suas
preocupações ambientais, através da alocação de recursos, definição de responsabilidades e
avaliação contínua de práticas, procedimentos e processos, voltados para desenvolver,
implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental estabelecida pela a
empresa.
O retorno ás vezes é demorado, porém o benefício econômico e ambiental em longo
prazo, tanto para a empresa como para o meio ambiente, deve ser colocado sempre em primeiro
lugar.
Desta forma, serão especificados abaixo os aspectos relacionados à participação das
empresas na aplicação do sistema de gestão ambiental, abordando suas atividades realizadas
bem como sua geração de resíduos e disposição final.Assim, denominou‐se as instituições de
Empresa A, Empresa B e Empresa C.
Empresa A
Após a visita “in loco”, e aplicação dos questionários, foram observados os seguintes
resultados:

 A empresa não disponibiliza de sistema de gestão ambiental, no entanto, há
aplicação do 5s que se trata de uma sigla formada pelas iniciais de cinco palavras
em japonês que traduzidas para o português usa palavras variadas. Na indústria,
seus principais papéis são: liberar áreas, evitar desperdícios, melhorar
relacionamentos, facilitar as atividades e localização de recursos disponíveis. .
 Em suas atividades nos setores de mecânica, pintura, revisão, limpeza, e
atendimento ao cliente, geram variados tipos de resíduos tais como: óleo, pneus,
parafusos, papel, plástico, baterias e etc.
 A disposição final dos resíduos gerados fica a cargo de uma empresa terceirizada,
contratada pela própria empresa.
 Entretanto, esses resíduos poderiam ser reutilizados pela a própria empresa, ou
repassados a associações que trabalham com matériai
 s recicláveis.
 Foi observado que a empresa tem um pequeno cultivo de plantas, que são regadas
por um poço existente na mesma, o que resulta em um benefício com diminuição
de gastos econômicos e ambientais da própria empresa.
Empresa B
Já a empresa B, no que se refere, a questão de gestão ambiental, observou‐se a partir das
visitas e das respostas dos questionários, que a empresa, encontra‐se:
 Com o inicio de implantação de gestão ambiental no estabelecimento, em que
prioriza a questão ambiental.
 Existem ainda visitas frequentes, ou seja, uma vez por mês o auditor interno vem,
e observa aspectos relacionados ao gerenciamento correto dos resíduos e dentre outros.•
Em
suas atividades nos setores de mecânica, pintura, revisão, limpeza, e atendimento ao cliente,
geram variados tipos de resíduos tais como: óleo, pneus, parafusos, papel, plástico, baterias e
etc.
 A disposição final dos resíduos gerados fica a cargo de uma empresa terceirizada,
contratada pela própria empresa.
 No que diz respeito à lavagem dos carros há uma caixa separadora de água, no
qual, é encaminhado para um tratamento adequado.
 O que se pode considerar que a gestão ambiental inclua desde os
problemas pequenos, até os maiores tendo como ordem os fatores sociais, econômicos até a
organização de seus colaboradores e setor industrial dentro da empresa.
Empresa C



Durante as visitas foi observado que a empresa também inicia a implementação e
operação do sistema de gestão ambiental.
Ocorrem frequentemente auditorias, inclusive auditoria interna sendo que a
auditoria é realizada conforme a norma ISSO 9001.






Dentre vários resíduos gerados pela a empresa os principais são: óleo, plástico,
madeira, metal papel, pneu e etc, principalmente nos serviços de mecânica,
pintura e atendimento ao cliente.
O acondicionamento dos resíduos é geralmente em uma área externa e/ou
pequenos em uma pequena sala até o dia de coleta.
A empresa contrata uma empresa terceirizada para ser responsável pelo destino
final aos resíduos citados.
No que diz respeito aos resíduos, como baterias da marca “MOURA”, são
coletadas pela a própria empresa e dado um destino final adequado.

Frente ao cenário observado, pode‐se constatar que as empresas não se divergem, tanto
nos aspectos de destino final de resíduos gerados, como também, na questão de auditorias
implantadas nas empresas. Entretanto, nota‐se assim, a extrema necessidade de se implantar
uma gestão ambiental de fato, que valorize os aspectos de aproveitamento e reciclagem de
alguns materiais, que são gerados na própria empresa, que é um dos principais focos da gestão
ambiental, minimizando assim os custos investidos para contratação de terceirizadas.
Segundo Lorezzeti (2010), é necessário que diante dessa nova tendência mundial, as
empresas comecem a se adaptar, interagindo com meio ambiente de forma mais responsável,
reduzindo os níveis de poluição e emissões de resíduos e recuperando o meio não somente, de
manutenção do meio, mais principalmente para melhorar a visão da sociedade com relação a
suas práticas, pois a gestão ambiental em função dessas novas tendências apresenta‐se como
uma excelente ferramenta não somente para melhorar as condições ambientais mas também
como forma de concorrência, uma vez que o publico consumidor apoiará as empresas que
estiverem mais engajadas com a proteção do meio ambiente.
Além disto, como uma forma de verificar e divulgar quais as empresas que realmente
apresentam uma postura ambientalmente correta estabeleceu‐se sistemas de avaliação de
desempenho ambiental, com normas e critérios padronizados para o mundo todo. O conjunto de
normas mais conhecido é o da série ISO 14000.
Neste sentido, observa‐se a grande relevância de uma adoção por parte das empresas não
somente da Região de Sobral, como também de todas as outras empresas que estão espalhadas
por todo o território brasileiro de se investir em um plano de gestão ambiental, pois, em breve,
este diferencial se transformará em um pré‐requisito e quanto antes às empresas perceberem
esta nova realidade, maior será a chance de se manterem no mercado. E um dos fatores mais
importantes merecendo destaque neste processo: O cliente passa a confiar muito mais na
empresa e em seus produtos.
CONCLUSÃO
O Sistema de Gestão Ambiental faz corretamente com que as empresas mudem seu jeito
de agir perante os impactos ambientais envolvidos a esse meio, como também no que esteja
ocorrendo ao meio ambiente de maneira geral, prevendo e propondo medidas corretivas viáveis
economicamente a empresas e ao meio ambiente.

Foi observado que as empresas ainda não investem de fato na implantação do sistema de gestão
ambiental. Investindo as mesmas poderiam ter inúmeros benefícios como redução de gastos com
materiais e matérias primas utilizadas, e seu reaproveitamento, retorno em qualidade de
trabalho dos funcionários, como também uma procura maior de investimento dos próprios
clientes.
Então, diante disto, observa‐se a importância da Gestão Ambiental nas empresas para
que olhem e administrem corretamente seus impactos operacionais dentro e fora de suas
instituições, levando em conta a sustentabilidade, qualidade, criatividade, continuidade e a
lucratividade de forma responsável a curto e longo prazo.
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RESUMO
A Resolução CONAMA 357/05 estabelece a classificação
e diretrizes ambientais para o enquadramento dos
corpos d’água superficiais. O presente trabalho tem
como objetivo verificar o enquadramento do Rio
Jaguaribe no trecho da Barragem das Pedrinhas que
passa pela Cidade de Limoeiro do Norte‐ Ceará em dois
pontos de monitoramento a jusante na comunidade de
Cabeça Preta e a montante a comunidade do Córrego de
Areia. Os resultados da pesquisa permitiram concluir

que a qualidade hídrica dos trechos estudados está
dentro dos padrões estabelecidos pela resolução que
classificam ás águas doces superficiais. Nota‐se,
portanto, a necessidade de um monitoramento
completo desses mananciais e caracterização para que
os leigos que possam vir a utilizar essa água com
segurança, podendo assim saber os usos permitidos
para os fins apropriados.

PALAVRAS‐CHAVE: CONAMA 357/05, enquadramento, Rio Jaguaribe, águas superficiais

ASSESSMENT OF WATER QUALITY OF RIVER JAGUARIBE THE STRETCH BETWEEN THE
COMMUNITIES OF STREAM AND SAND BLACK HEAD IN THE MUNICIPALITY OF LIMOEIRO DO
NORTE‐CEARÁ
ABSTRACT
CONAMA
Resolution
357/05
establishes
environmental guidelines for classification and the
classification of surface water bodies. This study aims
to determine the framework Jaguaribe River Dam on
the stretch of Jacks passing by the city of Limon
North‐Ceará in two monitoring points downstream in
the Black Head community and the community of the
amount of sand stream. The survey results showed

that the water quality of the sites studied is within
the standards established by resolution classify
surface fresh water. We notice therefore the need for
a comprehensive monitoring and characterization of
these sources so that the laity who may use that
water safely, and thus know the uses allowed for the
appropriate purposes.

KEY‐WORDS: CONAMA 357/05, framing, Jaguaribe River, surface water

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO JAGUARIBE NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE
AS COMUNIDADES DE CÓRREGO AREIA E CABEÇA PRETA NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO
NORTE, CEARÁ
INTRODUÇÃO
Segundo Azevedo Netto (1987) a água constitui um elemento essencial à vida animal e
vegetal. E se em outras épocas bastava procurar uma fonte ou um rio próximo para o
abastecimento, atualmente o consumo seguro da água depende da qualidade da água bruta
(para fins menos nobres, como banho ou recreação, o que se chama de contato primário) e
principalmente do tratamento da água para fins de potabilidade.
A utilização cada vez maior dos recursos hídricos, segundo Mota (1995), tem resultado em
problemas, não só de carência, como também na degradação da sua qualidade. Gradelha et al
(2006) enfatiza que nas últimas décadas tem se verificado uma diminuição quantitativa e
qualitativa das águas superficiais, fato que pode ser atribuído às atividades desenvolvidas nas
bacias hidrográficas, estando diretamente ligado ao desequilíbrio averiguado nesses ambientes.
A questão da qualidade das águas ganhou evidência com a sanção da Lei Federal nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, tendo como um
dos fundamentos gerir tais recursos, proporcionando usos múltiplos, em consonância com
objetivos que assegurem “à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos”. Isso demonstra a preocupação com a
integração da gestão quanto aos aspectos de qualidade e quantidade, destacando‐se, também,
como uma das ações principais a “integração da gestão de recursos hídricos com a gestão
ambiental”.
Para avaliar se um determinado corpo d’água apresenta condições satisfatórias para
assegurar os seus usos potenciais, conforme a classificação da Resolução CONAMA 357/05, é
necessário efetuar a caracterização físico‐química e bacteriológica da água, ou seja, avaliar a sua
qualidade. Diante a Resolução CONAMA 357/05, que dispõe sobre a classificação dos corpos
d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, a classificação dessas águas se dá em
águas doces, salobras e salinas em função dos usos preponderantes, determina‐se também o
controle da qualidade das águas, exercendo um conjunto de medidas operacionais que visa
avaliar melhoria e a conservação da qualidade da água estabelecida para o corpo d’água, para os
corpos hídricos que são divididos em águas de acordo com sua salinidade: doce, salina e salobra
e são classificadas em classes segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes.
Toda a água doce em Território Nacional Brasileiro tem a sua classificação como Classe 2 é
necessário o monitoramento da qualidade dessas águas para se ter a confirmação dos segmentos
dos padrões estabelecidos pela legislação vigente para tais corpos hídricos de acordos dos usos
preponderantes. A partir dessas diretrizes estabelecidas o presente trabalho tem por objetivo, a
partir de dados laboratoriais de analises físico‐químicas e bacteriológicas, verificar a qualidade da
água do Rio Jaguaribe a montante a jusante da Barragem das Pedrinhas compreendida no trecho
entre as comunidades do Córrego de Areia e Cabeça Preta, o enquadramento dessas águas a

partir dos seus usos preponderantes e monitorar o padrão de qualidade que é estabelecido para
a sua classificação de acordo com a Resolução CONAMA 357/05.
MATERIAIS E MÉTODOS
A área que foi aplicada para esse estudo são as Comunidades do Córrego de Areia e
Cabeça Preta, ambas situadas no Município de Limoeiro do Norte‐ Ceará, a montante e a jusante
das Barragem das Pedrinhas respectivamente.

(a)

(b)
Figura 1 – Rio Jaguaribe e os pontos estudados a montante e a jusante da Barragem das
Pedrinhas nas Comunidades de Cabeça Preta (a) e Córrego de Areia (b).

A pesquisa foi realizada a partir de resultados obtidos de análises físicas químicas e
bacteriológicas dos parâmetros a seguir: Cloreto, Cor Verdadeira, Ferro, pH, Sólidos Dissolvidos
Totais, Sulfato, Turbidez, Fósforo Total, DBO, Coliformes Termotolerantes, segundo os métodos
analíticos do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA (2012). Os
dados dessas análises em estudo foram realizados em períodos trimestrais nos meses de Março,
Junho, Setembro e Dezembro de 2012 e Abril de 2013. Essas análises foram realizadas pelo
Laboratório de Saneamento do IFCE‐ Labosam de Limoeiro do Norte em parceria com a
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará‐ COGERH.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados das analises foram divididos em cinco períodos trimestrais, dos resultados
finais resultaram‐se cinco tabelas de cada trimestre.
Tomou‐se como princípio norteador às diretrizes da Resolução CONAMA 357/05 de
classificação de águas doce, para a avaliação de sua qualidade. Com os valores máximos
permissíveis (VMP) para cada parâmetro estabelecido como padrão podemos a partir dos dados
obtidos pode‐se analisar as características do corpo hídrico.
A tabela 1 mostra que no mês de março de 2012 na Comunidade do Córrego de Areia e a
Comunidade da Cabeça Preta os parâmetros cloreto, cor verdadeira, sólidos dissolvidos totais,
turbidez, fósforo total e coliforme termotolerante estão dentro dos padrões exigidos pela
legislação, ou seja, esses parâmetros citados não estão fora do padrão estabelecidos de nenhuma
classe. Nesse período apenas a DBO na Cabeça Preta foi que houve um aumento saindo do
padrão da classe I para a classe II.
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Gráfico 1: Precipitações nos períodos trimestrais de amostragem

Tabela 1 – Resultados das análises em relação ao CONAMA357/2005 do mês de março de 2012.

Cloreto

mg Cl‐/L

43,9

41,86

250

250

250

Cor Verdadeira

mg Pt/L

5

5

NATURAL

75

75

Ferro

mg Fe/L

0,16

0,13

0,3

0,3

5

‐

8,73

8,53

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

161

162

500

500

500

mg SO4 /L

1

8,1

250

250

250

UNT

2,2

2,81

40

100

100

Fósforo Total

mg P/L

0, 019

0, 021

0,1

0,1

0,15

DBO

mg O2/L

2

4,49

3

5

10

NMP/100 mL

80

52

200

1000

1000

pH
Sólidos Dis. Totais

mg/L
2‐

Sulfato
Turbidez

Coliformes Term.

O valor da DBO foi alterado na comunidade da Cabeça Preta no mês de Março, saindo da
classe I para classe II, comparando com os dados pluviométricos mostrados no gráfico 1, desse
mesmo período pode‐se perceber que o valor da precipitação foi em cerca de 60 mm, e que em
comparação aos meses seguintes foi maior, podendo assim ter sido um interferente para um
aumento atemporal da DBO neste local da amostragem.

Tabela 2 – Resultados das análises em relação ao CONAMA357/2005 do mês de Junho de 2012.
Unidade

Córrego
de Areia

Cabeça
Preta

Classe I

Classe II

Classe III

Cloreto

mg Cl‐/L

35,88

37,83

250

250

250

Cor verdadeira

mg Pt/L

5

5

NATURAL

75

75

Ferro

mg Fe/L

0,08

0,08

0,3

0,3

5

‐

8,51

8,3

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

mg/L

152

142

500

500

500

mg SO42‐/L

1

1

250

250

250

UNT

2,44

2,44

40

100

100

mg P/L

0, 032

0, 031

0,1

0,1

0,15

mg O2/L

2,11

2,81

3

5

10

NMP/100 mL

80

80

200

1000

1000

Parâmetros

pH
Sólidos Dis. totais
Sulfato
Turbidez
Fósforo total
DBO
Coliformes Term.

Na tabela 2 observa‐se que os parâmetros estudados a seguir estão dentro dos parâmetros
estabelecidos. No mês de Junho mesmo em período em que chuva escassa não se obteve
nenhum resultado fora do padrão de nenhum das classes. Nas Tabelas 3 e 4 os resultados
novamente não nos mostram alteração em nenhum dos parâmetros, levando em consideração a
diminuição de chuvas diminuindo assim a vazão, este ainda mantêm um bom condicionamento
do corpo hídrico, o pH entre 8,0 e 9,0 dessas águas pode ser da características de solo das
comunidades do ponto de coleta pois estas são próximas a regiões calcárias.
Os coliformes termotolerantes esta inferior ao VMP, este parâmetro é muito importante,
pois o corpo hídrico recebe muitos banhistas e algumas pessoas, com menos poder aquisitivo,
chegam também a usá‐las para fins de consumo próprio. Ao decorrer do tempo, a cada três
meses que se procedeu às análises observa‐se que há pequenos aumentos em alguns
parâmetros, por enquanto, ainda problemas severos ou não ainda notados pela população.
Constata‐se ao longo do curso do Rio Jaguaribe que existem pontos também de descarte
de água residuária de águas negras e de águas cinza, de populações que estabelecem moradia
próxima a área de APP sem nenhum conhecimento e nenhuma forma de gestão, apenas para
moradia e uso do corpo hídrico para usos diversos como: lavagem de roupas e consumo próprio.
Observa‐se também o uso para dessedentação de animais, pois a pequenos criadores que
utilizam o corpo hídrico como forma de abastecimento para eles, podendo assim, levar doenças
de veiculação hídrica para pessoas que utilizam esse manancial principalmente para fins de uso
primário.
Tabela 3 – Resultados das análises em relação ao CONAMA357/05 de Setembro de 2012.

Unidade

Córrego
de Areia

Cabeça
Preta

Classe I

Classe II

Classe III

Cloreto

mg Cl‐/L

31,82

34,47

250

250

250

Cor verdadeira

mg Pt/L

5

5

NATURAL

75

75

Ferro

mg Fe/L

0,11

0,52

0,3

0,3

5

‐

8,53

8,47

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

mg/L

159,78

162,47

500

500

500

mg SO42‐/L

1

1

250

250

250

UNT

1,58

3,85

40

100

100

mg P/L

0, 011

0, 011

0,1

0,1

0,15

mg O2/L

2

2

3

5

10

NMP/100 mL

80

80

200

1000

1000

Parâmetros

pH
Sólidos Dis. Totais
Sulfato
Turbidez
Fósforo total
DBO
Coliformes Term.

Tabela 4 – Resultados das análises em relação ao CONAMA357/2005 do mês de Dezembro de
2012.
Unidade

Córrego
de Areia

Cabeça
Preta

Classe I

Cloreto

mg Cl‐/L

52,96

54,92

250

250

250

Cor verdadeira

mg Pt/L

5

5

NATURAL

75

75

Ferro

mg Fe/L

0,08

0,08

0,3

0,3

5

‐

8,2

8,47

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

mg/L

180

227

500

500

500

mg SO42‐/L

5,35

1

250

250

250

UNT

2,57

3,48

40

100

100

mg P/L

0, 011

0, 011

0,1

0,1

0,15

mg O2/L

2

2, 99

3

5

10

NMP/100 mL

3,1

3,1

200

1000

1000

Parâmetros

pH
Sólidos Dis. Totais
Sulfato
Turbidez
Fósforo total
DBO
Coliformes Term.

Classe II

Classe III

É perceptível a primeira vista que a água do Rio Jaguaribe é de boa qualidade, apesar de
essa receber contribuições de fatores diversos, como esgoto clandestino, lavagem de roupas de
moradores, a dessedentação de animais podendo trazer doenças de veiculação hídrica. Desta
forma, torna‐se perceptível a necessidade do uso da Gestão Ambiental Integrada em conjunto
com a norma padrão exigente para classificação dos corpos hídricos a Resolução CONAMA
357/05.
Tabela 5 – Resultados das análises em relação ao CONAMA357/2005 do mês de Abril de 2013.
Unidade

Córrego
de Areia

Cabeça
Preta

Classe I

Classe II

Cloreto

mg Cl‐/L

30,4

29

250

250

250

Cor verdadeira

mg Pt/L

5

5

NATURAL

75

75

Ferro

mg Fe/L

0,08

0,08

0,3

0,3

5

‐

8,1

8,28

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

6,0 a 9,0

mg/L

196

242

500

500

500

mg SO42‐/L

1,4

1

250

250

250

UNT

1,38

5,32

40

100

100

mg P/L

0, 011

0, 011

0,1

0,1

0,15

mg O2/L

3, 19

3, 82

3

5

10

NMP/100 mL

23

2400

200

1000

1000

Parâmetros

pH
Sólidos Dis. Totais
Sulfato
Turbidez
Fósforo total
DBO
Coliformes Term.

Classe III

Na Tabela 5 no primeiro trimestre do ano de 2013 ainda continuamos com o atendimento
dos padrões exigidos, com a exceção apenas de coliformes termotolerantes que a jusante na
Comunidade da Cabeça Preta aumentou de maneira significativa em relação ao último trimestre
em dezembro de 2012 que era de 3,1 para 2,400, o que pode ser explicado como um possível
erro no procedimento das análises ou como um fator atípico desse local. Coliformes
termotolerantes estão diretamente relacionados não somente às principais fontes de poluição
como (lixo e esgoto doméstico), mas também aos usos da água mais significativos na bacia
(recreação de contato primário e dessedentação de animais).
CONCLUSÃO
Com os valores das tabelas podemos observar que a maioria dos valores encontrados
estão dentro dos limites permitidos pela legislação. Esses valores indicam que apesar do Rio
Jaguaribe ser um rio predominantemente urbano, ainda está com uma carga de poluentes baixa,
apesar de sofrer várias influências no decorrer se seu percurso.
Outro fator evidente é que, conforme recomenda a legislação nº 357/2005 do CONAMA,
as águas do Rio Jaguaribe têm sido utilizadas para os seus fins determinados, como sua utilização
no abastecimento para consumo humano, com desinfecção; a preservação do equilíbrio natural
das comunidades aquáticas.
A exceção do cumprimento da legislação apenas a jusante no 5° período da amostragem
no primeiro trimestre de 2013 no parâmetro de coliformes termotolerantes, podendo ser
tomado como fator atípico para esse trecho em relação aos outros períodos ou um erro no
procedimento analítico.
Mesmo com os parâmetros regulares, recomenda‐se:
 Repetir as análises com amostras mais recentes;
 Comparar os resultados com os anteriores;
 Fazer estudos de trechos maiores para caracterização dos trechos contribuintes para área
estudada nesse trabalho e validar essas informações para concretizarem‐se os dados aqui
apresentados.
Com este trabalho pôde‐se observar que não existe um estudo para embasamento da
classificação da qualidade dos mananciais para fins de que se possa melhorar o monitoramento
dos recursos hídricos afim de que possa ser tomadas medidas preventivas e corretivas,visto que,
a água potável é um recurso cada vez mais escasso e que por determinação das legislações
CONAMA é necessário que haja o monitoramento para classificação dos corpos hídricos.
O que se propõe para finalizar este estudo é que este trabalho de monitoramento e
estudo do Rio Jaguaribe continue a fim de que se possa definir de fato a sua qualidade, para que
possa ser tomadas medidas educativas para com a população e medidas corretivas para evitar
mais degradação ao Rio Jaguaribe. Em um contexto geral se propõe que os órgãos responsáveis
pela gestão dos Recursos Hídricos de cada estado seja cobrado e incentivado a classificar os
mananciais e manter o monitoramento desse recurso finito e indispensável para a vida.
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RESUMO
As pesquisas sobre descoloração e desintoxicação de
efluentes têxteis são importantes e tem sido motivo de
estudos frequentes. Considerando tanto o volume
descarregado de efluente quanto sua composição, o
efluente gerado pela indústria têxtil é classificado como
o mais poluente entre todos os setores industriais. Este
trabalho teve como objetivo acompanhar a remoção de
cor do corante têxtil Direct Black 22, utilizando testes de
Atividade Metanogênica Específica. Os sistemas foram
montados utilizando: ‐ solução de substrato (com 4 g
DQO∙L−1); ‐ alcalinidade; ‐ lodo de inóculo (com 3 g
SSV∙L−1); ‐ corantes azo; e ‐ solução de micronutrientes
(meio basal). A solução de corante foi utilizada após

processo de hidrólise e em 5 concentrações pré‐
determinadas (C1 = 0,03; C2 = 0,06; C3 = 0,09; C4 = 0,12
e C5 = 0,24 mmol∙L−1; fez‐se, também o teste do branco
sem a presença do corante). Após finalizados os testes
verificou‐se que as concentrações utilizadas não foram
suficientes para causar toxicidade no meio reacional (os
testes foram refeitos com concentrações maiores e
aplicados a outros corantes; ‐ a variação da produção
diária de metano é muito grande e não há
proporcionalidade com as concentrações de DB22; A
eficiência de remoção de cor foi menor para maiores
concentrações de corante.

PALAVRAS‐CHAVE: Azocorantes, Atividade Metanogênica Específica, Direct Black 22.

MONITORING OF BIOLOGICAL DEGRADATION OF TEXTILE DYE DIRECT BLACK 22 (DB22)
ABSTRACT
Research on decolorization and detoxification of textile
effluents are important and have been reasons for
frequent studies. Considering both the volume
discharged as effluent composition, the wastewater
generated by the textile industry is rated as the most
polluting among all industrial sectors. This study aimed
to monitor the color removal of textile dye Direct Black
22, using the Specific Methanogenic Activity Tests.
Systems were assembled using: ‐ a solution of substrate
(4 g COD.L‐1); ‐ Alkalinity; ‐ Sludge inoculum (3 g VSS∙L‐1);
‐ Azo dyes; and ‐ micronutrients solution (basal
medium). The dye solution was used after the hydrolysis

process and 5 in predetermined concentrations (C1 =
0.03, C2 = 0.06, C3 = 0.09; C4 = C5 = 0.12 and 0.24
mmol∙L‐1, was made, so the blank test without the
presence of the dye). Finalized after testing it was found
that the concentrations used were not sufficient to
cause toxicity in the medium (the tests were redone
with higher concentrations and applied to other dyes; ‐
the variation of the daily production of methane is very
large and there is no proportionality with concentrations
of DB22, the color removal efficiency was lower for
higher concentrations of dye.

KEY‐WORDS: Azodye, Specific Methanogenic Activity, Direct Black 22.

MONITORAMENTO DA DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA DO CORANTE TÊXTIL DIRECT BLACK 22 (DB22)

INTRODUÇÃO
Os corantes utilizados pelas indústrias têxteis são na sua maioria sintéticos. As moléculas
destes corantes consistem em grupos aromáticos capazes de absorver a luz visível (cromóforo),
um grupo responsável pela fixação do corante na fibra, e grupos retiradores ou doadores de
elétrons que intensificam a cor dos cromóforos (auxocromos). Os cromóforos podem ser do tipo
azo (−N=N−), carbonila (−CO−), me no (−CH=), nitro (−NO2) e grupos quinoides. (SARAYU;
SANDHYA, 2012) O cromóforo do tipo azo é o mais comum que compreende até 60‐70% (DOS
SANTOS, ANDRÉ B. et al., 2004) de todos os corantes têxteis produzidos, seguido pelos
antraquinônicos (contém quinonas na sua estrutura). (CERVANTES et al., 2007; KUNZ et al.,
2002; VANDEVIVERE; BIANCHI; VERSTRAETE, 1998). Dentre os auxocromos mais importantes
destacam‐se a amina (−NH2), a carboxila (−COOH), ácidos sulfônicos (−SO3H) e a hidroxila (−OH).
O sulfonato confere alta solubilidade do corante na água. Os auxocromos podem pertencer às
classes de corantes: reativo, ácido, básico, direto, mordaz, disperso, cuba, aniônicos, sulfurosos e
etc. (SARAYU; SANDHYA, 2012; VANDEVIVERE et al., 1998)
A primeira etapa na degradação bacteriana de azocorantes, em condições aeróbias ou
anaeróbias, é a redução da ligação N=N. Esta redução pode envolver diferentes mecanismos, tais
como: enzimáticos, mediadores redox de baixo peso molecular, redução química por redutores
biogênicos como o sulfeto, ou uma combinação destes. A localização das reações pode ser no
meio intra ou extracelular. (PANDEY; SINGH; IYENGAR, 2007)
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizados testes de atividade metanogênica específica (AME) para o corante azo
DB22. Inicialmente, estudado em 5 diferentes concentrações, cada uma em triplicata.

Figura 1 ‐ Esquema de AME a ser utilizado para os testes de AME.
O estudo foi delineado da seguinte forma:
1. Análise de sólidos para um lodo anaeróbio de cervejaria;
2. Análise do espectro de absorção e construção de curvas de calibração para os
corantes a serem utilizados (em λmáx e com M < 0,01 mol∙L−1, a fim de evitar os desvios
da Lei de Beer (SKOOG et al., 2010));
3. Testes de inibição de AME para os corantes, em 5 concentrações diferentes cada. Com
análises no início e no fim do teste (vide Tabela 1)

Tabela 1 ‐ Parâmetros e metodologias utilizadas para o acompanhamento dos testes de AME.
PARÂMETRO (unidade)
DQO bruta e filtrada (mg O2∙L−1)
Ácidos graxos voláteis (mg∙L−1)
Cor aparente e verdadeira (mg Pt‐Co)
Alcalinidade total e parcial (mg CaCO3∙L−1)
Turbidez (UNT)
pH

MÉTODO*
colorimétrico
cromatográfico
espectrofotométrico
titulométrico
nefelométrico
eletrométrico

*de acordo com as técnicas descritas no Standard Methods for Examination of Water and
Wasterwater (A P H A, 1971)
Os frascos reacionais tinham um volume total de 1000 mL e volume útil de 800 mL
(considerando‐se 20% de headspace). Aos frascos foi adicionado:
a) solução de substrato;
d) solução de NaOH;

b) solução de nutrientes;
e) corantes azo.

c) lodo de inóculo;

a) substrato: Para determinar a atividade metanogênica por completo levando em consideração
a produção de metano por microrganismos metanogênicos acetoclásticos e hidrogenotróficos,
bem como a capacidade sintrófica do sistema (vide Figura 2), foi realizado um teste com uma
mistura de ácidos graxos voláteis (AGVs), que geralmente é constituída por acetato, propionato e
butirato na proporção de 100:100:100 g∙L−1. (AQUINO et al., 2007).

Figura 2 ‐ Sequência de transformações e tipos de microrganismos envolvidos na atividade
metanogênica.
b) nutrientes: A solução nutriente foi composta por macronutrientes (g∙L−1): NH4Cl (0,280),
K2HPO4 (0,252) ou K2HPO4∙3H2O (0,330), MgSO4.7H2O (0,100), CaCl2 (0,007) ou CaCl2∙2H2O
(0,010), NaHCO3 (0,400), extrato de leveduras (0,100); e micronutrientes (g∙L−1): FeCl2.4H2O
(2,000), ZnCl2 (0,050), MnCl2.4H2O (0,500), NiCl2.6H2O (0,142), Na2SeO3.5H2O (0,164), H3BO3
(0,050), CuCl2.2H2O (0,038), CoCl2.6H2O (2,000), AlCl3.6H2O (0,090), (NH4)6.Mo7O24.4H2O (0,050),
EDTA (1,000), resazurina (0,200) e 1 mL∙L−1 de HCl 36%. (FLORENCIO, L., 1994; FLORENCIO,
LOURDINHA et al., 1993) O volume foi completado sempre com água deionizada. No momento
da utilização das soluções, 1 mL da solução de micronutrientes foi adicionada para cada litro de
solução de macronutrientes, perfazendo uma solução única. Após a mistura com os demais
componentes nos frascos, os meios foram tamponados com 1 g NaHCO3 por g DQO.
c) lodo de inóculo: O lodo a ser utilizado nos ensaios foi escolhido dentre: − lodo proveniente de
reator tipo UASB que trata os esgotos domésticos da Estação de Tratamento de Esgotos da

Mangueira em Recife‐PE. Trata‐se de um lodo com grande diversidade microbiana e boa
atividade metanogênica específica (0,37 g DQO‐CH4 g−1 SSV d−1) (LUCENA et al., 2011); − lodo de
um Reator UASB operando em lavanderia. Para escolha do lodo foi feito um teste prévio de AME.
d) solução de NAOH 3%: A solução de NaOH foi preparada a 3% m/v, ou seja, com a dissolução
de 30 g do hidróxido por cada litro de solução. À mesma, foi adicionado o indicador Azul de
Bromotimol para visualização de alteração do pH.
e) corantes: Os corantes foram utilizados após processo de hidrólise e em 5 concentrações pré‐
determinadas de acordo resultados de análises anteriores. A hidrólise consiste no aumento do
pH da solução para 11 com NaOH 20%, seguido por 1 h de aquecimento a 80 °C, e finalmente
(após resfriamento) na diminuição do pH para 7 com HCl (2 mol∙L−1). Este procedimento visa
simular as estruturas hidrolisadas dos corantes encontrados nos efluentes da indústria têxtil.
(DOS SANTOS, A. B. et al., 2005; YOO; LIBRA; WIESMANN, 2000) O teste de AME foi realizado
utilizando como inibidor o azocorante Direct Black 22 (DB22).
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Figura 3 ‐ Estrutura química do corante analisado.
Foram feitas pesagens diárias para determinação da massa de hidróxido deslocada. Com a
posse desses dados foram criadas curvas que relacionam a produção cumulativa de CH4∙tempo e
assim pode‐se calcular a AME.
f) meios reacionais: os reatores terão a configuração mostrada na Figura 3, abaixo.

Garrafa de 1000 mL
contendo solução de
NaOH 3% (m/v)

Seringas, agulhas, e
tampas com septas
de borracha

Recipiente plástico de
1000 mL com funil,
para recebimento do
liquido deslocado

Mangueira cristal e
conexão em T.

Garrafa reator de
1000 mL, contendo
lodo, substrato e
solução nutriente

Septa de borracha
para remover refluxo
de liquido

Figura 4 ‐ Aparato para realização dos testes de AME

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os valores das massas de hidróxido deslocadas pode‐se montar um gráfico de
produção acumulada de metano (mL) x tempo, abaixo. Observa‐se neste gráfico que as
concentrações utilizadas neste teste não foram suficientes para causar toxicidade no meio
reacional e as curvas das diversas concentrações praticamente se sobrepõe umas nas outras.

Figura 5 – Produção acumulada de metano.

Para verificar o dia em que a produção de metano foi a maior durante o teste, ou seja, o
dia em que a inclinação das curvas foi maior, montou‐se um gráfico produção diária de metano x
dias. O gráfico obtido pode ser visto abaixo.

Figura 6 – Produção diária de metano.
Observa‐se neste gráfico que a variação da produção diária de metano é muito grande
atingindo seus maiores picos de produção entre os dias 10 e 12. Ainda assim não há uma
proporcionalidade entre as concentrações de DB22 e a taxa diária de produção de metano.

Figura 7 – Picos de maior produção de metano.
Foram feitas análises iniciais e finais dos sistemas estudados como mostra a tabela 1.
O pH inicial foi medido após misturar todas as soluções nos frascos reatores e o pH final
foi medido imediatamente após a abertura dos frascos. As soluções utilizadas para montar os
sistemas nos frascos reatores tinham pH em torno de 7, porém com adição do corante DB22
observou‐se certa alteração no pH.

Figura 8 – Valores de pH no início e fim do teste e sua variação com a concentração.
A eficiência de remoção de cor foi menor para maiores concentrações de corante, como
pode ser visto no gráfico abaixo.

Figura 9 – Remoção de cor e sua variação com a concentração inicial de corante.
Este fato deve‐se à toxicidade dos corantes azo frente à degradação biológica.
Azocorantes são tóxicos somente após redução e quebra da ligação azo para gerar aminas
aromáticas. Cada composto pode possuir um mecanismo específico, assim a toxicidade azo é
provavelmente causada por mais de um mecanismo.
CONCLUSÃO
‐ as concentrações utilizadas não foram suficientes para causar toxicidade no meio reacional (os
testes foram refeitos com concentrações maiores e aplicados a outros corantes;
‐ a variação da produção diária de metano é muito grande e não há proporcionalidade com as
concentrações de DB22;
‐ A eficiência de remoção de cor foi menor para maiores concentrações de corante.
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A acelerada revolução tecnológica produziu inúmeros
equipamentos eletroeletrônicos em larga escala com
variadas utilidades, o que promoveu um aumento na
quantidade e gerando uma rápida obsolescência. Devido
a este grande volume gerado, em agosto de 2010 foi
promulgada a Lei 12.305, instituindo a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS). O Decreto nº 7.404/2010
regulamentou a referida lei, este decreto submete
regras às inovações introduzidas na gestão e
gerenciamento dos resíduos sólidos pela PNRS, sendo a
principal delas o sistema de logística reversa. O descarte
incorreto destes equipamentos eletroeletrônicos
representam riscos à saúde por estes possuírem metais

pesados. Nesta pesquisa, buscou‐se identificar as
principais ameaças ao meio ambiente e à saúde gerada
pelo descarte incorreto dos resíduos eletroeletrônicos,
bem como identificar e apresentar algumas ações para
minimizar os impactos negativos. Concluiu‐se que os
principais fatores que contribuem para o descarte
indiscriminado dos resíduos eletroeletrônicos são a falta
de uma rígida fiscalização, prática da logística reversa,
tecnologia para reciclagem de componentes sofisticados
e educação ambiental. E para minimizar este impacto
são apresentados três estudos de caso economicamente
viáveis para o tratamento, disposição e aproveitamento
do lixo eletroeletrônico.

PALAVRAS‐CHAVE: aproveitamento, eletrônicos, problemática, resíduos eletroeletrônicos.

ELETRONIC WASTE: PROPOSAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRACTICES
ABSTRACT
The accelerated technological revolution produced
numerous large‐scale electronics equipment with many
utilities, which promoted an increase in the number and
causing rapid obsolescence. Because of this large
volume generated, in August 2010, Law 12,305 was
enacted, establishing the National Solid Waste (PNRS).
Decree No. 7404/2010 regulates the Law, this Decree
shall submit rules for innovation in management and
solid waste management by PNRS, the main one being
the system of reverse logistics. Improper disposal of
these electronic equipments are hazards to health that
these having heavy metals. In this study, we sought to

identify the main threats to the environment and health
generated by the improper disposal of electronic waste.
It identifies and introduces some measures to minimize
this impact. It was concluded that the main factors
contributing to the indiscriminate disposal of electronic
waste are lack of strict supervision, the practice of
reverse logistics, recycling technology of sophisticated
components and environmental education . And to
minimize this impact three case studies of economically
viable for the treatment, recovery and disposal of this
waste electronics are presented.

KEY‐WORDS: electronics, utilization, problematic, electronics waste.

RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS: PROPOSTA DE PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL
INTRODUÇÃO
O mercado de reciclados é crescente no Brasil, a geração por ano é de mais de três quilos de lixo
eletrônico por habitante, trazendo como consequências a diminuição da vida útil dos aterros
sanitários e problemas como contaminação do meio ambiente, saúde pública e escassez de
recursos naturais.
Segundo a ABDI (2013), os equipamentos eletroeletrônicos são todos aqueles produtos cujo
funcionamento depende do uso de corrente elétrica ou de campos eletromagnéticos. Eles podem
ser divididos em quatro categorias amplas: Linhas branca, marrom, azul e verde.
Visando minimizar esse problema emergente surge a Lei 12.305/2010, a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, que estabelece medidas como a erradicação dos lixões e aterros a céu aberto, a
fiscalização de aterros sanitários e o incentivo à reciclagem de resíduos, despertando uma
preocupação de uma destinação correta aos resíduos eletroeletrônicos, já que os mesmos
liberam substâncias tóxicas que podem causar sérios impactos a natureza e à saúde humana.
Conclusão semelhante também foi obtida por ABDI (2013), ao afirmar que mesmo em aterros
sanitários, o contato dos metais pesados com a água incorre em imediata contaminação do
chorume. Ao penetrar no solo, esse material pode conta minar lençóis subterrâneos ou
acumular‐se em seres vivos, com consequências negativas para o ambiente.
Em contrapartida surgem as oportunidades de negócio. Os materiais reciclados dos produtos
eletrônicos entram como uma ótima alternativa de matéria‐prima de boa qualidade e com um
custo bem inferior aos consumidores. Além de preservar os recursos naturais cada vez mais
escassos em nosso planeta, e atendendo ao Decreto N° 7.404/2010, no qual diz no Artigo 35, que
na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser observada a ordem de prioridade de
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
A indústria de eletroeletrônicos no Brasil tem apresentado, durante os últimos anos, um grande
crescimento no número de vendas de artigos. Esse crescimento desordenado tende a explodir no
meio ambiente como uma bomba nuclear de resíduos nocivos à vida, agindo como um ciclo onde
o reaquecimento da economia baseada no consumo, gera uma maior diversificação da oferta,
impulsionando ao consumo dessas novas tecnologias, que por fim provoca o aumento no
consumo de energia em função dessa maior utilização de eletroeletrônicos. Com issso, gera‐se a
necessidade de investimentos na produção de energia e na criação de incentivos e leis que
promovam ações em função do não acúmulo e do descarte indevido desses eletroeletrônicos
quando se tornam obsoletos, conhecidos como resíduos eletroeletrônicos (REEE).
Do ponto de vista ambiental, a produção cada vez maior e mais rápida de novos eletroeletrônicos
traz dois grandes riscos: o elevado consumo dos recursos naturais empregados na fabricação
destes e a destinação final inadequada. A segregação deste tipo de resíduo, bem como
recuperação de seus componentes, não traz benefícios apenas ao meio ambiente, pois no
cenário de escassez de recursos naturais que poderemos presenciar, a gestão destes resíduos
passa a ser uma importante fonte de matéria‐prima para a indústria.

Os REEE contêm, em sua maioria, substâncias perigosas e o não aproveitamento de seus
resíduos, representa também um desperdício de recursos naturais não renováveis. Sua
disposição no solo em aterros ou lixões é igualmente prejudicial à segurança e saúde do meio
ambiente. Dentre as substâncias mais problemáticas do ponto de vista ambiental presentes
nestes componentes são os metais pesados, bem como o amianto e o arsênio 8.
Diante do exposto, o presente estudo visa identificar e analisar a problemática que envolve os
resíduos eletroeletrônicos, bem como apresentar algumas ações para minimizar seus efeitos
nocivos ao meio ambiente e a saúde humana.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização deste trabalho, adotou‐se o tipo de pesquisa de caráter exploratório‐
descritivo, no qual foram coletadas informações em publicações governamentais disponíveis e
outros meios de comunicação tais como, livros, artigos, revistas, jornais, internet, entre outros,
para levantamento e análise do que já se produziu sobre o assunto e para identificação da
problemática envolvendo os resíduos eletroeletrônicos.
Para a apresentação de algumas alternativas para a redução dos resíduos eletrônicos, o
trabalho baseou‐se em três estudos de casos de empresas que adotam práticas de gestão dos
REE, sendo: Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática – CEDIR/CCE/USP, Empresa
de reciclagem Reciclo Metais em Mogi das Cruzes – São Paulo e Projeto Industrial do Curso de
Engenharia Química – Universidade Federal do Ceará (UFC).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Serão apresentados, analisados e discutidos os resultados obtidos neste trabalho com o objetivo
de avaliar a problemática proveniente dos resíduos eletroeletrônico (REE) e neste contexto,
apresentar práticas de gestão como alternativas para minimizar possíveis problemas.
Os resultados da pesquisa demonstraram que nestes últimos anos, a acelerada revolução
tecnológica produziu inúmeros equipamentos em larga escala com variadas utilidades, o que
promoveu um aumento na quantidade e diversidade de equipamentos eletroeletrônicos,
conforme mostra a Figura 1. E isso se deve a busca da humanidade em adquirir inovações que
facilitem seu cotidiano, reduzindo esforços e distâncias (Natume e Sant’anna, 2011).

Figura 1. Estatística de Domicilios Brasileiros com Tecnologias de Informação e Comunicação.
Fonte: IBGE ‐ PNAD,2013.

Para se ter uma ideia, as pessoas jogam fora anualmente cerca de 2 bilhões de telefones
celulares, 50 milhões de monitores de computador e 2 bilhões de aparelhos eletrônicos diversos,
tornando o resíduo eletrônico o segmento que mais cresce entre as diversas categorias de
resíduo classificados pelas NBR’s (Normas Brasileiras Reguladoras) (Rogers, 2009).
Segundo o CEMPRE (2013), os resíduos eletrônicos já representam 5% de todo o lixo produzido
pela humanidade. Associados ao crescente consumo de eletroeletrônicos e a geração de REEE
estão os problemas deles decorrentes, como a poluição ambiental, o risco à saúde humana e o
suprimento de matérias primas.
A preocupação ambiental em relação aos resíduos eletrônicos ocorre devido à liberação de
substâncias tóxicas que podem causar sérios impactos a natureza. Ao serem jogadas no lixo
comum, as substâncias químicas presentes nos componentes eletrônicos, como mercúrio,
cádmio, arsênio, cobre, chumbo e alumínio, penetram no solo e nos lençóis freáticos, podendo
contaminar plantas e animais por meio da água e, por consequência, a população com a ingestão
desses produtos (Oliveira e Silva, 2010).
Conclusão semelhante também foi obtida por ABDI (2013), ao afirmar que mesmo em aterros
sanitários, o contato dos metais pesados com a água incorre em imediata contaminação do
chorume. Ao penetrar no solo, esse material pode contaminar lençóis subterrâneos ou acumular‐
se em seres vivos, com consequências negativas para o ambiente.
Dentre as substâncias presentes nos REEs, os metais são os que se apresentam em maior
quantidade, chegando a representar mais de 70%. A Tabela 1 apresenta os principais
componentes presentes nos diversos resíduos eletrônicos e a porcentagem de cada um no total
de resíduos (Natume e Sant’anna, 2011).
Tabela 1. Composição de 1 tonelada de sucata eletroeletrônica mista.
Componente

Porcentagem (%)
Ferro
Entre 35 e 40
Cobre
17
Fibras e plásticos
15
Aluminio
7
Papel e embalagem
5
Zinco
Entre 4 e 5
Resíduos não reciclaveis
Entre 3 e 5
Chumbo
Entre 2 e 3
Ouro
0,0002 a 0,0003
Prata
0,0003 a 0,001
Platina
0,00003 a 0,00007
Fonte: Adaptado de Natume e Sant’Anna (2011).

Além do ser humano ficar vulnerável à contaminação de metais pesados por meio do ambiente
(água, solo, ar), segundo ABDI (2013), há o risco de contaminação das pessoas que manipulam
esses resíduos. Tanto o consumidor que mantém e utiliza em casa equipamentos antigos, quanto
as pessoas envolvidas na coleta, triagem, descaracterização e reciclagem dos equipamentos,
sendo imprescindível a utilização de EPI’s para essas atividades. Os principais danos causados por
alguns metais à saúde humana são mostrados na Tabela 2.

Tabela 2. – Efeitos de alguns elementos de resíduos tecnológicos à saúde humana.
Elemento
Alumínio

Principais danos causados à saúde humana
Alguns autores sugerem existir relação da contaminação crónica do aluminio como um
dos fatores ambientais da ocorrencia de mal de Alzheimer.
Bário
Provoca efeitos no coração, constriçao dos vasos sanguíneos, elevação da pressao arterial
e efeitos no sistema nervoso central.
Cádmio
Acumula‐se nos rins, fígado, pulmoes, páncreas, testículos e coração
Chumbo
É o mais tóxico de todos os elementos, acumula‐se nos ossos, cabelos, unhas, cerebro,
fígado e rins.
Cobre
Intoxicações como lesoes no fígado
Cromo
Armazena‐se nos pulmoes, pele, musculos e tecido adiposo, pode provocar anemia,
cáncer de pulmão, alterações hepáticas e renais.
Níquel
Carcinogêico (atua em mutação genética)
Prata
10g na forma de Nitrato de Prata são letais ao homem
Fonte:Adaptado ABDI (2013).

Para a fabricação de um microcomputador a indústria emprega o uso de diversos compostos
como alumínio, chumbo, germânio gálio, ferro, níquel e plásticos (polímeros de diversas origens).
Os computadores descartados na natureza perdem esses materiais que poderiam ser reciclados
ou reutilizados, amenizando o impacto ambiental (Oliveira e Silva, 2010).
Práticas de gestão dos resíduos eletroeletrônicos: estudos de caso
Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática – CEDIR/CCE/USP
Devido à dificuldade em dar o destino ambientalmente adequado ao lixo eletrônico foi o que
motivou a Universidade de São Paulo ‐ USP a criar o CEDIR, implantado pelo CCE – Centro de
Computação Eletrônica da USP. Tendo sido inaugurado em dezembro de 2009, o centro é
pioneiro na sua modalidade em órgão público e instituição de ensino superior e está de acordo
com as diretrizes mundiais de sustentabilidade definidas pela ONU. O CEDIR está instalado em
um galpão 400m² com acesso para carga e descarga de resíduos, área com depósito para
categorização, triagem e destinação de 500 a 1000 equipamentos por mês (Frade, 2011).
Ainda segundo Frade (2011), apenas no primeiro semestre de 2011 o CEDIR recebeu cerca de 42
toneladas de lixo eletrônico. Nesse período foram descartados 1439 monitores, 1202 CPU’s e 511
impressoras.
Este Centro visa executar práticas de reuso, descarte e reciclagem de lixo eletrônico, que incluem
bens de informática e telecomunicações que ficam obsoletos na própria CCE como nas escolas,
faculdades e institutos dos diversos campi da Universidade de São Paulo.
O processo de reciclagem implantado pelo CEDIR é um grande exemplo de estudo, tendo sido
constatado a realização do processo (Figura 2) cujas etapas são: a coleta, onde é feito o
recebimento do equipamento ou equipamentos; o teste, no qual é feito uma avaliação do estado
do computador, e seu funcionamento; e a destinação, em que o equipamento é direcionado a
uma determinada instituição carente. Segundo Frade (2011), antes o CEDIR fazia doação às
instituições, mas atualmente emprestam os computadores, pois, desta forma, podem dar o
destino certo ao resíduo eletrônico. Os equipamentos saem com um número de registro, sendo

que ao final de sua vida útil, retorna para a CEDIR para uma nova triagem. Os computadores não
utilizáveis vão para o desmonte. No caso das CPU’s, o ferro é prensado, os plásticos colocados em
Big Bag’s e encaminhados para as recicladoras.

Figura 2: Fluxograma do Processo do CEDIR.
Fonte:Adaptado de Frade(2011).

O CEDIR já reciclou mais de 600 equipamentos entre CPU’s, impressoras, scanner e monitores.
Esses equipamentos foram encaminhados para as 30 unidades da USP e 52 unidades
assistenciais. Envolvido nesse projeto além da reciclagem, está a capacitação dos funcionários e
alunos para recuperação desses equipamentos eletroeletrônicos, como cursos de informática e
eletrônica.
O projeto CEDIR tem ainda um cunho social, já que o resíduo eletrônico de informática que ainda
tem utilidade é destinado para projetos sociais, num sistema de empréstimo. As vantagens desse
projeto é que a população participa do projeto com doações de equipamentos usados, sem
receio de uso incorreto dos mesmos. Além disso, essa experiência é repassada a outras
universidades, estimulando as mesmas a fazerem o mesmo e demonstrando uma parceria
sociedade e universidade que vem trazendo bons resultados.
Empresa de reciclagem Reciclo Metais em Mogi das Cruzes – São Paulo
No Brasil, algumas empresas encontraram na reciclagem de aparelhos descartados uma boa
oportunidade de mercado, como foi o caso da empresa Reciclo Metais em Mogi das Cruzes‐São
Paulo.
Na empresa, o lixo eletrônico é desmontado a mão, peça por peça e depois separado por
categoria: metais, plásticos, baterias. Eles são entregues para empresas especializadas em
reciclagem ou descarte.
Parte do lixo eletrônico é comercializada, como é o caso das placas eletrônicas de computadores
que contém 17 tipos de metais. Alguns desses metais são facilmente visíveis, como o cobre, o
alumínio e o ouro que uma camada bem fina. Essas placas eletrônicas são vendidas para
empresas na Europa, que extraem os metais. Em uma Caixa (CPU), por exemplo, há mais de 30
gramas de ouro.

A empresa recebe uma média de 60toneladas/mês de resíduos eletrônicos. Destes, 40ton/mês
são placas enviadas para indústrias na Suécia e Alemanha, no qual fazem a separação de 17
metais pesados e preciosos. Clientes internos compram o que sobrou principalmente de
componentes como televisores, monitores, teclado, etc. Cerca de 98% do lixo eletrônico é
passível de ser reciclado e o restante, 2%, não é passível de reciclagem por serem substâncias
químicas ou materiais que existe ainda tecnologia para utilização como matéria‐prima.
Assim, a empresa além de lucrar com a exportação das placas PCI (placas de circuito integrado)
consegue obter lucro no mercado interno com a comercialização de matéria‐prima como
plástico, ferro, alumínio e vidro.
A empresa possui também uma parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes onde instalou
ecopontos pela cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo, para que pessoas físicas descartem seu
lixo eletrônico. Para empresas e pessoas jurídicas, a empresa cobra a partir de R$ 0,40 por quilo
de material recolhido. Se for para rastrear e destruir arquivos, esse valor pode chegar a mais de
R$ 2 por quilo (Freitas, 2010).
Projeto Industrial do Curso de Engenharia Química ‐ UFC
Em 2010, durante a disciplina de projeto industrial ofertada no Curso de Engenharia Química da
Universidade Federal do Ceará ‐ UFC, realizou‐se um estudo sobre a eficiência e os custos de uma
nova técnica de recuperação de ouro em placas de circuito impresso, utilizando especialmente os
conectores de circuito de memórias RAM (Castro et.al. 2011).
A recuperação desses metais é uma alternativa ambiental e economicamente viável. As
quantidades de metais utilizadas nos componentes variam de acordo com o tipo de placa, por
exemplo, as placas de circuito impresso em geral possuem até 250 ppm de ouro enquanto as
placas‐mãe tem até 566 ppm de ouro (Jirang, 2008). Existem várias técnicas de recuperação de
ouro desses componentes, contudo elas utilizam cianeto e outros produtos tóxicos ao meio
ambiente e ao ser humano. As etapas do processo são: trituração, separação magnética,
separação eletrodinâmica, lixiviação, esteira de filtragem, tanque de estocagem, cementação e
decantação, filtração e fundição (Figura 3).

Figura 3: Etapas do processo industrial de uma empresa recicladora de ouro.
Fonte: Adaptado de Castro et.al. (2011)

A Trituração e Moagem ocorre em um Moinho de bolas, em que as placas são cominuídas até
uma granulometria de 1μm. A Separação Magnéticas acontece em um separador magnético via
seco, do tipo polias magnéticas, no qual são retirados Fe e Ni, que representa 8% dos metais
presentes. No Separador Eletrodinâmico, é onde há a separação da fração não magnética, isto é,
os metais (condutores) dos polímeros e cerâmicas (não condutores). Na etapa de Lixiviação
Ácida a água‐régia (solvente) lixívia o ouro (soluto sólido) contido na sucata, havendo a produção
de cloreto de ouro [AuCl4]‐1 (solução metálica),e os produtos indesejados mantém na fase sólida.
A etapa seguinte é na Esteira de Filtração e Drenagem, de material de borracha, própria para
soluções lixiviadas, onde ao vibrar faz com que os sólidos se espalhem e facilitem a secagem. Este
equipamento conta com uma bomba de vácuo acoplada atuando em três pontos da esteira,
garantindo assim que o sólido retido na esteira não seja descartado contendo líquido em sua
superfície, já que neste líquido contém ouro diluído. Em seguida, a solução que sai da esteira é
estocada no Tanque de Estocagem. A etapa Cementação e Decantação são empregadas na
recuperação de elementos metálicos de diferente natureza como, por exemplo: ouro, prata,
cobalto, cádmio, níquel e cobre, nesta etapa tem como objetivo reduzir o [AuCl4]‐1 a ouro
metálico, assim é utilizado o zinco. Na Filtração ocorre a separação das fases líquidas e sólidas,
produto gerado da etapa anterior. E por último a Fundição, onde fornos a gás ou elétricos são
utilizados para fundição do ouro (Castro et. al., 2011).
No mercado já existem tecnologias consolidadas industrialmente que viabilizam o
processamento da recuperação de ouro a partir de PCIs de forma satisfatória, do ponto de vista
de eficiência do processo é economicamente viável. Considerando a estimativa de que em uma
batelada de 12 t, consiga‐se recuperar aproximadamente 16,43 Kg do metal, o que, de acordo
com as cotações em 2010/2011, nesta batelada teria um lucro líquido anual de
aproximadamente R$2.004.107,78. Mesmo o Brasil sendo um dos grandes geradores de lixo
eletrônico, temos um sistema de descarte e coleta extremamente deficiente, o que dificulta a
aquisição da matéria prima para o processo. Por outro lado, empresas que fazem a coleta e
exporta este resíduo para processamento em outros países veem com interesse a possibilidade
de cada vez mais empresas comprarem seus resíduos coletados para processamento dentro do
próprio país.
Gestão dos Resíduos Eletroeletrônicos: uma abordagem
Tratando‐se da gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, os resultados
apresentados ressaltam a necessidade de implementar melhorias dentro dos centros urbanos,
principalmente com a definição de políticas eficientes objetivando minimizar potenciais impactos
ambientais. Além disso, deve‐se ainda incluir nesse processo a participação efetiva do poder
público, produtores e importadores de equipamentos eletroeletrônicos; consumidores, usuários
e profissionais envolvidos nas atividades de coleta; desmontagem, recuperação e
recondicionamento e nas atividades de disposição final (Prefeituras Municipais e empresas
públicas e privadas).
Com o desenvolvimento desse estudo, observou‐se que projetos de recuperação de REEE são
alternativas de viabilidade econômica e ambiental. Depara‐se como a problemática de aquisição
desse material, considerando que o Brasil ainda não dispõe de um sistema de descarte e coleta
eficiente, além de ter como fortes concorrentes as empresas recicladoras, como a Reciclo Metais

em Mogi das Cruzes ‐ SP, que exportam esse material para empresas realizarem processamento.
Para a instalação de uma empresa deste porte faz‐se necessário parceria entre governo e
sociedade, como programas de educação ambiental e conscientização, pontos de coleta de fácil
acesso, condições logísticos e incentivos fiscais para práticas de reciclagem e destinação correta
desses resíduos.
A destinação adequada aos REEEs, além de preservar os recursos naturais, fornece matéria‐prima
para os fabricantes de excelente qualidade e favorece a sociedade com a geração de empregos.
O exemplo da empresa de reciclagem Reciclo Metais em Mogi das Cruzes em São Paulo é uma
oportunidade de negócio, já que a empresa possui um grande portfólio de produtos, além de dar
o destino ambientalmente correto para esses REEE contribuindo para a diminuição do volume de
resíduos gerados, além de promover a geração de empregos. Outra vantagem é a relação entre
proprietário e governo, onde existe uma parceria da empresa com a prefeitura sobre a
conscientização e educação ambiental.
Projetos como o CEDIR e UFC tem um cunho social muito forte com a promoção de capacitação
de jovens com cursos na área de informática, o aproveitamento dessas máquinas reaproveitadas
em instituições sociais e a destinação correta dos resíduos, diminuindo o volume destes resíduos
antes da destinação aos aterros sanitários. Além disso, a transformação deste resíduo em
matéria prima como fonte para indústria propiciando a geração de empregos para a comunidade
onde a indústria venha a se instalar.
CONCLUSÃO
Houve um avanço, ainda pequeno, na política ambiental brasileira, tanto em nível de governo
como principalmente nas organizações privadas. Porém, ainda é muito incipiente e lenta por
parte dos governos tanto federal como estadual e municipal, falta ainda à criação de
instrumentos que melhorem o gerenciamento das questões ambientais, nos procedimentos de
acompanhamento para aqueles que necessitam de um direcionamento e uma base de
conhecimentos de como reduzir ou minimizar os impactos ao meio ambiente e não somente
ações voltadas para a multa e punições. Observa‐se que houve uma maior preocupação entre o
setor público e privado com os projetos com o intuito de reduzir os impactos ambientais mas, a
desejada resposta a implementação da política ainda está longe de ser alcançada.
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RESUMO
Objetivou‐se neste trabalho avaliar as características
físico–química do composto gerado no processo de
compostagem de resíduos da produção de abate de
caprinos e ovinos. Foi realizada a avaliação do processo
de compostagem do composto oriundo de três pilhas
montadas em diferentes tratamentos (TA= 30% de
material vegetal + 70% de esterco caprino e ovino); (TB=
50% de material vegetal + 50% de esterco caprino e
ovino); (TC= 70% de resíduo vegetal + 30% de esterco
caprino e ovino), com proporção de volume 2:1 entre
material estruturante vegetal e carcaças, e esterco.
Todos os tratamentos foram acrescidos 30% de água
equivalente ao peso total das carcaças em cada pilha.

Foram avaliados os parâmetros pH, umidade,
temperatura, densidade, sólidos voláteis e sólidos totais.
Para (pH) os resultados variaram entre 8,8 a 8,0, bem
como umidade que variou entre 24,19% a 13,56%, a
densidade variou de 431,32 a 292,75 g dm‐3, sólidos
totais 84,50% a 77,62% e sólidos voláteis 58,97%; a
35,82%. A temperatura favoreceu nos três tratamentos
o tempo ideal para o processo de degradação das
carcaças com média de 96,67%. Esses resultados
atestaram a qualidade do composto de carcaça, palha
de capim e esterco caprino e ovino, e o atendimento aos
padrões de seu uso legal como fertilizante orgânico.

PALAVRAS‐CHAVE: Resíduo, composto orgânico, compostagem

EVALUATION OF PHYSICAL CHEMISTRY‐ORGANIC COMPOUND FOR AGRICULTURAL WASTE
ABSTRACT
Evaluation of the composting process of the compound derived from three batteries mounted in different
treatments ( TA = 30 The aim of this study was to evaluate the physicochemical characteristics of the compound
generated in the composting of wastes from the production of sheep and goat slaughter process was carried out %
of plant material + 70 % of sheep and goat manure ) ; ( TB = 50 % of plant material + 50 % of sheep and goat manure
) ; ( TC = 70 % of plant residue + 30 % of sheep and goat manure ) with volume ratio of 2:1 between plant structural
materials and carcasses and manure. All treatments were increased by 30 % equivalent to the total weight of
carcasses in each cell water. Volatile parameters pH , moisture, temperature, density , solids and total solids were
evaluated. For ( pH ) results ranged from 8.8 to 8.0, as well as moisture ranged from 24.19 % to 13.56 % , the density
ranged from 431.32 to 292.75 g dm ‐ 3 , total solids 84.50% to 77.62 % and 58.97 % volatile solids ; to 35.82 % . The

temperature favored the three treatments ideal for the degradation process of carcasses with an average of 96.67 %
time. This results attested to the quality of the compound housing, grass and straw goat and sheep manure, and
meeting the standards of its lawful use as organic fertilizer

KEY‐WORDS: Residue, Organic compound, composting.

AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO‐ QUÍMICA DO COMPOSTO ORGÂNICO DE
RESÍDUOS AGROPECUÁRIOS
INTRODUÇÃO
A ovinocultura e a caprinocultura mundial vem crescendo muito nos últimos anos. O Brasil possui
um dos maiores rebanhos caprinos (9º) e ovinos (8º) do mundo, com 17 milhões de animais
apenas no nordeste (NOGUEIRA et al., 2010), região com uma geração de resíduos da criação e
de abatedouros estimada em aproximadamente 51 mil toneladas/ano. Este fato justifica o uso de
práticas de tratamento e/ou reaproveitamento desses resíduos.
A compostagem é considerada o melhor método de tratamento na origem de resíduos
agropecuário gerados como carcaças, animais mortos e esterco, garantindo assim um destino
apropriado, agregando valor com a produção do composto, e possibilitando sua comercialização
como fonte de renda e alternativa ao produtor no meio rural (AMORIM et al., 2005).
Tal circunstância também possibilita maior visibilidade aos atributos do composto orgânico
proveniente dos resíduos da atividade, o que demonstra então seu alto potencial para conversão
em insumos agrícolas deixando de ser um passivo ambiental, e possibilitando seu emprego como
fertilizante (SOUZA et al., 2012).
O uso da compostagem de resíduos orgânicos é uma prática secular que desempenha o
importante papel de retornar ao solo os elementos essenciais presentes nesses materiais. A
técnica da compostagem pode ser definida como um processo de decomposição controlada de
materiais orgânicos, que ocorre quando estes matérias passam por um processo de “cozimento
lento” promovido pela metabolização da matéria orgânica por microrganismos (AMORIM et al.,
2005).
A compostagem aeróbia provoca elevação do pH da massa em biodegradação. Ao inicio do
processo os materiais são ácidos variando de 4,5 a 6,0, devido à formação de ácidos minerais e
gás carbônico que, em seguida, desaparecem dando lugar aos ácidos orgânicos reagindo com as
bases da matéria orgânica, neutralizando e transformando no meio alcalino, com valores de 7,0 a
8,5. Essa tendência de oscilação do pH esta relacionado a decomposição das proteínas e
eliminação do gás carbônico. Outro caso é quando o pH no inicio do processo de compostagem
esta em valores elevados, o que pode estar associado a altas temperaturas, causando perda de
nitrogênio por volatilização da amônia (PEREIRA NETO, 2007). Entretanto, se estes fatores não

forem observados e analisados adequadamente, podem ser produzidos compostos
contaminados.
Ante o exposto, verifica‐se a importância de avaliar a aplicação da técnica de compostagem como
forma de viabilizar o tratamento e o reaproveitamento dos resíduos gerados na criação e abate
de pequenos ruminantes. Portanto, objetivou‐se, avaliar as características físico‐químicas do
composto gerado no processo de compostagem de resíduos da produção de abate de caprinos e
ovinos.
MATERIAIS E MÉTODOS
A área experimental da pesquisa foi no setor de compostagem da Embrapa Caprinos e Ovinos
localizado no município de Sobral, CE. O galpão possui área de 128 m2, cobertura de telha
colonial, piso cimentado, pilares de madeira e sete câmaras composteiras.
Foi realizada a avaliação do processo de compostagem do composto oriundo de três pilhas
montadas em diferentes tratamentos (TA= 30% de material vegetal + 70% de esterco caprino e
ovino); (TB= 50% de material vegetal + 50% de esterco caprino e ovino); (TC= 70% de resíduo
vegetal + 30% de esterco caprino e ovino). As dimensões das pilhas avaliadas para o TA foi de 3,5
m de profundidade, 3,5 m de largura e 1,6 m de altura, para o TB e TC foi de 2 m de
profundidade, 2 m de largura e 1,6 m de altura.
Os materiais utilizados são provenientes da atividade de criação de caprinos e ovinos nos campos
experimentais e os resíduos pecuários são carcaça de mortalidade natural, restos de placentas e
natimortos, capim rejeitado de comedouros, esterco e urina da limpeza de apriscos.

Figura 1: Resíduo estruturante sobra de capim elefante + esterco. FOTO: OLIVEIRA (2010).
Os resíduos agroindustriais como carcaça e vísceras condenadas, sangue, retalhos e água de
limpeza das instalações, são oriundos de um abatedouro experimental, também localizado na
sede da fazenda
A determinação da temperatura foi realizada através de um termômetro Datalogger, HOBO Ware
Pro ‐ 2010 de mercúrio (variação entre 5°C a 100°C), diariamente em cinco pontos diferentes da
pilha, sendo feita a média semanal dos valores, entre os meses de Dezembro de 2011 a Abril de

2012, do inicio ao final do processo de compostagem, totalizando 16 semanas. As análise de pH,
umidade, temperatura, densidade, sólidos voláteis e sólidos totais, foram feitas entre os meses
de Junho e Agosto de 2012. As análises foram seguidas de acordo com Abreu et al. (2006), Silva
(2009) e Donagema et al. (2011).
Nas pilhas de compostagem as amostras do composto foram coletadas em cinco pontos
aleatórios com peso aproximado de 1 kg. As amostras foram retiradas do material in natura e
acondicionadas em sacos plásticos. Logo após a coleta, as amostras foram misturadas com a
finalidade de se obter um “pool” de amostras. O material foi então encaminhado ao laboratório
de nutrição da Embrapa Caprinos e Ovinos, sendo triturada para realização de análises.

Figura 2: Análise de Sólidos do composto orgânico. FOTO: RODRIGUES (2012).
De posse dos resultados foi realizada teste F e quando significativo foi realizada desdobramento
por teste de Tukey (5%). Utilizou‐se o software SISVAR (Ferreira, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resumos da análise de variância para os parâmetros analisados estão apresentados na Tabela
1.
Tabela 1. Valores médios de sólidos voláteis, sólidos totais, densidade, umidade e pH em função
de diferentes substratos.
Tratamentos

Sólidos Voláteis

Sólidos Totais
%

Densidade

Umidade

g dm‐3

%

Ph

Tratamento A

58,97 a

77,62

329,82 ab

24,19 a

8,08 a

Tratamento B

50,82 ab

84,50

431,32 a

15,61 ab

8,06 a

Tratamento C

35,82 b

80,26

292,75 b

13,56 b

8,02 a

F

8,446**

1,475 *

4,838 *

4,346 **

0,015 *

CV (%)

18,60

7,91

20,76

33,99

6,17

ns

, * e ** ‐ Não significativo e significativo a 0,05%. (TA= 30% de material vegetal + 70% de esterco caprino e ovino);
(TB= 50% de material vegetal + 50% de esterco caprino e ovino); (TC= 70% de resíduo vegetal + 30% de esterco
caprino e ovino).

Em todos os tratamentos o período de decomposição foi superior a 120 dias. Para sólidos voláteis
o resultado mostrou‐se significativo, uma vez que o tratamento A apresentou maior diminuição
(58,97%), que o tratamento C de (35,82%), Isto pode estar relacionado com a temperatura, ou
seja, no tratamento A, a temperatura se manteve elevada por um período maior de tempo que
nos demais tratamentos. Este resultado pode indicar que ocorreu a transformação da matéria
orgânica compostavel em m atéria mineralizada, uma vez que apresentou um menor valor de
sólidos voláteis, sendo assim mais maturado o composto.
Na pesquisa realizada por QUEIROZ (2007) os valores encontrados para sólidos voláteis foram de
60,41% utilizando a compostagem de resíduo de grama em leiras revolvidas, Valores próximos ao
tratamento A do presente estudo.
Para sólidos totais os valores variaram de 84,50% a 77,62 %, na pesquisa de ORRICO et al., (2005)
com compostagem de cama de frango em estações de verão e inverno foram encontrados
valores para ST de 25,73% a 36,10% sendo inferiores ao da pesquisa pelo fato do período de pré
compostagem ser menor.
Os valores encontrados para a densidade variaram entre 431,31 g dm‐3 para Tratamento B a
292,65 g dm‐3 Tratamento C nos três tratamentos, a densidade depende da natureza dos
componentes do composto e esta relacionada a umidade do mesmo, possivelmente o material
no Tratamento C se mostrou menos denso pela falta de umidade e em parte pela degradação da
matéria orgânica efetuada pelos microorganismos, ao final do processo o que ocasionou o
decaimento da temperatura.
Já a umidade a diferença significativa no Tratamento A foi de 24,19% para o Tratamento C de
13,56% essa diferença relaciona‐se as diferentes proporções de montagem, no Tratamento C o
material estruturante foi de 70% o que prevaleceu uma perda maior de água.
De acordo com INSTRUÇÃO NORMATIVA n°25 de 23 de julho de 2009, do MAPA com as normas
sobre especificações dos fertilizantes orgânicos, do Ministério da Agricultura, a umidade máxima
ideal de aplicação no solo é de 70% que caracteriza que o composto orgânico produzido a partir
de carcaças de caprinos e ovinos se encontra dentro dos padrões exigidos pela norma, sendo
classificado na classe “D” em que na sua produção utiliza matéria‐prima oriunda do tratamento
de dejetos sanitários resultando em um produto segura quando aplicado na agricultura.
Ao determinar o pH, o mesmo foi verificado valores entre 8,02 a 8,08 em todas as pilhas sendo
um indicativo do provável termino do processo de compostagem por apresentar uma faixa
alcalina. Segundo GRAVES et al. (2000), a faixa ideal para a atividade microbiana é de 6,5 a 8,0.
Este valores seguiram padrões semelhantes encontrados em composto de resíduos
agropecuários, com valores de (pH) entre 6,8 a 8,7. FILHO et al., 2007.

O composto analisado nas três pilhas para o parâmetro (pH) encontra‐se na classificação “D” e
para aplicação no solo o valor mínimo permitido é de 6,0 caracterizando assim que o composto
produzido esta dentro das especificações para Ph e umidade de acordo com a tabela do
Ministério da Agricultura na Instrução Normativa de 2009.
TABELA 2: Especificações dos fertilizantes orgânicos mistos e compostos do MAPA.
Misto/ Composto
Garantia
Umidade (máx.)
N total (mín.)
*Carbono
Orgânico ( mín)

Classe A Classe B Classe C
50

*CTC‐1
PH (mín.)
Relação C/N
(máx.)

Vermicomposto

50

50
0,5
10

Classe D
70

Classes A, B, C, D
50
10

Conforme declarado
6,0

6,0

6,5

6,0
20

*Relação CTC/C‐1

Conforme declarado

Outros nutrientes

Conforme declarado

6,0
14

(1) É obrigatória a declaração no processo de registro de produto.

A temperatura em todo processo de compostagem, obteve satisfatório, apenas no tratamento C
a partir do 11° semana a pilha sofreu um decaimento mais rápido diferenciado das pilhas
Tratamento A e Tratamento B; possivelmente esse fator esteja influenciado pela proporção de
montagem da pilha 70% de material estruturante e 30% de esterco caprino e ovino. Baseados em
estudos de PEREIRA NETO et al. (2007) a queda do teor de umidade influencia o decaimento da
temperatura, que muitas vezes cessam a atividade microbiológica não estabilizando por
completo o composto.

Figura 4: Curva de temperaturas Temp 1 ( Tratamento A); Temp 4 ( Tratamento B);
Temp 7( Tratamento C).

CONCLUSÃO
Os resíduos provenientes da produção e abate caprinos e ovinos, trabalhados em composteira
tipo leira estática com aeração passiva e carga continua, apresentaram características físico–
química representativas, sendo a compostagem uma alternativa viável de tratamento e
reciclagem destes resíduos.
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RESUMO
A eutrofização tornou‐se um problema mundial a ser
combatido. Atualmente, ameaça reservatórios de
abastecimento em muitos países sendo que seu controle
é urgente. O presente estudo foi realizado na sub‐bacia
do Rio Pajeú especificamente na barragem de Brotas no
semiárido pernambucano. O objetivo foi avaliar o estado
trófico da barragem, a partir da estimativa da carga
poluente dos esgotos e da concentração de fósforo no
reservatório. De acordo com o presente estudo e com

base na resolução CONAMA 357/05, a barragem de
Brotas foi classificada como eutrófica. Os resultados
apontam que as características morfométricas como
profundidade média e tempo de retenção hidráulica
além da sensibilidade do corpo hídrico são de
importância fundamental para avaliar atual situação da
qualidade da água.

PALAVRAS‐CHAVE: esgoto doméstico, nutrientes, estado trófico.

ESTIMATING THE CONTRIBUTION OF PHOSPHORUS IN BROTAS RESERVOIR AS A TOOL FOR
EVALUATION OF VULNERABILITY EUTROPHICATION
ABSTRACT
Eutrophication has become a global problem to be
tackled. Currently, threatens supply reservoirs in many
countries, but with control is urgent. The present study
was carried out in the sub‐basin of the Pajeú river,
specifically in Brotas reservoir, located at semiarid of
Pernambuco state. This paper aimed to assess the
trophic state of the reservoir, based on estimation of
pollutant load of wastewater and the concentration of
phosphorus in the reservoir. According to this study and

KEY‐WORDS: domestic sewage, nutrients, trophic state.

based on CONAMA resolution 357/05, the reservoir
studied was classified as eutrophic. The results indicate
that the morphometric characteristics such as mean
depth and hydraulic retention time beyond the
sensitivity of the water body are very important to
evaluate the current situation of water quality.

ESTIMATIVA DO APORTE DE FÓSFORO AO RESERVATÓRIO DE BROTAS COMO FERRAMENTA DE
AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE À EUTROFIZAÇÃO
INTRODUÇÃO
A água é o elemento essencial para a existência da vida na Terra, todos os seres vivos
dependem dela para sobreviver e para garantir a permanência da espécie. A água sustém a vida,
no entanto quando a água é de má qualidade pode trazer riscos à saúde pública. A qualidade da
água é afetada por diversos fatores externos, tanto naturais quanto antrópicos, os quais incluem
a hidrografia, o clima, a geologia, o uso do solo, a destruição da cobertura vegetal, a urbanização
sem planejamento e o lançamento de esgotos sem tratamento (TUNDISI, 2003).
A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) traduz de maneira significativa quão
importante deve ser a qualidade da água e dentre seus desígnios busca “assegurar à atual e às
futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos
respectivos usos” (Art. 2º, Cap. II, Tit. I, Lei n.º 9.433).
No entanto, o lançamento de efluentes sem tratamento e ricos em nutrientes (como
nitrogênio e fósforo) nos corpos d’água pode ocasionar a floração excessiva de vegetação
aquática, ou seja, a eutrofização propicia a liberação de cianotoxinas, as quais podem ser tóxicas,
o que implica no comprometimento do seu uso para o abastecimento público.
Em zonas semiáridas, onde há naturalmente irregularidade das chuvas, a situação é mais
preocupante, devido aos volumes reduzidos nos reservatórios, fato que favorece o aumento da
concentração de poluentes, o que dificulta a autodepuração da água, podendo torná‐la eutrófica.
Acerca deste assunto, Telles e Costa conceitua que:
A eutrofização é um fenômeno pelo qual a água é acrescida principalmente por
compostos nitrogenados e fosforados. Ocorre pelo depósito de fertilizantes
utilizados na agricultura ou de lixo e esgotos domésticos, além de resíduos
industriais. Isso promove o desenvolvimento de uma superpopulação de
microorganismos decompositores, que consomem o oxigênio, acarretando a
morte das espécies aeróbicas (TELLES e COSTA 2010, p. 375).

Segundo Wetzel (1993) a eutrofização é um dos estágios da sucessão natural dos
ecossistemas aquáticos. Ao modo que o tempo passa e os nutrientes vão se acumulando, há um
desenvolvimento crescente das populações fitoplânctonicas, sendo observável o florescimento
de algas.
A poluição dos corpos d’água pelo aporte de fósforo pode sobrevir de escoamentos
industriais, domésticos, detergentes, fezes de animais e fertilizantes lixiviados dos solos. De
modo que, Ferreira Júnior (2011) o descreve como:
Um dos elementos químicos que mais tem proporcionado preocupações,
especialmente nos países economicamente desenvolvidos. Essas preocupações
se devem, não ao fato do fósforo de ser um contaminante em si, mas por ser
considerado o elemento que mais contribui no desencadeamento da
eutrofização dos ecossistemas aquáticos (FERREIRA JUNIOR, 2011, p.58).

Sendo assim, o controle da eutrofização está intimamente ligado ao controle dessa carga
poluidora nos ecossistemas aquáticos. Segundo Figueiredo et. al. (2007) em função da
eutrofização, muitos reservatórios e lagos do mundo já perderam sua capacidade de
abastecimento de populações, de manutenção da vida aquática e de recreação.
Há consequentemente, vastos danos para os seres humanos e outros seres, decorrentes
da eutrofização, assim como prejuízos de bens e serviços, tais como perda da balneabilidade, da
biodiversidade, da capacidade de abastecimento, além dos prejuízos dos valores estéticos e
turísticos, dentre outros.
O objetivo desse trabalho consiste em verificar o estado trófico da barragem de Brotas,
localizada na bacia hidrográfica do Pajeú, semiárido pernambucano, a partir da estimativa da
carga afluente e da concentração de fósforo no reservatório. Esse trabalho tem importância
primordial para o estabelecimento de diretrizes ambientais que contribuirão para a gestão
adequada do reservatório e com a melhoria da qualidade de vida da população que é abastecida
por essa fonte d´agua.
MATERIAIS E MÉTODOS
Caracterização da área de estudo
A bacia do rio Pajeú (Figura 1) está localizada no sertão pernambucano, entre as
coordenadas 07°16’20” e 08°56’01” de latitude sul, e 36°59’00” e 38°57’45” de longitude oeste.
Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC, 2013), é a maior bacia do estado de
Pernambuco, com uma área de 16.685,63 km², correspondendo a 16,97% da área total do
estado. A área de drenagem da bacia envolve 27 municípios, com uma população estimada em
385 mil habitantes distribuídos entre as zonas rural e urbana. A região ainda está sujeita a
intempéries climáticas, passando por longos períodos de escassez hídrica devido à irregularidade
das chuvas do semiárido brasileiro.

Figura 1 ‐ Localização da bacia hidrográfica do Pajeú

Dentre os trinta reservatórios presentes na bacia do rio Pajeú, a barragem de Brotas, com
capacidade de 19.639.577 m³, será objeto do presente estudo. Situada em Afogados da Ingazeira,
está a 525 metros de altitude em relação ao nível do mar, tem sua posição geográfica definida
pelas coordenadas de ‐07°45’03” de latitude e ‐37°38’21” de longitude. Este município possui
uma área territorial de 378 km² e uma população de 35088 habitantes de acordo com censo
demográfico do IBGE (2010). Apresenta clima quente com temperaturas variando entre 20°C e
35°C e uma pluviosidade média de 557,50 m³ ao ano (IPA, 2013).
Os municípios listados abaixo (Tabela 1) têm sua sede municipal inseridas na área da bacia
de contribuição da barragem de Brotas.
Tabela 1 ‐ Núcleos urbanos inseridos na bacia de contribuição de Brotas
Município
Brejinho
Iguaraci
Ingazeira
Itapetim
Santa Terezinha
São José do Egito
Solidão
Tabira
Tuparetama

População total (Hab.)
7307
11779
4496
13881
10991
31829
5744
26427
7925

População urbana (Hab.)
3386
6110
2456
8426
6876
20960
1831
19769
6351

População rural (Hab.)
3.921
5.669
2.040
5.455
4.115
10.869
3.913
6.658
1.574

Fonte – IBGE (2010)
Determinação da carga poluente afluente ao reservatório
Para o cálculo da contribuição de esgoto doméstico na bacia de contribuição, considerou‐
se a população urbana total da área deduzindo‐se a população atendida por fossas sépticas, uma
vez que na região não há estações de tratamento de esgotos (ETE’s) para manejo adequado do
esgoto doméstico. Foi utilizado como valor de referência para estimativa da carga poluidora o
valor de 14 mg/l de fósforo no esgoto doméstico (von SPERLING, 1995) e como vazão de esgoto
foi calculado 80% do consumo de água de acordo com os dados de consumo per capita de água
potável disponibilizados pelo SNIS (2010). Para total da população, foram utilizados os dados do
Censo do IBGE (2010). A carga poluidora afluente (carga de fósforo) foi transformada em
concentração de fósforo adotando‐se a equação de Salas e Martino (1991) apud Sperling (1996),
vide equação 1, considerando que este método baseia‐se no estudo de lagos e reservatórios de
clima tropical, incluindo ecossistemas brasileiros.
equação (1)
P = ____ L. 10 3_____
V. (1/t +2 √t)
Onde, P = concentração de fósforo no corpo d’água (g/m³); L = carga afluente de P (kg/ano); V =
volume do lago (m³); t = tempo de detenção hidráulica (ano).
Vulnerabilidade à eutrofização
A classificação quanto à vulnerabilidade à eutrofização foi realizada tendo por base o

gráfico de carga anual por metro quadrado versus profundidade média e tempo de retenção
hidráulica anual (VOLLENWEIDER apud HELOU, 1997).
Para o cálculo do tempo de detenção hidráulica foram utilizados os dados de capacidade
máxima da barragem e de aporte médio anual de água para o ano de 2012 (equação 2). As
informações sobre capacidade máxima e aporte médio anual foram obtidas do site da Secretaria
de Recursos Hídricos e Energéticos do estado (SRH ‐ PE, 2013).
TDH = Capacidade Máxima do Reservatório (CMR)
equação (2)
Aporte Anual Médio (AAM)
Onde, TDH = tempo de detenção hidráulica (ano); CMR = capacidade máxima do reservatório
(m³); AAM = aporte anual médio (m³/ano).
A vulnerabilidade foi classificada de acordo com os indicadores como baixa (1), média (2)
ou alta (3) vulnerabilidade à eutrofização. Foi realizada ainda uma análise que determinou a
vulnerabilidade ambiental do reservatório à eutrofização considerando‐se os dois fatores
analisados: carga poluente afluente e sensibilidade do reservatório.
Sensibilidade do reservatório
A sensibilidade de um reservatório está relacionada com a profundidade relativa do
mesmo. Lagos de grande superfície e pouca profundidade apresentam uma profundidade relativa
menor do que 2%, portanto são mais sensível e vulneráveis. Já os lagos profundos e de superfície
pequena, apresentam valores de profundidade relativa maiores que 4%, sendo, portanto, menos
sensíveis à eutrofização (SCHÄFER 1985; von SPERLING, 1997).
A profundidade relativa é a relação entre a profundidade máxima e o diâmetro médio de
um lago ou represa, sendo o valor fornecido em unidades percentuais. A profundidade relativa
foi estimada de acordo com equação 3, descrita em Schäffer (1985), e a partir do valor obtido foi
atribuído o grau de vulnerabilidade para este indicador, conforme mostrado na Tabela 2.
Esta relação pode ser expressa pela equação 3, onde Zr é a profundidade relativa em
percentual, Zmáx é a profundidade máxima (expressa em metros) e A0 é a área da superfície em
metros quadrados.
Zr = 50.Zmax.√π
√A0

equação (3)

Tabela 2 ‐ Profundidade relativa e graus de vulnerabilidade à eutrofização
Profundidade relativa (Zr)
Zr > 4%
2% ≤ Zr ≤ 4%
Zr < 2%

Grau de vunerabilidade
1
2
3

Fonte ‐ Schäfer (1985)
Para determinação da profundidade relativa do reservatório de Brotas foram utilizados
dados de cota x área do espelho d´água disponibilizados pela Secretaria de Recursos Hídricos de
Pernambuco para o ano de 2012, conforme apresentados na Tabela 3. Com esses dados, foi
possível calcular a profundidade média e, consequentemente, a profundidade relativa do

reservatório de Brotas.
Tabela 3 ‐ Dados de cota e área de superfície do reservatório de Brotas
Dados
Cota máxima (m)
Área do espelho d’água (m2)

Brotas
527,37
4.678.921

Fonte – SRH – PE (2013)
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 27 municípios que compõem a bacia de drenagem do rio Pajeú, apenas nove têm
suas sedes municipais inseridas na área delimitada pela bacia de contribuição da barragem
Brotas. Esses municípios apresentam uma população total de 120.379 habitantes, sendo que
76.165 habitantes compõem a parcela da população residente na área urbana, de acordo com o
último censo do IBGE (2010). Esta população urbana está distribuída em 29.782 domicílios, dos
quais apenas 686 domicílios possuem fossas sépticas, conforme mostrado na Tabela 4. Os demais
domicílios utilizam meios alternativos para lançamento dos efluentes domésticos, como: vala,
fossa rudimentar, rio, lago ou mar e outros formas de carreamento, de acordo com CONDEPE
(2007).
Tabela 4 ‐ Domicílios particulares permanente por tipo de esgotamento sanitário
1.788

Banheiros ou
sanitários
856

Domicílios
Brejinho

Rede
geral
556

Fossa
séptica
38

Fossa
rudimentar
248

Vala
6

Rio, lago
ou mar
1

Outros
7

Iguaraci

2.927

1.786

278

91

1.368

21

2

26

Ingazeira

1.127

693

320

85

234

15

1

38

Itapetim

4.000

2.509

1.054

17

1.329

48

‐

61

Santa Terezinha

2.330

1.742

959

8

683

31

1

60

São J. do Egito

8.068

5.941

3.569

59

1.788

334

52

139

Solidão

1.245

588

171

13

375

14

3

12

Tabira

6.181

4.613

3.289

222

860

119

9

‐

Tuparetama

2.116

1.849

656

153

939

50

‐

51

TOTAL

29.782

20.577

10852

686

7824

638

69

394

Fonte – CONDEPE (2007)
Aporte de Fósforo
O resultado da carga pontual oriunda do esgoto doméstico afluente ao reservatório de
Brotas foi de 14.885,27 kg/ano de fósforo. Esse valor foi aplicado na fórmula de Salas e Martino
para estimativa da concentração de fósforo em lagos tropicais (equação 1), e o resultado está
apresentado na Tabela 5.
Tabela 5 ‐ Carga e concentração de P estimada para o reservatório de Brotas
População urbana
População que contribui

Brotas
76.165
41.147

Carga de P kg/ano
Concentração de P (mg/l)

14.885,27
0,08

A concentração estimada de fósforo no reservatório de Brotas foi de 0,08 mg/L,
considerando apenas a carga poluente proveniente dos esgotos domésticos lançados nos cursos
d’água sem tratamento adequado. Este valor não atende à resolução CONAMA nº 357/2005, que
prevê que a concentração máxima deste nutriente em ambientes lênticos de água doce Classe 2
não deve ultrapassar 0,03 mg/l.
De acordo com este resultado, pode‐se inferir que o reservatório encontra‐se em estado
eutrófico, com base na literatura de referência (von SPERLING, 1995), confirmada por Tundisi
(2008) que citam como eutrófico o corpo d´agua cujos valores para concentração de P estão
entre 0,025 mg/l e 0,1 mg/l.
Considerando‐se que a concentração máxima permitida de P total em ambientes lênticos
de Classe 2 é de 0,03 mg/l (Resolução CONAMA nº 357/05), foi possível determinar a carga
máxima admissível que poderia chegar ao reservatório, que seria de 5.550 kg/ano.
Nestas circunstâncias, haveria a necessidade de reduzir a carga afluente de fósforo de
14.885,27 kg/ano para 5.550 kg/ano, ou seja, uma redução de aproximadamente 62%. De igual
modo, deveria haver uma redução de lançamento diário de efluentes domésticos sem
tratamento de 2.912 l/dia para 1.085 l/dia, o que se faria possível com a implantação de ETE’s na
região. Estas ações permitiriam manter o reservatório dentro dos padrões estabelecidos pela
resolução CONAMA nº 357/05.
Vulnerabilidade à eutrofização
Os dados morfométricos necessários para o cálculo da profundidade média e do tempo
de detenção hidráulica para o ano de 2012 foram obtidos junto à SRH – PE, 2013. Os resultados
são elencados na Tabela 6.
Tabela 6 ‐ Dados do reservatório
Capacidade (m³)
Espelho d’água (m²)
Profundidade média (m)
Tempo de detenção hidráulica ‐ TDH (ano)
Carga/m².ano (g P/m².ano)
Profundidade média/TDH (m/ano)

Brotas
19.639.577
4.678.921
3,007157
0,2
3,18
14,9

A Figura 2 representa a vulnerabilidade à eutrofização do reservatório examinado, onde
foram considerados fatores tais como: carga poluente, área do espelho d’água, profundidade
média e o tempo de detenção hidráulica.

Figura 2 ‐ Adaptação do gráfico de carga anual por metro quadrado de espelho d’água versus
profundidade média e tempo de detenção hidráulica anual (VOLLENWEIDER apud CHAPRA, 2008)
Observando o gráfico, é possível visualizar que a barragem de Brotas encontra‐se na
região denominada “Dangerous eutrophic”, ou seja, o referido reservatório apresenta um alto
índice de vulnerabilidade à eutrofização, se considerarmos as variáveis: carga poluente, área do
espelho d’água, profundidade média e o tempo de detenção hidráulica.
Sensibilidade
O cálculo da profundidade relativa da barragem Brotas, de acordo com a equação
proposta por Schafer (1985), demonstra que a profundidade do reservatório é pequena com
relação à área de superfície, portanto apresenta alta vulnerabilidade (grau 3) à eutrofização, visto
que sua profundidade relativa é de 0,17%, conforme demonstrado na Tabela 7.
Tabela 7 ‐ Vulnerabilidade devido à profundidade relativa
Profundidade Relativa – Zr (%)
Vulnerabilidade

Brotas
0,17
3

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As informações levantadas na bacia de contribuição estudada permitiram conhecer a
atual condição sanitária da área e verificar a situação da qualidade da água do reservatório de
Brotas em relação ao parâmetro fósforo.
Com uma concentração estimada de 0,08 mg/l de P, pode‐se concluir que a barragem de
Brotas está eutrofizada, uma vez que, segundo a Resolução CONAMA 357/05 a concentração
máxima de fósforo total admissível em águas doces Classe 2 não deve ultrapassar 0,03 mg/l em
ambientes lênticos. No entanto, há necessidade de maiores levantamentos, especialmente de

fontes não pontuais ou difusas, para que seja apurado com maior precisão o nível trófico do
corpo d’ água estudado.
Os resultados demonstram que Brotas apresenta a necessidade da adoção de medidas de
saneamento profilático, ou seja, diminuição do aporte de matéria orgânica e nutriente oriundos
de fontes pontuais, e que seja avaliado quantitativamente o custo/benefício de se investir em
obras de saneamento básico para garantir a melhoria da qualidade da água para o abastecimento
público.
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RESUMO
O trabalho objetivou avaliar a contaminação de águas
subterrâneas por necrópoles no município de
Cabedelo/PB.
Foram
perfurados
poços
de
monitoramento nos cemitérios e realizada a medição da
distância entre a superfície do lençol freático e o nível
do solo e entre aquele e o fundo das covas no período
chuvoso. Amostras de água foram coletadas para
análises químicas e microbiológicas. Os cemitérios “Na
Paz do Senhor” e “Nossa Senhora de Nazaré” possuem
solo constituído basicamente por areia e não possuem
sistema de drenagem de águas pluviais, sendo que ao
redor dos mesmos há forte aglomeração humana. Em
ambos, a profundidade das covas é em média 90 cm. A

distância entre a superfície do lençol freático e o fundo
das covas variou de 53 a 95 cm no cemitério “Na Paz do
Senhor”. No cemitério “Nossa Senhora de Nazaré” a
distância entre o lençol freático e o nível do solo variou
de 30 a 39 cm, e, nessas condições, as covas já se
encontravam alagadas. Análises químicas da água
mostraram valores toleráveis. Entretanto, análises
microbiológicas
indicaram
contaminação
por
microrganismos, o que torna estas águas impróprias
para consumo, havendo a possibilidade de
contaminação de águas de poços e/ou cisternas da
vizinhança.

PALAVRAS‐CHAVE: Cemitérios, contaminação, necrochorume, lençol freático, Cabedelo.

CEMETERIES AS SOURCE OF CONTAMINATION OF GROUNDWATER IN CABEDELO / PB
ABSTRACT
The study aimed to evaluate the contamination of
groundwater by necropolises in the county of
Cabedelo/PB. Monitoring wells were drilled in
cemeteries and made the measurement of the distance
between the surface of groundwater and the soil level
and between that and the bottom of the graves during
the rainy season. Water samples were collected for
chemical and microbiological analysis. The cemeteries
"In the Lord's Peace" and "Our Lady of Nazareth" have
soil composed basically of sandy and lack of drainage
system for rainwater, and around them there is a large
human aglomeration. In both, the depth of the graves is
on average 90 cm. The distance between the surface of

the groundwater and the bottom of the graves ranged
53‐95 cm in the cemetery " In the Lord's Peace”. At the
cemetery "Our Lady of Nazareth" the distance between
the surface of groundwater and soil level ranged from
30 to 39 cm , and, in these conditions , the graves were
already flooded. Chemical analysis of the water showed
tolerable values. However, microbiological analysis
showed contamination by microorganisms, which makes
these unsuitable for use, with the possibility of
contamination of well water and/or tanks water of the
neighborhood.

KEY‐WORDS: Cemeteries, contamination, necrochorume, groundwater, Cabedelo.

CEMITÉRIOS COMO FONTES DE CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM CABEDELO/PB
INTRODUÇÃO
Vários estudos constatam a contaminação do aquífero freático pelo necrochorume
oriundo da decomposição de corpos. Silva et al. (2006) informam que os impactos ambientais
relacionados aos cemitérios são semelhantes aos impactos dos aterros controlados; no entanto,
possuem um diferencial por terem contaminantes provenientes da causa mortis. Durante o
processo de decomposição é liberado o chorume, que por ser derivado de cadáveres, costuma
ser denominado de necrochorume, uma solução aquosa rica em sais minerais e substâncias
orgânicas, sendo de cor castanho acinzentada, viscosa, de cheiro forte e variado grau de
patogenicidade (MACEDO, 2004).
De acordo com Melo et al. (2010) um cadáver de 70kg libera, em média, 30L de
necrochorume de forma intermitente durante o período de 5 a 8 meses após o sepultamento,
dependendo das condições do local. Além de contaminar o lençol freático, ocasiona um enorme
risco para populações de baixa renda que frequentemente consomem estas águas, por não
terem serviço de abastecimento de água, estando, portanto, sujeitas a adquirirem patologias ao
ingerirem água possivelmente contaminada por necrochorume, uma vez que este pode conter
microrganismos (vírus e bactérias) oriundos de pessoas que morreram vítimas de doenças
infecto‐contagiosas. Assim, proliferam doenças por transmissão hídrica, como as provocadas por
bactérias do gênero Clostridium (tétano, gangrena gasosa, toxi‐infecção alimentar),
Mycobacterium (tuberculose), Salmonella typhi (febre tifóide), Salmonella paratyphi (febre
paratifóide), Shigella (disenteria bacilar), vírus da hepatite A, etc. (SILVA, 2000).
As resoluções 335/2003 e 368/2006 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)
dispõem sobre o licenciamento ambiental dos cemitérios, estabelecendo critérios mínimos para
a implantação de novas necrópoles, a fim de garantir a decomposição normal dos corpos e
proteger os lençóis freáticos da infiltração do necrochorume.
Segundo Silva et al. (2006), no Brasil foi constatado que mais de 600 cemitérios estão em
situação irregular e cerca de 75% dos cemitérios públicos apresentam problemas de
contaminação, enquanto que nos particulares o índice é de 25%. Estes fatos ocorrem pela falta
de cuidado com o sepultamento dos cadáveres e localização em terrenos inapropriados, além da
falta de estudos de impacto ambiental na fase de construção das necrópoles.
O município de Cabedelo, com uma população total estimada de aproximadamente
57.944 habitantes, está localizado na zona fisiográfica do litoral paraibano, possuindo
aproximadamente 15 quilômetros de costa com praias urbanizadas. Na região mais urbanizada
da cidade existem dois cemitérios, “Nossa Senhora de Nazaré” (área aproximada de 4335 m2,
latitude sul 07°01’11,4”, longitude oeste 34°50’09,3”) e “Na Paz do Senhor” (área de 8598 m2,
latitude sul 06°58’58,3”e longitude oeste 34°46’48,0”).
Assim, o presente trabalho objetivou avaliar a possível contaminação das águas do lençol
freático localizado abaixo destas necrópoles pelo necrochorume.

MATERIAIS E MÉTODOS


Perfuração de poços de monitoramento

Foram perfurados três poços de monitoramento no interior do cemitério “Nossa Senhora
de Nazaré”, logo no início da estação chuvosa, para coleta de amostras de água para análises
químicas e microbiológicas e para se avaliar a distância do lençol freático em relação ao nível do
solo e em relação ao fundo das covas. No cemitério “Na Paz do Senhor” foi perfurado apenas um
poço de monitoramento, uma vez que tal cemitério já contava com duas cisternas ativas (Tabelas
1 e 2).
Os poços foram perfurados com trado manual e atingiram 2,5 metros de profundidade. O
diâmetro dos tubos utilizados (PVC) foi de 10 cm. No fundo de cada poço foi colocada brita
suficiente, a fim de servir de filtro. Antes de cada coleta, a água foi esgotada por 10 vezes
utilizando‐se um frasco de vidro (400 mL).

Medição da distância entre a superfície do lençol freático e a superfície do solo e
o fundo das covas.
Estas medidas foram realizadas ao final do período chuvoso (Julho‐Agosto de 2013)
utilizando‐se uma trena de 5 metros.


Coleta de amostras de água dos poços e cisternas

A coleta foi realizada ao final da estação chuvosa, sendo utilizados instrumentos estéreis e
próprios para a coleta. Foram coletadas amostras de água do poço de monitoramento (ponto C)
e da cisterna (ponto B), ambos localizados no cemitério “Na Paz do Senhor”. A cisterna (ponto A)
foi descartada devido ao fato de se encontrar aberta, sem nenhum tipo de vedação, o que
poderia comprometer as análises.
No cemitério “Nossa Senhora de Nazaré” foram coletadas amostras de água dos poços
nº2 e nº3. O poço de nº1 foi descartado devido ao fato de se encontrar encoberto por águas das
chuvas. As amostras de água foram coletadas com o auxílio de frascos de vidro (400mL)
previamente lavados e autoclavados em laboratório e presos por um cordão de nylon. Com o
intuito de evitar a coleta de amostras de água estagnada, foram desprezadas as dez (10)
primeiras amostras de água coletadas em cada poço/cisterna. Para cada poço foi utilizado um
amostrador e, a cada coleta, um par de luvas esterilizadas. Durante o período de amostragem
não foi verificada violação dos poços de observação.
As amostras foram armazenadas em frascos estéreis de vidro (500 mL) fornecidos pelo
Laboratório de Análise Ambiental “L’água” e envoltos em gelo, sendo, logo após a coleta,
imediatamente encaminhadas ao referido laboratório para realização das análises
microbiológicas. As amostras destinadas às análises químicas foram armazenadas em frascos
plásticos (2000 mL), previamente lavados e encaminhadas ao mesmo laboratório.


Análises químicas e microbiológicas da água

Estas análises foram realizadas pelo Laboratório de Análise Ambiental “L’água”. Foram
avaliados os seguintes parâmetros:

Parâmetros químicos: amônia (método espectrofotométrico (LD 0,1 mg/L)), nitrato
(método espectrofotométrico (LD 0,1 mg/L)), nitrito (método espectrofotométrico (LD 0,1
mg/L)), nitrogênio total (método espectrofotométrico (LD 0,004 mg/L)) e fósforo (método
espectrofotométrico (LD 0,03 mg/L)).
Parâmetros microbiológicos: coliformes totais (método dos tubos múltiplos), coliformes
termotolerantes (método dos tubos múltiplos), Escherichia coli (método dos tubos múltiplos),
Pseudomonas aeruginosa (presença ou ausência) e bactérias heterotróficas (contagem em placa).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em Cabedelo, os cemitérios “Na Paz do Senhor” e “Nossa Senhora de Nazaré” localizam‐
se em terreno inadequado ao estabelecimento de necrópoles. O terreno é plano, mas
extremamente arenoso. A resolução do CONAMA de nº 368/2006, dispõe que o subsolo da área
pretendida para o cemitério deverá ser constituído por materiais com coeficientes de
permeabilidade entre 10 ‐5 e 10 ‐7 cm/s, na faixa compreendida entre o fundo das sepulturas e o
nível do lençol freático, medido no fim da estação das cheias. Segundo Cruz (1996), esta faixa de
permeabilidade compreende os siltes e as argilas. O mesmo autor informa que, no caso de solos
arenosos, a exemplo das áreas de estudo, o coeficiente de permeabilidade situa‐se entre 10‐3 a
10‐5 cm/s). Esta característica torna o local impróprio para abrigar uma necrópole. Os solos
arenosos não possuem capacidade de reter água ou contaminante em seus interstícios, sendo
considerado pobre biologicamente, o que compromete a decomposição rápida do cadáver por
microrganismos aeróbicos, os quais consomem o necrochorume eficientemente (WHO, 1998).
A profundidade média das sepulturas em ambos os cemitérios estudados é de 90 cm,
segundo informações dos próprios coveiros e verificação in locu. As tabelas 1 e 2 ilustram os
dados obtidos na estação das chuvas.
Tabela 1 ‐ Distância entre o lençol freático e o nível do solo e entre aquele e o fundo das covas.
Cemitério “Na Paz do Senhor”. Cabedelo/PB, 2013.
Localização
Ponto de coleta

Distância do lençol
freático em relação
ao nível do solo

Distância do fundo
da cova em relação
ao nível do lençol
freático

Latitude

Longitude

1ª Cisterna (Ponto A)

S 06°58’58,1”

W 34°49’48,0”

1,75 m

0,85 m

2ª Cisterna (Ponto B)

S 06°59’00,6”

W 034°49’48,8”

1,95 m

1,05 m

Poço de Monitoramento ‐
Perfurado (Ponto C)

S 06°58’59”

W 034°49’49,6”

1,53 m

0,63 m

Fonte – Autores –IFPB‐Campus Cabedelo.

Tabela 2 – Distância entre o lençol freático e o nível do solo e entre aquele e o fundo das covas.
Cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”. Cabedelo/PB, 2013.
Localização
Ponto de coleta
Latitude

Longitude

Distância do
lençol freático
em relação ao
nível do solo

Distância do fundo da
cova em relação ao nível
do lençol freático

Poço de Monitoramento
Nº1 (ponto A)

S 07°01’11,8”

W 34°50’10,1”

0,30 m

‐0,60 m*

Poço de Monitoramento
Nº2 (ponto B)

S 07°01’10,1”

W 34°50’10,4”

0,39 m

‐0,51 m*

Poço de Monitoramento
Nº3 (Ponto C)

S 07°01’10,7”

W 34°50’09,7”

0,36 m

‐0,54 m*

* Indica que as sepulturas próximas encontravam‐se imersas na água.
Fonte – Autores –IFPB‐Campus Cabedelo.

As medições da distância do lençol freático em relação ao fundo das covas demonstram
que ambos os cemitérios apresentam‐se discordantes quanto à resolução do CONAMA nº 368, de
28 de março de 2006, que dispõe, no seu artigo 5°, que o nível inferior das sepulturas deverá
estar a uma distância de pelo menos um metro e meio acima do mais alto nível do lençol
freático, medido no fim da estação das cheias. No cemitério “Na Paz do Senhor”, a distância
entre o nível inferior das sepulturas e nível mais alto do lençol freático foi de 0,63 m; no
cemitério “Nossa Senhora de Nazaré” essa distância foi de ‐60 cm (valor negativo), uma vez que a
distância entre a superfície do lençol freático e a superfície do solo foi de 30 cm e as covas
possuem 0,90 m de profundidade (medição realizada em cova aberta pronta para sepultamento).
Nessas condições, ou seja, profundidade da cova ao redor de 0,90 m de profundidade, os caixões
encontram‐se imersos na água, caracterizando a possível contaminação do lençol freático pelo
necrochorume.
Após as chuvas, 80% da área do cemitério “Nossa Senhora de Nazaré” encontrava‐se
alagada, sendo que a rua lateral também estava em situação de alagamento, indicando a falta de
sistema de drenagem de águas pluviais. Esta situação não foi observada no cemitério “Na Paz do
Senhor”, embora o mesmo também não possua sistema de drenagem. Além da falta de
drenagem, a presença de resíduos sólidos (lixo) nas ruas criam um cenário de vulnerabilidade de
moradores às doenças de veiculação hídrica.


Parâmetros químicas e microbiológicas da água oriunda de poços/ cisternas dos cemitérios
As tabelas 3 e 4 ilustram os resultados das análises químicas e microbiológicas obtidos
para o cemitério “Na Paz do Senhor”.

Tabela 3 ‐ Padrão bacteriológico de amostras de água oriunda do poço de monitoramento e
cisterna situados no cemitério “Na Paz do Senhor”, Cabedelo/ PB, 2013.
Parâmetros

Resultados
Poço C

unidade

VMP

Método

Cisterna B

Coliformes totais

33

79

NMP/100 ml

Ausência

Tubos múltiplos

Coliformes
termotolerantes

7

17

NMP/100 ml

Ausência

Tubos múltiplos

Escherichia coli

ausência

5

NMP/100 ml

Ausência

Tubos múltiplos

Pseudomonas
aeruginosa

presença

presença

‐‐‐

Ausência

(presença/ausência)

Bactérias
heterotróficas.

550

569

UFC/ml

500

Contagem em placa (pour
plate)

NMP/100 mL: número mais provável, UFC/mL: unidade formadora de colônia por mililitro.

Tabela 4 ‐ Padrão químico de amostras de água oriunda do poço de monitoramento situado no
cemitério “Na Paz do Senhor”, Cabedelo/ PB, 2013.
Parâmetros

Resultados
Poço C

Nitrato (NO3)

0,1

unidade

VMP
Portaria
2914/11

Método

mg/L

10 mg/L

Método espectrofotométrico (LD 0,1
mg/L)
Método espectrofotométrico (LD 0,1
mg/L)

Cisterna B
0,1

Nitrito (NO2)

0,1

0,1

mg/L

1 mg/L

Nitrogênio total

7,592

7,193

mg/L

‐‐‐

Amônia (NH3)

0,16

0,09

mg/L

1,5 mg/L

Fósforo total

2,59

3,26

mg/L

‐‐‐

VMP: valor máximo permitido

Método espectrofotométrico
0,004 mg/L)

(LD

Método espectrofotométrico (LD 0,1
mg/L)
Método espectrofotométrico
0,03 mg/L)

(LD

As tabelas 5 e 6 ilustram os resultados obtidos para os poços de monitoramento B e C
localizados no cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”.
Tabela 5 ‐ Padrão bacteriológico de amostras de água oriunda dos poços de monitoramento B e
C situados no cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”, Cabedelo/ PB, 2013.
Parâmetros

Resultados
Poço B

unidade

VMP

Método

Poço C

Coliformes totais

500

350

NMP/100 ml

Ausência

Tubos múltiplos

Coliformes
termotolerantes

220

220

NMP/100 ml

Ausência

Tubos múltiplos

Escherichia coli

30

11

NMP/100 ml

Ausência

Tubos múltiplos

Pseudomonas
aeruginosa

presença

presença

‐‐‐

Ausência

(presença/ausência)

Bactérias
heterotróficas.

948

956

UFC/ml

500

Contagem em placa
(pour plate)

NMP/100 mL: número mais provável, UFC/mL: unidade formadora de colônia por mililitro.

Tabela 6 ‐ Padrão químico de amostras de água oriunda dos poços de monitoramento B e C
situados no cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”, Cabedelo/ PB, 2013.
Parâmetros

Resultados

unidade

VMP
Portaria
2914/11

Método

Poço B

Poço C

Nitrato (NO3)

0,1

0,1

mg/L

10 mg/L

Método espectrofotométrico (LD 0,1
mg/L)

Nitrito (NO2)

0,112

0,1

mg/L

1 mg/L

Método espectrofotométrico (LD 0,1
mg/L)

Nitrogênio total

1,582

1,461

mg/L

‐‐‐

Método espectrofotométrico
0,004 mg/L)

Amônia (NH3)

0,20

0,4

mg/L

1,5 mg/L

Método espectrofotométrico (LD 0,1
mg/L)

Fósforo total

0,103

0,181

mg/L

‐‐‐

Método espectrofotométrico (LD 0,03
mg/L)

VMP: valor máximo permitido

(LD

De acordo com os resultados das análises químicas (tabelas 4 e 6), a água oriunda tanto
dos poços quanto da cisterna presentes no cemitério “Na Paz do Senhor” e “Nossa Senhora de
Nazaré” é adequada para consumo de acordo com os padrões de potabilidade no que se refere
aos parâmetros químicos encontrados na Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde.
Entretanto, faz‐se necessário um monitoramento contínuo dessas águas a fim de se certificar
com segurança se as mesmas estão continuamente dentro dos padrões químicos de
potabilidade.
A tabela 3 mostra a presença de bactérias do grupo coliforme nas amostras de água tanto
do poço de monitoramento quanto da cisterna no cemitério “Na Paz do Senhor”, sendo que
esses valores são bem maiores para os poços de monitoramento do cemitério “Nossa Senhora de
Nazaré” (tabela 5), indicando maior contaminação neste cemitério. O mesmo se observa em
relação à Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, ambas presentes em todos os cemitérios,
exceto no poço de monitoramento do cemitério “Na Paz do Senhor”. Observa‐se, ainda, um
maior número de unidades formadoras de colônias de bactérias heterotróficas nos dois poços de
monitoramento do cemitério “Nossa Senhora de Nazaré”. Libâneo (2008) informa que
microrganismos patogênicos não são naturalmente presentes em águas subterrâneas e, quando
se manifestam, comumente é indicativo de alguma fonte de contaminação.
Segundo Espíndula (2004), bactérias do grupo coliforme são utilizadas para se avaliar a
qualidade da água para consumo humano, sendo que a Portaria 518/2004 do Ministério da
Saúde (revogada pela Portaria Nº 2914/ 2011) recomenda a sua ausência na água. As bactérias
do grupo coliformes são representadas por bactérias dos gêneros Escherichia (coliformes fecais
ou termotolerantes), Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella (coliformes totais) e são muito
utilizadas para avaliação da qualidade da água, por se constituírem em bons indicadores de
contaminação humana ou animal.
Ainda de acordo com Espíndula (2004), as bactérias heterotróficas ocorrem naturalmente
na água e no solo, sendo que sua ocorrência em altas concentrações na água está relacionada à
presença de matéria orgânica. Tanto as amostras de água do poço quanto da cisterna do
cemitério Na Paz do Senhor mostram valores acima do valor máximo permitido (VMP), indicando
contaminação da água. Segundo a Portaria 1469/2000 (atualizada pela Portaria Nº 2914/ 2011)
do Ministério da Saúde, seu número, nas águas para consumo humano, não deve ultrapassar 500
UFC/ml.
As bactérias do gênero Pseudomonas são bactérias proteolíticas. Segundo Soares & Maia
(1999), a espécie Pseudomonas aeruginosa é considerada patógeno oportunista e importante
agente de infecções hospitalares. Essa bactéria é tida como inibidora do crescimento in vitro dos
coliformes (CETESB, 1996). É provável que os valores encontrados para as bactérias do grupo
coliformes possam ser superiores, uma vez que a presença confirmada em todas as amostras de
ambos os cemitérios indica a presença de Pseudomonas aeruginosa.
Os resultados obtidos indicam a contaminação da água subterrânea por bactérias.
Entretanto, não se pode afirmar que esse resultado se deve exclusivamente à fonte
contaminante considerada, devido à possível influência de outras fontes poluentes. Conforme
mencionado anteriormente, em Cabedelo/PB é observada uma forte aglomeração de moradias

ao redor dos cemitérios. Além disso, o sistema de esgotamento sanitário nestas áreas é ainda
deficiente, e o sistema estático de esgotamento sanitário (fossas) está presente na maioria das
residências. Um fato que merece destaque é a ocorrência de extravasamento destes durante os
períodos mais chuvosos.
CONCLUSÃO
Os resultados das análises microbiológicas das amostras de água coletadas em ambos
cemitérios indicam que o lençol freático abaixo dos mesmos apresenta contaminação por
microrganismos patogênicos, sendo impróprias para consumo humano, de acordo com a
portaria nº2914/2011.
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RESUMO
Este projeto teve como objetivo implementar a primeira abastecimento de 30% de Aracaju. Os ecopontos para
dos
óleos
saturados
foram
coleta seletiva do óleo de cozinha residencial de Sergipe, recebimento
no bairro Jabutiana em Aracaju. A produção científica estrategicamente implantados na associação de
ocorreu através de pesquisas bibliográficas, em livros, moradores e em condomínios. A coleta seletiva, em seis
artigos científicos e páginas eletrônicas. A realização de meses, arrecadou 214 litros de óleo, prevenindo assim
parcerias, condicionante para o desenvolvimento deste que 4.280.000 litros de água do rio Poxim fossem
projeto, compreendeu a Associação de Moradores do poluídas, sendo destinados à reciclagem. Em
Jardim Sol Nascente e JK, Movimento Jabotiana Viva, contrapartida, a empresa destinou 107 pastas de sabão
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a empresa para compor a cesta básica das famílias carentes do
Recigraxe. As ações de educação ambiental envolveram próprio bairro. Dessa forma, percebe‐se a que a coleta
palestras, panfletagens, conversas com os moradores seletiva do óleo de cozinha proporciona a viabilidade do
sobre os impactos ambientais gerados pelo descarte desenvolvimento sustentável nas componentes
inadequado do óleo na rede doméstica e pública e a ambiental, social e econômico. Destarte mencionar que
contaminação do rio Poxim, visto que o bairro não outros bairros já demonstraram interesse em
a
coleta
seletiva
do
óleo.
possui rede de coleta e tratamento de esgoto, cujos implementar
resíduos são lançados neste, responsável pelo
treatment of sewage network, whose wastes are thrown
PALAVRAS‐CHAVE: coleta seletiva, óleo de cozinha, reciclagem.
into this, responsible for 30% of Aracaju supply.
ABSTRACTThis project aimed to implement the first
Ecopoints for receipt of saturated oils were strategically
selective collection of residential cooking oil of Sergipe,
deployed in the neighborhood association and
Aracaju in Jabutiana neighborhood. The scientific
production occurred through literature searches, books , condominiums. The selective collection, in six months,
grossed 214 liters of oil, thus preventing 4.28 million
journal articles and web pages. The establishment of
liters of water were polluted river Poxim, being destined
partnerships, condition for the development of this
for recycling. However, the company has earmarked 107
project included the Association of Residents of the
folders soap to compose the basic basket of needy
Rising Sun and JK Garden, Jabotiana Viva Movement,
families in the district itself. Thus, it is seen that the
Municipal Environment and Recigraxe company. The
selective collection of cooking oil provides the feasibility
environmental education involved lectures , pamphlets ,
of sustainable development in environmental, social and
talks with residents about the environmental impacts
economic components . Thus mention that other
caused by improper disposal of oil in domestic and
districts have shown interest in implementing these
public Poxim and contamination of the river, since the
programs oil.
neighborhood does not have any collection and
KEY‐WORDS: selective collection , cooking oil recycling.

COLETA SELETIVA DO ÓLEO DE COZINHA NO BAIRRO JABUTIANA
INTRODUÇÃO
O óleo utilizado nas cozinhas das residências e de estabelecimentos comerciais nunca foi
visto como vilão no momento de seu descarte. É comum o uso do óleo na maioria das residências
e restaurantes e seu descarte geralmente é feito através de seu despejo nos ralos das pias, que
por sua vez, quando na presença de rede coleta de esgoto acaba indo direto para as estações de
tratamento e onerando ainda mais este. Segundo Nuvolari (2011) quando em grande
concentração os óleos e graxas podem ser causa de entupimento de redes de esgoto. No esgoto
sanitário são encontrados na faixa de 50 a 150 MG/l de óleos e graxas, quando não há presença
de rede coletora de esgoto este pode ser despejado em mananciais hídricos por meio de ligações
clandestinas do esgoto na rede de drenagem urbana. Tanto quando inserido na rede de esgoto
quanto nos mananciais hídricos o óleo de cozinha causa prejuízos à vida aquática, econômicos e
até impossibilita o uso de um manancial com potencial para consumo. Uma solução adequada
para o descarte do óleo envolve a coleta seletiva e a reciclagem, entretanto para a sua
implementação é necessário o processo de sensibilização ambiental da comunidade, em virtude
desta ação repercutir em mudanças de hábitos historicamente consolidados.
A cidade de Londres, na Inglaterra, sofreu o impacto provocado pelo acúmulo de óleo na
rede de esgoto gerado pelo descarte incorreto deste. A quantidade de óleo removido das
tubulações equivale ao tamanho de um ônibus. O fato registrado foi considerado pelas
autoridades como ausência de educação ambiental, repercutindo na ampliação da coleta do óleo
de cozinha em residências e nos restaurantes, com objetivo de reciclar para a geração de energia.
(BBC Brasil, 2014). É importante destacar que o sistema de esgoto londrino é diferente do usado
no Brasil, o primeiro é chamado unitário em que as águas residuais e de drenagem convergem
para uma mesma rede enquanto que no Brasil as águas residuais e de drenagem estão em
sistemas independentes concebido para reduzir os custos de tratamento, sendo chamado de
separador absoluto.
O óleo de cozinha quando reciclado pode ser utilizado como matéria‐prima na produção
de ração animal, produtos de limpeza, geração de energia, resina para tinta, lubrificantes para
veículos, e combustível, destaca‐se o investimento tecnológico para a aplicação na aviação civil
em diversos países, a saber: nos Estados Unidos e Japão, cujo voo cruzou o Oceano Pacífico, uma
parceria das empresas Boeing e All Nippon Airways, em que o combustível se mostrou eficiente
sendo 30% menos poluente que convencional (Boas Notícias, 2014); outro voo realizado pela
companhia aérea KLM com um avião Airbus‐A330‐200 durou dez horas saiu de Amsterdã na
Holanda com destino ao Aruba no Caribe cruzando o Oceano Atlântico, em que o avião foi
abastecido com 20 % de óleo de cozinha usado( Blog Estadão, 2014) e no Brasil o voo movido a
óleo saiu do aeroporto de Congonhas em São Paulo com destino a Brasília usou 25% de óleo, a
GOL tem como objetivo disponibilizar 200 rotas para este ano durante a Copa do Mundo(Ciências
e Tecnologia, 2014), a utilização de biocombustíveis se torna uma alternativa para a diminuição
do uso de combustíveis fosseis além de ser uma alternativa menos poluente.
O bairro Jabutiana é considerado o último bairro verde de Aracaju, além de ser banhado
pelo rio Poxim o bairro apresenta outras ocorrências naturais como brejos e alagadiços,
manguezal, mata atlântica, vegetação aquática. É importante destacar, que o bairro Jabutiana

possui rede de coleta de esgoto, porém não existe o tratamento do mesmo, sendo lançado in
natura no rio Poxim o esgoto produzido por aproximadamente 17.000 pessoas há mais de três
décadas.
Esse projeto teve como objetivo sensibilizar a comunidade do bairro Jabutiana quanto
ao descarte correto do óleo saturado e dos diversos usos que podem ser feitos a partir do óleo
doado pela comunidade, que além de ser uma ação de preservação da natureza, gera emprego e
renda para o setor de reciclagem.
Para Loureiro (2011) a participação em ações de educação ambiental compreende não
apenas o poder público como também a sociedade, a qual tem responsabilidade em atuar
individual e coletivamente, promover discussões sobre os aspectos ambientais existentes no
bairro onde residem e propor políticas publicas para a melhoria das condições ambientais. A
educação ambiental perpassa por uma esfera muito maior que apenas a conscientização do
individuo do seu papel no meio ambiente. Loureiro (2011) acrescenta que:
“A Educação Ambiental é um elemento inserido em um contexto maior, que produz e
reproduz as relações da sociedade as quais, para serem transformadas, dependem de
uma educação crítica e de uma série de outras modificações nos planos político, social,
econômico e cultural.”

Um dos entraves para a implantação da reciclagem de materiais no estado de Sergipe é
a ausência de empresas que realizem esta atividade, completando o ciclo da destinação dos
resíduos. Entretanto, a reciclagem do óleo de cozinha em residências e estabelecimentos
comerciais é possível em função da presença de uma empresa sediada em Sergipe, que realiza o
transporte e a reciclagem.
MATERIAIS E MÉTODOS
Segundo o art. 34 da resolução CONAMA 357/05 cada 1 litro de óleo é responsável pela
contaminação de 20.000 litros de água, desta forma o descarte inadequado de óleo em corpos
hídricos constitui‐se em grave problema ambiental que não é foco de atuação do poder público,
uma vez que não existe uma atuação direta do poder público para viabilizar a coleta seletiva do
óleo de cozinha no município.
Inicialmente foi realizada uma apresentação do projeto a diretoria da Associação de
Moradores do Jardim Sol Nascente e JK com o objetivo de demonstrar os impactos ambientais
gerados pela disposição inadequada do óleo, as vantagens sociais, ambientais e econômicas em
relação à atividade de reciclagem.
Na sequência, foi convocada uma assembleia com os moradores para discutir e definir o
processo de implantação da ação de educação ambiental no bairro, que compreendeu a divisão
em setores (Figura 1), definição de dias, horários e local para a sensibilização com os moradores,
a implantação de ponto de entrega voluntária – PEV e as orientações de como coletar o óleo.
Posteriormente foi feita uma segunda reunião de moradores em um condomínio do bairro onde
foi implantado o segundo PEV.

Figura 1 – Divisão do bairro Jabutiana em setores.
Para a mobilização foram utilizados cartazes, faixas, adesivos e palestras envolvendo os
moradores das residências e empresários dos estabelecimentos comerciais do tipo bar,
restaurante e lanchonete. A divulgação ocorreu tanto nos espaços públicos como nos privados,
tais como igrejas, posto de saúde, feira livre e praças.
O óleo saturado recolhido foi destinado à empresa JCS Recigraxe, instalada no município
de São Cristóvão, para ser utilizado como matéria‐prima na produção de produtos de limpeza.
Destarte informar que a empresa reverteu para a Associação de Moradores parte do material de
limpeza produzido como forma de compensação, ou seja, a cada 2 litros de óleo arrecadado
pelos moradores é trocado por 1 sabão em pasta de 430g.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a criação da Política Nacional de Saneamento que está disposta na Lei nº
11.445/07, foi criado o conceito de saneamento básico como o conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas.
O bairro Jabutiana apresenta uma boa condição de saneamento visto que apresenta
abastecimento de água tratada, existe a coleta regular do lixo além de haver a coleta seletiva no
bairro e rede de drenagem eficiente a deficiência acontece na ausência de tratamento de esgoto
sanitário. Segundo o Relatório de Estratégias para a Gestão Integrada de Águas Urbanas de
Aracaju de dezembro de 2011 a região metropolitana de Aracaju apresenta um baixo índice de
coleta com tratamento de esgotos sanitários, da ordem de 35%, o que se reflete nos impactos na
qualidade das águas urbanas, claramente verificados nos corpos hídricos que cortam esses
aglomerados, todavia com a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2
espera‐se que ocorra a cobertura total do tratamento de esgoto.

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO está desenvolvendo um projeto que
contempla a criação de estação elevatória, estação de tratamento e sua ligação com a rede
coletora, que será implantada na comunidade denominada Aloque no próprio bairro, que está
em vias de obtenção da Licença de prévia junto ao órgão ambiental estadual Adema.
A Educação Ambiental se faz imprescindível nas ações de mobilização por ser por meio
delas que é alcançado o objetivo principal, de sensibilização da comunidade para a participação
da coleta seletiva do óleo.
De acordo com Loureiro (2011), a Educação Ambiental é uma prática educativa e social
que tem como escopo a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que permitem o
entendimento da realidade de vida e a atuação lúdica e responsável de atores sociais tanto
individuais quanto coletivos no ambiente.
Para que as ações de educação ambiental tenham êxito foi importante a construção de
parcerias, uma vez que foram mobilizados setores de varias áreas no bairro.
Em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju, foi obtido o
patrocínio para a elaboração de cartazes, camisas e adesivos. Outra importante participação
desta foi através do envolvimento dos técnicos ambientais que também participaram das
campanhas de sensibilização no bairro.
A empresa Recigraxe custeou os funis e os tambores que armazenam o óleo nos
ecopontos. A empresa recebe cerca de 20 a 24 mil litros de óleo oriundos principalmente de
outros estados e beneficia produzindo sabão em pasta e comercializando para empresas do
segmento de produtos de limpeza. Os resíduos gerados a partir da limpeza do óleo que
geralmente se constituem de pedaços de alimentos e farinhas em geral são utilizadas na
alimentação animal.
A participação da Associação de Moradores do Conjunto Jardim Sol Nascente foi decisiva
para o desenvolvimento deste projeto, por disponibilizar o espaço para a implantação do
ecoponto e sediar as reuniões com os moradores, nas quais relataram a importância para o meio
ambiente e redução de problemas com a obstruções da tubulações em suas residências.
A Unidade de Atenção Básica de Saúde Manuel de Souza Pereira foi importante parceiro
por disponibilizar os agentes de saúde como multiplicadores no bairro. O trabalho deles
compreendeu em orientar os moradores quanto ao armazenamento do óleo e entrega no
ecoponto, contudo com a deflagração de greve as atividades foram comprometidas. Na unidade
de saúde aconteceu uma reunião com o Conselho Local de Saúde onde foi discutido a
importância da reciclagem do óleo e a execução do projeto.
A XII Caminhada Ecológica do bairro Jabutiana, em novembro de 2013, foi à primeira
ação de divulgação do projeto, nesta foi exibida uma faixa que informava sobre a existência da
coleta seletiva do óleo de cozinha e onde foram fornecidas as primeiras informações sobre o
projeto.
O lançamento oficial do projeto aconteceu no dia 26 de novembro na Associação de
Moradores do Conjunto Jardim Sol Nascente e JK (Figura 2) e contou com a presença do
Secretário Municipal de Meio Ambiente de Aracaju, o diretor da EMURB (Empresa Municipal de
Urbanismo) e dois vereadores, alunos do curso de Saneamento Ambiental do Instituto Federal de
Sergipe – IFS e principalmente da presença da comunidade do bairro. Na oportunidade, os
presentes receberam informações sobre os impactos que o óleo causa na natureza quando mal

descartado, procedimentos de armazenamento, destinação do óleo doado, benefícios e
vantagens da reciclagem, além de receberem funil para auxiliar a manipulação da panela para a
garrafa PET.

Figura 2 – Lançamento do Projeto Recicle Óleo.
Na divulgação do projeto foram utilizados diversos meios de comunicação, carro de som
cedido pela Prefeitura de Aracaju, no intuito de convidar os moradores para o evento; emissoras
de televisão nas quais foram concedidas entrevistas as TVs Aperipê, Atalaia e a Sergipe, além
destes também foram noticiados nas emissoras de rádio Liberdade FM no Programa Viva Bem, na
mídia eletrônica houve divulgação nos sites Infonet e na página da Prefeitura do Município de
Aracaju.
No informativo distribuído continha um passo a passo de como participar da coleta do
óleo, 1‐ após a fritura esperar óleo esfriar; 2‐ com o auxilio de um funil despejar o óleo na garrafa
PET e mantenha bem fechada. Não use vasilhas de vidro ou latas por motivo de segurança. Após
o armazenamento do óleo limpar o funil e a panela com um guardanapo e descartar junto ao lixo
orgânico; 3‐ levar a garrafa cheia até o PEV que é situado na sede da Associação de Moradores do
Sol Nascente e JK, localizada na avenida Cezartina Régis (av. Principal),335. Conjunto Sol
Nascente, Bairro Jabutiana. Fone 32173046; 4‐ a garrafa pet, com o óleo será colocada em um
tonel próprio para este fim; 5‐ horário de recolhimento do óleo: das 15h às 19h (segunda a sexta)
e das 8h às 12h (sábado).
Foi definido que o resíduo deve ser armazenado em recipientes que ofereçam boa
resistência contra vazamentos, como garrafas plásticas (preferencialmente transparentes) ou em
bombonas (5 a 20 litros), dependendo do volume disponível. A orientação é para que a garrafa
plástica, após ser utilizada para transportar o óleo de cozinha usado, não poderá ser reciclada, a
não ser que passe por um tratamento específico. Em alternativa aos processos de
descontaminação, sugere‐se ao cidadão que, ao entregar o recipiente contendo óleo usado,

receba outro vazio já utilizado anteriormente para o transporte do material, dessa forma
reutilizando a garrafa PET.
A panfletagem pelo bairro aconteceu em todas as ruas do conjunto Jardim Sol Nascente
e JK na feira livre, perfazendo um grande número de moradores que refletiu no número de
doação de óleo para a empresa recicladora.
Em maio de 2014 foram doados 214 litros de óleo saturado (Figura 3), visto que um litro
de óleo é capaz de poluir 20.000 litros de água, a quantidade de óleo arrecadada deixou de poluir
cerca de 4.280.000 litros de água do rio Poxim. Como contrapartida, a comunidade recebeu 107
unidades de sabão em pasta, que foram entregues a famílias carentes do bairro Jabutiana. Estes
resultados refletem a carência histórica de um ecoponto para óleo de cozinha na comunidade,
demonstram a necessidade de continuar ações de sensibilização ambiental, inclusive em função
do bairro está em processo de expansão urbana.

Figura 3 ‐ Óleo doado pela comunidade.
CONCLUSÃO
A coleta seletiva do óleo de cozinha é apenas um paliativo, aos impactos produzidos pela
comunidade na qualidade e disponibilidade da água. O que deve existir é uma mudança de
paradigma da sociedade que está habituada a ter suas necessidades atendidas sem se importar
de onde vem, como vem e principalmente que destino tem os materiais que usam no
desenvolvimento de suas atividades cotidianas. Contudo, para que esse pensamento mude se faz
necessária uma mudança de paradigma social em que a componente ambiental é reconhecida e
valorizada.
Reciclar o óleo torna‐se um meio de prolongar a vida útil desse recurso que é extraído
da natureza e que gera resíduo na sua produção e posteriormente no seu descarte, o

reaproveitamento do óleo de cozinha é uma opção e um meio de gerar emprego e renda com o
mínimo de despesa.
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RESUMO
O presente artigo propõe um sistema de captação e
aproveitamento de águas pluviais para fins não‐
potáveis em residências populares. Primeiramente
foi escolhida uma casa modelo para desenvolvimento
do projeto. Em seguida elaborou‐se um anteprojeto
do sistema de captação de água da chuva, composto
por calhas, tubulações e dois reservatórios, sendo o

primeiro para descarte dos momentos iniciais da
chuva e o seguinte para armazenamento da água,
para posterior uso. Finalmente foi dimensionado o
segundo reservatório, utilizando‐se do método de
Azevedo Neto, de acordo com a norma NBR 15.527
(2007).

PALAVRAS‐CHAVE: águas pluviais, aproveitamento, instalações prediais.

CAPTURE AND USE OF RAINWATER IN POPULAR RESIDENTIALABSTRACT
ABSTRACT
This paper proposes a system to capture and
use of rainwater for non‐potable popular in homes.
First, we choose a model home for the development
of the project. Firstly drew up a draft system to
capture rainwater, consisting of gutters, pipes and

two reservoirs, being the first to discard the initial
moments following the rain and the second to store
water for later use. Finally, the second reservoir is
designed, using the method of Azevedo Neto,
according
to
NBR
15527
(2007).

KEY‐WORDS: rainwater, use of rainwater, building facilities.

CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RESIDÊNCIAS POPULARES
INTRODUÇÃO

Atualmente, a sociedade vem se preocupando muito quando o assunto é a conservação
dos recursos naturais. A água, recurso essencial à vida, pode em breve tornar‐se escassa devido a
uma série de fatores que estão influenciando negativamente o ciclo hidrológico, tais como:
aumento da poluição, principalmente nos meios aquáticos, aumento populacional, que traz
consigo um maior consumo de água potável, aumento das atividades industriais e por outro lado
o uso desenfreado e não racional da água. Ela é essencial para a organização dos ecossistemas e
para a existência de vida no planeta. De acordo com a UNIÁGUA (2006), citado por Marinoski
(2007, p. 12):
Cerca de 2/3 da superfície do planeta Terra são dominados pelos oceanos. O
volume total de água na Terra é estimado em torno de 1,35 milhões de
quilômetros cúbicos, sendo que 97,5% deste volume é de água salgada,
encontrada em mares e oceanos. Já 2,5% é de água doce, porém localizada em
regiões de difícil acesso, como aquíferos (águas subterrâneas) e geleiras. Apenas
0,007% da água doce encontra‐se em locais de fácil acesso para o consumo
humano, como lagos, rios e na atmosfera.

Embora ainda haja uma grande quantidade de água doce no planeta, atualmente, a
sociedade lida com um considerável aumento no consumo de água, que diminui gradualmente a
qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos, e, por sua vez, tende a tornar a água escassa.
Este aumento na demanda de água ocorreu em sucessão do acelerado crescimento populacional,
tecnológico e econômico, aliados ao desperdício de água potável e a carência de políticas
sustentáveis (CARVALHO, 2010).
Isto posto, é preciso desenvolver meios que nos possibilitem usufruir da água de maneira
sustentável, isto é, meios que atendam às necessidades de água do presente, sem, porém,
comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas necessidades. Neste
âmbito, a captação da água da chuva para usos domésticos é uma das medidas mais viáveis para
lidarmos com a escassez de água. Com o aproveitamento de águas pluviais, ocorrerá uma
diminuição no consumo de água fornecido pelos sistemas de saneamento urbano, permitindo,
consequentemente, o aumento de usuários atendidos por esses sistemas e a contração de custos
da população para com as taxas cobradas pelo saneamento.
O uso de um sistema de captação de água das chuvas irá auxiliar a diminuir o problema de
drenagem urbana, gerado, principalmente, pela impermeabilização do solo e a crescente

urbanização, e contribuirá também para a diminuição de enchentes (CARVALHO, 2010). Além
disto, um sistema de aproveitamento de águas pluviais é de baixo impacto ambiental, completa o
sistema convencional já existente nas edificações, sua manutenção é simples, seu custo não é
elevado, e traz consigo diminuição no desembolso de verbas destinadas a sistemas de
saneamento.
Segundo Carvalho (2010, p. 10), a captação de águas pluviais teve início em meados dos
anos 3000 a.C. no Oriente Médio, ou seja, desde muito tempo, já existiam trabalhos relacionados
a utilização da água da chuva. Desta forma, já existem pesquisas desenvolvidas na área e algumas
já até executadas. No Brasil, existem várias pesquisas e programas para o uso racional da água,
entre eles o Programa de Construção de Cisternas de Placas, desenvolvido pelo governo federal
do Brasil, intitulado: “Cisternas de Placas de 16 mil litros”, cuja dispositivo principal é um
depósito para armazenamento de água. Acoplado ao reservatório há um sistema de calhas para
aproveitar a chuva dos telhados das casas. Por ser coberta, não ocorre a evaporação da água e
tão pouco a contaminação causada por animais. Cada cisterna pode armazenar até 16 mil litros
de água e credita‐se que isso é suficiente para as necessidades de uma família de cinco pessoas
durante oito meses sem chuvas (ASA, 1999).
Em conformidade com a ASA, a região do Semiárido brasileiro tem como característica
marcante o déficit hídrico, e, para tentar solucionar a situação da população quanto à escassez
de água, sistemas de direcionamento de água das chuvas para cisternas estão sendo implantados
nas casas e com o decorrer do tempo estão ficando mais populares. O objetivo deste projeto, por
tanto, é desenvolver estudos para analisar os projetos de captação de água já existentes, e por
meio disto, construir modelos de projetos de captação de águas pluviais, visando melhorias nos
projetos de captação já existentes, além de analisar a eficiência do sistema e tentar torná‐lo
popular de maneira que seu custo seja baixo.
MATERIAIS E MÉTODOS

Esta é uma pesquisa quantitativa e qualitativa, isto é, uma mistura de procedimentos de
cunho racional e intuitivos capazes de contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos,
revelando a preocupação em diagnosticar este fenômeno, a partir de seus determinantes, e
explica‐lo, para melhor entendimento do fenômeno estudado. Além disto, procura estabelecer
ligações entre as descobertas obtidas por diferentes fontes, ilustrando‐as e tornando‐as mais
compreensíveis, possibilitando a reafirmação da validade e confiabilidade das descobertas pelo
emprego de técnicas diferenciadas, podendo também conduzir a novas direções aos problemas a
serem pesquisados, já que a análise dos dados se dá ao longo da execução de estudo, o que
eventualmente pode provocar seu redirecionamento.

Em um primeiro momento, o projeto passa por um levantamento bibliográfico para
embasamento teórico, abrangendo a leitura, a análise e a interpretação de diversos textos, para
que se possa reelaborar conceitos relacionados ao tema da pesquisa (como o de
sustentabilidade), compreender o funcionamento do sistema hidráulico da casa, o
funcionamento dos equipamentos utilizados no mesmo, conceitos relacionados a qualidade da
água e etc. Para tal, pretendemos utilizar pesquisas já feitas na área, tais como TCCs,
dissertações, projetos e obras de especialistas, como o livro “Reúso de Água” de Arlindo Philippi
Junior, Professor Dr. em Saúde Pública e Livre Docência em Política e Gestão Ambiental pela
Universidade de São Paulo.
Ainda durante o embasamento teórico, realizamos a análise das formas de captação de
água pluvial já existentes, a qualidade da água da chuva, as políticas públicas e a legislação
referente à captação da água de chuvas e o dimensionamento de cisternas, pois o
dimensionamento dos reservatórios é diferente para cada caso. Para isto, nos baseamos,
principalmente, na NBR 10844/1989 ‐ Instalações prediais de águas pluviais e na NBR 15527 –
Aproveitamento de coberturas em Áreas Urbanas Para Fins Não Potáveis. Foi necessário ainda,
executarmos alguns experimentos relacionados à hidráulicas, os quais nos revelassem se os
mecanismos que elaboramos realmente funcionariam como esperado.
Assim, esperamos desenvolver com este trabalho um sistema hidráulico de captação e
aproveitamento de água da chuva eficiente e com recursos que possam torná‐lo mais acessível a
populações de baixa renda do que os sistemas de captação de águas pluviais já existentes, como
a utilização de materiais que propiciem a diminuição de custos e melhorias na armazenagem de
água, por exemplo, e, buscando também, lutar contra a escassez de água, a poluição dos meios
aquáticos, as inundações nas cidades e desenvolver políticas sustentáveis nas cidades.
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após o levantamento bibliográfico sobre o tema e análise de alguns projetos já existentes
na área, partimos para o desenvolvimento do nosso projeto de captação de águas pluviais.
Inicialmente, escolhemos a casa modelo, isto é, a casa a qual baseamos o sistema pluvial que
desenvolvemos. Logo após, decidimos o que seria feito com a água após seu armazenamento.
Como a água pluvial não é potável sem um tratamento adequado e nosso sistema, até então, não
oferece tratamento contra coliformes, a água captada será utilizada para finalidades não
potáveis, ou seja, finalidades que não estão ligadas ao consumo, tais como: descargas de vasos
sanitários e mictórios, lavação de automóveis, lavação de calçadas, irrigação de jardins e limpeza
geral. Depois disso, estudamos a hidráulica da casa, os componentes do sistema de captação
pluvial e seu funcionamento, dispositivos que poderiam ser utilizados (como filtros artesanais),

visitamos e colhemos dados referentes da nossa casa modelo, realizamos o dimensionamento
das calhas e condutores do projeto e após isso, dimensionamos o reservatório I, responsável
pelos primeiros 2mm de chuva, e o reservatório II, em que a água pluvial fica armazenada e
calculamos o consumo.
A casa modelo pertence ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte‐ Campus São Gonçalo do Amarante e foi construída pela turma 2012.1 de
Pedreiros de Alvenaria do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC) em 2012. A casa seria destruída, no entanto, além de pertencer ao campus SGA, a
casa fica dentro das propriedades do campus, logo, resolvemos utilizá‐la para implementar nosso
projeto.
Figura 2 Planta baixa da casa modelo

Figura 1 Edificação da casa modelo

Fonte: Acervo dos alunos, 2013.

Fonte: Acervo dos alunos, 2013.

Os componentes do sistema de captação foram escolhidos de acordo com a NBR 10844‐
Instalações Prediais de Águas Pluviais. Será considerado um telhado convencional, compostos
por telhas de barro. A Calha que captará a água do telhado e as tubulações serão de PVC e o
reservatório pode ser Polietileno, fibra de vidro ou alvenaria.
As calhas e os condutores têm que ser capazes de suportar a pressão hidrostática que lhe
será imposto, tendo dimensões suficientes para o perfeito escoamento da água. Assim, é preciso
dimensionar as calhas e condutores. Para tal, utilizamos mais uma vez as informações fornecidas
pela norma NBR 10844 (1989), que permite formar a seguinte tabela:

Tabela 1 Tabela de Dimensionamento das calhas e tubos de descidas

Fonte: URBANO, 2013. Disponível
em<http://www.sempresustentavel.com.br/hidrica/aguadechuva/agua‐de‐chuva.htm>
Levando em conta a tabela, os dados da casa modelo e as informações da NBR 10844,
contatamos que o diâmetro mínimo da tubulação é de 75 mm. De acordo com a NBR 15527
(2007), todo sistema de captação de águas pluviais deve ter um dispositivo que seja responsável
pela remoção de detritos e que devem seguir a NBR 12213 (1990). Sendo assim, nosso sistema
dispõe de um filtro Artesanal, criado por Urbano (2012) em seu projeto Aproveitamento de Água
de Chuva de Baixo Custo‐ Para Residências Urbanas. Ele serve para limpar pedregulhos, folhas e
os demais detritos e será instalado na tubulação que é ligada a calha. Ele é composto por dois
tubos de PVC e por uma tela que será responsável por deter os detritos. Já que será implantado
nas tubulações, os canos de PVC que compõe o filtro devem ser do mesmo diâmetro das demais
tubulações. É fabricado com materiais facilmente encontrados e de baixo custo
Figura 3 Filtro de Água de Chuva de Baixo Custo - Modelo Auto-limpante.

Fonte: URBANO, 2013. Disponível em: <http://www.sempresustentavel.com.br/hidrica/aguadechuva/aguade-chuva.htm >

A eficiência de um sistema de captação de águas das chuvas está relacionada,
principalmente, ao armazenamento dessa água captada. Já sabemos quais os tipos de materiais
que os nossos reservatórios podem ser, mas precisamos saber seu dimensionamento. Na NBR

15527 há cinco tipos de cálculos para dimensionar os reservatórios de armazenamento.
Selecionamos apenas um deles para dimensionar nosso reservatório, o Método Azevedo Neto,
no qual:
Van= 0,042 x Pa x A x T

(1)

Van= Volume do reservatório em L
Pa= Precipitação média anual
A= Área de contribuição
T= Número de meses de pouca chuva ou seca
A NBR 10844 pede que consideremos em caso de construções de até 100 m², que é o
nosso caso, uma precipitação média anual de 150 mm/ h. A área de contribuição diz respeito à
área do telhado que receberá a água da chuva que será captada. A fórmula de calculá‐la vai de
caso em caso, no nosso a formula é:
Ac = área de contribuição
Ac = a x b

(2)

a= comprimento do telhado

b= largura

Considerando os dados da casa modelo, calculamos a área de contribuição:
Ac= a x b

Ac= 2.10 x 4.50

Ac= 9,45m²

Já temos a área de contribuição que equivale a 9,45m², já temos Pa que é 150 mm / h, e
para encontrarmos T, levaremos em conta o gráfico a seguir:
Figura 4 Precipitação média de chuvas no RN em 2010.

Fonte: WANDERLEY e CAMPOS, 2013

Dos doze meses do ano, levaremos em conta para calcular o dimensionamento, apenas os
que estão abaixo de 100mm. Os meses que estão acima de 100mm são: Abril, Maio e Julho.
Então, T é igual a 09, porque são 12 meses, mas apenas 03 deles estão acima de 100mm.

T= 12 meses – 03 meses

T= 09 meses

Com esses valores, conseguimos dimensionar o reservatório usando o Método de
Azevedo Neto:
V= 0,042 x Pa x A x T

V= 0,042 x 150 x 9,45 x 09

V= 535,81 L ou V= 0,53 m³

Figura 5 Alturas e diâmetros do reservatório II

Fonte: FORTLEV, 2012. Disponível em:
<http://www.fortlev.com.br/externos/produto/catalogo/CX.%20POLIETILENO%2018.12.12.pdf >
Acesso em: 06 out. 2013
Quanto ao reservatório menor, não utilizamos nenhum dos métodos presente na norma
15527, pois o reservatório menor, como já mencionado, será responsável por captar apenas os
primeiros 2mm de chuva, logo, não há método exato para calculá‐lo. Então utilizamos nossa
própria forma:

Figura 7 Dimensões do reservatório I

Figura 6 Cálculos das dimensões do R. I

V= 2mm x 1m x 1m
1000 (m³)
V= AC x h

Fonte: Acervo dos alunos, 2014.

V= 2mm
1000 (m³)

V= 3,14 x (0,54)² x h = 0,23 x h
4

0,23 x h = 2/ 1000

h= 8.7 cm

Fonte: Acervo dos alunos, 2014

Após realizarmos o dimensionamento dos reservatórios, montamos nosso primeiro
Croqui, uma prévia de como ficará em espaço a organização dos componentes do projeto
proposto e a organização da parte interna no reservatório I:
Figura 8 Croqui do sistema de captação

Figura 9 Organização interna do R.I

Fonte: Acervo dos alunos, 2013.

Fonte: Acervo dos alunos, 2014.

CONCLUSÃO
Concluímos que, se formos levar em conta o consumo diário de uma pessoa como 150 L,
nosso sistema permite abastecer a casa por, em média, uma semana. Através desse projeto,
esperamos contribuir para a redução da demanda de água da rede pública de abastecimento,
com desperdício de água, além de conscientizar as pessoas e fazê‐las adotar um consumo
racional de água, despertando sua consciência ecológica e consequentemente impulsionando um
maior desenvolvimento de tecnologias para preservação dos recursos naturais. Este projeto se
encontra em processo de desenvolvimento. A continuidade desta pesquisa será: Detalhar o
projeto, verificar a qualidade da água que será coletada e elaborar o orçamento do projeto, para
em seguida ser executado na casa modelo.
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RESUMO
Em se tratando da defesa de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, as Políticas públicas
ambientais estabelecem uma série de novos
mecanismos destinados à regulamentação e penalização
dessas questões, dentre elas, a que instituiu a Política
Nacional dos Resíduos Sólidos, proporcionado uma série
de atributos destinados à gestão integrada e ao
gerenciamento ambientalmente adequado desses
resíduos. Em suma, o presente artigo tem por objetivo
buscar mediante a esse novo conceito social, apresentar
uma reflexão a respeito dos principais aspectos e

entraves a respeito da implementação dessas políticas,
bem como seus impactos e benefícios para o meio
ambiente, quando analisadas em consonância.
Possibilitando assim, um fomento para desenvolver um
censo mais aguçado para essas questões, bem como
uma fundamentação teórica para trabalhos técnicos,
gestores e pesquisadores acerca da temática.

PALAVRAS‐CHAVE: Legislação, RSU, PNRS, logística reversa, responsabilidade social.

CHANGES AND CHALLENGES OF IMPLEMENTING THE NATIONAL POLICY ON SOLID WASTE IN
ACCORDANCE WITH THE ENVIRONMENTAL LAWS.
ABSTRACT
When it comes to defending an ecologically
balanced environment, environmental public policies
establish a series of new mechanisms for the regulation
and punishment of these questions, among them, which
created the National Solid Waste Policy, provided a
number of attributes for the integrated management
and the environmentally sound management of such

wastes. In summary, this article aims to look through
this new social concept, present a reflection on the
implementation of these policies and their possible
outcomes and barriers management, when analyzed in
line in order to enable a critical foundation about the
theme.

KEY‐WORDS: Legislation, RSU, PNRS, reverse logistics, social responsibility.

AS MUDANÇAS E OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS EM CONSONÂNCIA COM AS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS.
INTRODUÇÃO
Os resíduos sólidos são materiais heterogêneos (inertes, não inertes, minerais e
orgânicos) resultantes de atividades humanas e da natureza, os quais podem ser parcialmente
utilizados, gerando entre outros aspectos, proteção à saúde pública e economia de recursos
naturais (LIMA 2001). A geração de resíduos no mundo, gira em torno de 12 bilhões de toneladas
por ano, e até 2020 o volume previsto é de 18 bilhões de toneladas/ano (UNEP‐EEA, 2007). O
requerimento da devida consideração dessa problemática se dá nas dimensões antropogênicas e
sócio culturais, que quando somadas aos impactos ambientais fazem alusão à imensidão dessas
consequências em escala global.
O aumento no consumo da população, atrelado ao processo de urbanização acelerada
juntamente com a falta de planejamento em gestão de resíduos nas cidades, são uns dos
principais fatores que discorrem sobre essa problemática. Porém, os resíduos não são somente
um perigo para o equilíbrio do meio ambiente, mas sim uma ameaça cada vez maior à saúde
humana, bem como nosso modo e costume de vida. Essas problemáticas fizeram com que
surgisse uma série de novas preocupações para com a geração, reutilização, acondicionamento,
coleta, tratamento, transporte, transbordo e destinação desses resíduos. Para isso, se fez uma
série de novas legislações normatizações e classificações, afim de regulamentar, classificar,
normatizar, punir, coibir e incentivar essa logística de resíduos sólidos aqui no Brasil.
As características dos resíduos podem ser associadas a vários impactos negativos no meio
Físico, Químico e Biológico, bem como impactos sociais e ambientais. Pois essa fonte de poluição
é um dos únicos aspectos ambientais que podem contribuir para a poluição do solo da água e do
ar. Esses impactos podem atuar desde as paisagens até a saúde humana, como por exemplo, a
liberação e disseminação de poluente em lixões por percolação ou lixiviação nos corpos hídricos
ou lençóis freáticos, a proliferação de vetores, a contaminação de recursos naturais, poluição da
atmosfera intensificando o efeito estufa devido à decomposição da matéria orgânica presente
nos resíduos orgânicos, entre outros. (LIMA 2001; ONOFRE 2013; LUIZ E ROSEDO 2012).
Segundo ONOFRE 2013, no Brasil, as discussões acerca dos resíduos tiveram início no ano
de 1989, com o envio pelo Senado Federal à Câmara dos Deputados do Projeto de Lei (PL) nº 354,
dispondo sobre “o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final
dos resíduos de serviços de saúde. Já no ano de 2010, pressionado pelo cenário mundial, devido
a ter que cumprir com uma serie de exigência legais para sediar o mundial de futebol de 2014, e
após um longo processo de tramitação no congresso nacional, foi promulgada no dia 2 de Agosto
a lei 12.305, lei essa que propiciou à sociedade brasileira o seu principal instrumento de

regulamentação sobre as problemáticas dos resíduos, onde a criação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS, 2010), passou a ser um instrumento normativo que veio para orientar
os governos estaduais e municipais quanto a gestão ambientalmente adequada e integrada de
seus resíduos, procurando proporcionar alterações legais que incentivem a cadeia dos resíduos
recicláveis levando em consideração a importância dos vários atores que a compõem.
Para que os estados possam regulamentar suas políticas de acordo com as diretrizes da
PNRS, existem as Políticas Estaduais de Resíduos Sólidos, que é parte de um processo que
objetiva provocar uma gradual mudança de atitudes e hábitos na sociedade brasileira, cujo foco
vai desde a geração até a destinação final dos resíduos no estado. A elaboração do Plano
Estadual de Resíduos Sólidos ‐ PERS, nos termos previstos no art.16 da Lei nº 12.305/2010, é
condição para os Estados terem acesso a recursos da União, destinados a empreendimentos e
serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade (MINSTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE).
O Ceará foi um o estado pioneiro na luta pela regulamentação da gestão de resíduos
sólidos, antes mesmo da aprovação da política Nacional de 2010, o estado foi protagonista
através da Lei Nº 13.103, de 24 de Janeiro de 2001, na qual instituiu a Política Estadual e define
diretrizes, normas de prevenção e controle da poluição, para a proteção e recuperação da
qualidade do meio ambiente no Estado, já trazendo em suma na política quase todos os termos
abordados na PNRS: como coleta seletiva, o fim dos lixões, reponsabilidade para com os resíduos,
acordos de setores, logística de resíduos, inclusão social, os PGRS, os sistemas integrados de
gerenciamentos e os planos estaduais.
Diante desse cenário social, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão
a respeito da implementação dessa política no Brasil, bem como suas possíveis saídas, benefícios,
melhorias e entraves de gestão de forma a possibilitar uma fundamentação crítica a cerca da
temática para os leitores, de acordo com as demais políticas ambientais brasileiras.
MATERIAIS E MÉTODOS
O método utilizado na realização desta pesquisa foi através de um levantamento
bibliográfico de modo quali‐quantitativo realizado por meio de sites, artigos científicos, folders,
cartilhas, leis, livros, teses e dissertações que abordassem a temática legisladora e ambiental dos
resíduos sólidos urbanos, bem como seus desafios e instrumentos. De forma a tentar fornecer e
fomentar uma análise crítica apurada sobre a questão levantada, pois muito se foi discutido no
cenário atual, porém poucos trabalhos foram feitos na área, para tentar confirmar sobre os reais
entraves políticos, administrativos, ambientais, sociais e econômicos dessas temáticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, as prefeituras ganham uma base mais
sólida com princípios e diretrizes, dentro de um conjunto de responsabilidades. Essa política
lança uma visão moderna na luta contra um dos maiores problemas do planeta: A geração de
resíduos, onde a mesma emprega uma filosofia inovadora de ordem inversa na questão dos
resíduos: a não geração de resíduos, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamentos e
disposição final. A lei passa a exigir a colocação dos rejeitos em aterros que seguem normas
ambientais pré‐estabelecidas, sendo proibida a catação nos aterros, a criação de animais e a
instalação de moradias nessas áreas (Art. 15, inciso V, PNRS). Tudo isso em consonância com o
plano diretor do município e o zoneamento ecológico e econômico implementando pela Política
Nacional de Meio Ambiente.
O termo gestão é utilizado para definir decisões, ações e procedimentos adotados em
nível estratégico (Lima, 2001), enquanto o gerenciamento visa à operação do sistema de limpeza
urbana (Projeto BRA/922/017, 1996 apud Lima, 2001). Pela nova lei, os governos municipais e
estaduais têm um prazo de dois anos para elaborar um plano de gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos, com diagnóstico da situação do lixo e metas para redução e reciclagem, além de
dar um fim aos lixões bem como buscar soluções consorciadas com outros municípios.
Entretanto, essas medidas esbarram em diversas faltas de incentivos e compromissos nas
gestões das prefeituras e governos, que muitas vezes negligenciam as questões ambientais em
seus municípios colocando‐as em segundo plano.
O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos deve ser integrado, ou seja, deve englobar
etapas articuladas entre si, desde a não geração até a disposição final, com atividades
compatíveis com as dos demais sistemas do saneamento ambiental, sendo essencial a
participação ativa e cooperativa do primeiro, segundo e terceiro setor, respectivamente,
governo, iniciativa privada e sociedade civil organizada (BRASIL, 2010).
A lei de Nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1988, denominada de Leis de crimes ambientais,
se trata do principal instrumento penal para as ações danosas para com o meio ambiente, está
em consonância com as diversas políticas ambientais do país, entre elas a PNRS, principalmente
nos crimes da seção III e IV, conotam as leis de infração administrativas de gestão ambiental e de
crimes contra a poluição, saúde publica e meio ambiente, ocasionados por qualquer natureza.
Fazendo a pessoa física, jurídica, poder público ou privado ficar sujeito a penalidades em caso de
descumprimento com qualquer uma das políticas, porém a responsabilidade dos geradores e do
poder público para com o resíduos altera a lei de crimes ambientais. Essa lei reforça e substancia
as diretrizes da PNRS, uma vez que serve de instrumento de fiscalização para o dano ambiental
em consequência do não cumprimento com as exigências da política de resíduos pelo poder
público ou privado.
Já no caso das obrigações, a lei obriga a elaboração de um plano nacional com horizonte
de duas décadas: atualizado a cada quatro anos, sob coordenação do Ministério do Meio
Ambiente. Tendo as audiências públicas, a forma de participação popular para fiscalização.
Entretanto, para essa lei sair do papel, é preciso mudar hábitos, costumes de toda uma cultura de
uma sociedade totalmente desacostumada com a temática, para que exerçam o seus direitos e

deveres enquanto cidadãos, na forma de agentes contribuidores e fiscalizadores, para fazer atos
simples como separação e a devolução dos produtos recicláveis, bem como atos mais complexos
como debater, discutir e fiscalizar a política no ato de sua execução.
A coleta seletiva constitui em uma engrenagem fundamental da PNRS, possibilitando
melhores condições para os processos de reciclagem e de logística reversa, além de auxiliar no
atingimento de metas associadas à disposição de resíduos de forma adequada e sustentável. Ela
é um termo utilizado para designar o recolhimento prévio de materiais que são passíveis de
serem encaminhados à reciclagem ou aos processos de reutilização, podendo ocorrer,
preferencialmente, junto às diversas fontes geradoras (domicílio, supermercados, shoppings,
indústrias, agronegócios, fazendas, etc.).
Além de contribuir significativamente para a sustentabilidade urbana, a coleta seletiva
vem incorporando gradativamente um perfil de inclusão social e geração de renda para os
setores mais carentes e excluídos do acesso aos mercados formais de trabalho (SINGER, 2002).
Entretanto, a sociedade ainda não reconhece os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis como
um bem econômico e de valor social, capaz de potencializar a geração de trabalho e renda, bem
como promotor de cidadania e inclusão social.
Ainda no contexto da coleta seletiva, a PNRS juntamente com outras legislações também
objetiva, as aquisições e contratações governamentais, para a integração dos catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, onde através do decreto de nº7.405 (2010) que Institui o
Programa Pro‐Catador, redimensiona para Inclusão Social e Econômica os Catadores de Materiais
Reutilizáveis e Recicláveis e prevê, entre outras, a adesão voluntaria dos entes federados ao
Programa. Essas ações em consonância da PNRS com outras políticas, destacam e fundamentam
a importância da promoção para capacitação, aquisição e viabilização dessa temática,
principalmente para o trabalho dos catadores cooperativados.
Outra integração de princípios e diretrizes da política de resíduos sólidos que podemos
destacar, são com as leis de nº11445 de 2007 Instituída como Política Nacional de Saneamento
Básico (PNSA) e nº 12.187 de 2009 denominada de Política Nacional sobre Mudanças Climáticas
(PNMC), onde ambas enaltecem o conceito e compromisso com a sustentabilidade. A Política de
saneamento, aborda regulamentações e normas para o esgotamento sanitário, drenagem
urbana, o abastecimento de água e o manejo de resíduos sólidos.
Quando o quesito é resíduo, a PNSA traz preocupações para com o gerenciamento, a
limpeza urbana, o manejo, o tratamento, o transporte entre outros. Em determinações, a lei traz
normas mediante a taxação dos serviços de saneamento, no que tange a limpeza e coleta urbana
de resíduos, conceitos esses que não estão presentes na lei nº 12305 PNRS. Já a PNMC, serve
como instrumento legal para estímulo à produção das cadeias produtivas sustentáveis, cadeias
essas que estimulem a não emissão de gases estufa, o combate ou redução do desmatamento,
entre outras medidas poluidoras. Servindo de base para projeto quem fomentem empresas
recicladoras de resíduos entre outras do segmento, minimizando sempre a pressão sobre os
recursos naturais.

Tabela 01 – Panorama comparativo de entre as legislações e o cenário antes e depois da Política
Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil.
Sem a P.N.R.S
Falta
de
prioridade
e
responsabilidade
sobre
os
resíduos sólidos.
Presença de Lixões.
Resíduo
orgânico
sem
aproveitamento.
Coleta seletiva cara, ineficiente e
não obrigatória.
Lixões individuais
Falta de uma política de
incentivo aos catadores.
Presença de atravessadores.
Falta de Incentivos Financeiros a
prefeituras e empresas.
Falta de informação, instrução e
instrumentação
sobre
a
temática.
Ausência de acordos para uma
Logística de reaproveitamento.

Com a P.N.R.S
Responsabilidade
compartilhada
para com os resíduos.
Presença de Aterros Sanitários.
Logística reversa.
Acordos setoriais.
PGIRS.
Compostagem obrigatória.
Consórcios de Aterros Sanitários.
Inclusão dos catadores e incentivos
às cooperativas.
Regulamentação e incentivo a
profissão de catador.
Marco legal para estimular ações
empresariais com abonos fiscais e
estímulos financeiros.
Recursos
para
campanhas
educativas, capacitação e inovação
tecnológica.
Planos estaduais de Resíduos.

Em suma, de acordo com o artigo 30, parágrafo V, da CF a partir da Lei nº 12.305/2010,
tornou‐se obrigação legal dos municípios elaborarem os planos de resíduos sólidos, implantar a
coleta seletiva e os sistemas de logística reversa, além de incentivar a criação e o
desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
recicláveis, bem como de conselhos sobre o meio ambiente. Por outro lado, os municípios de
pequeno porte não possuem recursos financeiros, técnicos e nem administrativos para a
conspecção ampla dos objetivos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL 1988),
fazendo dessas dificuldades como um dos principais entraves para a reverberação dessas
políticas nesses municípios.
Dentro dos novos conceitos de responsabilidades incluídos pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a logística reversa vem para ampliar o vocabulário da reciclagem. Significa a
recuperação de materiais após o consumo, dando continuidade ao seu ciclo de vida como insumo
para a fabricação de novos produtos devido a sua reinserção na cadeia produtiva (Cap. III, Seção
II, art. 32, PNRS). Essa logística passa a ser instrumento de desenvolvimento econômico e social
levando sempre em conta a destinação final ambientalmente correta e adequada, onde os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que colocam certos produtos no
mercado, ficam obrigados a fazer o “caminho de volta (reverso)” desses resíduos para o ciclo de
vida desses produtos, colocando em prática outros conceitos dessa política, que é a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, acordos setoriais, coleta
seletiva, assim como a inclusão social e consumo sustentável dos recursos naturais.
A princípio foram priorizadas cinco cadeias para implantar a Logística Reversa por meio

dos Acordos Setoriais, que são acordos elaborados pelos atores envolvidos, onde reúnem
esforços para elaborar documentos e ações especificando como a logística reversa vai operar.

Embalagens em
Geral,
principalmente de
agrotóxicos e óleos
lubrificantes;

Lâmpadas
florescente;

Produtos
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Figura 01 ‐ Principais resíduos da logística reversa. Fonte: PNRS 2010.
Segundo Gilberto (2003), a falta de compromisso Empresarial para Reciclagem é um fator
decisivo para a não efetivação desse sistema, outro fator importante a ser observado é a
presença de atravessadores nessa cadeia produtiva, fazendo os com que os preços cheguem a
custar até quatro vezes mais. É importante que se fale também, que existe uma falta da adoção
do contexto “responsabilidade compartilhada” por toda a sociedade, conforme abordado na
Política Nacional de Resíduos Sólidos e Política Nacional do Meio Ambiente. Dessa forma,
compete aos setores empresariais investirem no desenvolvimentos e fabricação de produtos que
sejam aptos a reutilização ou reciclagem, assim como divulgar e fomentar informações e ações
relativas as suas formas de logística reversa, impactos e reciclagens. Facilitando assim os demais
envolvidos no processo da logística desses produtos para com os acordos setoriais
De acordo com LEMOS 2011, dentre os diversos instrumentos da PNRS, que atuam em
consonância com as leis Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e n.º 9.795, 27 de abril de 1999,
instituídas como Política Nacional do Meio Ambiente e a política Nacional de educação
Ambiental, são compartilhada destas, os instrumentos indutores das práticas ambientalmente
responsáveis pelos diversos setores da sociedade, especificamente aqueles decorrentes do
princípio do poluidor‐pagador e protetor‐recebedor, que se apresenta com destaque nessas leis
e na suas regulamentações, através de incentivos fiscais, educacionais, financeiros ou creditícios.
Contudo, vem se observando uma atenção crescente para com o comprimento da PNRS,
atenção essa, que vem por parte das admirações de governos, empresas, e sociedade civil, na
qual é potencializada pela firme e combativa cobrança da fiscalização dos órgãos competentes e
publicitação midiáticas. Onde esses fatos só fomentam o sucesso dos seus objetivos, que é de
estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo sustentável em geral.

CONCLUSÃO
De posse desta pesquisa, ao cobrir uma revisão da literatura onde abordasse e
discutissem dentro da temática, concluímos que a aprovação da Lei dos resíduos sólidos em
consonância com as leis de crimes ambientais, a lei pro‐catador e as política voltadas para o Meio
ambiente (PNMC, PNEA, PNSB, PNRH, e PNMA) são os eventos mais importantes para a gestão
de problemas relacionados ao meio ambiente e recursos naturais na história do Brasil, pois
estabelecem insumos que só vem a somar para o sucesso das mesmas; como os princípios do
protetor recebedor e poluidor‐pagador, a coleta seletiva, educação ambiental, penalização para
infratores, responsabilidade compartilhadas, lei pro‐catador com inclusão social, acordos
setoriais, universalização dos serviços, dentre outras.
Apesar de todos os benefícios dessas políticas públicas, concluí ainda que existem muitos
desafios a serem superados, no caso da PNRS, podemos citar a obrigatoriedade da implantação
da logística reversa, o reconhecimento da necessidade da responsabilidade compartilhada entre
todos os atores envolvidos nas diferentes cadeias produtivas, as organizações cooperadas de
catadores, a proibição dos lixões, os recursos para viabilização dos projetos de aterros e
gerenciamento integrados de resíduos sólidos nas prefeituras, os aterros consociados, a carência
de profissionais capacitados bem como a falta de interesses ambientais nas gestões públicas.
Apesar dessas considerações quase não estarem vinculadas a citações de trabalhos acadêmicos,
conclui‐se, que são condições opostas aos hábitos e costumes seculares que hoje imperam em
nossa sociedade Brasileira, sendo extremamente necessário reverter o caso, alterando desde a
economia pautada no consumo exacerbado até no investimento com continuidade das gestões
governamentais.
Essa ausência de postura e conhecimento, deve‐se ao fato de pesquisas não terem
adentrado em obras e artigos que versam sobre essas problemáticas, no que tange o
envolvimento da administração pública nas gestões dessas temáticas, mesmo se tratando de
ocorrências constantes e notórias na sociedade.
Quando tratamos da esfera social, nos deparamos com as dificuldades em desenfrear o
consumo, pois além da mídia, local onde bombardeia‐se diariamente a sociedade com o
consumo, o próprio governo que institui as políticas ambientais, passa por cima das mesmas com
medidas fomentadoras de consumo, principalmente os de materiais descartáveis, para alavancar
a economia(PIB), fazendo com que esse seja um dos principais entraves para melhoria ambiental
e construção de uma sociedade efetiva e ambientalmente sustentável.
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RESUMO
A água destinada ao consumo humano requer o
atendimento de parâmetros físicos, químicos e
microbiológicos. Para atendimento destes, esta deverá
passar por uma série de processos em Estações de
Tratamento de Água (ETAs) visando à remoção de
impurezas. O presente trabalho tem por objetivo
realizar análise descritiva do tratamento aplicado à água
distribuída no município de Corrente, Piauí. Os dados
foram coletados através de questionário estruturado

aplicado junto ao técnico responsável pela operação da
estação e formulário descritivo preenchido em visita in
locu. Para análise das etapas do tratamento
operacionalizadas, realizou-se pesquisa bibliográfica. O
tratamento realizado na ETA Corrente é do tipo
convencional.
Constatou-se
precariedade
na
operacionalização de algumas etapas, o que
possivelmente poderá ter reflexos negativos na
qualidade
da
água
distribuída.

PALAVRAS-CHAVE: Água, Potabilidade, ETA, Tratamento convencional.

WATER TREATMENT FOR HUMAN CONSUMPTION IN THE MUNICIPALITY OF
CORRENTE-PI: A DESCRIPTIVE ANALYSIS OF PROCESS
ABSTRACT
Water intended for human consumption
requires the attendance of physical, chemical and
microbiological parameters. To meet these, it must
undergo a series of processes in water treatment plants
(ETAs) in order to remove impurities. This paper aims to
carry out a descriptive analysis of the treatment applied
to water distributed in the municipality of Corrente,
Piauí. Data were collected through a structured

questionnaire applied by the technician responsible for
the operation of the station and descriptive form filled
out visiting in locus. For analysis of the stages of
treatment operationalized, there was literature. The
treatment in the current ETA is the conventional type. It
was found in the operationalization of some precarious
steps, which could possibly have a negative effect on the
quality
of
water
distributed.

KEY-WORDS: Water potability, ETA, conventional treatment.

TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE CORRENTE- PI: UMA
ANÁLISE DESCRITIVA DO PROCESO
INTRODUÇÃO
A pressão exercida pela demanda crescente e irracional tem gerado uma limitação na
disponibilidade da água sob o aspecto qualitativo, o que acaba por comprometer usos diversos,
sendo necessário buscar meios que assegurem que a água captada atenda aos fins a que se
destina.
A água destinada ao consumo humano, segundo a Portaria 2.914/11 do Ministério da
Saúde é a água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene
pessoal, independentemente da sua origem (BRASIL, 2011). Ainda de acordo com a mesma
portaria normativa, a água potável deverá atender aos parâmetros de potabilidade
estabelecidos, o que é alcançado através do processo de tratamento.
O tratamento de água para fins domésticos, conforme aponta Ferreira Filho & Marchetto
(2006) visa adequar características sanitárias e toxicológicas da água, tornando-a isenta de
organismos patogênicos e de substâncias tóxicas, garantindo a prevenção de danos à saúde.
Os processos envolvidos no tratamento de água são processos do tipo físicos, químicos ou
biológicos. A escolha das etapas a serem empregadas no tratamento relaciona-se com a
qualidade do manancial de captação. Assim, em acordo com a resolução CONAMA nº 357/05,
que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água, em detrimento da qualidade dos mananciais,
podem ser previstos tratamento do tipo simplificado, convencional ou avançado (BRASIL, 2005).
Na cidade de Corrente-PI, o tratamento aplicado às águas de abastecimento é o
convencional. Este processo emprega a sedimentação com uso de coagulantes e é compreendido
pelas seguintes operações unitárias: coagulação, floculação, decantação, e filtração para a
clarificação da água, seguida da correção do pH, desinfecção e fluoretação (BOTERO, 2009). A
presente pesquisa teve como objetivo analisar o processo de tratamento de água para
abastecimento público realizado na estação de tratamento de Corrente, Piauí, bem como
descrever e comparar o procedimento realizado com o preconizado na literatura.
MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Corrente-PI, está localizado entre as latitudes, 11° 2′ 52″ S
longitude, 45° 11′ 34″ W na microrregião da Chapada do Extremo Sul Piauiense compreendendo
uma área de 3.048,66 km2. Segundo IBGE, 2010 o município possui uma população média de
25.407 habitantes.
A pesquisa foi desenvolvida no período de junho/julho de 2013, com base na análise das
etapas referentes ao tratamento de água para abastecimento na Estação de Tratamento de Água
(ETA) Corrente-PI, sob a administração da Agência de Águas e Esgotos do Piauí- S/A (AGESPISA). A
ETA localiza-se na zona urbana do município de Corrente (Figura 1), na faixa marginal do rio
Corrente e começou a operar no ano de 1989.

Figura 1 – Localização da Estação de Tratamento- ETA/Corrente-PI.
Fonte: Pesquisa Direta.

Para caracterização e descrição das etapas de tratamento da ETA utilizou-se formulário
de caracterização preenchido em visita in locu. A descrição das etapas do tratamento foi
subsidiada ainda por aplicação um questionário estruturado, com perguntas abertas e fechadas,
aplicado junto ao técnico responsável pela operação da ETA. Paralelamente foram realizados
registros fotográficos e levantamento de todo o sistema que compõe as fases do tratamento
(chekclist).
A pesquisa bibliográfica acerca dos processos envolvidos no tratamento de água para
abastecimento humano realizado em ETA’s foi realizada utilizando artigos científicos, banco de
teses, livros e legislação pertinente. De posse dos dados coletados na literatura propôs-se um
comparativo entre o procedimento adotado na ETA avaliada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A ETA Corrente entrou em operação em setembro de 1989, e até o presente não houve
ampliação do projeto em termos de área, apenas adaptações em algumas etapas do tratamento,
como a instalação de filtros, mas sem ampliação efetiva da capacidade operacional.
A população a ser abastecida no ano de 1991, segundo dados do IBGE, 2013 era de 24.964
habitantes, dados do último censo apontam uma população de 25.407 com domicilio fixo no
município. Salutar destacar que ainda que a população fixa, segundo dados do IBGE não tenha
sofrido grande incremento , a população atendida por ligações domiciliares cresceu: a ETA foi
projetada inicialmente para atender apenas 15.000 habitantes, número que aumentou com a

expansão do número de domicílios abastecidos. Segundo a AGESPISA, inicialmente havia menos
de 1.000 ligações domiciliares, atualmente a ETA atende a 5.000 (cinco mil) ligações domiciliares.
Há previsão para ampliação da capacidade operacional, entretanto sem projeção temporal. O
projeto atual ocupa uma área de 10m2.
A ETA opera atualmente com sete funcionários, trabalhando de forma revezada em um
regime de seis horas/dia. Com exceção do técnico responsável, todos os demais funcionários são
terceirizados e não recebem qualquer tipo de treinamento e reciclagem para operar na ETA.
Heller & Pádua (2010) destacam que os problemas relacionados com o baixo nível de qualificação
dos operadores comprometem a qualidade da água produzida pelas ETAs brasileiras, estas,
acabam por não atender aos padrões de potabilidade exigidos.
O tratamento aplicado na ETA Corrente é o tratamento do tipo convencional. De acordo
com Brasil (2005) o processo constitui na clarificação com utilização de coagulação e floculação,
seguida de desinfecção e correção de ph.
Com respeito ao aspecto qualitativo, historicamente, os mananciais empregados para
abastecimento público sempre foram escolhidos de modo a possibilitar que as ETA’s fossem do
tipo convencional (FERREIRA FILHO & MARCHETTO, 2006).
A captação realizada é do tipo superficial por bombeamento com barragem de nível no rio
Corrente. A barragem visa somente elevar o nível da água, facilitando a tomada d’água ou
garantindo a subemergência dos dispositivos de recalque (BRASIL, 2006). Observa-se que não há
grades de proteção próximas ao ponto de captação (Figura 2). A vazão média captada e tratada é
de 148m3/h.
A água captada não passa por análises pós-captação com finalidade de determinar
turbidez antes do tratamento.
Posterior à captação a água passa pelo processo de coagulação que corresponde a uma
etapa indispensável à remoção satisfatória das partículas suspensas, coloidais, dissolvidas e
outros contaminantes, responsáveis pela turbidez, cor, odor e sabor nas águas para
abastecimento (DI BERNARDO E COSTA, 1993 apud MACEDO, 2007).
O agente coagulante utilizado neste procedimento na ETA Corrente é o sulfato de
alumínio, que segundo a FUNASA (2006) é o produto mais utilizado tanto pelas suas
propriedades como pelo seu menor custo. No que tange a esta etapa, é salutar destacar que a
ETA/Corrente não dispõe de equipamentos de dosagem mecânica do coagulante, sendo esta
feita manualmente, por funcionários não treinados (Figura 3), o que pode prejudicar a qualidade
da água em períodos de maior turbulência e maior turbidez.
Para Libânio (2010) a eficiência da coagulação influi no desempenho das demais etapas do
tratamento, favorecendo além da qualidade organoléptica a qualidade microbiológica da água
tratada.
Como resultado da adição de agente coagulante ocorre à aglomeração das partículas em
suspensão. A água segue para os tanques de floculação, este procedimento tem por função
aumentar o tamanho dos coágulos, formando os flocos. Este processo é considerado um
procedimento de mistura lenta, e consiste em promover a passagem da água por sucessivas
barreiras, com velocidade corretamente dimensionada para consequente agregação de
partículas, aumentando o tamanho dos coágulos e formando os flocos (RICHTER & NETTO, 2001).

Figura 2- Ponto de captação, tomada de água.

Figura 3- Tanque de floculação.

Na ETA Corrente, o processo é feito através de floculadores do tipo hidráulico: a água
passa lentamente através de tanques horizontais e sinuosos para não promover a quebra dos
flocos (Figura 4).

.
Figura 4 - Tanque de floculação.
Após percorrer os tanques de floculação a água segue para os tanques decantação onde
os flocos formados tendem a sedimentar-se.
A decantação é um fenômeno físico natural e corresponde a etapa de deposição das
impurezas, aglutinadas em flocos no processo nas etapas anteriores do tratamento da água
(coagulação e floculação), devido à ação da força gravitacional (DI BERNARDO & COSTA, 1993
apud MACEDO, 2007).
Para Richter & Netto (2001) podemos destacar dois tipos principais de decantadores: os
de fluxo horizontal e os de fluxo ascendente. Na ETA Corrente utiliza-se decantadores do tipo
horizontal, estes, são mais simples e menos dispendioso, neles a corrente da água é horizontal e
os flocos se depositam nas paredes e no fundo dos decantadores.
O tanque de decantação apresenta 15x25m e uma profundidade de 3,2m, supõe-se que a
dimensão deste é inadequada a vazão captada e tratada, uma vez que se observa um fluxo

cruzado entre a água que passa pelos tanques decantação e de filtração havendo
comprometimento e perda de qualidade da água já tratada (Figura 5).
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Figura 5 - Tanque pós decantação e filtração
1-Tanque pós decantação; 2- Tanque pós filtração ; 3- Limite dos tanques 1 e 2.

No que diz respeito à lavagem periódica destes tanques, esta é feita manualmente e
mensalmente. Para a FUNASA (2006) a falta de limpeza regular em unidades de decantação pode
levar a alteração de características organolépticas da água por acúmulo de lodo.
As partículas que não foram removidas até então deverão passar por um meio poroso e
filtrante. Segundo Richter & Netto (2001) na filtração ocorre à remoção das partículas em
suspensão e até mesmo parte da carga bacteriana. Esta etapa pode envolver fenômenos físicos,
químicos e, às vezes, biológicos. Na ETA utilizam-se filtros convencionais de três camadas (areia
fina, grossa e carvão vegetal), o leito filtrante atua filtrando 148m3/h de água (Figura 6).
Os filtros são lavados a cada 12 horas com a finalidade de não comprometer a capacidade
filtrante do leito. Destaca-se que assim como o lodo dos tanques de decantação, água de
lavagem dos tanques não passa por tratamento adequado.
A etapa que segue a filtração é a desinfecção. Segundo Libâneo (2010) a desinfecção
constitui a última etapa do tratamento relacionada ao objetivo de produzir água para consumo
humano isenta da presença de micro-organismos patogênicos, cuja inativação pode ser realizada
por intermédio de agentes físicos e/ou químicos.
O processo de desinfecção na ETA é realizado utilizando agente químico, no caso, o cloro
em uma dosagem de 1 mm/L. A diluição é feita manualmente, destaca-se que os operadores que
realizam a adição de cloro não dispõem de equipamentos de segurança necessários para
manuseio do agente químico.
Ressalta-se que a eficiência dos processos anteriores tem influência no resultado final da
cloração. Libâneo (2010) aponta que, a turbidez desempenha papel preponderante na eficiência
da desinfecção, podendo promover o denominado “efeito escudo” sobre os micro-organismos,
protegendo-os da ação do desinfetante. A considerar que uma das queixas mais frequentes
acerca da qualidade da água de abastecimento na cidade advém da coloração avermelhada da
água distribuída, pressupõe-se que na ETA Corrente, o processo de cloração não tenha em alguns
períodos do ano a efetividade desejada.

Figura 6 – Filtros convencionais, ETA/Corrente.
Para garantir a atuação do cloro no processo de distribuição é aplicada uma cota de cloro
extra na ETA, entretanto a legislação vigente não é atendida, vez que não há aferição diária do
cloro residual livre imediatamente após o tratamento.
A etapa de fluoretação é prevista objetivando atender à legislação federal, que determina
esta etapa no tratamento da água (Portaria MS no 2.914/2011), entretanto na ETA Corrente não
realiza a adição de flúor como medida preventiva.
Finalmente, no que tange a análise periódica da água por conta da ausência de
laboratório na ETA a análise não é feita em todas as etapas, sendo realizada apenas mensalmente
em pontos diversos da rede de distribuição. Destaca-se que as amostras coletadas são
encaminhadas para a capital, Teresina, para que sejam efetuadas as análises físicas, químicas e
microbiológicas.
CONCLUSÃO
A falta de estrutura e ampliação da ETA Corrente possivelmente compromete a qualidade
da água de abastecimento da cidade. Não há um protocolo de monitoramento da qualidade da
água tratada. Os problemas de manutenção são inúmeros e maior problema observado refere-se
à capacidade operacional que não foi ampliada desde a criação até o presente momento. A
ausência de operadores devidamente capacitados também preocupa, uma vez que compromete
a execução correta dos procedimentos previstos. A ETA não dispõe de laboratório de análise
tornando o processo de avaliação e monitoramento ineficaz e dependente do laboratório central
da Agência de Águas e Esgotos do Piauí. Outro fator que torna o processo precário é a dimensão
inadequada dos tanques de decantação e isso tem reflexo na qualidade da água, uma vez que se
observou nos horários de pico transbordo do tanque pós decantação para o pós filtração. Outro
aspecto salutar a ser apontado é o destino dado aos resíduos resultantes da lavagem de filtros e
tanques que são lançados diretamente no manancial.
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RESUMO
Na vida moderna, é muito frequente a permanência
durante horas no interior de automóveis,
principalmente nas cidades grandes devido às distâncias
longas percorridas e ao congestionamento. O ruído faz
cada vez mais parte do ambiente interior de automóveis
e do cotidiano das pessoas que precisam se deslocar
através desse meio de transporte. A partir do exposto, o
trabalho ora apresentado diagnosticou através de
medições sonoras os níveis de ruídos aos quais
motoristas e passageiros de carros populares estão
expostos. No presente trabalho, foram coletados dados
de ruídos internos de três modelos de carros de uma
montadora nacional em quatro pontos distintos do
interior do automóvel. Após a análise de variância dos
dados, constatou‐se que não havia diferenças

estatísticas significativas entre os dados dos três
modelos e nem entre os quatro pontos analisados.
Observou‐se que tanto o motorista quanto os
passageiros estão submetidos ao mesmo nível de ruídos.
Porém, os dados coletados indicaram que a média de
ruídos no interior dos carros é semelhante ao nível de
ruídos recomendado para pavilhões fechados para
espetáculos e atividades esportivas. É importante
ressaltar que os piores resultados nos carros analisados
não estão associados aos mais velhos e nem aos mais
rodados. Entre os carros com os menores dados de
ruídos, observou‐se que não foram os automóveis mais
novos e nem os menos rodados. Os carros populares da
marca pesquisada ainda carecem de conforto acústico.

PALAVRAS‐CHAVE: Ruído, carro, conforto.

ACOUSTIC LEVEL OF COMFORT IN POPULAR CAR
ABSTRACT
In modern life , it is very common to stay for hours in a
car , especially in large cities due to the long distances
traveled and congestion . The noise is increasingly part
of the interior car environment and daily lives of people
who need to move through this means of transport .
From the foregoing , the work presented diagnosed
through noise measurements noise levels to which
drivers and passengers of popular cars are exposed . In
the work presented here , data from internal noises of
three models of cars from a domestic automaker in four
distinct points of the interior of the car was collected.
After analysis of variance , it was found that there were
KEY‐WORDS: noise, popular car, comfort

no statistically significant differences between the data
of the three models , nor among the four analyzed . It
was observed that both the driver and passengers are
subjected to the same noise level . However, data
collected indicated that the average noise inside the car
is similar to the noise level recommended for indoor
pavilions for shows and sporting activities . Importantly,
the worst results analyzed in cars are not associated
with the older and the more or rotated. Among the car
with the lowest noise data , it was noted that there were
no more new cars or less and rotated. The popular
brand cars still lack searched acoustic comfort.

NÍVEL DE CONFORTO ACÚSTICO EM CARRO POPULAR
INTRODUÇÃO
No meio dos diversos incômodos presentes na vida urbana como trânsito, poluição
atmosférica, poluição do solo, poluição aquática e visual, encontra‐se a poluição sonora. De
acordo com a World Health Organization (2003), depois da poluição do ar e da água, a poluição
sonora é o problema ambiental que afeta o maior número de pessoas no planeta. Atualmente, as
preocupações com as consequências da poluição ambiental sobre o ser humano e o próprio meio
vem proporcionando discussões, impacto mundial e leis atualizadas. Essas leis restringem cada
vez mais níveis de poluição permitidos em todos os segmentos, inclusive no controle da emissão
de ruídos. Na vida moderna, é muito frequente a permanência durante horas no interior de
automóveis, principalmente nas cidades grandes devido às distâncias longas percorridas e ao
congestionamento. O ruído gerado por meios de transporte tem feito parte do cotidiano urbano
desde as primeiras cidades. Em Roma, Júlio César proibiu a circulação de charretes após o por do
sol para que ele pudesse dormir (Vesilind e Morgan, 2011). Como regra geral, o trânsito em
qualquer parte do planeta prejudica mais os habitantes de áreas urbanas com maior densidade
demográfica e maior proporção de pessoas com carro. Segundo IPEA (2013), a população mais
pobre de cidades médias e pequenas também vem experimentando aumento no tempo de
deslocamento para o trabalho em função do aumento na taxa de motorização e pela carência de
transporte de massa. O ruído gerado pelos meios de transporte é proveniente principalmente do
sistema de propulsão do veículo (Paiva et al, 2006). A poluição sonora no trânsito tende a se
agravar, uma vez que o tempo de deslocamento para chegar ao trabalho nas áreas
metropolitanas do Brasil aumentou em 4 % para os mais pobres e em 15 % para os mais ricos
(IPEA, 2013). Segundo Morval (2009), um ruído forte ou repetido provoca um incômodo, sejam
quais forem a sua frequência e a sua intensidade. A partir do cenário ora apresentado, percebe‐
se que os ruídos produzidos no interior dos automóveis podem ocasionar sérios transtornos aos
condutores e passageiros, degradando a qualidade de vida da população usuária desse meio de
transporte. Com o elevado grau de urbanização e o aumento da frota de veículos no Brasil, as
políticas ambientais estão focadas para a redução de ruídos gerados pelo sistema de transporte.
A escassez de material de pesquisa relacionado aos ruídos gerados no interior de automóveis não
significa que o tema não seja relevante. O ruído faz cada vez mais parte do ambiente interior de
automóveis e do cotidiano das pessoas que precisam se deslocar através desse meio de
transporte. O ruído intenso é prejudicial ao bem estar físico, mental e social do indivíduo
exposto. Segundo Morval (2009), o homem não se acostuma aos ambientes ruidosos e depois de
algum tempo nesses locais, continuam a ser afetado pelo ruído. Esse som indesejado deixa o
corpo humano em estado de alerta e se prolongado é muito prejudicial à saúde (Vesilind e
Morgan, 2011). Segundo Braga et al (2005), existem alguns efeitos produzidos pelo ruído no
corpo humano que vão além dos problemas no sistema auditivo, sendo: aceleração da pulsação,
aumento da pressão arterial, dilatação da pupila, contração estomacal e abdominais. Esses
fenômenos fisiológicos aparecem sob forma de alterações de comportamento: nervosismo,
fadiga mental, frustações, prejuízos no desempenho do trabalho, aumentando o número de
ausência e conflitos sociais entre indivíduos expostos ao ruído (Morval, 2009). Para Fischer
(1994), é preciso estudar o ambiente acústico para determinar como os ruídos afetam nossas
vidas e tentar projetar paisagens sonoras mais saudáveis e belas para o futuro. A partir do
exposto, o trabalho ora apresentado diagnosticou através de medições sonoras os níveis de

ruídos aos quais motoristas e passageiros de carros populares estão expostos e verificou se existe
conforto acústico nesses automóveis.
METODOLOGIA
Os carros pesquisados eram 1.0. Eles foram criados na década de 1990 como opção para o
consumidor popular. Nos anos 90, o carro 1.0 chegou a ser responsável por quase 80% dos
emplacamentos (Grossi, 2014).
No trabalho ora apresentado, foram coletados dados de ruídos internos de carros de uma
montadora nacional. A escolha da montadora foi realizada em função do número de carros dessa
montadora na frota de táxis da cidade de Vitória da Conquista na Bahia. A coleta de dados foi
realizada de acordo com a NBR 9079. Foram definidos quatro pontos no interior dos carros para
coleta de dados de ruídos:
a) ponto 1 ‐ assento do motorista;
b) ponto 2 – assento ao lado do motorista;
c) ponto 3 – assento posicionado por trás do motorista;
d) ponto 4 – assento posicionado por trás do passageiro ao lado do motorista
O decibelímetro da marca Instrutherm e modelo DEC‐460 era posicionado nos assentos
de acordo com a Figura 1. Os dados de ruídos foram coletados com os carros parados e com o
motor ligado.

Figura 1 – Posições do decibelímetro em relação ao assento. (Fonte: NBR 9079)
A mostra de carros analisados foi composta de carros da frota de táxi de Vitória da
Conquista, carros de professores e estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Os carros foram
escolhidos ao acaso com o consentimento do proprietário para coleta dos dados de ruídos. A
determinação dos ruídos dos carros usados como táxis foram realizadas nas praças onde estão
registrados. Já nos carros de professores e estudantes, as determinações dos ruídos foram

verificadas nos estacionamentos das instituições de ensino citadas. Os dados foram coletados de
setembro de 2013 a março de 2014. Os dados coletados foram submetidos à análise de variância
com nível de significância de 5 %. O programa utilizado na análise estatística dos dados foi o
Microsoft Excel versão 2010.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados de ruídos coletados no interior dos carros analisados estão apresentados na
Tabela 1. As médias de cada ponto de coleta para cada modelo de carro estão disponíveis na
Tabela 2 e as médias gerais desses pontos estão na Tabela 3.
Tabela 1 – Dados de ruídos no interior dos carros.
ANO

HODÔMETRO

MODELO

RUÍDO (dB)
BANCO DIANTEIRO

BANCO TRASEIRO

2002
2005
2008
2009
2010
2011
2011
2011
2011

114.000
94.157
138.219
38.023
177.275
36.432
39.000
144.157
156.405

I
I
I
I
I
I
I
I
I

PASSAGEIRO
50,5
54,3
58,5
50,0
51,7
47,4
55,0
53,6
55,0

MOTORISTA
56,5
54,2
58,0
49,0
52,0
48,0
54,5
51,5
53,0

ESQUERDO
55,0
53,8
57,0
47,5
52,8
48,5
54,0
53,0
53,5

DIREITO
55,5
54,8
57,3
47,0
50,8
48,0
54,0
53,5
52,9

2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
1996
2005
2006
2007
2008

18.356
35.570
129.200
150.048
153.528
5.000
5.944
11.609
14.471
24.600
42.297
69.000
108.000
73.623
265.000
145.884
9.000

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

47,5
49,0
51,0
51,5
50,2
55,0
52,5
55,0
48,2
56,5
49,8
45,5
49,6
49,8
56,0
46,5
52,5

47,5
49,0
51,8
52,3
51,5
55,0
52,0
54,5
52,0
47,5
48,6
52,0
49,7
48,0
56,7
45,5
50,8

45,0
51,0
52,2
54,0
49,5
54,5
51,5
53,0
52,6
47,4
50,1
53,0
47,5
48,9
56,2
47,5
51,2

46,0
52,0
53,2
53,4
49,2
55,0
50,5
53,0
51,7
50,2
50,2
54,0
47,6
49,7
56,1
47,0
51,0

2009
2009
2010
2011
2011

41.000
108.000
111.000
111.435
137.644

II
II
II
II
II

50,0
51,5
52,5
56,5
50,5

49,6
50,0
52,0
55,5
52,5

47,4
50,5
50,0
54,0
52,0

47,8
50,0
49,5
53,0
53,0

MÉDIA
54,4
54,3
57,7
48,4
51,8
48,0
54,4
52,9
53,6
46,5
50,3
52,1
52,8
50,1
54,9
51,6
53,9
51,1
50,4
49,7
51,1
48,6
49,1
56,3
46,6
51,4
48,7
50,5
51,0
54,8
52,0

2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2004
2007
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013

33.141
57.144
79.505
101.327
250
831
21.955
23.058
27.251
68.705
96.992
76.880
57.339
60.753
38.040
49.154
75.281
3.700
18.897
38.000
38.107
44.000
8.500
13.878

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

51,9
50,0
49,0
53,0
51,5
50,5
56,0
56,0
48,5
52,0
55,3
58,4
46,9
48,1
54,8
54,7
55,9
48,0
48,0
52,5
50,3
47,3
47,5
53,5

50,7
48,0
48,0
51,5
54,0
50,0
56,5
55,0
49,0
50,0
54,9
58,7
46,5
57,8
57,3
54,4
55,6
58,3
48,5
53,0
49,3
47,4
47,3
53,5

51,4
47,0
47,5
50,0
52,5
49,0
55,5
49,0
50,5
50,5
57,3
63,0
47,5
60,3
55,3
56,4
53,4
54,0
47,5
52,3
48,2
48,0
49,7
51,5

51,3
48,3
47,9
51,0
52,5
49,5
55,9
52,5
49,8
50,3
56,6
60,7
47,2
56,4
55,3
55,5
54,2
54,5
47,9
52,3
48,8
47,6
48,4
52,1

51,2
48,0
47,0
49,5
52,0
48,5
55,5
50,0
51,0
48,5
58,9
62,6
47,7
59,3
53,7
56,6
51,8
57,8
47,7
51,5
47,5
47,5
49,0
50,0

Tabela 2 – Média dos ruídos nos pontos de coleta de dados no interior dos carros.
MODELO

RUÍDO (dB)
BANCO DIANTEIRO
PASSAGEIRO
MOTORISTA
51,8
51,9
51,7
51,2
51,5
53,0

I
II
III

BANCO TRASEIRO
ESQUERDO
DIREITO
51,9
52,0
50,4
50,3
53,2
53,0

Tabela 3 – Média geral dos ruídos nos pontos de coleta de dados no interior dos carros.
RUÍDO (dB)
BANCO DIANTEIRO
51,7

BANCO TRASEIRO
51,9

51,7

51,6

Após a análise de variância dos dados coletados nos quatro pontos estudados no interior
dos carros, constatou‐se que não existem diferenças estatísticas para os pontos analisados. As
diferenças entre os dados são apenas numéricas. A mesma conclusão foi obtida quando se
verificou a análise de variância dos dados de cada modelo. Também não foi detectada diferença
estatística entre os ruídos do mesmo ponto interior do automóvel estudado quando se levaram
em consideração os três modelos de carros analisados. Com 95 % de confiança, é possível afirmar
que o nível de ruído nos carros analisados não difere estatisticamente e nem entre a posição do
motorista e dos passageiros. Tal cenário indica que as propriedades acústicas dos três modelos
analisados são semelhantes. Além disso, as diferenças numéricas entre as médias das tabelas não
são percebidas pelo ouvido humano, uma vez que são inferiores a 3 dB (Do Canto et al, 2012). É

importante ressaltar que os resultados não representam a situação mecânica dos veículos e nem
o comportamento dos mesmos em movimento.
Ao analisar os dados, verificou‐se que a maior média do nível de ruídos não foi detectada
no carro com maior quilometragem e nem no carro mais velho. A média de ruído mais elevado
no interior dos carros foi 60,7 dB. Esse valor foi determinado a partir dos dados obtidos no carro
modelo III, ano 2007 e com 76.880 km rodados. É importante ressaltar que o carro mais velho é
de 1996, do modelo II e apresentou média de ruído igual a 48,6 dB. No carro mais rodado, o
hodômetro indicava 265.000 km. O carro tinha começado rodar em 2006. Ele apresentou média
de ruídos igual a 56,3 dB. O carro com menor nível de ruídos não está entre os mais novos que
são 2013 e dos três modelos analisados. Além disso, não está entre os carros com as mais baixas
quilometragens rodadas que são inferiores a 1.000 km. O carro com o menor nível de ruídos no
interior apresentou média de 46,5 dB com 18.356 km rodados e ano 2012. Os maiores ruídos nos
carros analisados podem estar ligados às condições mecânicas de funcionamento como desgaste
dos componentes, condições do silenciador de exaustão e do isolamento acústico. Segundo
(Lage, 2003), os ruídos do motor são transmitidos por via aérea e estrutural para o interior dos
veículos. Giuliani (2011) analisando ruídos no interior de ônibus urbano na cidade de Porto
Alegre obteve 75 dB como valor mínimo próximo ao assento do motorista. Dados obtidos por
Lage (2003), em vagões de trens, foram bem superiores aos dados do trabalho ora apresentado.
O autor obteve 95% dos dados de ruídos acima de 80 dB. Esse quadro mostra que o aumento
irrestrito do uso do veículo particular nos centros urbanos em detrimento do uso do transporte
coletivo de massa também tem uma vertente no conforto do cidadão.
Analisando os dados das tabelas apresentadas, constata‐se que o nível de ruído no
interior dos carros estudados está na faixa de ruídos de pavilhões fechados para espetáculos e
atividades esportivas de acordo com a NBR 10.152. Fica claro que o interior dos carros populares
da marca analisada não fornece o conforto acústico necessário para guiar, uma vez que essa é
uma atividade que requer atenção e concentração. Esses são fatores relevantes para garantir a
segurança do trânsito. Além disso, é importante ressaltar que os dados foram coletados com os
automóveis parados e apenas com o motor em funcionamento. Tais dados não representam o
nível de ruídos com o carro em movimento. O deslocamento do carro deve agravar o nível de
ruídos no interior em função do aumento dos giros do motor. Dados de Giuliani (2011), obtidos
em ônibus, mostraram que o nível de ruído aumentava quando o veículo entrava em movimento.
Os dados das Tabelas 1, 2 e 3 indicam que motoristas e passageiros de carros mil sofrem
os efeitos dos ruídos em engarrafamentos nos centros urbanos, o que representa riscos à saúde e
prejuízo a qualidade de vida. O nível de pressão sonora é a medida física preferencial para
caracterizar a sensação subjetiva da intensidade do som, sendo a grandeza mais adequada para
indicar a necessidade de melhoria efetiva da humanização acústica do ambiente interno de
carros populares. Não parece coerente reduzir a poluição sonora nas vias de tráfegos sem
procurar atender critérios de qualidade acústica no interior de automóveis compatíveis com
atividades que exigem concentração como ensino e aprendizagem. O nível de ruídos no interior
dos carros analisados demonstra que o desempenho acústico não é prática comum na indústria
automobilística e não foi aperfeiçoado ao longo dos anos. Os dados de ruídos coletados em
carros mais novos levam a essa constatação quando comparados com os dados dos carros mais
velhos. A importância fundamental do silêncio exigido para guiar um automóvel ou suportar os
congestionamentos é negligenciada na fabricação de carros populares.
CONCLUSÃO

O objetivo do presente trabalho não é detalhar a influência do ruído na saúde física e
mental do condutor e dos passageiros de carro popular, mas sim, mostrar que essas pessoas são
submetidas ao nível de ruído semelhante aos que ocorrem em pavilhões fechados para
espetáculos e atividades esportivas. O conforto acústico em carros populares não deve ser visto
como luxo ou algo supérfluo e sim, como uma necessidade relacionada com a saúde, o bem estar
e com a qualidade de vida dos usuários. O conforto de um carro envolve a emissão baixa de
ruídos para o seu interior. Muitas vezes é somente após a compra que passa a ser dada maior
atenção ao item conforto acústico. Nos carros analisados, constatou‐se que tanto o motorista
quanto os passageiros estão submetidos ao mesmo nível de ruídos, uma vez que não houve
diferença significativa entre os dados coletados no banco do motorista e nos bancos dos
passageiros. Além disso, observou‐se que o nível de ruídos nos três modelos pesquisados
pertence a mesma população com 95% de confiança. É importante ressaltar que os piores
resultados nos carros analisados não estão associados aos mais velhos e nem aos mais rodados.
Entre os carros com os menores dados de ruídos, observou‐se que não foram os automóveis mais
novos e nem os menos rodados. Os carros populares da marca pesquisada ainda carecem de
conforto acústico.
É importante que se continue fazendo pesquisas sobre os ruídos no interior dos carros
populares e que tecnologias novas sejam implantadas para melhorar a acústica desses
automóveis para preservar cada vez mais a saúde dos usuários, melhorar o conforto, a qualidade
do carro e contribuir para o desenvolvimento de normas para regulamentar a emissão de ruídos
para motorista e passageiro. Atualmente, não existe nenhuma norma brasileira para estabelecer
o limite de ruídos no interior dos carros populares. Além disso, as políticas públicas estão
voltadas apenas para redução de ruídos nas vias de trânsito sem nenhum avanço no controle da
poluição sonora no interior dos automóveis.
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RESUMO
A produção e uso desordenado de agrotóxicos
trouxeram danos para o meio ambiente e para o
homem. Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos para
a remoção destes compostos, entre eles destaca‐se a
biorremediação. Nesse sentido o presente estudo teve
como objetivo avaliar o poder de degradação dos
pesticidas metil paration e atrazina a partir do uso de
reatores em batelada agitada com biomassa dispersa
inoculados com a espécie fúngica Aspergillus niger AN
400. O estudo foi dividido em quatro etapas: cultivo,
produção e contagem do inoculo fúngico; preparo da
solução padrão de metil paration e atrazina, operação
em reatores em batelada sob agitação, de 80 rpm e, por

fim batelada com 150 rpm. Foi utilizado as bateladas em
rotações diferentes, para avaliar a transferência de
massa em cada uma. Foram analisadas as variáveis pH,
amônia, nitrato e as concentrações de atrazina e metil
paration em mg.L‐1. Os valores de pH oscilaram entre 4,3
a 6,3. Na batelada com 80 rpm houve remoção de 27%
de amônia, e quase 40% sob 150 rpm. Nas duas
bateladas houve remoção dos pesticidas, em 80 rpm
houve remoção de 40,23% de metil paration e 21,45%
de atrazina. E em 150 rpm, a remoção foi de 10,42% de
metil paration e 13,23% de atrazina; demonstrando
assim a eficiência do uso desses microorganismos para a
remoção
de
compostos
recalcitrantes.

PALAVRAS‐CHAVE: fungos, tratamento, biorremediação, meti paration, atrazina.

BIODEGRADATION OF SYNTHETIC WASTEWATER CONTAMINATED WITH METHYL
PARATHION AND ATRAZINE FOR Aspergillus niger AN 400 IN BATCH REACTORS IN SHAKEN
The production and use of pesticides disordered brought
harm to the environment and to humans. Many studies
have been developed for the removal of these
compounds, among them stands bioremediation.. In this
sense, the present study aimed to evaluate the power
degradation of the pesticide methyl parathion and
atrazine from the use of stirred reactors with dispersed
biomass inoculated with Aspergillus niger fungal species
AN 400 batch. The study was divided into four stages:
cultivation, production and counting of fungal inoculum;
Preparation of standard solution of methyl parathion
and atrazine operation in batch reactors with stirring, 80
rpm, and finally with 150 rpm batch. Batches at different

speeds was used to evaluate the mass transfer in each.
Variables, pH, ammonia and nitrate concentrations of
atrazine and methyl parathion in mg.L‐1 were analyzed.
The pH values ranged between 4,3‐6,3. In batch of 80
rpm was 27% removal of ammonia, and almost 40%
under 150 rpm. In the two batches was removal of
pesticides in 80 rpm was 40,23% removal of methyl
parathion and 21,45% of atrazine. And at 150 rpm, the
removal was 10,42% methyl parathion and atrazine
13,23%; thus demonstrating the efficiency of these
microorganisms for the removal of recalcitrant
compounds.

KEY‐WORDS: fungi, treatment, bioremediation, methyl parathion, atrazine.

BIODEGRADAÇÃO DE ÁGUA CONTAMINADA COM ATRAZINA E METIL PARATION POR
Aspergillus niger AN400 EM REATORES EM BATELADA AGITADA COM BIOMASSA DISPERSA
INTRODUÇÃO
A preocupação com o uso de agrotóxicos e as suas consequências ao meio ambiente e à
saúde humana aumentou desde o começo da Revolução Verde, em meados da década de 60
(LONDRES, 2011). Mesmo com o todos os riscos, de acordo com Caldas e Souza (2000), o uso de
pesticidas é ainda a principal estratégia no meio agrícola para o combate e a prevenção de
pragas. Entre alguns agrotóxicos comercializados destacam‐se a atrazina e o metil paration, os
quais
têm
os
respectivos
nomes
comerciais,
Gesaprim
e
Folisuper.
A estrutura química da atrazina (2‐cloro‐4‐etilamino‐6‐isoproprilamino‐s ‐ triazina)
contém um anel aromático hexamérico e simétrico,constituído por três átomos de carbono e três
de nitrogênio em posições alternadas (CAMARGO et al, 2011). A atrazina (ATZ) é um herbicida
seletivo recomendado para o controle de plantas daninhas, principalmente nas culturas de milho,
cana‐de‐açúcar e sorgo (BARBOSA et al, 2010). É pertencente à classe das s‐triazinas, sendo um
dos herbicidas mais utilizados no mundo (COELHO et al, 2012). Devendo‐se ao fato de ser
utilizado em sinergia com outros herbicidas, além do baixo custo (LAVÔR, 2010). Entretanto,
Lavôr (2010) ressalta que a atrazina apresenta grande potencial de contaminação de águas
subterrâneas, já Marinho (2009) justifica que isso é em virtude de diversas características, entre
elas: alto potencial de escoamento, elevada persistência em solos, solubilidade moderada em
água
e
hidrólise
lenta.
Outro pesticida também utilizado em larga escala é o metil paration, é classificado como
inseticida organofosforado (ARAÚJO, 2009). Spiro e Stigliani (2009) afirmam que os
organofosforados se quebram rapidamente em produtos inofensivos e são solúveis na água, por
isso são considerados não persistentes. Conforme Santos e Donnici (2007) a principal razão para
o sucesso dos compostos organofosforados como inseticidas é sua forte atividade biológica.
Estudos já estão sendo desenvolvidos em busca de métodos para degradação de
componentes químicos no ambiente. Para a remoção de pesticidas em efluentes de indústria,
destacam‐se os processos físico‐químicos e biológicos. Existe maior interesse no processo
biológico por este apresentar um custo menor em relação aos físico‐químicos (FREITAS et al,
2012). A biorremediação tem como agentes recuperadores os micro‐organismos (SOARES, 2011).
Nessa técnica o uso de fungos se torna mais vantajoso em relação às bactérias, devido as suas
características peculiares. De acordo com Rodrigues (2006), fungos suportam grandes mudanças
na concentração de matéria orgânica, toleraram variações de pH e temperatura, e ainda se
adaptam
as
variações
e
escassez
de
umidade
e
de
oxigênio.
Desta forma o estudo tem como objetivo avaliar a capacidade de remoção dos pesticidas
metil paration e atrazina, em reatores de batelada agitada com biomassa dispersa inoculados
com o fungo Aspergillus niger AN 400, sob rotação de 80 rpm e 150 rpm afim de verificar em qual
rotação por minuto há maior transferência de massa.

METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Tecnologia Ambiental no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (LATAM). O estudo foi realizado em 4 etapas
sucessivas descritas a seguir:
Cultivo, Produção e contagem do inóculo (Aspergillus niger AN 400) –
Os esporos de Aspergillus niger AN 400 foram cultivados em placas de Petri estéreis contendo 15
mL de meio de cultura Saboraud Dextrose, esterilizadas anteriormente a 121º C, durante 20
minutos. As placas permaneceram em uma temperatura média de 28º C, durante sete dias em
uma estufa bacteriológica. A remoção dos esporos das placas de Petri foi realizada com uso de
alça de Drigalsky e solução de Tween 80. Para a contagem dos esporos foi preparada uma
solução de esporos utilizando 50 μL de suspensão de esporos, previamente agitada em agitador
tipo Vórtex, acrescido de 950 μL de solução Tween 80, resultando em diluição de 1:20. Em
seguida, 20 μL da solução preparada foram transferidos para câmara de Neubauer, onde se
realizou a contagem dos esporos em microscópio óptico Bioval.
Preparo da Solução Padrão Metil paration e Atrazina e da água residuária sintética
Foi preparado um litro de solução padrão de metil paration e atrazina, com uma
concentração de 1500 ppm, cada um. Para auxiliar na diluição dos pesticidas foi acrescentado
400 ml de metanol, com uma concentração de 316,72 mg/L ,e o restante de água destilada.
A água residuária sintética que alimentou os reatores foi preparada com água destilada,
acrescida de 1 mL/L de Vischiniac e os pesticidas nas concentrações indicadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Concentração de metil paration e atrazina nas velocidades rotacionais de 80 rpm e 150
rpm.
Pesticidas

80 rpm

150 rpm

Concentração de metil paration (mg/L)

7,01

26,38

Concentração de atrazina (mg/L)

7,69

32,35

Fonte: Autor
Operação em reatores em batelada dispersa sob agitação.
Foram montados 56 reatores (28 reatores com fungos e 28 reatores controle), usando
frascos erlenmeyers, de volume total de 250 mL e volume útil de 150 mL, Figura 1, esterilizados
em autoclave e fechados com papel alumínio e TNT. O experimento foi realizado em dois
agitadores rotatórios com velocidade de 80 rpm e 150 rpm, respectivamente, a ± 30°C. Os
reatores foram cobertos com papel jornal para evitar a fotodegradação do meio a ser analisado.
A batelada foi conduzida em duplicata, nos tempos de reação de 0 h, 24h, 48h, 72h, 96h, 144h,
168 h e 192h. Foram realizadas análises de pH, amônia e nitrato de acordo com APHA (2005), e
as concentrações de metil paration e atrazina em mg.L‐1 em cromatógrafo líquido Shimadzu (20A
Prominence) com detector por arranho de diodo (SPD‐020A), duas bombas (LC‐20AT) com

eluição isocrática (Acetonitrila/água 70/30%) e fluxo 1ml/min, forno (CTO‐20A), desgaseificador
(DGU‐20A3), coluna Hichrom 5 C18, 25 cm x 4,6 mm, conforme Sampaio (2006).
Figura 1 – Reatores da batelada dispersa agitada

Fonte: Autor (2014)

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Não se observou grandes mudanças de pH nos resultados obtidos (Figura 2). Nos reatores
com velocidade de 80 rpm, o pH variou entre 4,5 (24 horas) 6,3 (192 horas). E nos reatores com
150 rpm a variação foi de 4,3 (0 hora) a 4,5 (168 hora). De acordo com Griffin (1994 apud
FREITAS, 2013), o pH ótimo para o desenvolvimento dos fungos filamentosos estaria entre 4 e 6,
mas estes podem tolerar variações de pH entre 2 e 9.

Figura 2‐ Variação do pH nos reatores em batelada com biomassa dispersa agitada com 80 rpm e
150 rpm

Fonte: Autor (2014)
Em 80 rpm, nas 48 horas houve diminuição do pH,o que pode ter ocorrido devido à
degradação de matéria orgânica, pois o Aspergillus níger produz ácidos orgânicos, tornando o
meio ácido. A partir das 72 horas de reação, o pH começou a aumentar, chegando ao valor de
6,3. Silva et al (2012) analisaram a remoção de fenol por Aspergillus ornatus com batelada
agitada de 150 rpm, tendo a sacarose como cossubstato. Nos seus experimentos o pH foi
decaindo ao longo dos dias, chegando até 2,4. Neste caso a presença da sacarose auxiliou no
metabolismo do fungo. Já nos estudos de Freitas (2013), analisando remoção de metil paration
em batelada agitada com biomassa dispersa e contendo 1 ml/L de etanol, os valores do pH
iniciaram próximos de 5, entretanto foram aumentado para 6,5 e 6,3; no 21º e no 30º dia,
respectivamente. Silva et al (2012) afirma que esse aumento no pH pode estar relacionado com o
que Lopes et al (2012) afirmaram no seu estudo de remoção de macronutrientes de efluente da
indústria de castanha de caju por uso de reator anaeróbio com fungo. Que o aumento do pH
pode estar associado ao consumo dos ácidos orgânicos, após a exaustão do cossubstrato.
No que concerne à variação de amônia, observou‐se que as concentrações, nas duas
velocidades, diminuíram. Sob 80 rpm a remoção foi de 27% e em 150 rpm a remoção foi de
38,8%, conforme Figura 3. Para Santaella (2002), na fase anabólica, os fungos usam a amônia
produzida no catabolismo, ou existente no substrato, para a biossíntese de monômeros protéicos
e ácidos nucléicos. O consumo da amônia foi mais acentuado entre as primeiras 24 horas,
variando entre 32,19 ‐16,36 mg/L (remoção de 49,18%) em 80 rpm; e 39,6 – 25,4 mg/L (remoção
de 35,86%) em 150 rpm. Na remoção de amônia analisada Freitas (2013), nos seu estudo sobre a
degradação de metil paration, os valores nos reatores com biomassa dispersa variam entre 43% a
75%, tendo etanol como cossubstrato. Já no reator com biomassa imobilizada a maior remoção
chegou a 93%.

Figura 3 ‐ Variação da concentração de amônia nos reatores em batelada com biomassa dispersa
agitada com velocidade de 80 rpm e 150 rpm.

Fonte: Autor (2014)
Em ambas as velocidades, não houve grandes variações na concentração de nitrato. Em
80 rpm, ficou entre 0,2 – 0,3 mg/L; e em 150 rpm, 0,5 – 0,6mg/L. Evidenciando assim, a
preferência da espécie fúngica em utilizar a amônia como fonte principal de nutrientes.
Nos estudos de Silveira (2013), utilizando Aspergillus niger AN 400 na degradação do 2,4 –
dinitrofenol em bateladas sequenciais com biomassa imobilizada, observou‐se que no primeiro ciclo
houve aumento de amônia e nitrato de forma similar. Este aumento da concentração de amônia pode ser
é oriundo do nitrogênio das células que formam o biofilme que possivelmente desprenderam‐se. O
desprendimento do biofilme favorece as taxas de transferência de oxigênio para o biofilme autotrófico
elevando as taxas de nitrificação aumentando a concentração de nitratos. Já no segundo ciclo, com o
fungo já adaptado ao meio imobilizado, houve aumento de amônia, e diminuição na concentração de
nitrato. Neste caso, a preferência do fungo foi pelo nitrato. Evidenciando assim, que a fonte de nutrientes
para
o
fungo
vai
depender
das
condições
em
que
ele
esta
submetido.
Para a remoção dos pesticidas de acordo com a Figura 4, a remoção do metil paration foi de
40,23% em 80 rpm e 10,42% em 150 rpm. E a eficiência de remoção da atrazina foi de 21,45% em 80 rpm
e 13,23% em 150 rpm. As maiores remoções foram na velocidade mais baixa, sob 80 rpm, o que torna os
resultados interessantes. Pois eram esperados maiores remoções com uma velocidade mais alta, devido a
maior transferência de massa no meio. Este fato pode estar relacionado com as diferentes concentrações
iniciais dos pesticidas. Com a velocidade de 80 rpm foi acrescentado menos de 8 mg/L de cada pesticida,
já em 150 rpm, foi acrescentado 26,38 mg/L de atrazina e 32,35mg/L de metil paration. Altas
concentrações do pesticida podem ter limitado o crescimento do fungo, e consequetemente diminuído a
sua
eficiência
de
remoção.
Isso foi verificado no estudo de Sampaio (2006) sobre a remoção de metil paration e atrazina em
reatores com biomassa agitada com fungo em 200 rpm. Ao utilizar 0,21 mg/L de metil paration houve 51%
de remoção, já em uma concentração de 19,14 mg/L a eficiência de remoção foi bem menor. Foi
inoculada a mesma quantidade de esporos, então provavelmente o excesso do substrato, no caso o
pesticida, funcionou como inibidor.

O maior valor de remoção do metil paration (40,23%) comparado com o da atrazina
(21,45%) na velocidade rotacional de 80 rpm pode estar relacionado como o fato de que atrazina
é um composto mais recalcitrante do que o metil paration. De acordo com Colla et al 2008, a
atrazina é altamente recalcitrante, devido a sua estrutura química ter a presença de um anel
triazínico substituído com cloro, etilamina e isopropilamina. Martins et al., (2009) avaliaram a
biodegradação de atrazina em reatores em batelada aerada com água sintética, com inóculo de
Aspergillus niger AN 400, sendo a concentração de atrazina igual a 15 mg/L. O experimento foi
conduzido em 35 dias de reação, tendo um TDH de 8 horas. Mesmo se tratando de um composto
altamente recalcitrante, os resultados apontarem que no 5º dia de reação houve a melhor
remoção de atrazina totalizando 79% e ao final do experimento a remoção foi de 43%. Ruiz et al
(2009) ao analisarem a biodegradação do herbicida atrazina na água utilizando microrganismos
(fungos e bactérias) presentes em filtros biológicos de carvão em condições de laboratoriais,
também conseguiram boas remoções do composto estudado. Com a agitação de 150 rpm e
utilizando galão de 4 L âmbar, em um período de 70 dias houve 68% de degradação da atrazina.
Nos estudos de Kapdan e Kargi (2002 apud SAMPAIO, 2006), os autores empregaram a
espécie fúngica Coriolus versicolor, para descoloração do corante têxtil em reator biológico de
contato com rotação (Biodiscos), com velocidade rotacional de 10 a 40 rpm, e utilizando glicose
como cossubstrato. Encontrou‐se melhor remoção do corante usando 10 g/L, de glicose. E nas
velocidades entre 30 e 40 rpm (75%), enquanto que entre 10 e 20 rpm a remoção de cor foi de
apenas 35%. Desta forma, pode‐se obter boas remoções até mesmo em velocidades menores
que 80 rpm, a qual teve melhor eficiência no presente estudo.
Ainda no estudo de Sampaio (2006) sobre a remoção de metil paration e atrazina em
reatores com biomassa agitada com fungo com 200 rpm, utilizou metil paration com
concentração de 24,89mg/L e o percentual de remoção chegou a 43%. A alta remoção foi
favorecida pela presença da glicose (0,5 g/L) nesses reatores. De acordo com Grifin (1994) as
moléculas grandes e de difícil degradação, necessitam de uma fonte primária de carbono, para
que os fungos consigam realizar a biodegradação.

Figura 4 ‐ Variação da concentração de pesticidas nos reatores em batelada com biomassa
dispersa agitada com velocidade de 80 rpm e 150 rpm.

Fonte: Autor (2014)
Silveira (2013), utilizando o fungo Aspergillus niger AN 400 na remoção do 2,4 –
dinitrofenol em bateladas com biomassa dispersa teve 11,65% de eficiência ao longo de 144
horas de reação. Quando foi adicionado 0,5g/L de glicose, a eficiência aumentou para 23,54%.
Ressaltando assim a importância da presença de um cossubstrato para auxiliar na degradação de
compostos inertes. Recomenda‐se nos próximos estudos a utilização de outros cossubstratos em
diferentes concentrações para avaliar o metabolismo da espécie fúngica. Nos reatores controles,
sem a presença de fungos, todas as características permaneceram iguais em todos os tempos de
reação.

CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos foi demonstrado que o uso do fungo Aspergillus niger AN 400 foi
eficiente da remoção dos pesticidas metil paration e atrazina, chegando a remoções de até
40,23% de metil paration. Concentrações mais elevadas dos pesticidas acabaram limitando o
desenvolvimento do fungo, e diminuindo a eficiência de remoção. Recomenda‐se testar outras
concentrações de pesticidas, assim como também acrescentar outros cossubstratos na água
residuária.
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RESUMO
O acesso a água em qualidade é restrito ou até
mesmo inacessível, além de ser uma das grandes
preocupações dos ambientalistas. Para tanto, dividido
em tópicos, tenta-se perceber como está o atual
estado dos recursos hídricos na cidade de Quixadá,

localizada no estado do Ceará, e relaciona-lo com a
população, conhecer principais métodos de
preservação e entender os meios de tratamento
adequados.

PALAVRAS-CHAVE: água, ambientalistas, recursos hídricos, população, Quixadá.

WATER RESOURCES IN QUIXADÁ-CE: A SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEM
ABSTRACT
Access to water quality is restricted or even inaccessible,
besides being a major concern for environmentalists. To
this end, divided into topics, we try to understand how
the current state of water resources in the city of

Quixadá is, located in the state of Ceará, and relates it to
the population, knowing the main methods of
preservation and understand the adequate treatment.

KEY-WORDS: water, environmentalists, water resources, population, Quixadá.

RECURSOS HÍDRICOS EM QUIXADÁ: UM PROBLEMA SOCIOAMBIENTAL
INTRODUÇÃO
Quixadá é um município brasileiro do Estado do Ceará localizado na Mesorregião dos Sertões Cearenses e
Microrregião do Sertão Central. Segundo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2010) a
cidade possui uma população de 80.604 mil habitantes distribuídos numa área de 2.019,822 km²,
tornando o décimo município mais populoso do Ceará e o primeiro da Mesorregião dos Sertões
Cearenses. Nota-se também uma região rica em inselbergues. Inselbergues são ilhas de rochas, cuja
evolução se faz em função de uma erosão específica de clima seco, a esfoliação e esferoidal. Esse termo
(inselbergue) foi introduzido pelo geólogo alemão Friedrich Born em 1900 para caracterizar montanhas
pré-cambrianas, geralmente monolíticas, de gnaisse e granito (GUERRA, 2001).

Há múltiplos aspectos da água enquanto recurso socioambiental, como um recurso natural ao
qual se atribui relevante valor econômico e social, e que constitui objeto de disputas e conflitos
politicamente significativos. Segundo VARGAS é possível distinguir grandes categorias de
utilização social da água, as quais são: 1) alimentação e higiene; 2) produção industrial; 3)
geração de energia; 4) irrigação; 5) navegação; 6) pesca e lazer; 7) evacuação e diluição de
esgotos; 8) drenagem e controle de enchentes; 9) luta contra incêndios; 10) preservação do
ambiente aquático e da paisagem.
Como mostra na Figura 1, a disponibilidade de água salinizada mundialmente é de 97,5% e de
água potável é de 2,5%, sendo que 1,7% dela está armazenada na forma de geleiras e calotas
polares. Sendo apenas 0,8% para consumo, mas de fácil acesso o número ainda é bem menor,
chegando a 0,0001%. A situação brasileira já está de certo modo confortável, relacionando-se a
situação de outros países.
Figura 1 – Distribuição de água em nosso planeta.

Fonte: Grassi, 2001.

Devido ao crescimento da população (Tabela 1), a demanda de recursos para consumo é
aumentada, assim como o consumo de água. A água tanto é um bem essencial à vida quanto
para diversas atividades econômicas. Assim, é impossível fazer uma listagem completa dos
diversos usos econômicos e sociais da utilização dos recursos hídricos.
Então, aumentando a população, a água utilizada para suprir os itens acima citados é também
aumentada. Assim, concluísse que população e recursos hídricos são diretamente proporcionais,
pois quando um cresce o outro tende a crescer ou quando um caí ou outra tende a cair.
Tabela 1 – População Residente-1991/2000/2010
População
1991
Total
72.224
Urbana
39.404
Rural
32.820
Homens
35.564
Mulheres
36.660
Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991/2000/2010

2000
69.654
46.888
22.766
34.214
35.440

2010
80.604
57.485
23.119
39.769
40.835

Poluição da água é a introdução de partículas estranhas ao ambiente natural, bem como induzir
condições em um determinado curso ou corpo de água, direta ou indiretamente, sendo por isso
potencialmente nocivos à fauna, flora, bem como populações humanas vizinhas a tal local ou que
utilizem essa água. No Brasil, 47,8% dos municípios não têm esgoto, o que afeta diretamente a
qualidade das águas de rios, mares e lagoas das cidades brasileiras (segundo relatório do IBGE,
2000).
Existem três formas principais de contaminação de um corpo ou curso de água, a forma química
a qual altera a composição da água; a física não reage com a água, mas afeta a vida do
ecossistema e tem a biológica que consiste na introdução de organismos ou micro-organismos
estranhos ao ecossistema ou o aumento danoso do mesmo ser já existente naquele ambiente.
Segundo a FIOCRUZ (Fundação Osvaldo Cruz) não é nenhuma novidade que a água do planeta
está correndo um sério risco. Os diversos fatores, protagonistas para esse problema foram
executados por quem mais deveria protegê-lo: O homem. Os desperdícios, a poluição dos rios, as
agressões à camada de ozônio veem destruindo o recurso mais importante para a nossa
sobrevivência. Tais agressões foram de efeito tão negativo que para consertar levaria o dobro do
tempo gasto no processo de destruição. Mas, nem tudo está perdido. A solução que nos resta é
a que deveria ter sido seguida desde as primeiras civilizações: A preservação. A responsabilidade

é de todos nós seres humanos promover um ambiente equilibrado e assegurar uma vida
saudável no meio em que vivemos.
De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 m³/pessoa/mês
(cerca de 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene). No
entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros/dia. Gastar mais de
120 litros de água por dia é jogar dinheiro fora e desperdiçar nossos recursos naturais.
Com base em dados fornecidos pela CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará) o
tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são realizados com a
água, para que se torne uma água potável. Os estágios são divididos em: floculação, filtração,
cloração e fluoretação.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa fundamentou-se na quantidade considerável de poluentes liberados nos rios e lagos
da cidade de Quixadá. Os métodos utilizados serão feitos em diferentes etapas. Primeira etapa, é
a realização de pesquisas bibligráficas e acadêmicas. Na segunda etapa será realizada análises da
água dos afluentes localizados na região urbana da cidade, em um curto prazo, para verificar o
nível de poluição. Durante a terceira etapa, após verificar a situação dessas bacias hidrográficas
será realizada pesquisas para buscar formas de diminuir a poluição desses locais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletas três amostras para serem analisadas em laboratório, de afluentes que ficam
dentro e próximos à cidade, são eles Açude do Eurípedes, Lagoa (chamada popularmente assim)
e Açude Cedro. (Tabela 2)
Esses parâmetros são comumente usados para mostrar o nível de poluição de afluentes
(RESOLUÇÃO N°357, DE 17 DE MARÇO DE 2005). Pela localização dos afluentes onde as amostras
foram coletadas os valores eram para ter sido maiores, mas como foi coletado no período da
chuva e a localização de coleta, ficaram alterados.
A presença de fósforo pode ser de origem de despejos domésticos e/ou industriais, detergentes,
excremento de animais e dissolução de compostos do solo. Em altas concentrações contribui
para a proliferação de algas e o processo de eutrofização. A eutrofização é o aumento da
concentração de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, nos ecossistemas aquáticos,
ocasionandoo excessivo crescimento de macrófitas aquáticas e/ou algas. Este processo tem
como conseqüência uma progressiva degradação da qualidade da água do reservatório, onde o
ecossistema aquático passa de oligotrófico, condição mais amena, para eutrófico ou
hipereutrófico, estágio mais avançado de eutrofização (Esteves, 1998).

Nitrato e nitrito são um indicador da qualidade da água, vem da matéria orgânica em
decomposição de fontes como esgoto doméstico e em altas concentrações se tornam tóxicos
para a saúde humana.
O Açude Eurípedes está em um nível elevado no processo de eutrofização, já os outros dois estão
em processo de eutrofização, mas ainda não estão em níveis preocupantes.
Tabela 2 – Análise química dos recursos hídricos da cidade de Quixadá.
Parâmetros

Açude Eurípedes

Lagoa

Açude Cedro

Valores
aceitáveis

Fósforo Total (mg/l)

2,56

1,13

1,08

0,05

Nitrato (mg/l)

0,285

0,004

0,006

10,0

Nitrito (mg/l)

0,0032

0,0020

0,0044

1,0

Fonte: Autora do artigo (2014)
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Deve serem feitas outras análises dos rios e açudes de Quixadá, em períodos curtos por alguns
anos, para analisar-se melhor a qualidade da água e identificar o nível de eutrofização dos
mesmos, para se obter resultados mais precisos.
A respeito da água ser um recurso ambiental, sua importância como bem essencial à vida, ao
desenvolvimento econômico e ao bem-estar social faz com que requeira uma gestão e uma
legislação especiais, voltadas para as suas características singulares. Os novos conceitos que
norteiam as leis nacional e estaduais de recursos hídricos das últimas décadas surgiram da
necessidade de controlar o consumo da água e evitar uma crise de qualidade e quantidade,
nascida do uso excessivo e mal organizado dos recursos hídricos, um dos elementos vitais para a
vida humana.
Pelo que podemos ver, apesar da água ser um bem limitado, a população não cuida desse bem
tão precioso. No trabalho acima é colocada a situação dos recursos hídricos na cidade de
Quixadá, que há um nível crítico de poluição nos afluentes, por descuido e falta de educação
ambiental da população. Ela é a base da pirâmide, é aquela que cuida, que maltrata e restaura.
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RESUMO
Durante muito tempo, as pessoas tiveram a água como
um bem infinito, o que ocasionava um uso desregrado
dessa preciosidade e, com o tempo, causou uma queda
drástica nos níveis de água potável disponível no
mundo. O crescimento populacional provoca uma maior
demanda de alimentos e, consequentemente, exige
mais da irrigação. Além disso, tem‐se como a agravante
a irregularidade espaço‐temporal das precipitações,
como é o caso do Vale do Piancó, que por situar‐se no
Sertão Nordestino, acaba sofrendo com a escassez de
água. Diante disso, buscou‐se considerar a prática de

reúso de água para aplicação na irrigação como forma
de atenuar tal necessidade. Assim, os esgotos tratados
têm um papel fundamental no planejamento e na
gestão sustentável dos recursos hídricos. Agem como
um substituto para o uso de águas destinadas a este fim.
Pois eles reduzem a demanda sobre os mananciais de
água devido à substituição da água potável por uma
água de qualidade inferior, fazendo com que grandes
volumes de água potável possam ser economizados a
partir desta prática.

PALAVRAS‐CHAVE: Potencial do Reúso, Irrigação, Vale do Piancó.

SIMULATION OF THE POTENTIAL FOR REUSE WASTE WATER TRATED FOR IRRIGATION OF
CULTURES IN THE REGION OF THE PIANCO’S VALLEY
ABSTRACT
For a long time, people have had water as an infinite
good, which caused an unruly use of this preciousness
and, over time, caused a drastic drop in the levels of
drinking water available in the world. Population
growth leads to a large demand for food and thus
require more irrigation. Moreover, it has been as
aggravating the spatial‐temporal irregularity of rainfall,
as is the case of Piancó Valley, which is located in
Northeastern Sertão, just suffering from water scarcity.
KEY‐WORDS: Potential for Reuse, Irrigation, Valley Piancó.

Therefore, we decided to consider the practice of reuse
water for irrigation as a way to alleviate this need. Thus,
the treated sewage became a great key in planning and
sustainable management of water resources. They act
as a substitute for the use of water for this purpose,
because they reduce the demand on water sources due
to the replacement of drinking water by a lower quality
water, causing a large volumes of potable water can be
saved from this practice.

SIMULAÇÃO DO POTENCIAL DE REÚSO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS TRATADAS PARA IRRIGAÇÃO
DE CULTURAS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ – PB
INTRODUÇÃO
A água é o bem natural de maior abundância na terra, porém, apesar da grande oferta,
este é um recurso finito que vêm preocupando a população mundial, pois devido ao crescimento
populacional e aumento das atividades econômicas ocorreu uma elevação descontrolada na
demanda hídrica. O confronto entre disponibilidade e demandas hídricas indica que em certas
regiões do país há situações críticas de atendimento às demandas, como é o caso das bacias
hidrográficas do Atlântico Leste Oriental (ANA, 2013).
A agricultura é o uso que exige uma demanda maior de água, comparado às outras
atividades como, por exemplo, o consumo humano. Segundo a Organização das Nações Unidas
(2012), a agricultura é responsável por cerca de 70% da exploração global de água doce (e pode
chegar a 90% em algumas economias em rápido crescimento).
Do total de água existente no Brasil, 64,7% é gasta no setor agrícola, 24,9% usada para o
consumo humano e dessedentação de animais e 13,9% utilizada no setor industrial. Dessa forma,
apesar de uma aparente abundância do recurso água, sua distribuição é muito irregular (TUNDISI,
2003), sendo a região Nordeste a mais afetada com essa má distribuição.
A Lei Federal nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, em seu Capítulo II, Artigo 20, Inciso 1,
determina, entre os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, “assegurar à atual e às
futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos
respectivos usos’’. Para tanto, tem‐se buscado alternativas que garantam tal disponibilidade,
sendo uma delas o reúso de águas residuárias na agricultura.
A proposta é que a água que seria tratada e lançada no rio vai ser novamente utilizada,
para múltiplas atividades. Sendo assim, o reúso em suas várias áreas de desempenho, mostra‐se
um mecanismo eficiente e de baixo custo. Contudo, o Brasil possui pouca regulamentação e
normatização técnica própria para o sistema de reúso da água, o que afeta a propagação e
fixação da prática no país.
Diante do exposto, objetiva‐se com este trabalho, calcular o potencial de reúso de águas
residuárias tratadas para irrigação de culturas da região do Vale do Piancó – PB, utilizando como
base de cálculo o confronto entre as demandas hídricas de abastecimento e as demandas
hídricas de irrigação.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido mediante simulação de uma situação hipotética que
considera as seguintes condições de contorno:

A área escolhida como caso de estudo foi o Vale do Piancó, região composta por 18
municípios (Aguiar, Boa Ventura, Conceição, Coremas, Curral Velho, Diamante, Ibiara, Igaracy,
Itaporanga, Nova Olinda, Olho d’Água, Pedra Branca, Piancó, Santa Inês, Santana de Mangueira,
Santana dos Garrotes, São José de Caiana e Serra Grande). Tal região apresenta baixo índice
pluviométrico, apresentando precipitação média anual de 897 mm e tendo sua quadra chuvosa
entre os meses de janeiro a abril, conforme evidencia‐se pela série histórica de precipitação da
AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA, 2014).
Para o estudo em questão, foi considerada a hipótese que todas as cidades supracitadas
possuiriam 100% de esgotamento sanitário, 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento, a
nível secundário, para que todo o efluente fosse reutilizado na irrigação no período seco.
O cálculo do volume de água de reúso foi calculado a partir da demanda hídrica da
população urbana dos municípios, obtida a partir dos dados do Atlas de Abastecimento Urbano
(ANA, 2010) e considerando um índice de retorno de 80%. Os dados de população e demandas
hídricas são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 ‐ População Urbana e Total e Demanda Hídrica Urbana.
Cidades do Vale do Piancó

População
Urbana*

População
Total*

Demanda Hídrica
Urbana** Cenário
2015 ‐ l/s

Demanda Hídrica
Urbana** Cenário
2015 ‐ m³/ano

Aguiar

2.701

5.530

4

126144

Boa Ventura

3.522

5.751

11

346896

Conceição

11.433

18.363

29

914544

Coremas

11.419

15.149

32

1009152

Curral Velho

1.410

2.505

4

126144

Diamante

3.818

6.616

10

315360

Ibiara

3.686

6.031

10

315360

Igaracy

4.121

6.156

12

378432

Itaporanga

17.629

23.192

44

1387584

Nova Olinda

3.227

6.070

10

315360

Olho d'Água

3.868

6.931

8

252288

Pedra Branca

2.365

3.721

6

189216

Piancó

11.278

15.465

26

819936

Santa Inês

1.430

3.539

3

94608

Santana de Mangueira

2.231

5.331

5

157680

Santana dos Garrotes

3.736

7.266

11

346896

São José de Caiana

2.729

6.010

7

220752

Serra Grande

1.776

2.975

5

157680

Total
*IBGE (2010); **ANA (2010).

92.379

146.601

237

7.474.032,00

Outra condição de contorno foi a consideração de que todo o efluente tratado seria
canalizado e encaminhado para os Perímetros Irrigados de Piancó II e Piancó III, localizados nos
municípios pertencentes a área de estudo, a saber: Boa Ventura, Diamante, Ibiara, Itaporanga e
Piancó, totalizando uma área irrigável de 1750 hectares.
Tabela 2 – Perímetros irrigados existentes no Vale do Piancó.
Perímetro

Município

Área
Irrigável
(ha)

Área
implantada
total (ha)

Piancó II

Boaventura,
Diamante,
Ibiara e
Itaporanga

1000

1000

750

300

Itaporanga e
Piancó
Fonte: ANA (2014).
Piancó III

Fonte Hídrica

Rio Piancó perenizado pelos
Açudes Santa Inês, Serra
Vermelha, Video, Piranhas,
Poço Redondo, Vazante e
Bruscas

Sistema de
Irrigação

Aspersão

Aspersão e
microaspersão

Para cálculo da demanda hídrica de irrigação, foi utilizada a demanda hídrica específica de
0,5 l/s.ha, considerada referência para projetos de planejamento de irrigação no Nordeste.
Admite‐se que tal demanda específica é bastante subjetiva, devendo‐se, em estudo posteriores,
considerar aspectos referentes a teor de umidade dos solos, temperatura, umidade do ar,
precipitação pluviométrica, evapotranspiração das culturas, etc.
Ao final das estimativas das demandas hídricas, foi realizado o confronto entre o volume
gerado de água de reúso tratada e a demanda hídrica de irrigação, observando a porcentagem de
atendimento da demanda hídrica de irrigação que poderia ser suprida com a água de reúso.
ASPECTOS TÉCNICOS DO REÚSO
A ONU recomenda que em nenhuma atividade que tolere água de qualidade inferior deva
ser utilizada água de boa qualidade. As águas de inferior qualidade podem advir de várias fontes,
dentre estas, do reúso de águas residuárias.
A água de reúso é regulamentada pela Resolução Nº 54 (2006) do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos – CNRH, como a água residuária, águas descartadas e efluentes, que se
encontram dentro dos padrões exigidos para utilização nas modalidades pretendidas. Nesta
Resolução, em seu artigo 3°, o CNRH admite o reúso direto não potável de água nas seguintes
categorias:
I ‐ reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de irrigação paisagística, lavagem
de logradouros públicos e veículos, desobstrução de tubulações, construção civil, edificações,
combate a incêndio, dentro da área urbana;
II ‐ reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reúso para produção agrícola e
cultivo de florestas plantadas;

III ‐ reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso para implantação de projetos de
recuperação do meio ambiente;
IV ‐ reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, atividades e operações
industriais; e,
V ‐ reúso na aquicultura: utilização de água de reúso para a criação de animais ou cultivo de
vegetais aquáticos.
Como desdobramento da Resolução nº 54/2005, em 2010, diretrizes e critérios para a
prática de reúso direto não potável de água na modalidade agrícola e florestal foram
estabelecidos por meio da Resolução nº 121 do CNRH. Nesta Resolução foram destacados
principalmente aspectos sobre a caracterização e monitoramento periódico da água de reúso,
restrições ambientais e atribuições de responsabilidade (GONDIM FILHO, 2011).
A norma ABNT NBR 13.969/1997 estabelece que não se pode praticar o reúso da água,
mesmo desinfetado, para a irrigação de hortaliças e frutas de ramas rastejantes. O reúso da água
é permitido para plantações de milho, trigo, arroz, café e outras árvores frutíferas, via
escoamento no solo, tomando‐se cuidado de interromper a irrigação pelo menos 10 dias antes
da irrigação.
O cultivo de culturas não destinadas à alimentação ou mesmo de grãos que não são
ingeridos crus e precisam passar por cozimento antes do consumo pela população é uma
atividade em que não há necessidade de uso de uma água de ótima qualidade. Logo, o reúso
agrícola surge como solução para suprir boa parte da quantia de água que a irrigação demanda,
tornando‐se uma alternativa eficiente, haja visto suprir todas as necessidades das culturas e não
comprometer a saúde humana quando empregada de forma correta, além de econômica,
levando em consideração que a água potável é um recurso caro. Porém, no Brasil existe pouca
legislação e normatização técnica específica para sistemas de reúso da água, o que vem
prejudicando a disseminação e implantação da prática no país. Isso se deve pelo
desconhecimento dessa tecnologia e por motivos de ordem sócio‐cultural.
Segundo Gondim Filho (2011), na evolução do processo legal que se desdobra, é
importante que resoluções e leis considerem a experiência dos países que já praticam a atividade
de reúso, porém, adequando‐as à realidade do Brasil, considerando desde as características das
fontes de águas residuárias (geradas em estações de tratamento de esgotos, indústrias, etc.), até
as condições observadas no meio rural do País.
Tal prática, já é bem comum em países desenvolvidos, tais como Estados Unidos, Israel,
Japão, dos quais já possuem um acervo científico e legal sobre o tema. De acordo com Braddock
& Downs (2001 apud Bertoncini, 2008), na Austrália, áreas de 600 hectares cultivadas com cana‐
de‐açúcar estão sendo irrigadas com efluentes de tratamento de esgoto. A utilização dos
efluentes proporcionou aumento de 45% da produção e 62,5% da produção de açúcar.
Uma vez que ainda não existe uma legislação que regulamente os parâmetros para
tratamento da água para reúso, o mercado tem adotado os critérios estabelecidos pela norma

ABNT NBR 13.969 de setembro de 1997. As aplicações e padrões de qualidade descritos pela
norma são apresentados na Tabela 3, estando o reúso agrícola classificado na classe 4:
Tabela 3 – Aplicações e padrões de qualidade da água de reúso.
Água de Reúso

Aplicações

Classe 1

Lavagem de carros e outros usos com
contato direto com o usuário.

Classe 2

Lavagem de pisos, calçadas e irrigação
de jardins, manutenção de lagos e
canais paisagísticos, exceto chafarizes.

Turbidez < 10 uT
Coliformes termotolerantes < 500 NMP/100 ml
Cloro residual superior a 0,5 mg/l

Classe 3

Descargas em vasos sanitários.

Turbidez < 5 uT
Coliformes termotolerantes < 500 NMP/100 ml

Irrigação de pomares, cereais,
forragens, pastagem para gados e
Classe 4
outros cultivos, através de escoamento
superficial ou por sistema de irrigação
pontual.
Fonte: ABNT NBR 13.969/1997.

Padrões e qualidade
Turbidez < 5 uT
Coliformes termotolerantes < 200 NMP/ 100 ml
Sólidos dissolvidos totais < 200 mg/l
pH entre 6 e 8
cloro residual entre 0,5 mg/l a 1,5 mg/l

Coliformes termotolerantes < 5000 NMP/ 100 ml
Oxigênio dissolvido < 2,0 mg/l

Ainda assim, segundo Nuvolari et al. (2007), essa atividade é exercida na agricultura de
forma informal e sem as devidas fiscalizações de saúde pública e ambiental adequadas, podendo
fomentar impactos ambientais e riscos para a saúde da população, entre eles: comprometimento
da saúde pública; contaminação do solo; contaminação do lençol freático; acúmulo de nitratos,
compostos tóxicos, orgânicos e inorgânicos; acúmulo de contaminantes químicos no solo;
aumento significativo de salinidade em camadas insaturadas; problemas sanitários pela
contaminação de culturas, água, solo e ar, através de microrganismos patogênicos.
Há controvérsias em relação à definição dos riscos aceitáveis no reúso, ou seja, quanto
aos padrões de qualidade, microbiológicos e físico‐químicos, e graus de tratamentos requeridos
para a garantia da saúde pública. A Organização Nacional da Saúde (OMS) adota recomendações
mais tolerantes no que diz respeito aos padrões, enquanto outros países, como Estados Unidos e
Israel, adotam critérios mais restritivos, o que torna um impasse para definir as limitações da
irrigação agrícola com águas recuperadas.
A irrigação utilizada de forma racional pode promover uma economia de
aproximadamente 20% da água e 30% da energia consumida. Do valor relativo à energia, a
economia de 20% seria devido a não aplicação excessiva da água e 10% devido ao
redimensionamento e otimização dos equipamentos utilizados (LIMA, FERREIRA e CHRISTOFIDIS,
1999 apud RIGHES, 2006).
Outro ponto que se deve considerar é o desperdício da água nos sistemas públicos de
abastecimento. Estima‐se que no Brasil esse desperdício pode chegar a 45% do volume ofertado

à população, o que representa cerca de 4,68 bilhões de m3 de água produzidos por ano.
Adotando‐se uma meta de 25% de perdas que representaria cerca de 2,08 bilhões de m3 de água
ao ano, poder‐se‐ia economizar algo em torno de R$ 1,02 bilhão por ano (IBGE, 2000).
De acordo com Nuvolari et al. (2007), os efluentes são ricos em micro e macronutrientes
responsáveis pela fertirrigação em potencial do solo. Essas águas podem conter de 200 a 400
mg/L de sais e cerca de 300 mg/L de sólidos dissolvidos inorgânico. O nutriente mais encontrado
nessas águas é o nitrogênio, sendo um dos nutrientes que compõe os fertilizantes de correção do
solo. O Fósforo e o Potássio também estão presentes, porém em menor quantidade. Por outro
lado, o excesso de nutrientes, ao invés de propiciar o crescimento vegetativo, pode acabar
comprometendo a produção de certas culturas. O nitrogênio em excesso, durante o
desenvolvimento final de algumas plantas, provoca um exagerado crescimento, fazendo com que
o amadurecimento dos frutos seja retardado ou até mesmo trazendo prejuízos a qualidade da
produção. Na tabela 4, encontramos as quantidades existentes dos parâmetros constituintes
antes, durante e após a finalização do tratamento.
Tabela 4 – Caracterização resumida de efluentes com vistas à utilização agrícola.
Parâmetros

Unidade

Esgoto
Bruto (1)

Efluente
Primário (2)

Efluente
Secundário (Filtro
Biológico) (2)

Efluente
Secundário (3)

Efluente de
Lagoa de
Estabilização (2)

Condutividade
Elétrica

ds/m

‐

1,3

1,4

0,7 – 0,9

1,5

mg/L
100 ‐ 170
421,0
303,5
‐
372,0
CaCO3
pH
‐
7,0
6,80
6,6
7,0 – 7,2
8,2
SST
mg/L
200 ‐ 400
90,0
32,0
‐
36,2
SDT
mg/L
500 – 700
660
646
‐
1.140
DBO
mg/L
250 – 300
195
82,0
‐
44,2
DQO
mg/L
500 – 700
400
212
‐
92,6
N‐Total
mg/L
35 – 70
47,4
34,9
‐
30,2
P‐Total
mg/L
‐
10,9
14,0
13 – 19
14,6
K
mg/L
‐
31,4
32,7
‐
36,8
Na
mg/L
‐
119,6
128,9
‐
142,5
Ca
mg/L
‐
54,6
55,6
‐
74,0
Mg
mg/L
‐
34,5
34,9
‐
32,2
Cl
mg/L
20 – 50
155,0
155,0
2,0 – 3,3
166,9
B
mg/L
‐
1,1
1,2
‐
1,5
Obs. (1) valores típicos; (2) valores referentes a um estudo de caso; (3) compilação de diversos efluentes utilizados
para irrigação.
Fonte: Telles, 2002 apud Nuvolari et al. (2007).
Alcalinidade

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Considerando o efluente líquido gerado como 80% do valor da demanda hídrica anual e
que todos os municípios possuam tratamento adequado para seus respectivos esgotos, obtém‐se
o volume de 5.979.225,60 m³/ano de efluente líquido gerado e, após tratamento adequado, este
volume está disponível para reutilização, como consta na Tabela 5.

Tabela 5 – Demanda hídrica urbana e volume de efluente gerado.
Cidades do Vale do Piancó

Demanda Hídrica Urbana ‐
Cenário 2015 ‐ m³/ano

Volume de efluente gerado
m³/ano

Aguiar

126.144

100.915,20

Boa Ventura

346.896

277.516,80

Conceição

914.544

731.635,20

Coremas

1.009.152

807.321,60

Curral Velho

126.144

100.915,20

Diamante

315.360

252.288,00

Ibiara

315.360

252.288,00

Igaracy

378.432

302.745,60

Itaporanga

1.387.584

1.110.067,20

Nova Olinda

315.360

252.288,00

Olho d'Água

252.288

201.830,40

Pedra Branca

189.216

151.372,80

Piancó

819.936

655.948,80

Santa Inês

94.608

75.686,40

Santana de Mangueira

157.680

126.144,00

Santana dos Garrotes

346.896

277.516,80

São José de Caiana

220.752

176.601,60

Serra Grande

157.680

126.144,00

Total

7.474.032,00

5.979.225,60

A demanda hídrica de irrigação nos dois perímetros irrigados do Vale do Piancó foi
calculada utilizando‐se o produto entre a área irrigada nos perímetros e a demanda hídrica
específica de 0,5 l/s.ha, os valores obtidos podem ser visualizados na Tabela 6.
Tabela 6 – Demanda hídrica de irrigação
Perímetros irrigados

Área (ha)*

Demanda hídrica de irrigação no
período seco (m³/ano)

Piancó II

1.000

10.152.000

Piancó III

750

7.614.000

Total

1.750

17.766.000

*ANA (2014)

Confrontando‐se o valor do volume de efluente tratado e a demanda hídrica de irrigação,
contata‐se que o volume pode chegar a suprir 33,6% da demanda de irrigação nas duas regiões
(perímetros irrigados), constituindo uma ótima forma de aumentar a produção agrícola, já que na

região semi‐árida, há irregularidade na distribuição temporal das chuvas, incluindo a ocorrência
de secas periódicas.
CONCLUSÃO
O crescente aumento da demanda de água para as diversas atividades humanas tem feito
com que surjam conflitos no seu uso, o que acaba por exigir novas formas de se atender
adequadamente a todos os setores. Na irrigação, o reúso de esgotos sanitários tratados constitui
numa tecnologia que pretende aplacar esses conflitos, disponibilizando assim, águas de boa
qualidade para as atividades que exijam tal nível.
Mediante o exposto, a utilização de água de reúso para a irrigação torna‐se uma boa
alternativa, dependendo apenas do bom planejamento e da infraestrutura da coleta e
tratamento dos efluentes. De acordo com a simulação hipotética, o aproveitamento
contemplaria 33,6 % da demanda destinada à irrigação da região, diminuindo a utilização de água
provenientes dos mananciais para esse fim, trazendo assim, benefícios econômicos e ambientais.
A utilização desse sistema contribuiria para a manutenção da boa qualidade dos cursos d'água, já
que requer um nível de tratamento alto e evita o lançamento dos efluentes em rios.
Confirmando o que afirma Mierzwa (2004), mesmo em condições ideais, na qual se admite
que o índice de coleta e tratamento de esgotos seja de 100% e que todo o volume gerado possa
ser aproveitado, sempre haverá necessidade de complementar a demanda para irrigação com a
água proveniente de fontes tradicionais, ou então, desenvolver e utilizar métodos mais eficientes
de irrigação.
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RESUMO
O presente trabalho teve o objetivo principal de
caracterizar os principais usuários de água da bacia
hidrográfica do rio Formoso, localizada no Estado do
Tocantins. Para isso, inicialmente levantou‐se os
principais consumidores de água, os usuários agrícolas,
responsáveis por mais de 97% do consumo de água na

bacia, que além de serem os maiores demandantes de
água, são os responsáveis pela principal atividade
produtiva da região, a produção de arroz. Com isso
levantou‐se as receitas e gastos gerados em sua
atividade.

PALAVRAS‐CHAVE: Rio Formoso, Agricultura, Usuário de água.

CHARACTERIZATION OF WATER USERS FORMOSO RIVER’S BASIN‐TO
ABSTRACT
This work was the main objective of characterizing the
main users of water from the Formoso river’s basin,
located in the state of Tocantins. For this, initially rose
the main consumers of water, agricultural users,
responsible for over 97% of water consumption in the
KEY‐WORDS: River Formoso, Agriculture, Water User.

basin, which besides being the largest claimants of
water, are responsible for the main productive activity in
the region, rice production. With this rose revenues and
expenses generated by its activity.

CARACTERIZÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO FORMOSO‐ TO
INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica do Rio Formoso, situada no sudoeste do Tocantins região norte do
Brasil, bioma amazônico, possui grande importância econômica para o Estado, uma vez que nela
se localizam projetos agrícolas com cultivo de arroz, feijão, milho e melancia. A principal
atividade econômica na Bacia do rio Formoso relacionada ao uso da água é a irrigação, com
destaque para o método por inundação. Com isso, vários conflitos são instalados, provocando
grande pressão sobre os recursos hídricos, devido, principalmente, à grande demanda por
recursos hídricos que as atividades agrícolas apresentam. Com a implementação dos
instrumentos da política de recursos hídricos percebe‐se que instrumentos de controle por si só
não promovem os objetivos da política, pois predominam conflitos por quantidade de água
tendo em vista os grandes projetos de irrigação instalados na Bacia que consomem a grande
maioria da disponibilidade hídrica.
O grande desafio deste trabalho reside no levantamento de informações relativas aos
custos e receitas na produção agrícola de arroz. A partir dessa informação, juntamente com
fatores de ordem cultural, política, social e econômica, que serão ponderados pelos membros da
bacia, seu comitê poderá, via regulamentação ou mecanismos de mercado, disciplinar, reduzir o
desperdício e ouso inadequado da água em busca de ganhos de eficiência.
Caracterização da região de estudo
A bacia do rio Formoso está situada às margens direita do rio Araguaia, região sudoeste
do estado do Tocantins compreendendo 7,7% da área total do estado e cerca de 5,6% da bacia
do Araguaia possuindo uma área de drenagem de aproximadamente 21.328,57 km² (SEPLAN,
2009). Subdividida em seis sub‐bacias hidrográficas (Figura 1), rio Piaus, Pau Seco, Xavante,
Dueré, Urubu e Formoso. Desses o rio Formoso, constitui‐se como o recurso hídrico mais
significativo em quantidade.

Figura 1 ‐ Sub‐bacias hidrográficas do Rio Formoso: A) Rio Formoso; B) Rio Piaus; C) Rio Urubu; D)
Rio Dueré; E) Rio Xavante; F) Rio Pau Seco

Os principais rios que compõem a bacia do rio Formoso em sua montante são: rio
Formoso, rio Escuro, Pau Seco, Piaus, ribeirão Tranqueira e ribeirão Piraruca. À jusante
encontram‐se os rios: Xavante, Dueré, Urubu, ribeirão da Taboca, Ribeirão Lago Verde.
A referida Bacia hidrográfica abrange parte do território de 21 municípios distribuídos em
dois estados brasileiros, sendo eles: Aliança do Tocantins, Alvorada, Araguaçu, Cariri do
Tocantins, Cristalândia, Crixás do Tocantins, Dueré, Fátima, Figueirópolis, Formoso do Araguaia,
Gurupi, Lagoa da Confusão, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Pium, Sandolândia, Santa Rita
do Tocantins e Talismã no estado do Tocantins e, Porangatu, Novo Planalto e São Miguel do
Araguaia em Goiás. Embora 03 dos 21 municípios inseridos na área do estudo pertençam ao
Estado de Goiás (Porangatu, Novo Planalto e São Miguel do Araguaia), a participação goiana na
área da bacia é desconsiderada (menos de 3%). Assim sendo, para a gestão de recursos hídricos a
bacia do rio Formoso está considerada como de total domínio do Estado de Tocantins, para fins
de planejamento. Outros 03 municípios tocantinenses (Fátima, Oliveira de Fátima e Pium) têm
seus limites municipais apenas tangenciando o divisor de bacia, com áreas inexpressivas dentro
da mesma (cerca de 0,02%). Essas unidades territoriais também podem ser desconsideradas para
fins de gestão da bacia do rio Formoso, tendo em vista que seus interesses possivelmente
estarão voltados para as bacias hidrográficas nas quais estão inseridas efetivamente (TOCANTINS,
2007).
Com isso, a bacia hidrográfica do rio Formoso congrega 15 unidades municipais que
representam a maior abrangência territorial da bacia, mais de 97% da área da bacia (Figura 2).

Figura 2 ‐ Divisão municipal da Bacia do Rio Formoso
Demanda hídrica na bacia do Rio Formoso
Estudos elaborados pela ANA (Agência Nacional de Águas) avaliaram a situação
demanda/disponibilidade das regiões hidrográficas brasileiras utilizando uma escala quantitativa
que varia de confortável a crítica. A região Araguaia/Tocantins foi considerada confortável,

porém na bacia do Rio Formoso a situação foi avaliada como sendo crítica em função do
crescimento das atividades de irrigação nos últimos anos.
Dentre os usos na bacia é importante enfatizar o abastecimento populacional, a
dessedentação animal e a irrigação por serem os principais, constituindo‐se entre esses a
irrigação como o uso mais acentuado. A Figura 3 ilustra o dispêndio de água na bacia do Rio
Formoso destacando a irrigação, com cerca de 23,061 L/s, seguido pela dessedentação animal
(60,6 L/s) e o abastecimento humano 2,6 L/s.

Fonte: SRHMA (2007).

Figura 3 ‐ Demanda hídrica na Bacia do Rio Formoso
A prática de irrigação por inundação é predominante na região por ser considerada um
dos sistemas de plantios mais simples. Entretanto Tucci (2004) destaca que um hectare de
irrigação por inundação pode consumir o equivalente ao consumo de água de 800 pessoas.
A região a qual está situado o Rio Formoso é de intensa atividade agrícola, e a definição
dos períodos seco e chuvoso no Tocantins facilita o plantio, dividindo de acordo a sazonalidade
do estado o período de safra e entressafra. Conforme Reis (2010), essa primeira está relacionada
ao período chuvoso onde é feito o plantio do arroz utilizando o sistema de irrigação por
inundação, esta, consumindo um maior volume de água compreende o período de outubro a
março. No período seco procurando minimizar o impacto causado aos rios da bacia
principalmente ao Formoso, opta se pelo sistema de sub‐irrgação, esta associado a um menor
consumo de água, substituindo o arroz pelo plantio de outras culturas como melancia, soja, feijão
entre outras, restringindo assim o cultivo do arroz irrigado ao período chuvoso.
A região da bacia do Formoso possui um cultivo agrícola intenso principalmente nos
municípios de Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão mais precisamente às margens do rio
Formoso onde o cultivo de arroz, feijão, milho e melancia são bastante significativos (SRHMA,
2007). Esse crescimento tem se acentuado a cada ano devido às condições propícias da região
considerada a maior área contínua para a irrigação por gravidade do mundo (SANTOS & RABELO,
2004).
MATERIAIS E MÉTODOS
Coleta de Dados

O período de estudo corresponde aos anos de 2008 a 2012, intervalo definido por conta
das outorgas de direito de recursos hídricos terem a validade média de 5 anos. Dessa forma,
podem‐se obter junto ao órgão fiscalizador ambiental do Tocantins ‐ NATURATINS:
 Cadastros dos usuários de água da bacia do Rio Formoso;
 Volume de água captado na bacia do Rio Formoso;
 Tipo de atividade desenvolvida pelo usuário.
Por meio desses dados foi possível caracterizar os usuários para que então se delimitasse
a sua capacidade de pagamento.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Buscando caracterizar os usuários de água da bacia hidrográfica do Rio Formoso, uma
série de informações foram levantadas no órgão de fiscalização ambiental do Estado do
Tocantins ‐ NATURATINS. Como destacado anteriormente, elas correspondem ao cadastro de
usuários de água outorgados na região, no período de estudo que corresponde janeiro de 2008 a
julho de 2012.
Na Tabela 1 se apresenta a quantidade de outorgas de direito de uso da água emitidas na
bacia do Rio Formoso, dos anos de 2008 a 2012, de 100% das outorgas emitidas nesse período,
foram emitidas 44 outorgas (15%) em 2008, enquanto nos anos de 2009, 2010 e 2011 foram
respectivamente 87 (29%), 85 (29%) e 48 (16%), no ano de 2012 ocorrem apenas 29 outorgas
(9,9%) porém a baixa quantidade se justifica por serem considerados apenas os meses de janeiro
a julho do respectivo ano. A tabela abaixo também evidencia a quantidade de outorgas emitidas
durante o estudo, totalizando 293 outorgas de direito de uso da água.
Tabela 1 ‐ Número de outorgas de direito de uso emitidas durante os anos de 2008‐2012 na bacia
do Rio Formoso.
Ano

Quantidade de
Outorgas

Percentual

2008

44

15,0%

2009

87

29,7%

2010

85

29,0%

2011

48

16,4%

2012

29

9,9%

Total

293

100,0%

A figura a seguir (Figura 4) apresenta o volume das vazões outorgadas durante os anos em
análise. Ao todo existem 5 milhões de m³/dia de água outorgados, o ano que ocorreram mais
outorgas de direito de uso em volume foi 2008 (1.838.906,14 m³/dia), sendo que posteriormente
os volumes outorgados vem diminuindo, devido ao volume de água que já está comprometido.

Figura 4 ‐ Vazão outorgada durante os anos de 2008‐2012 na bacia do Rio Formoso
Devido a irrigação ser a atividade que mais demanda água na bacia elaborou‐se a o
gráfico abaixo (Figura 5), que evidencia o total de área irrigada durante os anos de 2008 a 2012.

Figura 5: Área irrigada outorgada durante os anos de 2008‐2012na bacia do Rio Formoso
Atualmente são mais de 77.000 ha irrigados na bacia do Rio Formoso, sendo em 2008
(17.038,87 ha), 2009 (18.315,76 ha), 2010 (25.631,82 ha), 2011 (14.796,68 ha) e 2012 (1.248,28),
ao se levar em consideração as outorgas vigentes embora a área possa estar diminuindo, existe o
aumento total da área irrigada, por mais que poucos hectares tenham sido outorgados em 2011
e 2012, as áreas dos anos posteriores ainda continuam sendo utilizados para o plantio.
De acordo com a Tabela 2, o município de Dueré possui quase a totalidade de sua área
(99,94%) e, Santa Rita do Tocantins (76,93%), Araguaçu (67,75%), Aliança do Tocantins (44,79%) e
Alvorada (44,35%) são outras cidades com grande percentual na bacia do Rio Formoso. Formoso
do Araguaia e Lagoa da Confusão possuem uma pequena parte de sua área municipal na bacia,

respectivamente 28,65% e 11,58%, porém essa área é estratégica para a produção de culturas
agrícolas.
Por conta de sua vocação agrícola os municípios de Formoso do Araguaia e Lagoa da
Confusão são os que possuem maior vazão outorgada, conforme demonstra a Tabela 2. Esses
municípios representam mais de 80% dos 5 milhões de m³/dia outorgados, logo a maior parte do
volume dos corpos hídricos da Bacia são comprovadamente utilizados em atividades agrícolas
nesses municípios.
Tabela 2 ‐ Características dos municípios da bacia do Rio Formoso.
Cidade

Quantidade de
Outorgas

Percentual
da área na bacia (%)

Vazão
outorgada(m³/dia)

Área
Irrigada
(ha)

Aliança do Tocantins

5

44,79%

67,17

0,00

Alvorada

4

44,35%

104,97

0,00

Araguaçú

20

67,75%

3.790,50

0,00

Cariri do Tocantins

3

31,67%

601,64

0,00

Cristalândia

16

47,52%

465.279,29

4.041,37

Crixás do Tocantins

2

34,14%

190,00

0,00

Dueré

23

99,94%

230.007,08

1.494,00

Fátima

15

0,45%

12.663,20

0,00

Formoso do Araguaia

55

28,65%

2.989.082,13

30.813,88

Gurupi

66

3,37%

19.548,28

252,00

Lagoa da Confusão

32

11,58%

1.173.299,03

39.647,88

Nova Rosalândia

3

22,30%

403,00

0,00

Pium

28

0,03%

178.129,07

748,28

Sandolândia

7

28,07%

1.936,72

34,00

Santa Rita do Tocantins

14

76,93%

183,00

0,00

Total

293

‐

5.075.285,08

77.031,41

A Tabela 3 demonstra, a irrigação enquanto atividade que mais compromete a vazão na
bacia do Rio Formoso, são mais de 4,9 milhões de m³/dia, isto é 97% de toda a vazão outorgada
da bacia. De fato, a irrigação possui uma grande demanda na região. “A bacia do rio Formoso
está inserida na área do Projeto Javaés que prevê grandes perímetros irrigados usando águas do
rio Formoso e seus afluentes” (TOCANTINS, 2007, p.442).
Tabela 3 ‐ Quantidade de outorgas e vazão dos tipos de uso da água outorgados na bacia do Rio
Formoso.
Tipo de Uso da Água

Quantidade de
Outorgas

Abast. Industrial

40

7.945,03

0,157%

Abast. Público

54

15.492,99

0,305%

Dessedentação Animal

54

18.770,74

0,370%

Q m³/dia

Percentual com
relação a vazão

Irrigação

85

4.925.295,25

97,045%

Mineração

14

953,20

0,019%

Não Definido

4

102.491,07

2,019%

Obra Hidráulica

23

744,00

0,015%

Psicultura

5

3.154,00

0,062%

Sistema de Tratamento de Esgoto

14

438,80

0,009%

Portanto a bacia do Rio Formoso se caracteriza como uma área onde a irrigação é a
principal atividade que demanda quase a totalidade dos recursos hídricos da bacia, porém
existem, com pequena demanda hídrica, uma série de outros usos como os abastecimentos
públicos e industriais, mineração e psicultura, demonstrando certa variedade de atividades na
região.
Determinação das receitas e gastos dos Produtores de Arroz na Bacia do Rio Formoso
Para desenvolver o estudo sobre as características econômicas dos produtores de arroz
irrigado na Bacia hidrográfica do Rio Formoso, inicialmente, foi necessário identificar a receita
total auferida com a produção e o lucro obtido. Esses dados foram coletados no período de 2008
a 2011, pois o IBGE ainda não possui informações atualizadas posteriormente.
Os dados referentes à receita total no período foram extraídos do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (Tabela 4). A média da receita auferida que será utilizada para o cálculo da
capacidade de pagamento foi o valor de R$176.099.000,00/ano na bacia do rio Formoso.
Tabela 4 ‐ Receita Total referente à produção de arroz irrigado na bacia do Rio Formoso
Receita total (R$)

2008

169.850.000,00
Média Anual

2009

2010

2011

159.918.000,00

171.436.000,00

203.192.000,00

176.099.000,00

Fonte: IBGE (2012).

A produção de arroz irrigado foi, em média, de 301.247t/ano de arroz na bacia do Rio
Formoso (Tabela 5). No anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 foram respectivamente: 265.176,
259.003, 318.445, 362.365 toneladas de arroz respectivamente.
Tabela 5 ‐ Produção (t) de arroz na bacia do Rio Formoso.
Cidade
Aliança do Tocantins
Alvorada
Araguaçu
Cariri do Tocantins
Cristalândia
Crixás do Tocantins
Dueré
Fátima
Formoso do Araguaia

Produção (t)
2008
2.277
460
2.380
1.456
6.234
2.050
22.340
1.800
63.340

2009
2.060
707
3.240
1.110
8.910
1.974
23.210
3.960
74.842

2010
1.560
330
4.400
200
5.635
1.830
19.350
4.200
110.740

2011
300
100
600
100
10.080
315
35.370
4.220
113.204

Gurupi
Lagoa da Confusão
Nova Rosalândia
Pium

1.309
143.520
1.638
10.680

1.520
121.800
1.620
8.920

940
155.150
1.620
9.720

300
176.970
1.476
16.560

Sandolândia
Santa Rita do Tocantins
Total

1.324
4.368
265.176

450
4.680
259.003

370
2.400
318.445

450
2.320
362.365

Fonte: IBGE (2012)

Os custos da produção de arroz irrigado por hectare foi obtido junto à EMBRAPA, em
estudo realizado no estado do Tocantins em 2004, esse valor foi atualizado por meio do Índice
Geral de Preços do Mercado (IGPm) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para os anos de 2008,
2009, 2010 e 2011. A média, quatro anos, apurada foi de R$ 2.605,88/ha, que multiplicado pela
média da área com plantio de arroz, resultou no custo de produção de R$ 164.014.087,20 (Tabela
6).
Tabela 6 ‐ Custo de produção do arroz irrigado por hectare na bacia do Rio Formoso.
Preço de Custo (R$/ha)

2008

2009

2010

2011

2.456,49

2.493,98

2.623,16

2.849,90

Média Anual

2.605,88

Fonte: EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO (2012)

Na Tabela 7, estão transcritos os dados referentes aos valores médios da bacia
hidrográfica do Rio Formoso.
Tabela 7 ‐ Resumo dos dados utilizados para o cálculo da capacidade de pagamento.
Descrição

Quantidade

Média anual da Área Plantada de Arroz Irrigado

62.940 hectares

Média anual da Produção de Arroz Irrigado

301.247 toneladas

Receita média anual de Arroz Irrigado (2008‐2011)

R$ 176.099.000,00

Custo médio anual de Produção de Arroz Irrigado (2008‐2011)

R$ 164.014.087,20

Vazão total de água utilizada para irrigação na bacia (2008‐2012)

4.925.295,25 m³/dia

Quantidade anual de água utilizada para irrigação na bacia

1.797.732.766,25m³

Fonte: IBGE (2012); EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO (2012).

CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi caracterizar os usuários de água na bacia hidrográfica do Rio
Formoso.
Durante o período em estudo, a bacia hidrográfica do Rio Formoso possuiu uma vazão
outorgada superior a 5 milhões de m³/dia, dos quais 97% corresponderam ao uso para a irrigação
de culturas agrícolas, com destaque para a produção de arroz que gerou, em média, uma receita
de R$ 176.099.000,00 por ano.

Com base nesses dados, juntamente com a aplicação de modelos matemáticos e
discussão com os usuários de água na região poderá ser construída uma metodologia de
cobrança pelo uso da água, que dentre outros fatores, melhorará a gestão dos recursos hídricos
da região.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo comparar a
eficiência de remoção de DBO medida da lagoa
facultativa da Estação de Tratamento de Esgoto de
Aquiraz/CE (ETE de Aquiraz) com o modelo de
dimensionamento. Amostras de esgoto foram coletadas
na entrada e na saída da lagoa facultativa, no dia 6 de
junho de 2013. Foram realizadas análises de Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO) nas amostras de afluente
e efluente, com os resultados foi possível medir a

eficiência de remoção de DBO, com a qual a lagoa
operava no dia da coleta. Com base nas análises
calculou‐se a eficiência da lagoa que ficou em torno de
55%. Porém segundo os dados de modelo a eficiência
desta lagoa deveria ser de, aproximadamente, 65%.
Com base nos resultados, conclui‐se, a ETE de Aquiraz,
no dia analisado, não estava operando como previsto no
modelo.

PALAVRAS‐CHAVE: Esgoto, DBO, lagoa facultativa, ETE de Aquiraz, eficiência.

COMPARISON OF EFFICIENCY OF REMOVAL OF BOD MEASURE THE POND OF OPTIONAL
AQUIRAZ ETE DE / CE WITH THE MODEL OF SIZING
ABSTRACT
This research aims to compare the efficiency of removal
of BOD measurement facultative pond Station
Wastewater Treatment Aquiraz / CE (ETE Aquiraz) with
the sizing template. Sewage samples were collected at
the inlet and outlet of the facultative pond, on June 6,
2013. Analyses of Biochemical Oxygen Demand (BOD) in
the influent and effluent samples, with the results it was

possible to measure the efficiency of BOD removal, with
the lagoon which operated on the collection day. Based
on the analysis we calculated the efficiency of the pond
which was around 55%. But according to the data model
of the efficiency of this pond should be approximately
65%. Based on the results, it is concluded, the ETE
Aquiraz, on analysis, was not operating as in the model.

KEY‐WORDS: Sewage, BOD, facultative pond, ETE Aquiraz, efficiency.

Comparação da eficiência de remoção de DBO5 medida na lagoa facultativa da ETE de
Aquiraz/CE com o valor de modelo
INTRODUÇÃO
A maior parte da água distribuída nas edificações transforma‐se em esgoto, o qual deve
ser coletado e tratado antes do lançamento em corpos hídricos ou no solo (MOTA, 2012).
Os esgotos domésticos possuem em torno de 99,9% de água, somente 0,1% é composto
por sólidos orgânicos e inorgânicos, suspensos e dissolvidos, bem como microorganismos. A
necessidade de tratar os esgotos é devido a essa fração de 0,1% (VON SPERLING, 2005). Pois a
matéria orgânica presente nos esgotos domésticos, quando introduzidas nos mananciais,
provoca o consumo de oxigênio na água, dessa forma causando impactos sobre a vida aquática
(MOTA, 2012).
Os sistemas de lagoas de estabilização são a forma mais simples para o tratamento dos
esgotos (VON SPERLING, 2002). Pois constituem um processo de tratamento que aproveita
fenômenos naturais, como oxidação da matéria orgânica por microrganismos, sendo mais
indicada para regiões de clima tropical (MOTA, 2012). A explicação para isso é que as principais
condições ambientais para um bom funcionamento de lagoas de estabilização são a radiação
solar, temperatura e o vento, as quais atuam significativamente na região nordeste do Brasil.
Existem vários tipos de lagoas de estabilização, como por exemplo, a lagoa facultativa (LF)
que é um reservatório com profundidades pequenas, entre 1,0 e 2,0m, para garantir a
penetração dos raios solares, já que há predominância da decomposição aeróbia dos esgotos. As
bactérias decompositoras aeróbias utilizam o oxigênio para estabilização da matéria orgânica. Já
o lodo presente no esgoto deposita‐se no fundo da lagoa, sendo decomposto de forma anaeróbia
(MOTA, 2012).
A oxidação da matéria orgânica de forma aeróbia ocorre quando os microrganismos
degradam esse substrato utilizando o oxigênio dissolvido no meio líquido como receptor de
elétrons. A quantidade de oxigênio utilizada por volume de efluente é denominada de DBO
(LIMA, 2005). A DBO5 ou DBO padrão retrata a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar,
através de processos bioquímicos, a matéria orgânica carbonácea (fração biodegradável dos
componentes orgânicos carbonáceos) no período de 5 dias a 20°C (VON SPERLING, 2005).
O presente trabalho tem como objetivo verificar a eficiência de remoção de DBO5 da
lagoa facultativa do sistema da ETE de Aquiraz para compará‐la ao valor de modelo.
MATERIAIS E MÉTODOS
A ETE de Aquiraz, que está inserida na bacia metropolitana, recebe e trata o esgoto dos
municípios de Aquiraz e de Eusébio. E lança seu efluente no Rio Pacoti.

Essa estação possui um tratamento preliminar, que é composto por gradeamento, caixa
de areia e Calha Parshall; faz parte também da estação um tratamento secundário com dois
módulos de lagoas de estabilização em série, porém só um bloco está operando. Cada módulo é
constituído por uma lagoa anaeróbia, uma facultativa (sistema australiano) e duas de maturação.
As amostras foram coletadas na entrada e na saída da lagoa facultativa, no dia 6 de junho de
2013. Os pontos foram escolhidos com intuito de permitir uma melhor verificação da eficiência
da lagoa. Na figura 1 pode ser visualizada a ETE, assim como os pontos onde foi realizada a coleta
na LF.

EFLUENTE

AFLUENTE

Figura 1 ‐ Bloco de lagoas da ETE de Aquiraz – CE, com destaque para os pontos de coleta.
As amostras foram coletadas, armazenadas e transportadas de acordo com o Guia
Nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimentos, comunidades aquáticas,
efluentes líquidos. Cetesb/ANA. As figuras 2 e 3 mostram o momento da coleta.

Figura 2 – Coleta do afluente da lagoa de
estabilização.

Figura 3 – Coleta do efluente da lagoa de
estabilização.

Para verificar a eficiência da lagoa LF foram feitas análises de DBO5 nas amostras de
esgotos coletadas. Essas análises seguiram a metodologia recomendada pelo Manual de análises
físico‐químicas de água de abastecimento e residuárias (2001), e foram realizadas no Laboratório
de Saneamento Ambiental do IFCE, Campus Fortaleza.
Com os resultados das análises de DBO5, afluente e efluente, aplicou‐se a equação 1. Com
intuito de possibilitar a medição da eficiência da lagoa LF, no dia da coleta, em relação a remoção
de DBO.
E

So  S
.100
So

equação (1)

E = Eficiência (%);
So = Concentração do afluente do poluente;
S = Concentração do efluente do poluente.

A redução de DBO de modelo foi calculada após conhecimento dos seguintes dados do
sistema, os quais estão apresentados na tabela 1.
Tabela 1 – Valores utilizados nos cálculos do modelo.
DADOS

VALORES

Vazão de operação

23,85 L/s(1)

Dimensão do fundo da lagoa

192,7 x 95,5 m

Profundidade

1,5 m

Taxa de aplicação superficial

320 kgDBO/ha.dia

K (coeficiente de remoção de DBO)

0,1801(2)

Concentração de DBO inicial

224,3 mg/L(3)

Fonte – Cagece (2013); VON SPERLING (2002); SOUSA (2009); Andressa, 2013; Laboratório de
Saneamento.
Após o conhecimento dos dados foram aplicadas as seguintes equações: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9 para obter o valor da eficiência de modelo:
W  So .Q

equação (2)

V  B.L.H

equação (3)

Td  V / Q

equação (4)

d

(L/ B)
0, 261  0, 254.( L / B )  1, 014.( L / B) 2

a  1  4.K .Td .d

S  So .

4ae1/2 d
(1  a) 2 .ea /2 d  (1  a) 2 .e  a /2 d

equação (5)

equação (6)

equação (7)

Set  S.So  35

equação (8)

E %  100(S Ste ) / S

equação (9)

Onde:
W= Carga (KgDBO/dia);
So= Concentração de DBO total afluente(mg/L);
S= Concentração de DBO solúvel efluente(mg/L);
Q= Vazão(m³/dia);
V= volume da lagoa (m³);
B= Largura média da lagoa (m);
L= Comprimento médio da lagoa (m);
H= Profundidade (m);
Td= Tempo de detenção;
d= Número de dispersão;
K= Coeficiente de remoção de DBO;
Ste= Concentração de DBO total efluente;
E%= Eficiência da remoção de DBO na LF, segundo o modelo.

1

A vazão de operação foi fornecida pela Cagece;
² O K utilizado no modelo foi calculado na LF da ETE de Aquiraz, pela aluna Andressa da Silva no mês de julho de
2013;
³ A concentração de DBO5 inicial utilizada foi a conc. afluente da LF medida no Laboratório de Saneamento.

Por fim, os dados da eficiência de remoção de DBO medida e de modelo foram
confrontados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados de remoção de DBO da lagoa facultativa, encontrados na pesquisa, estão
apresentadas na figura 4.

Figura 4 ‐ Eficiência na remoção de DBO, medida e de modelo, da lagoa facultativa.
Os resultados de eficiência, apresentados na figura 4, mostraram que o valor encontrado
em laboratório foi de, aproximadamente, 55%; enquanto o modelo resultou em uma remoção
em torno de 65%. Consequentemente, a concentração de DBO efluente medida para a LF é
superior a concentração no efluente deste reator no modelo. Pois, quanto maior a eficiência na
remoção de DBO, menor será a concentração deste parâmetro no final do reator. Como
observado na figura 5.

Figura 5 – Concentrações, afluente(inicial) de DBO e efluente medida e de modelo da LF.
Segundo AKVOPEDIA (2013), as LFs que fazem parte de sistemas australiano, têm um
tempo de detenção entre 5 a 30 dias. Nos cálculos de modelagem aplicados nesta pesquisa foi
encontrado um tempo de detenção de 14 dias, o qual fica no intervalo considerado por
Akvopedia.
CONCLUSÃO
Com base nos resultados, conclui‐se, a ETE de Aquiraz não está operando como previsto
no modelo, eficiência 65%, e sim com 55%. Por isso, o efluente da lagoa facultativa medido
(101,2 mgDBO/L) está mais concentrado do que o efluente para a mesmo reator no modelo (77,1
mgDBO/L).
Provavelmente, o sistema está operando com vazão superior a utilizada no cálculo de
modelo (23,85 L/s) . Consequentemente, o tempo de detenção está sendo inferior, e desta forma
o esgoto passa menos tempo dentro do reator, dificultando uma maior depleção de DBO pelos
microorganismos. Possivelmente, esse foi o motivo da lagoa facultativa, no dia analisado, não
apresentar a eficácia na remoção de DBO que estava prevista no modelo.
Medidas de caráter preventivas e corretivas devem ser tomadas para que a ETE de
Aquiraz opere com maior eficiência. Como, por exemplo, começar a operar o segundo módulo de
lagoas de estabilização.
Seria interessante a análise do sistema completo da ETE de Aquiraz, para ter o
conhecimento da eficiência total de remoção de DBO. Dessa forma, poderia ser feita uma
avaliação para saber se o mesmo está obedecendo as condições e padrões de lançamento de
efluentes da Resolução Conama 357/05 e da Resolução Complementar 430/11.
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RESUMO
O processo de lodo ativado é usualmente utilizado no
tratamento biológico de efluentes industriais ou
domésticos, apresentando grande eficiência na remoção
de matéria orgânica (MO) e nutrientes. O reator
operado por bateladas sequenciais (RBS) têm a
vantagem de possibilitar a adaptação entre as fases
biológicas em um sistema compacto, com eficiência
maximizada e custos de construção e operação
reduzidos. O presente trabalho teve como objetivo
avaliar o desempenho de um sistema RBS na remoção

de matéria orgânica e nutrientes do esgoto gerado no
Instituto Federal do Ceará (IFCE)‐ Campus Limoeiro do
Norte. Para a realização deste estudo foram realizadas
análises físicas e químicas do esgoto bruto e tratado em
um RBS, a fim de se determinar sua eficiência segundo a
literatura. Através dos resultados foi possível afirmar
que o reator apresentou‐se pouco eficiente na remoção
de MO e fósforo, porém eficiente no processo de
desnitrificação, mesmo quando a nitrificação não atingiu
máxima eficiência.

PALAVRAS‐CHAVE: efluente, lodo ativado, RBS, matéria orgânica, nutrientes.

PERFORMANCE OF A SEQUENTIAL BATCH REACTOR IN THE REMOVAL OF ORGANIC MATTER
AND NUTRIENTS
ABSTRACT
The activated sludge process is commonly used in the
biological treatment of industrial or domestic
wastewater, with high efficiency in the removal of
organic matter (OM) and nutrients. The sequencing
batch reactor operated (SBR) have the advantage of
enabling the adaptation of the biological stages in a
compact system with maximized efficiency and reduced
costs of construction and operation. This study aimed to
evaluate the performance of an RBS system in removing
organic matter and nutrients from wastewater

generated at the Federal Institute of Ceará (IFCE) ‐
Lemon Tree Campus North. For this study physical and
chemical analysis of raw sewage were held and treated
in an RBS in order to determine its efficiency according
to the literature. From the results it was possible to
state that the reactor appeared to be less efficient in the
removal of organic matter and phosphorus, but effective
in the denitrification process, even when nitrification did
not reach maximum efficiency.

KEY‐WORDS: wastewater, activated sludge, SBR, organic matter, nutrients.

DESEMPENHO DE UM REATOR EM BATELADA SEQUENCIAL NA REMOÇÃO DE MATÉRIA
ORGÂNICA E NUTRIENTES
INTRODUÇÃO
Quase todos os usos que o homem faz da água resultam na geração de resíduos os quais,
de uma forma geral, são incorporados aos recursos hídricos (sejam esses recursos subterrâneos,
continentais ou marítimos), poluindo‐os e inviabilizando seus usos (Mota, 2006).
Grande parte da poluição hídrica provém de despejos líquidos urbanos (esgoto doméstico
ou municipal), feitos de forma inadequada ou sem o tratamento necessário. Esses despejos
merecem atenção especial, pois apresentam elevadas concentrações de matéria orgânica,
nitrogênio e fósforo. A matéria orgânica quando presente em elevadas concentrações nos corpos
hídricos no processo de oxidação ocasiona o consumo de oxigênio podendo ter condições de
anaerobiose no corpo receptor. Já os nutrientes, quando dispostos no meio ambiente aquático
em concentrações elevadas, provocam a degradação do corpo hídrico podendo acarretar em um
processo denominado de eutrofização, que é caracterizada pela degradação gradual do recurso
hídrico, principalmente os compartimentados (lagos, lagoas, represas, etc.) (SILVA FILHO, 2009).
No enfrentamento dessa problemática o processo de lodo ativado é amplamente usado
no tratamento biológico de águas residuárias municipais e industriais apresentando‐se entre as
tecnologias de tratamento a de maior eficiência na remoção de matéria orgânica (MO),
nitrogênio (N) e fósforo (P) (Tamis et al., 2011.; Yang et al., 2011). Conforme Jordão (2011) dentre
os sistemas de lodo ativado, os reatores em bateladas sequenciais (RBS), ou simplesmente
reatores em batelada constituem um sistema de mistura completa, de um único tanque que se
apresenta como uma solução mais compacta demandando menos área e menos custos para a
construção. No RBS o tratamento das águas residuárias é realizada em várias fases consecutivas:
enchimento, reação, clarificação, retirada do efluente e sedimentação (Gali et al., 2008). Esse
modelo de reator apresenta um tratamento biológico efetivo na remoção de material orgânico e
nitrogenado do esgoto doméstico, proporcionando boa qualidade ao efluente para posterior
lançamento no corpo hídrico de acordo com a legislação vigente.
Dessa forma este trabalho objetiva avaliar o desempenho de um sistema RBS na remoção
de matéria orgânica e nutrientes do esgoto gerado no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia – Campus Limoeiro do Norte, apresentando algumas características similares ao
efluente doméstico.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi efetivada no Centro Experimental de Tratamento de Esgoto – CETE do IFCE.
O reator está em funcionamento a aproximados 8 meses, com período inicial de
aclimatação do sistema em agosto de 2013 e realização das diversas análises laboratoriais a
partir de setembro do mesmo ano.

MONTAGEM E OPERAÇÃO DO SISTEMA
O sistema é constituído de um tanque reacional que porta um volume útil de 70 litros e 2
aeradores controlados por um temporizador. É realizado um descarte diário de 3,5 litros de lodo
de excesso do tanque de reação, desde o momento em que o mesmo atingiu sua fase
estacionária para a manutenção de uma idade de lodo de 20 dias, com tempo de detenção
hidráulica de 24 horas.
A operação do reator deu‐se em 4 fases distintas, obedecendo a descrita subsequência:
enchimento com esgoto gerado no IFCE, reação do lodo com o efluente bruto com ciclos
aeróbio e anóxico (ver tabela 1), sedimentação do lodo e descarte do sobrenadante na fase
anóxica, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1 ‐ Condições operacionais do RBS.
A alimentação do sistema foi realizada através de um conjunto motor bomba, a retirada
do sobrenadante na fase anóxica aconteceu manualmente, por meio da técnica de sifonamento
com o uso de uma mangueira. Foi estabelecido duas fases de funcionamento, aeróbia e anóxica,
efetuadas por meio de temporizadores que controlaram o funcionamento dos 2 aeradores
usados no reator. A tabela 1 mostra o ciclo de reação do sistema RBS.
Tabela 1 – Ciclo de reação do RBS
Reação com aeração
24h‐04h da manhã
08h‐12h da manhã
14h‐15h da tarde
18h‐22h da tarde

Reação sem aeração
04h‐08h da manhã
12h‐14h da tarde
15h‐18h da tarde
22h‐24h da noite

Fonte – Laboratório de Controle Ambiental –IFCE‐Campus Limoeiro do Norte.

ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO DO SISTEMA
Para a efetivação das análises em escala laboratorial, foram coletados 500 mL de esgoto

bruto e 500 mL de esgoto tratado da instituição de ensino. A realização das mesmas deu‐se
semanalmente para os parâmetros de DQO, amônia, nitrito, nitrato, fósforo e concentrações de
Sólidos Suspensos Totais (SST), Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) e Sólidos Suspenso Fixos (SSF) e,
diária para os parâmetros de pH e alcalinidade. As análises foram determinadas pelos métodos
padrão (APHA, 2012), exceto o nitrato que se deu a partir do salicilato e alcalinidade pelo método
de KAPP.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
CARACTERÍSTICAS DO ESGOTO BRUTO
O esgoto produzido no IFCE, além das contribuições usuais de um esgoto doméstico
recebe ainda despejos de seus laboratórios, contendo compostos químicos e demais, que podem
influenciar significativamente em suas características e no tratamento biológico. Foi levantado
um comparativo entre o esgoto provindo da instituição com os valores típicos dos parâmetros
estabelecidos pela literatura para esgoto doméstico, conforme indicado na tabela 2.
Analisado os valores médios obtidos através de análises físicas e químicas do esgoto
produzido no IFCE e comparando com as concentrações usuais de um efluente doméstico,
constataram‐se algumas divergências quanto à classificação de um esgoto tipicamente
doméstico, nos quais alguns dos parâmetros não se enquadraram aos valores médios
estabelecidos para esgoto sanitário.
Os parâmetros que apresentaram grande discrepância à tipicidade de um esgoto
doméstico, foram basicamente a alcalinidade, pH, DQO, amônia e SST, que podem influenciar
diretamente na eficiência do sistema RBS. Quanto aos demais parâmetros, suas concentrações
indicaram variações pouco significativas.
Tabela 2 – Comparação entre as características dos esgotos gerados no IFCE e os valores
médios dos principais parâmetros para esgoto doméstico.
Parâmetros

Alcalinidade
(CACO3)
pH
Temperatura
Amônia
Nitrito
Nitrato
Fósforo
SST
SSV
SSF

Valores
médios IFCE
(mg/L)

Valores
máximos IFCE
(mg/L)

Valores
mínimos IFCE
(mg/L)

Esgoto doméstico
Concentração
média (mg/L)

649,3

778,0

432,0

100‐250

8,6
31,7
105,8
0,2
0,9
7,0
160,5
102,5
58,1

9,0
35,2
135,5
0,8
7,2
9,6
295,0
219,0
122,0

7,9
29,5
63,0
0,1
0,0
4,9
88,0
40,0
19,0

6,5‐7,5
20‐25
20
0,05
0,20
10
230
175
55

Referência
Von Sperling,
2005
Jordão, 2011
Jordão, 2011
Jordão, 2011
Jordão, 2011
Jordão, 2011
Jordão, 2011
Jordão, 2011
Jordão, 2011
Jordão, 2011

DQO

317,0

477,9

132,5

400

Jordão, 2011

Fonte – Laboratório de Controle Ambiental –IFCE‐Campus Limoeiro do Norte.

REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA
Para a remoção de matéria orgânica a partir da análise do parâmetro de DQO foi obtido o
gráfico expresso na figura 2.
De acordo com a figura 2 é verificado que as primeiras 8 amostras analisadas
apresentaram concentrações de DQO afluente em uma mesma faixa de 250‐400 mg.L‐1, porém
valores de remoção bastante divergentes. Os valores de DQO obtidos apresentaram baixa
variação em relação aquele esperado num esgoto doméstico, mas apesar de um pouco inferior, o
sistema ainda não foi capaz de removê‐la conforme estabelece Van Haandel e Marais (1999) que
afirmam que um sistema RBS apresenta eficiência de remoção de DQO entre 93% e 98%.
A partir desse gráfico observa‐se que a remoção média de MO foi de apenas 59,8% e suas
concentrações afluentes revelam que houve uma oscilação ao longo dos dias, com altas e baixas
concentrações de matéria orgânica. No geral, o sistema não se apresentou eficiente na remoção
do material orgânico presente, justificado pelo alto teor do mesmo no efluente final.

Figura 2 ‐Valores de entrada, saída e remoção de DQO do esgoto
REMOÇÃO DE SÓLIDOS NO SISTEMA
Quanto à determinação da matéria sólida do esgoto por meio de análises físicas, foram
obtidos os gráficos com os dados de entrada, saída e remoção de MO, conforme as figura 3 e 4
que correspondem respectivamente aos parâmetros de Sólidos Suspensos Totais e Sólidos
Suspensos Voláteis.

O RBS apresentou baixa eficiência na remoção de ambas as frações de sólidos, no qual os
SST tiveram uma média de 51,2% e os SSV de 58,8% de remoção quando de acordo com Von
Sperling (1997) para esse tipo de sistema tem‐se uma remoção ótima na faixa de 85% ‐ 95%.

Figura 3 ‐ Valores de entrada, saída e
remoção de SST do esgoto

Figura 4 ‐ Valores de entrada, saída e
remoção de SSV do esgoto

REMOÇÃO DE NUTRIENTES
Nitrogênio
Para a amônia, como indicado na tabela 2, o valor médio encontrado no esgoto gerado no
IFCE é bem superior ao valor típico adotado por diversas literaturas, apresentando concentração
média de 105,2 mg.L‐1, quando o estabelecido é 20 mg.L‐1 de NH3. A remoção biológica do
nitrogênio na forma de amônia (NH3) encontra‐se expressa na figura 5.
O alto teor de NH3 no afluente é justificado pela concentração elevada de urina
proveniente do esgoto sanitário do IFCE e, sua remoção no sistema RBS, embora baixa no geral,
indica que houve o processo de nitrificação no meio, apresentando remoção satisfatória apenas
em algumas análises com remoção superior a 80%, mas com média de 62,5%. Ainda assim, a
carga de NH3 de algumas amostras após seu tratamento biológico é maior do que o esperado
para o próprio esgoto bruto doméstico. Von Sperling (1997) atribui elevadas concentrações de
NH3 no efluente à inibição do crescimento das bactérias nitrificantes, que pode ser ocasionada
por baixas concentrações de OD no reator, baixas temperaturas, baixos valores de pH e presença
de substâncias tóxicas inibidoras; concentração de Sólidos Suspensos no Tanque de Aeração
(SSTA) insuficiente e; elevadas cargas de amônia afluente. Dentre essas, prevalece a possibilidade
maior da existência de substâncias tóxicas inibidoras do crescimento das bactérias nitrificantes,
devido as características químicas dos efluentes e o alto teor de amônia no esgoto bruto.

Figura 5 ‐Valores de entrada, saída e remoção de NH3 do esgoto
De acordo com Jordão (2011) a nitrificação ocorre em duas fases subsequentes:
inicialmente a oxidação da amônia a nitrito, e em seguida de nitrito a nitrato. Foram obtidos os
gráficos para essas duas fases, conforme ilustrado nas figuras 6 e 7.

Figura 6 ‐ Valores de entrada e saída
de Nitrito do esgoto bruto

Figura 7 ‐ Valores de entrada e saída
de Nitrato do esgoto bruto

Para os valores de nitrito e nitrato obtidos, ambos tiveram um aumento no efluente
tratado, resultantes dos processos de nitritação e nitratação respectivamente, confirmando a
ocorrência da nitrificação no meio. A manutenção de um ambiente anóxico (ausência de oxigênio
e presença de nitrato ou nitrito) no sistema RBS favoreceu o processo de desnitrificação, a

amônia convertida em nitrato não se acumulou em grandes quantidades no sistema inferindo
que na ausência de oxigênio a biomassa do sistema foi capaz de usar o nitrato como aceptor final
de elétrons convertendo em nitrogênio gasoso.
Considerando que a nitrificação foi o processo predominante na remoção de amônia
embora abaixo do esperado (62,5%) e não havendo acúmulo de nitrato a desnitrificação
apresentou bons índices chegando a um percentual médio de 90,1 %, conforme indicado na
tabela 3.
Tabela 3 – Nitrificação e desnitrificação no sistema RBS
Conversão média
de amônia (mg.L‐1)

Produção média
de nitrato (mg.L‐1)

Nitrato Desnitrificado
(mg.L‐1)

Nitrificação
(%)

Desnitrificação
(%)

64,24

6,4

57,9

62,5

90,1

Fonte – Laboratório de Controle Ambiental –IFCE‐Campus Limoeiro do Norte.

Fósforo
A remoção de fósforo no sistema deu‐se pela sua operação controlada com zonas aeróbia
e anaeróbia, permitindo esta última à seleção de microrganismos que acumulam esse nutriente e
o absorve em consideráveis quantidades e ainda, pelo descarte do lodo de excesso. Para esse
parâmetro o RBS apresentou‐se com baixa eficiência na sua remoção, conforme mostra a figura
8.
O teor de fósforo no afluente foi inferior ao previsto para um esgoto doméstico e ainda
assim o sistema não foi capaz de removê‐lo com eficácia. Em um sistema RBS espera‐se uma
remoção desse nutriente de cerca de 80% e o valor médio obtido nesse reator foi de 11,2%. Van
Haandel e Marais (1999) mostram que a exposição do lodo a um ambiente anaeróbio é uma
condição necessária, mas não suficiente para que ocorram os processos de liberação e absorção
de fósforo, além de afirmarem que a fração de fósforo no lodo ativo é influenciada pela
concentração do material orgânico rapidamente biodegradável na zona anaeróbia.
Sedlak (1991) apud Von Sperling (1997) cita uma relação mínima recomendável para o
afluente de 15:1, em termos de DQO solúvel:P, de forma a obter baixas concentrações de fósforo
solúvel no efluente em sistemas com idades de lodo relativamente baixas. Tomando como base
essa relação, obteve‐se 22,5 mg.L‐1 de DQO solúvel para 1 mg.L‐1 de fósforo no esgoto bruto. Com
a DQO solúvel em níveis adequados, a remoção de fósforo só será satisfatória desde que se
exclua o nitrato da zona anaeróbia, pois o mesmo tem o feito de reduzir essa relação.
A concentração média de sólidos suspensos voláteis no licor misto foi de 1.632,6 mg.L‐1 e
teoricamente, quanto mais baixa a sua concentração no lodo, menor é a eficiência do processo
de remoção de nutrientes disponíveis. Logo, a presença de fósforo no esgoto é essencial para o
crescimento dos microrganismos estabilizadores de MO, no entanto sua alta concentração pode
gerar sérios impactos no corpo receptor, dentre eles o fenômeno da eutrofização.

Figura 8 ‐ Valores de entrada, saída e remoção de fósforo do esgoto bruto
CONCLUSÃO
Com base nos estudos desenvolvidos sobre o tratamento de lodo ativado, constatou‐se
que o sistema RBS do IFCE não apresenta a eficiência esperada na remoção de material orgânico
e fósforo. No entanto, sabe‐se também que o esgoto da instituição apresenta valores de alguns
dos parâmetros analisados divergentes aos estabelecidos para esgoto doméstico segundo a
literatura.
Mesmo que não tenha atendido aos padrões literários para nitrificação, com apenas 62,5
mg.L de remoção média, o reator apresentou significativa resposta no processo de
desnitrificação, com eficiência ótima de 90,1%. Visto que esse processo precede da nitrificação,
apesar da mesma não ter atingido eficiência máxima, apresentou‐se efetiva no auxílio do
tratamento biológico do esgoto bruto na remoção de nitrogênio.
‐1

O nitrogênio é necessário para o desenvolvimento dos processos biológicos aeróbios; no
caso de lodos ativados, requer‐se uma relação ótima de 100:5:1 (DQO:N:P) (Jordão, 2011).
Avaliando essa condição, obteve‐se a relação 106 mg/l de DQO para 35 mg/l de N, e para 2 mg/l
de P. Essa relação pode justificar a pouca viabilidade do tratamento biológico ocorrido no reator,
pois se é necessário manter um balanço adequado de matéria orgânica e nutrientes para um
tratamento eficiente.
No geral, o RBS apresentou baixa eficiência em alguns dos principais parâmetros de
remoção satisfatória para esse tipo de sistema de tratamento. No entanto, a pouca eficiência do
sistema pode ser atribuída às características do esgoto bruto, que influenciam diretamente no
bom funcionamento e equilíbrio entre os processos biológicos ocorridos no líquido dentro do
reator.
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RESUMO
A observação dos parâmetros Oxigênio Dissolvido (OD) e
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), com análise
em função da turbidez, pH e profundidade para o fim de
avaliar a qualidade de água e a presença de cargas
poluidoras ricas em matéria orgânica nos açudes Pacoti,
Riachão e Gavião, encontrados na Região Metropolitana
de Fortaleza‐CE, foram o objetivo principal deste
trabalho. Os resultados da análise das amostras,
coletadas nos três reservatórios em estudo indicaram
hipoxia durante as primeiras campanhas de

amostragem, e altas concentrações de DBO devido à
grande presença de matéria orgânica, caracterizando os
reservatórios como eutrofizados. No decorrer do
período de estudo as concentrações de OD assumiram
valores aceitáveis, porém a DBO permaneceu com
valores altos indicando grande carga poluidora. A partir
dos dados é possível perceber que os reservatórios em
estudo estão sujeitos a variabilidades significativas na
qualidade de água.

PALAVRAS‐CHAVE: oxigênio, hipoxia, eutrofização.

Monitoring of dissolved oxygen (DO) and biochemical oxygen demand (BOD) in the reservoirs
Riachão, Pacoti and Gavião, River Basin metropolitan Fortaleza.
ABSTRACT
The observation parameters Dissolved Oxygen
(DO) and Biochemical Oxygen Demand (BOD), with
analysis on the basis of turbidity, pH and depth in order
to evaluate the water quality and the presence of the
pollutant‐rich organic matter in reservoirs Pacoti,
Riachão and Gavião found in the Metropolitan Region of
Fortaleza‐CE, have been the main objective of this work.
The results of analysis of samples collected in all three
reservoirs in the study indicated hypoxia during the first

KEY‐WORDS: oxygen, hypoxia, eutrophication.

sampling campaigns, and high concentrations of BOD
due to the wide presence of organic matter,
characterized as eutrophic reservoirs. During the study
period the concentrations of OD values taken
acceptable, but the BOD remained high values indicating
a high pollution load. From the data one can see that the
reservoirs under study are subject to significant
variability
in
water
quality.

MONITORAMENTO DE OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) E DEMANDA BIOQUÍMICA DE
OXIGÊNIO (DBO) NOS RESERVATÓRIOS RIACHÃO, PACOTI E GAVIÃO, BACIAS
METROPOLITANAS DE FORTALEZA.
INTRODUÇÃO
A água é um bem necessário para todas as formas de vida existentes na Terra. Entretanto,
apesar de ocupar 77% de toda a superfície do planeta (Rebouças, 2006), apenas 97,5% é salgada,
imprópria tanto para beber como para muitos usos agrícolas. Os lagos e rios são as principais
fontes de água potável, porém são menos de 0,01% do total de água (Baird, 2002; Azevedo,
1999), junto com as águas subterrâneas que se encontram a menos de 800 m da superfície, a
água doce disponível representa 0,3% do volume total da terra (Florucci & Filho, 2005).
O Nordeste Brasileiro é caracterizado pela escassez de recursos hídricos, que é
prejudicado pelo alto índice de evapotranspiração, pela sazonalidade, intermitência das chuvas e
períodos de seca da região (COGERH). Com a pouca disponibilidade de água para consumo
humano e devido a sua crescente poluição é necessário compreender o funcionamento de lagos,
rios, reservatórios, com o propósito de entender suas atividades físicas, químicas e biológicas e
os processos que regem o desenvolvimento destas atividades para que seja feita uma avaliação
precisa dos parâmetros que determinam os índices de qualidade de água, para assim, evitar ou
mitigar os efeitos nocivos das ações antrópicas. A avaliação da qualidade de água, com relação à
concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) e a presença de cargas poluidoras ricas em matéria
orgânica, são realizadas a partir da análise de parâmetros como o teor de OD e a Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO).
O agente oxidante mais importante em águas naturais é o oxigênio molecular dissolvido
O2 (Baird, 2002), um parâmetro importante de determinação da qualidade de água. O Oxigênio
Dissolvido (OD) é essencial para a respiração de microorganismos aeróbicos assim como outras
formas de vida aeróbicas, por exemplo, a sobrevivência de peixes requer concentrações mínimas
de OD entre 10% e 60% de saturação, dependendo da espécie e as características do sistema
aquático. Segundo Esteves (1998), dentre os gases dissolvidos na água um dos mais importantes
na dinâmica e na caracterização de ecossistemas aquáticos é o oxigênio (O2). As principais fontes
de oxigênio para água são a atmosfera e a fotossíntese e as perdas podem ocorrer pelo consumo
na decomposição de matérias orgânicas (oxidação), respiração de organismos aquáticos e
oxidação de íons metálicos, tais como ferro e manganês. Devido o oxigênio dissolvido está
diretamente relacionado a processos de metabolismo aquático este parâmetro pode fornecer
informações importantes para analisar o comportamento da qualidade d’água em açudes do
semiárido nordestinos, especialmente devido às altas temperaturas desta região (Segundo
Datsenko, 2000). O percentual adequado de OD nos corpos hídricos é necessário para um
funcionamento de suas atividades, sejam elas, físicas, químicas e biológicas (Florucci & Filho,
2005).
Outro parâmetro importante para determinação da qualidade de água é a Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO), quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica

através da decomposição microbiana aeróbia a uma forma inorgânica estável. A DBO é uma
indicação do potencial do consumo do oxigênio dissolvido, pois de forma indireta ela retrata o
teor de matéria orgânica em esgotos ou no corpo d’água, logo é um parâmetro de grande
importância para caracterização do grau de poluição de um corpo hídrico (Von Sperling, 2005).
A partir do despejo de matéria orgânica na água ocorrem aumentos em termos de DBO. O
alto teor de matéria orgânica pode acarretar em um esgotamento de oxigênio na água induzindo
na morte de peixes e outras formas de vida aquática. Esse valor elevado de DBO pode indicar um
aumento na microflora presente e prejudicar o equilíbrio da vida aquática, também produzindo
odores e sabores desagradáveis, chegando a obstruir os filtros de areia usados em estações de
tratamento de água.
Os parâmetros, OD e DBO, são importantes para estabelecer um padrão de qualidade de
águas, a observação destes nos reservatório de Pacoti, Riachão e Gavião, bacias metropolitanas
de Fortaleza, através de análises de água coletadas no campo, no período de setembro/2004 a
setembro/2009, será o objetivo deste trabalho. A partir dos resultados é possível perceber que
os reservatórios estão sujeitos a variabilidades significativas na qualidade de água.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados de monitoramento de DBO e OD para um estudo da qualidade d’água dos
reservatórios pertencentes às Bacias Metropolitanas de Fortaleza foram concedidos, dados
fornecidos pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, órgão do governo do
estado e colaborador da pesquisa. Foram selecionados pontos de coleta com o objetivo de obter
os primeiros dados de qualidade d’água dos açudes em estudo. O Açude Gavião, município de
Pacatuba, o Açude Riachão, município de Itaitinga e o Açude Pacoti da cidade de Horizonte foram
os açudes escolhidos por serem os principais reservatórios que abastecem a Região
Metropolitana de Fortaleza‐CE.
A cidade de Pacatuba possui clima Tropical Quente Úmido, a cidade de Itaitinga se
encontra com o clima Quente Sub‐Úmido e Horizonte com Tropical Quente Semiárido, os índices
pluviométricos desses três municípios variam entre 780,7 mm a 1479,5 mm, sendo o período
chuvoso de janeiro a maior (IPECE, 2012).
As amostras d’água coletadas dos reservatórios em estudo foram armazenadas em
garrafa tipo “Van Dorn” e em seguida encaminhadas para análise em laboratório. Foram
escolhidos três pontos de coleta, um de cada Açude (GAV‐05, PCT‐18 E RIA‐10). As amostras
foram coletadas com profundidades que variaram. O período de monitoramento das análises
dessas amostras foi feito de setembro/2004 a setembro/2009. Os parâmetros analisados para
esse artigos são: Oxigênio Dissolvido (OD) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO).
O parâmetro oxigênio dissolvido foi medido com auxilio de uma sonda, gravado e
armazenado na sonda para depois ser descarregado no computador. O OD possui uma
concentração máxima para certas condições de temperatura e salinidade da água, conhecida

como concentração de saturação, essa concentração aumenta à medida que ocorre redução da
temperatura da água. A concentração de 4 mg.l‐1 é considerada limite inferior de tolerância para
peixes, dependendo de cada espécie, por exemplo a tilápia suporta concentrações menores,
enquanto outros como a truta necessitam de pelo menos 7,0 mg.l‐1 (Nuvolari, 2011).
Concentrações de oxigênio dissolvido menores que 2 mg/L é uma condição perigosa, sendo
denominada de hipoxia, baixa concentração de OD na água.
A DBO é um poluente não conservativo que tem como característica reagir com o meio ou
com outras substâncias e alterar suas concentrações ao longo do tempo. A demanda bioquímica
de oxigênio é medida a partir da coleta de uma amostra que será mantida a 20°C. A concentração
inicial de oxigênio na amostra é medida e a amostra é mantida por cinco dias em recipiente de
vidro, sem influência da luz. Com o passar dos cinco dias o oxigênio vai sendo consumido por
bactérias e ao final do período a concentração de OD é medida. O cálculo da diferença entre a
concentração inicial de OD (mais alta) e a concentração final (mais baixa) é o valor da DBO5,20,
tendo essa denominação devido ao teste ser realizado em cinco dias e a 20°C. A curva típica de
DBO foi obtida medindo‐se o OD de uma determinada amostra ao longo tempo. Curvas médias
da variação da qualidade da água são traçadas para cada parâmetro em função das suas
respectivas concentrações.
De acordo com a Resolução 357/05 do CONAMA para água doce, classe 2, que são:
abastecimento para consumo humano (após tratamento convencional), proteção das
comunidades aquáticas, recreação de contato primário segundo CONAMA 274/00
(Balneabilidade), irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, parques e jardins e aqüicultura e
pesca, os parâmetros devem seguir padrões de qualidade como os constatados na Tabela 1.
Tabela 1 – Parâmetros ambientais e respectivos padrões de qualidade de água doce, Classe 2.
Parâmetros

Classe 2

Oxigênio Dissolvido (mg/L O2)

>= 5,0

pH

Entre 6 e 9

DBO 5,20 (mg/L O2)

<= 5,0

Turbidez (NTU)

<= 100

Fonte – Resolução N° 357, de 17 de março de 2005, do CONAMA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A caracterização da qualidade de água requer utilização de alguns parâmetros que
representam suas características físico‐químicas e biológicas, que compõe o chamado indicador
da qualidade da água, pois quando estes parâmetros ultrapassam certos valores estabelecidos
indicam impurezas. São nove os parâmetros mais significativos dos indicadores de qualidade de
água, sendo apenas Oxigênio Dissolvido ‐ OD, Potencial Hidrogeniônico – pH, turbidez e a

Demanda Bioquímica de Oxigênio –DBO5,20 os utilizados para esse artigo.
Por meio da tabela 2 verifica‐se no açude Gavião a variação do Potencial Hidrogeniônico –
pH, na concentração de OD e variação na DBO ao longo da coluna d’água no ponto GAV‐05. As
coletas iniciaram em Outubro de 2004 com profundidades que variaram de 0,3 m a 10,5 m, com
variações de Potencial Hidrogeniônico ‐ pH entre 7 e 8. Como observado o pH permaneceu
próximo de 7,0, ou seja neutro. Para o dia 19/06/2008 observou‐se o maior valor de pH em torno
de 8,1, na profundidade de 0,5m, pH acima de neutro, tendendo a básico, confirma a atividade
fotossintética no meio aquático na zona fótica. Em todas as coletas é possível perceber que o pH
não ultrapassou o valor regulamentado por lei para a classe 2, de água doce, recomendado pela
legislação (Resolução CONAMA N° 357, de 17 de março de 2005), permanecendo entre 6,0 e 9,0.
A partir do Potencial hidrogeniônico é possível indicar as condições de acidez, alcalinidade ou
neutralidade da água. Valores altos de pH podem estar associados a proliferação de vegetais, em
geral, pois com o aumento da fotossíntese há consumo de gás carbônico e logo diminuição do
ácido carbônico da água com consequente aumento do pH (Von Sperling, 1995). Para valores
baixos de pH é indicado alta presença de CO2, ácidos minerais e sais hidrolizados. As variações de
pH podem ainda estar relacionadas a dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera,
oxidação da matéria orgânica e fotossíntese.
Durante o período de análise é perceptível o impacto negativo que as atividades antrópicas
desenvolvidas ao longo da sua bacia hidrográfica causaram devido ao crescimento acelerado na
população, falta de controle de poluição, manejo inadequado do agronegócio e o desmatamento,
todas essas atividades resultam na contaminação dos corpos aquáticos e se não previamente
tratadas podem ocasionar a inutilização dos açudes para abastecimento humano devido à
eutrofização.
Tabela 2 – Açude Gavião. Fortaleza, out/2004 a set/2009. Ponto GAV – 05.
Campanha

Profundidade
(m)

pH Lab.

Turbidez Lab.
(NTU)

DBO5,20 (mg/L)

OD (mg/L)

05/10/2004

0,3

7,32

5,34

26

0,82

19/06/2008

0,5

8,1

6

12

7,5

19/06/2008

4,5

7,9

7

14

7,1

19/06/2008

6,5

7,9

6

10

7,3

19/06/2008

10,5

7,6

9

13

5,6

20/06/2008

0,5

7,9

7

14

6,4

20/07/2009

0,3

8,1

3,25

6,74

8,49

21/09/2009

0,3

7,67

5,6

9,14

6,95

Fonte – COMPANHIA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Quanto a DBO, ainda na Tabela 2, observa uma variação durante o período de
amostragem que vai de DBO5,20 = 26,00 mg/L a DBO5,20 = 6,74 mg/L medidos nas profundidades
entre 0,3m e 0,5m na zona fótica. Pode‐se observar que há uma estratificação química para o dia
19/06/2008 para as profundidades de 0,5m, 4,5m, 6,5m e 10,5m. A DBO5,20 foi registrada maior
do que a legislação permite que é de até 5 mg/L, em todas as amostras, segundo Resolução
CONAMA N° 357, de 17 de março de 2005 para classe 2, água doce.

Figura 1 –Estratificação química de DBO para o dia 19/06/2008 em função da profundidade
A Demanda Bioquímica de Oxigênio está relacionada a quantidade de oxigênio necessária
para que ocorra a oxidação da matéria orgânica biodegradável, em condições aeróbicas,
avaliando a quantidade de oxigênio dissolvido em miligramas, que é equivalente a quantidade
que será consumida pelos organismos aeróbicos ao degradarem a matéria orgânica, sendo um
importante indicador de poluição. O processo ocorre da seguinte maneira, inicialmente os
microorganismos utilizam o oxigênio dissolvido para transformar o carbono em CO2 e depois para
transformar os compostos nitrogenados em nitratos e nitritos, sendo essas transformações
essenciais para determinação da DBO. Logo a partir dos valores de DBO, como os apresentados
na tabela acima, é possível estimar a carga orgânica dos efluentes e dos recursos hídricos, e
assim com esses valores desempenhar cálculos importantes, tais como qual a necessidade de
oxigenação para degradar a matéria orgânica, por exemplos em Estações de Tratamento de
Esgoto.
Para o dia 05/10/2004 a concentração de OD foi abaixo do recomendado pela legislação
em torno de 0,82 mg/L, situação de hipoxia que pode comprometer a vida aquática,
especialmente os peixes. O açude Gavião, de acordo com dados da COGERH estava com volume
armazenado de 91,60% que contribuiu para uma redução significativa da influência da atividade
fitoplanctônica fazendo com que as concentrações de OD caíssem na superfície, além disso, a
DBO5,20 possui o valor mais alto no período analisado que pode ser relacionado à descarga de
matérias orgânicas, visto que de acordo com Ariovaldo Nuvolari, DBO é a quantidade de oxigênio
dissolvido, necessária aos microorganismos, na estabilização da matéria orgânica em
decomposição, pois alta DBO5,20 está relacionada à OD baixo.

Durante o dia 19/06/2008 ocorre estratificação química para o OD, como pode ser
analisado a partir da Figura 2. Maior concentração está na superfície da água OD = 7,5 mg/L,
profundidade de 0,5 m, diminuindo para o hipolímnio, próximo de 10,5 m com concentração de
OD = 5,6 mg/L. Podemos concluir que uma diminuição de oxigênio dissolvido na profundidade de
10,5 m pode ser pela presença de decompositores aeróbios que concorrem pelo oxigênio nesta
camada com os peixes e também diminuição da incidência da luz solar, o que pode ser
confirmada pela forte presença da turbidez que nesta camada se encontra em torno de 9
Unidades Nefelométricas de Turbidez – NTU, que pode ser causada pela presença de variedades
de materiais alóctones (materiais não originários da bacia em estudo), pois a presença de sólidos
em suspensão causa atenuação na intensidade que um feixe sofre ao atravessar uma amostra
d’água. Todas as amostras para este dia de OD foram registradas de acordo com o recomendado
por lei, que foi acima de 5 mg/L (Resolução CONAMA N° 357, de 17 de março de 2005).

Figura 2 – Estratificação química de OD para o dia 19/06/2008 em função da profundidade.
No ponto PCT‐18, açude Pacoti, ocorre variações nas concentrações de OD e DBO5,20 ao
longo da coluna d’água. As coletas iniciaram em setembro de 2004, com a profundidade de 0,3m
e variações de pH em torno de 7. Como pode ser analisado na Tabela 3.
O pH permaneceu próximo a neutro, ou seja 7,0 no açude Pacoti. Foi registrado o maior valor
de 7,9 no dia 20/11/2008, Isto pode ser em decorrência da ausência de chuvas, que evita a
entrada de sólidos totais dissolvidos junto com a chuva, facilitando uma sedimentação dos
sólidos no fundo do reservatório, deixando a superfície com uma turbidez menor, e facilitando os
processos fotossintéticos que consomem CO2, ocasionando sua diminuição no meio com
conseqüente aumento do pH e produção de oxigênio.
Tabela 3 – Açude Pacoti. Fortaleza, set/2004 a jul/2009. Ponto PCT‐18.
Campanha

Profundidade (m)

pH Lab.

Turbidez
Lab.(NTU)

DBO5,20
(mg/L)

OD (mg/L)

22/09/2004

0,3

7,8

4

29,2

5,57

05/10/2004

0,3

7,39

1,61

14,9

0,64

10/11/2004

0,3

7,09

1,12

44,4

1,16

29/05/2008

0,3

7,7

0,57

25,08

6,25

05/06/2008

0,3

7,6

2

21,8

6,7

13/08/2008

0,3

7,82

5

10,04

7,07

08/10/2008

0,3

7,82

1

9,15

6,47

20/11/2008

0,3

7,9

3,33

11,77

8,13

24/07/2009

0,3

7,63

7,09

5,28

6,63

Fonte – COMPANHIA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Houve uma redução nas concentrações de OD na campanha de amostragem de out/2004
a nov/2004 com conseqüente aumento de DBO o que pode ter sido causado pela descarga de
matéria orgânica no reservatório que acarretou em alta demanda de oxigênio para
decomposição da matéria orgânica presente na água, no período em análise de acordo com
dados da COGERH o volume armazenado se encontrava entre 68,90% e 79,50%. Durante as
campanhas de amostragem de 2008 e 2009 o OD permaneceu dentro do padrão estabelecido
pelo CONAMA para água doce classe 1, porém os valores de DBO foram muito acima do padrão
estabelecido na Resolução n° 357 do CONAMA para classe 3, abastecimento para consumo
humano (após tratamento convencional ou avançado), que exige concentrações de DBO <=
10mg/L, na qual o reservatório em estudo apresentou valores de DBO que chegaram a 25,08
mg/L no período analisado que está relacionado a grande presença de matéria orgânica. No
período de 2008 o açude Pacoti apresentou o menor volume armazenado durante o período de
estudo, 37,40% (COGERH), que colaborou com os altos valores de DBO. O maior valor de turbidez
foi durante a campanha de jul/2009, 7,09 NTU.
De acordo com a Tabela 4 o açude Riachão também apresentou variações significativas de
OD, variando de 1,62 mg/L a 16,1 mg/L e DBO, 4,42 mg/L a 48,3 mg/L. As coletas iniciaram em
setembro de 2004, com a profundidade de 0,3 m e pH variando entre 7 e 8.
Tabela 4 – Açude Riachão. Fortaleza, set/2004 a ago/2009.
Campanha

Profundidade (m)

pH Lab.

Turbidez Lab.
(NTU)

DBO (mg/L)

OD (mg/L)

22/09/2004

0,3

7,77

4,28

21,9

4,62

05/10/2004

0,3

7,26

0,34

48,3

4,62

10/11/2004

0,3

7,8

14,84

36,1

1,62

28/05/2008

0,3

7,1

4

16,1

16,1

05/06/2008

0,3

7,6

2

27

5,5

13/08/2008

0,3

7,83

4

29,44

7,07

08/10/2008

0,3

7,84

1

5,07

6,68

19/11/2008

0,3

7,87

3,67

7,67

6,31

20/08/2009

0,3

8,41

7,51

4,42

8,65

Fonte – COMPANHIA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

Nas campanhas de 2004 houve redução de OD a níveis de hipoxia, 1,62 mg/L com valores
altos de DBO e maior turbidez durante o período analisado, cerca de 14,84 NTU, de acordo com
dados da COGERH, o volume armazenado se encontravam em torno de 70%, sendo o principal
causador desses resultados a alta presença de despejos orgânicos. As concentrações de DBO
durante as campanhas de amostragem foram altas, chegando ao valor máximo de 48,3 mg/L, e
com menor concentração em torno de 4,42 mg/L na campanha de ago/2009, obedecendo aos
padrões estabelecidos pelo CONAMA, na Resolução 357 para água doce Classe 2, abastecimento
para consumo humano (após tratamento convencional), concentrações de DBO <= 5,0.
CONCLUSÃO
A partir dos dados analisados é possível concluir que os três reservatórios em
estudo, nas primeiras campanhas de amostragem em 2004, alcançaram estado de hipoxia,
concentrações baixas de oxigênio, com altas concentrações de DBO, ou seja, estavam em estado
de eutrofização com grande presença de matéria orgânica. Ao longo do período analisado as
concentrações de OD alcançaram níveis aceitáveis de acordo com a Resolução n° 357 do
CONAMA, para águas doces classe, 1, 2 e 3, porém a DBO permaneceu com valores altos devido
ao despejo de matéria orgânica e agravada pelo volume armazenado se encontrar baixo em
alguns reservatórios, como Pacoti, que estava com volume armazenado muito baixo, 37,40%. Os
valores de turbidez e pH foram aceitáveis durante todo o período analisado e apenas no açude
Gavião ocorreu variações de profundidade de 0,3m a 10,5m, os outros dois reservatórios tiveram
os estudos realizados em torno de profundidade 0,3m.
AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à COGERH pela disponibilização dos dados. Á PIBIC‐FUNCAP, pelo
suporte financeiro em forma de bolsa.

REFERÊNCIAS
1.

AZEVEDO, E.B. Poluição vs. Tratamento de água: duas faces de uma mesma moeda.
Química Nova na Escola, n. 10, p. 21‐25, 1999.

2.

BAIRD, C. Química Ambiental. 2ª ed. Trad. M.A.L. Recio e L.C.C Carrera. Porto Alegre:
Bookman, 2002.

3.

COGERH – COMPANHIA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS. Metodologia para
definição da eutrofização. Disponível em: <http://www.hidro.ce.gov.br/boletim‐de‐
qualidade‐eutrofizacao>. Acesso em: 8 jul. 2013.

4. COLLISCHONN, W., TASSI, R. Introduzindo Hidrologia. Instituto de Pesquisas Hidráulicas

UFRGS,
v.6,
p.251‐257,
ago.
2008.
Disponível
em:
<http://pt.scribd.com/doc/43435101/Apostila‐Hidrologia#download>. Acesso em: 8 jul. 2013.
5. DATSENKO, I. S. Peculiaridades do Processo de Eutrofização dos Açudes da Região Semiárida.

XX Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental, p. 2220‐2226, Rio de Janeiro, 2000.
6. ESTEVES, Francisco de Assis. Fundamentos de Limnonologia. 2ª. ed. Rio de Janeiro:

Interciência, 1998.
7. FLORUCCI, A. R., FILHO, E.B. A importância do Oxigênio Dissolvido em Ecossistemas

Aquáticos. Revista Química Nova na Escola, n.22, nov. 2005. Disponível em:
<http://qnint.sbq.org.br/qni/visualizarTema.php?idTema=20>. Acesso em: 24 mar. 2013.
8. INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. IPECE. PERFIL BÁSICO

MUNICIPAL. Fortaleza. IPECE, 2012. Disponível: <http:// www.ipece.ce.gov.br.>. Acesso em:
29 abr. 2013.
9. NUVOLARI, A. Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola. 2ª ed. rev.

atualizada e ampl. – São Paulo: Blucher, 2011.
10. Sousa, I. V. A. Estudo do estado trófico do reservatório Acarape do meio mediante

determinação de indicadores de qualidade de água. Fortaleza, 2007. Tese de doutorado –
Faculdade de Engenharia Cívil – Universidade Federal do Ceará, 2007.
11. Sousa, I. V. A. Modelos “fuzzys” utilizados para determinar risco de eutrofização nos

reservatórios Pacoti, Riachão e Gavião, das Bacias Metropolitanas de Fortaleza. Fortaleza,
2012.
12. SPERLING, M. Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamentto de Esgotos (Princípios do

Tratamento Biológico de águas Residuárias; vol.1). Belo Horizonte: DESA‐UFMG. 2005.
13. VIDAL, T. F. Balanço de macronutrientes no açude Gavião/Ce – Uma nova abordagem.

Fortaleza, 2011. Dissertação de mestrado ‐ Faculdade de Engenharia Civil ‐ Universidade
Federal
do
Ceará,
2011.
Disponível
em:
<
http://www.repositorio.ufc.br:8080/ri/bitstream/123456789/2147/1/2011_distfvidal.pdf>.
Acesso em: 7 jul. 2013.

QUALIDADE DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA COMUNIDADE SANTO AMARO, PALMAS ‐ TO

M. M. Pedroza (PQ)¹ ; F. C. Torres (IC)2 ; S. S. Setubal (PQ) 3; E. M. Silva (PQ) 4; S. S. Silva (PQ)5
1
Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus Palmas, 2Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus Palmas;
3
Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus Palmas, 4Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus
Palmas, 5Instituto Federal do Tocantins (IFTO) ‐ Campus Palmas e‐mail: mendes@ifto.edu.br
(IC) Iniciação Científica
(PQ) Pesquisador

RESUMO
Este trabalho foi realizado com o intuito de
efetuar o processo de cloração em águas de poços
artesianos da comunidade Santo Amaro, observando os
parâmetros da portaria 2914 do Ministério da Saúde, e
identificar as possíveis fontes de contaminação. Os
testes de cloração foram realizados com as dosagens de
5 e 10 mg/L. A água bruta apresentou as seguintes
características: pH = 7.0; turbidez = 0,59 NTU;
Temperatura = 27 oC; cloretos = 16,4 mg/L e coliformes

totais > 1100 NMP/100 mL. As dosagens de 5 e 10 mg/L
de cloro ativo foram suficientes para causar um
decaimento bacteriano, com eliminação completa dos
microrganismos encontrados na amostra bruta.

PALAVRAS‐CHAVE: Microbiologia, Potabilidade, cloração, água, coliformes.

GROUNDWATER QUALITY OF COMMUNITY SANTO AMARO, PALMAS ‐ TO
ABSTRACT
This work was carried out in order to make the
process of chlorination of drinking water wells in the
community Santo Amaro, observing the parameters of
the ordinance in 2914 of the Ministry of Health, and to
identify possible sources of contamination. The tests
were carried out with chlorinating dosages of 5 and 10
mg/L. The raw water had the following characteristics:
pH = 7.0; turbidity = 0.59 NTU; Temperature = 27 oC;
chlorides = 16.4 mg/L and total coliforms > 1100 mL
NMP/100. The tests were carried out with chlorinating
dosages of 5 and 10 mg/L. The raw water had the

following characteristics: pH = 7.0; turbidity = 0.59 NTU;
Temperature = 27 oC; chlorides = 16.4 mg/L and total
coliforms > 1100 mL NMP/100. The dosages of 5 and 10
mg/L of chlorine was sufficient to cause a bacterial
decay, with complete elimination of microorganisms
found in the crude sample.

KEY‐WORDS: Microbiology, potability, chlorination, water, coliforms.

QUALIDADE DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA COMUNIDADE SANTO AMARO, PALMAS ‐ TO

1.0 INTRODUÇÃO
A água potável não deve conter microrganismos patogênicos e deve estar livre de
bactérias indicadoras de contaminação fecal. Os indicadores de contaminação fecal
tradicionalmente aceito pertencem a um grupo de bactérias denominadas coliformes. O principal
representante desse grupo de bactérias chama‐se Escherichia coli.
Os coliformes estão presentes em grandes quantidades nas fezes do ser humano e dos
animais de sangue quente, a presença de coliformes na água não representa, por si só, um perigo
a saúde. Os principais indicadores de contaminação fecal são as concentrações de coliformes
totais e coliformes fecais, expressa em número de organismos por 100 mL de água.
As bactérias do grupo coliformes são consideradas os principais indicadores de
contaminação fecal. Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria são bactérias coliformes
gram–negativas manchadas, de hastes não esporuladas que estão associadas com fezes de
animais de sangue quente e com o solo. As bactérias coliformes fecais reproduzem–se
ativamente à temperaturas de 44 oC e são capazes de fermentar açúcar. O uso da bactéria
coliforme fecal para indicadores de poluição sanitária mostra–se mais significativo que o uso de
bactérias coliforme “total”, porque as bactérias fecais estão restritas ao trato intestinal de
animais de sangue quente.
A determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro
indicador da possibilidade de existência de microrganismos patogênicos de veiculação hídrica,
tais como febre tifoide, febre paratifoide, disenteria bacilar e cólera (Von Sperling, 2005).
A desinfecção é o processo de tratamento para a eliminação dos microrganismos
patogênicos eventualmente presentes na água. A cloração é considerada, um processo de
desinfecção aplicável a todas as águas. A simples desinfecção somente é admitida no caso de
águas que sempre permanecem com um número baixo de bactéria coliforme inferior a 50 por
100 ml, ou seja, aplicável às águas de qualidade relativamente boa. No caso de cloração simples,
o processo mais usual, ela será tanto mais efetiva quanto mais baixo for o pH e quanto mais
elevada for a temperatura da água.
Essa pesquisa teve como objetivo determinar a qualidade microbiológica da água de
poços rasos, antes e após do processo de cloração, em Palmas – Tocantins.

2.0 ‐ MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 ‐ CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL

O trabalho foi realizado na comunidade Santo Amaro, região Norte de Palmas – Tocantins
(Figura 1). A região está localizado no perímetro rural da cidade de Palmas, distante 10 km do
centro da capital. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Palmas, atualmente, o setor
abrange mais de 1000 famílias. O principal recurso hídrico da região é o riacho cachimbo. O
abastecimento de água da comunidade é realizado pela SANEATINS. E já a água do córrego do
cachimbo é utilizada principalmente na irrigação de plantas e no banho. As residências possuem
fossas sépticas. O setor dispõe de coleta de lixo domiciliar, muitas vezes o lixo produzido é
queimado próximo às residências ou jogado a céu aberto.

Figura 1 – Setor Santo Amaro em Palmas ‐ Tocantins
2.2 ‐ Monitoramento da qualidade da água de poços no setor Santo Amaro, Palmas (TO)
Foram realizadas coletas de água de poços, durante os meses de fevereiro a junho de
2013. As coletas foram feitas semanalmente. As coletas para análises físico‐químicas foram
realizadas em frascos de polietileno, limpos e secos, com capacidade mínima de um litro,
devidamente vedados e identificados. No momento da coleta o recipiente foi enxaguado três
vezes com água. Para os ensaios microbiológicos, a coleta foi feita utilizando–se frascos de vidro
não tóxicos, de boca larga e tampa à prova de vazamento. O período entre a coleta da amostra e
o início das análises bacteriológicas não ultrapassou o período de 3 horas e a sua conservação foi
feita em refrigeração a uma temperatura de 10°C. As análises de pH e temperatura foram
realizadas no momento da coleta. Após a coleta, as amostras foram enviadas para os laboratórios

do curso de Controle Ambiental do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO –
Palmas) para a realização dos demais diagnósticos. As metodologias aplicadas durante os ensaios
físico‐químicos e microbiológicos estão descritas na (Tabela 1).
Tabela 1 – Metodologias empregadas na caracterização de águas de poços
Variável Analítica
Método Analítico
Referência
pH (‐)

Eletrométrico

APHA, 2005

Temperatura (ºC)

Eletrométrico

APHA, 2005

Turbidez (uT)

Nefelométrico

APHA, 2005

Cloretos (mg/L)

Mohr

APHA, 2005

Coliformes Totais (NMP/100 mL)

Tubos múltiplos

APHA, 2005

Coliformes fecais (NMP/100 mL)

Tubos múltiplos

APHA, 2005

Para os ensaios de cloração, as amostras foram coletadas em recipientes de 20 litros de
capacidade e em seguida transportadas para o laboratório de físico‐química para a realização do
processo (Figura 2).

Figura 2 – Amostras para ensaios de cloração: (a) recipiente de coleta e (b) momento da coleta
2.3 – Teste de cloração de água de poços

O ensaio foi feito em um teste de jarras (Jar‐TEST) (Figura 3), localizado no laboratório de
Controle Ambiental do IFTO – Palmas. Dois litros de amostra bruta foram transferidos para cada
jarra. Foram usadas duas jarras, com o objetivo de se verificar a presença/ausência de bactérias
em dosagens diferentes do agente desinfetante. Foi aplicada no ensaio, água sanitária comercial
2%, em duas dosagens diferentes (5 e 10 mg/L). Os volumes de água sanitária utilizados nos
ensaios foram de 0,5 e 1 mL para as dosagens 5 e 10 mg/L, respectivamente. O cálculo dos
volumes e dosagens são apresentados abaixo.
2%
2g/100mL
2000mg = 20.000mg/L
0,1L
Jarro 1
C1 x C2 = V1 x V2
20000mg x V1 = 5mg/L x 2000mL = 10000 = V= 0,5mL
L
20000

Jarro 1
0,5mL

Jarro 2
C1 x C2 = V1 x V2
20000mg x V1 = 10mg/L x 2000mL = 20000 = V= 1mL
L
20000

Jarro 2
1mL

Após adição do agente desinfetante nas jarras com amostra bruta, o sistema foi agitado a
uma velocidade de 100 RPM, por um período de 30 minutos para que se estabeleça um tempo de
contato para que o cloro ativo presente na água sanitária e os microrganismos presentes nas
amostras. Em seguida, as amostras das jarras foram coletadas para a realização dos testes
bacteriológicos.

Figura 3 – Ensaio de cloração em Jar‐Test

3.0 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos através das análises físico‐químicas e
bacteriológica dos parâmetros analíticos: pH, temperatura, turbidez, cloretos, Coliformes Totais e
Coliformes fecais.
A cidade de Palmas, situada no estado do Tocantins, região Norte do Brasil, possui um
clima tropical chuvoso de Cerrado com duas estações bem definidas, uma seca (maio a
setembro) e outra chuvosa (outubro a abril). Palmas tem o clima quente todo o ano. Apesar de
ter algumas variações, são poucas, pois a diferença entre o mês mais quente (setembro) e o mais
frio (julho) é de apenas 3 °C. A média das máximas em setembro é de 36 °C (Pedroza et al., 2011).
As temperaturas das águas de poços estudados se situaram em torno de 27 oC.
O potencial hidrogeniônico (pH) é uma relação numérica que expressa o equilíbrio entre
íons (H ) e íons (OH‐), apresentando uma escala de variação entre 0 a 14. O valor considerado
neutro é o 7, onde a concentração de íons (H+) é igual a concentração de íons (OH‐). Quando
ocorrer a predominância de íons (H+) temos valores de pH menores que 7, chamado de pH ácido.
Desta forma, quando o pH for maior que 7 tem‐se o pH básico, pois há predominância de íons
(OH‐) e quando tem seu valor máximo, 14, é considerado alcalino (Traficante, 2011). O pH das
amostras se situou em torno da neutralidade (pH = 7), durante todo o período monitorado.
+

Tabela 2 – Valores dos parâmetros analíticos obtidos nas amostras de água bruta e após cloração
com as dosagens de 5 e 10 mg/L
Variáveis Analisadas
Resultados
Portaria
MS 2914
Agua
bruta

Dosagem
5 mg/L

Dosagem
5 mg/L

pH (‐)

7,0

6,5

6,4

6 a 9,5

Turbidez (NTU)

0,59

0,51

0,54

5

Cloretos (mg/L)

16,4

18,2

18,4

250

27

27

27

‐

Coliformes Totais (NMP/100 mL)

>1100

Ausentes

Ausentes

Ausentes

Coliformes Fecais (NMP/100 mL)

7,3

Ausentes

Ausentes

Ausentes

Temperatura (ºc)

A turbidez é um dos parâmetros de qualidade para avaliação das características físicas da
água bruta e da água tratada. O valor máximo permitido para água tratada é de 1 NTU (unidade
nefelométrica de turbidez) na saída das estações de tratamento de água e 5 NTU em qualquer
ponto da rede de distribuição. A turbidez é uma medida que identifica a presença de partículas
em suspensão na água, desde tamanhos grosseiros até os colóides. No abastecimento de água,
para o Município, um dos principais causadores da turbidez na água são areia, argila e
microrganismos. Em geral, quanto menor for a turbidez da água filtrada mais eficiente será o
processo de desinfecção. O valor médio de turbidez obtido no monitoramento das águas de
poços foi de 0,59 NTU.

A presença de cloretos na água é resultante da dissolução de sais com íons Cl ‐, por
exemplo de cloreto de sódio. A água de chuva, por exemplo, tem presença insignificante de
cloretos (menos de 1%), exceto em regiões próximas ao litoral. De um modo geral a presença de
cloretos têm origem na dissolução de minerais, contato com áreas de sal, mistura com a água do
mar e introdução de águas residuárias domésticos ou industriais. Em termos de consumo suas
limitações estão no sabor e para outros usos domésticos e para processos industriais. Águas com
teores menores que 250 ppm de cloretos é satisfatória para serviços de abastecimento
doméstico (o ideal seria menor que 150 ppm). Concentrações superiores a 500 ppm implicam em

sabor característico e desagradável (Brasil, 2011). O valor médio da concentração de cloretos nas
águas de poços estudados nessa pesquisa forma de 16,4 mg/L.
As águas dos poços artesianos não estão adequadas aos padrões de potabilidade da
Portaria 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde (Brasil, 2011). O teor de
coliformes fecais na água bruta foi de 7,3 NMP/100 mL (Tabela 2). Essa Portaria estabelece em
seu Anexo I que o padrão microbiológico para o consumo humano, deve ter ausência de
Escherichia Coli ou coliformes termotolerantes. Portanto, segundo a Portaria 2914, as águas dos
poços não podem ser consumidas em fins de potabilidade para o ser humano, pois apresenta
Coliformes Termotolerantes, que por sua vez são indicadores de poluição fecal. Os agentes
patogênicos são capazes de causar doenças infecciosas aos seus hospedeiros, sempre que
estejam em circunstâncias favoráveis, inclusive do meio ambiente. O agente patogênico pode se
multiplicar no organismo do seu hospedeiro podendo causar infecção e outras complicações. Os
microrganismos encontrados nas águas contaminadas podem ser saprófitas, comensais,
simbiontes ou parasitas. Apenas a última categoria é patogênica e capaz de causar doenças ao
homem e animais. Dentre os organismos patogênicos, cinco grupos podem estar presente no
lodo: os helmintos, os protozoários, os fungos, os vírus e as bactérias. No entanto, como
observado na Tabela 2, as dosagens de 5 e 10 mg/L de cloro ativo foram suficientes para causar
um decaimento bacteriano, com eliminação completa do microrganismo. O cloro e seus
compostos estão disponíveis em gás, líquido ou sólido. É fácil de adicioná‐lo a água, pois tem alta
solubilidade (7.000 mg/l) e é barato. O resíduo que deixa em dissolução continua destruindo os
patogênicos depois que a água tenha saído da ETA (Estação de Tratamento de Água) e percorre a
rede de distribuição.

4.0 – CONCLUSÃO
Os ensaios de cloração adotados nessa pesquisa foram eficientes na desinfecção total dos
microrganismos presentes na amostra bruta. Recomenda‐se, no entanto, no ato do processo a
adoção da menor dosagem (5 mg/L), como uma forma de redução dos custos da operação. A
cloração da água em propriedades rurais é simples e barata. Podem ser usados produtos à base
de cloro líquidos (hipoclorito de sódio e outros) e sólidos (cloro granulado ou pastilhas). A ação
bactericida e oxidante dos derivados clorados baseia‐se na liberação do ácido hipocloroso, em
sua forma não dissociada, quando dissolvido na água. Torna‐se importante também efetuar o
processo de filtração da água antes de sua desinfecção, como forma de retirar materiais
existentes nas amostras, tais como areia, silte e material vegetal.
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RESUMO
O objetivo dessa pesquisa foi efetuar o
tratamento de esgoto doméstico em um sistema de
biodigestores em série e mostrar a eficiência do sistema
na remoção de DBO e nitrogênio. O sistema é composto
por três caixas de fibrocimento de 1000 litros cada. Para
a determinação da eficiência do processo foram
coletadas amostras no esgoto bruto e tratado. O esgoto
bruto foi coletado antes da entrada na primeiro
biodigestor. O sistema apresentou alta remoção de DBO.
O sistema não foi eficiente na remoção de nitrogênio
amoniacal. O sistema de fossas biodigestoras é simples
de operar e apresenta baixo custo de implantação e

operação. É recomendável para o tratamento de
esgotos em sistemas individuais como chácaras e
pequenas comunidades.

PALAVRAS‐CHAVE: esgoto, biodigestor, tratamento de esgoto, remoção de DBO.

DOMESTIC SEWAGE TREATMENT IN CONTINUOUS FLOW BIODIGESTER
ABSTRACT
The objective of this research was to evaluate
the treatment of domestic sewage in a system of
digesters in series and show the efficiency of the system
in removal of BOD and nitrogen. The system consists of
three boxes of 1000 liters each. To determine the
efficiency of the process samples were collected from
the crude and treated wastewater. The raw sewage was
collected before entering the first digester. The system
showed high BOD removal. The system was not effective

in removing ammonia nitrogen. The system digesters
tanks is simple to operate and offers low cost of
deployment and operation. It is recommended for the
treatment of sewage in individual systems such as
farms, farms and small communities.

KEY‐WORDS: sewage, digester, sewage treatment, DBO removal.

TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO EM BIODIGESTOR EM FLUXO CONTÍNUO

1.0 INTRODUÇÃO
As cidades brasileiras não conseguem oferecer uma infra‐estrutura urbana necessária
para acompanhar o ritmo do crescimento populacional, isso reflete na grande demanda do
tratamento de água e geração de efluentes. O saneamento eficiente aumenta a qualidade de
vida dos seres humanos, fauna e flora diminuindo diversas fontes poluidoras. O esgotamento
sanitário é o rejeito líquido que envolve os resíduos provenientes de atividades domésticas,
comercial, de serviços, industrial e pública. A ausência de rede de coleta de esgoto obriga as
pessoas a buscarem alternativas como a criação de fossas, galeria de água pluvial, canalização
direta no rio e no solo. Os efluentes de origem residencial têm características bem definidas, e
compõem‐se basicamente de água de banho, urina, fezes, restos de comida, sabões, detergentes
e águas de lavagens (von Sperling, 2005).
Para conhecer a produção do esgoto sanitário de uma determinada área há a necessidade
de analisar a sua composição quantitativa e qualitativa. Tal composição pode variar de acordo
com os hábitos e condições socioeconômicas da população; existência ou não de ligações
clandestinas; construção e conservação de redes de esgoto; clima; custo; pressão e qualidade da
água distribuída; estado de conservação dos aparelhos sanitários e vazamentos de torneira.
Variam em função da composição da água de abastecimento e de seus diversos usos, composta
por 99,9 % de líquido e 0,1% de sólido em peso, e transporta inúmeras substâncias orgânicas,
inorgânicas e microrganismos eliminados pelo homem diariamente (ECKENFELDER, 2000).
Para a caracterização de uma água residuária se utilizam determinações físicas, químicas e
biológicas, onde seus valores permitem conhecer o seu grau de poluição, dimensionar e medir a
eficiência da forma e estações de tratamento; esses resíduos contêm ainda inúmeros organismos
vivos como bactérias, vírus, vermes e protozoários, que na sua maioria são liberados junto com
os dejetos humanos. Alguns organismos como as bactérias participam de tratamento
decompondo a matéria orgânica complexa, transformando‐a em compostos mais simples e
estáveis. A disposição adequada do esgoto sanitário é essencial a proteção de saúde pública por
nele conter os organismos patogênicos causadores de doenças, e contaminar a água de
consumo, alimentos, utensílios e solo (Metcalf & Eddy, 2002).
Esse trabalho teve como objetivo avaliar o funcionamento de uma série de biodigestores
tratando esgotos domésticos na cidade de Lajeado (Tocantins).
2.0 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO
Lajeado é um município brasileiro do estado do Tocantins com uma população estimada
para 2013 de 2.956 habitantes, e com uma densidade demográfica de 8.60 hab. Km². Lajeado é a
cidade tocantinense mais próxima da capital do estado, Palmas, que fica localizada a uma
distância de 53 km ao sul (via TO‐010) e área territorial 322, 485 km² (Figura 1).

Figura 1 ‐ Imagem de Satélite do Setor Mirante do Lago

Histórico
Emancipado em fevereiro de 1991, quando foi desmembrado do município de Tocantínia,
Lajeado tem se transformado aos poucos num pólo de desenvolvimento sustentável com
condições de receber bem quem escolhe o lugar para morar.
Sendo apenas um distrito ou povoado, como era conhecido antes de ser emancipado,
Lajeado recebeu seus primeiros habitantes por volta do século XVIII através da navegação. As
primeiras famílias a chegarem à região foram imigrantes nordestinos, vindo do Piauí, Bahia e
Maranhão. A navegação, que era feita por botes e batelões a remo (canoa), era o meio de
transporte mais viável para a comercialização de mercadorias trazidas das regiões norte e
nordeste. O comércio funcionava a base de troca destas mercadorias por ouro explorado da serra
do lajeado. A descoberta do ouro, na década de 20, contribuiu muito com o povoamento do local
que abrigou os garimpeiros de várias regiões.

O rio Tocantins era o principal acesso às cidades mais desenvolvidas, como Tocantínia e
Porto Nacional, percurso que era feito em dois ou três dias de canoas.

2.2 Sistema de Tratamento de Águas Residuárias em Biodigestores
O sistema é composto por três caixas de fibrocimento de 1000 litros cada. Os tubos e
conexões são vedados na junção com a caixa através de cola de silicone. A primeira caixa é ligada
diretamente ao vaso sanitário. A primeira caixa do sistema permanece enterrada no solo visando
manter um isolamento térmico.

Figura 2 – Sistema experimental

2.3 COLETA, PREPARO DAS AMOSTRAS E PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS

As amostras do esgoto bruto foram coletadas da primeira caixa biodigestor do sistema
experimental na cidade de Lajeado. Os procedimentos analíticos usados na determinação das
características químicas das amostras do Esgoto Bruto (EB) e Efluente Tratado (EF) são
apresentados na Tabela 1. A Figura 3 apresenta o sistema experimental e o momento de coleta
de amostras.

Tabela 1 ‐ Métodos analíticos aplicados na caracterização físico‐química de esgoto bruto do
Reator Aeróbio. Palmas/2013
PARÂMETRO ANALÍTICO

METODOLOGIA

Temperatura

Termômetro de mercúrio

pH

Eletrométrico

DBO

Frascos Padrões

Sólidos

Gravimétrico

Amônia

Espectrofotometria (Nessler)

Figura 3 – Caixas biodigestoras usadas no tratamento das águas residuárias e o momento de
coleta de amostras

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos através das análises físico‐químicas dos parâmetros
analíticos: pH, temperatura, DBO, sólidos e nitrogênio amoniacal no esgoto bruto (EB) e esgoto
tratado (ET). Os valores de pH analisados no esgoto bruto e esgoto tratado se situaram em torno
do neutro, 7,2 a 7,3, indicando boas condições para o desenvolvimento bacteriano no sistema de
tratamento. Os valores da temperatura não sofreram muitas oscilações e se situaram entre 26,1
e 28,9°C (Tabela 2).
A Resolução CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2011, “Dispõe sobre as condições e padrões de
lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005”
(Brasil, 2011). Segundo esse documento, para o lançamento direto de efluentes oriundos de
sistemas de tratamento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes condições e
padrões específicos: a) pH entre 5 e 9; b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de
temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura; c)
materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff; d) Demanda
Bioquímica de Oxigênio ‐ DBO5, 20°C: máximo de 120 mg/L, sendo que este limite somente
poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com eficiência de
remoção mínima de 60% de DBO; e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100
mg/L; f) ausência de materiais flutuantes e (g) as condições e padrões de lançamento
relacionados na Seção II, art. 16, incisos I e II desta Resolução, poderão ser aplicáveis aos
sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em
função das características locais, não sendo exigível o padrão de nitrogênio amoniacal total.
Assim sendo, em se tratando da variável DBO, o efluente final do sistema experimental
apresentou boa remoção (72,4 %) e atendeu, em todo o período de monitoramento, aos padrões
de lançamento de efluentes, segundo a resolução brasileira.
Tabela 2 – Resultados experimentais obtidos durante o monitoramento dos biodigestores
Variáveis Analisadas

Metodologia

Resultados

Resolução

EB

ET

430/2011 CONAMA

pH (‐)

Eletrométrico

7,2

7,3

Temperatura (°C)

Eletrométrico

28.9

26,1

Sólidos Totais (mg/L)

Gravimétrico

1800

900

Sólidos

Volumétrico

1,5

0,2

≤1mL/L

Alcalinidade

Volumétrico

845

1376

‐

DBO (mg/L)

Frascos padrões

250

69

120

255,8

194,4

<20,0 mg/L N

Sedimentáveis

5‐9
< 40°C

(mL/L)

Nitrogênio
(mgN/L)

Amoniacal

Nesslerização Direta

As concentrações de nitrogênio amoniacal foram altas ao longo do tratamento no esgoto
bruto (255,8 mgN/L). O efluente final do biodigestor apresentou alta concentração de nitrogênio
amoniacal (194,4 mg/L). A eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal foi de 24 %.
4.0 CONCLUSÃO
O sistema de fossa biodigestora contribui para a viabilização do tratamento de esgoto
doméstico e consequente produção de efluentes com menores cargas orgânicas. Consiste em um
tratamento biológico do esgoto por ação de digestão fermentativa de simples operação e barato.
O sistema evita a proliferação de doenças veiculadas pela água poluída por esgoto doméstico.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo realizar uma
analise quali‐quantitativa dos resíduos sólidos não
perigosos produzidos no Porto do Itaqui. A madeira foi o
resíduo reciclável que se destacou em todos os meses,
isso se deve a atividade portuária de descarregamento,
onde foi utilizada constantemente para calço das cargas.
E o resíduo de lixo comum obteve um alto índice por
conta da elevada produção de resíduos no terminal da
ponta da espera, gerado pelas empresas de
embarcações de ferry boat. Os resíduos obedecem a
uma rota preestabelecida pela empresa responsável

pelo gerenciamento, os resíduos recicláveis: papel,
plástico, metal e madeira são doados para as
recicladoras, enquanto o resíduo não reciclável
destinado para o Aterro Municipal da Ribeira. Conclui‐
se que gestão de resíduos do Porto do Itaqui, busca
praticar à consciência ambiental, no que se refere à
geração e destinação correta dos resíduos sólidos.

PALAVRAS‐CHAVE: Gestão de resíduos sólidos; Coleta seletiva; Porto do Itaqui

MANAGEMENT OF SOLID WASTE NOT DANGEROUS IN PORT OF COMPLEX ITAQUI, SÃO LUIS ‐
MA
ABSTRACT
The present study aims to conduct a qualitative and
quantitative analysis of non‐hazardous solid waste
produced at Itaqui Port. The timber was recyclable
waste that excelled in every month, this is due to the
unloading port activity, which was used constantly to
shim loads. And the common residue of trash were
rated high due to the high production of waste at the
terminal end of the wait, generated by vessels ferry
companies. Residues follow a predetermined route by

the company responsible for managing the recyclables:
paper, plastic, metal and wood are donated for
recycling, while non‐recyclable waste destined for
landfill Municipal da Ribeira. It was concluded that
waste management of the Port of Itaqui search
practicing environmental awareness, with regard to the
generation and proper disposal of solid waste.

KEY‐WORDS: Solid waste management; Selective collection; Itaqui Port

A GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS NO PORTO DO ITAQUI EM SÃO LUÍS ‐ MA
INTRODUÇÃO
A atividade portuária possui grande importância para o desenvolvimento econômico e
social. Pois é pelos portos que passam mais de 90% do volume de cargas do nosso comércio
exterior. Apesar de ser grande geradora de riquezas, a atividade portuária, classificada como
potencialmente poluidora traz em si alguns riscos que necessitam ser assumidos, internalizados e
minimizados. Estes incluem os riscos ao meio ambiente, á saúde e integridade dos trabalhadores
e a segurança pública. Atualmente, a geração dos resíduos sólidos pode ser considerada um dos
principais impactos ambientais relacionados à atividade portuária. Esses resíduos podem ser
gerados pela própria operação do porto (resíduos operacional) ou pelos navios resíduo de bordo
(ANTAQ, 2011).
O sistema portuário brasileiro é composto por 37 portos públicos. Desse total, 18 são
delegados, concedidos ou tem sua operação autorizada à administração por parte dos governos
estaduais e municipais. Existem, ainda, 42 terminais de uso privativo e três complexos portuários
que operam sob concessão à iniciativa privada (MURTA et.al, 2012).
De acordo com a EMAP, o Porto do Itaqui, juntamente com os terminais privados da Vale
e Alumar, integra o segundo maior complexo portuário em movimentação de carga do país, com
128,9 milhões de toneladas operadas em 2011, um acréscimo de 9,64% em relação ao ano
anterior. O Itaqui é o principal indutor do desenvolvimento econômico e social do Maranhão, que
tem investimentos de mais de R$ 100 bilhões previstos para os próximos anos em áreas como
refino de petróleo, agronegócio, celulose e pellets, cimento e geração de energia, entre outros.
Os resíduos sólidos gerados na área portuária do Itaqui são provenientes das
embarcações, dos terminais, da área administrativa e das empresas arrendatárias e resíduos
originados nas operações do porto. Os resíduos sólidos provenientes das operações de navios são
coletados nos berços e destinados separadamente daqueles oriundos das coletas da área
administrativa. Os resíduos sólidos gerados nas dependências das empresas que arrendaram área
ou instalações do porto são de sua responsabilidade, desde a coleta, o armazenamento e a sua
disposição final (PGRS, 2012)
Segundo Ribeiro (2009) entre os graves problemas associados à existência dos resíduos
sólidos está a iminência da ocorrência de acidentes ambientais. Estes acidentes podem se
manifestar de diversas formas, envolvendo: descartes de resíduos, disposição indevida sob solo,
bem como armazenamento inadequado o que coloca em risco a saúde pública e o meio
ambiente. Os maiores impactos ambientais portuários decorrem das operações portuárias
realizadas inadequadamente, como por exemplo, pelo resíduo de carga que se perde na
operação e acidentes no manuseio ou transporte de cargas e com as próprias embarcações,
serviços de dragagem, bioinvasão via água de lastro e incrustações no casco das embarcações,
entre outros. Um dos problemas do Porto do Itaqui é alto índice de geração de resíduos pelas
embarcações de travessia de passageiros, a não se adequarem as Normas Ambientais e a
fiscalização ineficiente.
Segundo Cesar (2005) o gerenciamento ambiental das áreas portuárias tem conquistado

espaço e importância nas discussões políticas e na imprensa, além de uma estrutura formada por
organismos internacionais (IMO), organismos nacionais (IBAMA; CETESB) e especialistas em
diversas áreas, contribuindo para a análise e definição das diretrizes sobre as principais questões
envolvendo a variável ambiental da área sob influência do porto.
MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
O Porto de Itaqui que está situado na margem leste da Baía de São Marcos, ao Sul da
Ponta da Madeira, tendo a sua frente à Ilha de Guarapirá. Suas coordenadas geográficas de
referência são: 2° 34’ 5” de Latitude Sul e 44° 03’ 00” de Longitude Oeste de Greenwich. A
situação geográfica do Porto está inserida nos limites territoriais do Município de São Luís,
Capital do Estado do Maranhão, e dista cerca de 11 km do centro da cidade de São Luís, cujo
principal acesso é realizado pela rodovia federal Br‐135. O Porto do Itaqui (Figura 1) é um porto
atlântico que se destaca dentre os demais do país pelas suas grandes profundidade, extenso
canal de acesso, inteiramente balizado, amplas áreas de fundeadouro, bacia de evolução
tranquila, protegida de ventos e correntes e principalmente pela sua localização geográfica
privilegiada, permitindo uma proximidade com a Europa, Estados Unidos e Japão via Canal
Panamá (HUMBERTO, 2002

Figura 1 – Localização do Complexo portuário do Itaqui, São Luis – MA
Fonte: Alcântara & Santos (2005)

Coleta de dados
Os dados utilizados para compor esta pesquisa foram coletados no período compreendido
entre agosto de 2012 e agosto de 2013. Esses dados são resultados dos relatórios mensais das
atividades de gestão de resíduos sólidos desenvolvidas pela EMAP (Empresa Maranhense de
Administração Portuária) na área portuária do Itaqui. Foram analisadas as caracterizações físicas
dos resíduos sólidos e evolveram a analise das características qualitativas (tipo de resíduos) e
quantitativas (peso/volume). Os resíduos produzidos foram contabilizados através de pesagem
em balança. Foi realizada a classificação e a distribuição de frequência dos resíduos ao longo do
ano.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização da produção dos resíduos recicláveis e não recicláveis no Porto do Itaqui‐MA.
Os dados da produção de resíduos sólidos no porto do Itaqui estão organizados na Tabela
01. No mês de abril em 2013 foi contabilizada a maior produção de resíduos na área de estudo,
essa elevada produção é superior a soma da produção dos resíduos nos meses de agosto a
dezembro de 2012. É possível denotar também uma grande variação entre os resíduos não
recicláveis dos resíduos recicláveis. Segundo o relatório de gerenciamento de resíduos, o elevado
índice da quantidade de resíduos não recicláveis se dá por conta da elevada produção de
resíduos no terminal da Ponta da Espera pelas empresas de embarcações de ferry boat, que
acondicionam seus resíduos nos contêineres da EMAP. Segundo o PGRS da EMAP, os resíduos
sólidos gerados nas dependências das empresas que arrendaram área ou instalações do Porto do
Itaqui, são de sua responsabilidade, desde a coleta, ao armazenamento incluindo a sua
disposição final.
Tabela. 01: Caracterização da produção geral dos resíduos não perigosos analisados entre os
meses de agosto de 2012 a agosto de 2013 do Porto do Itaqui, São Luís –MA
Mês/Ano
Ago/12

Resíduos não
recicláveis (T)
13,63

Resíduos recicláveis
(T)
7,07

Produção Total (T)
20,7

Set/12

15,22

6,42

21,64

Out/12

17,87

7,06

24,93

Nov/12

18,32

5,03

23,35

Dez/12

22,41

11,23

33,64

Total/2012

87,45

36,81

124,26

Jan/13

45,51

30,11

75,62

Fev/13

37,74

25,611

63,351

Mar/13

64,73

34,19

92,92

Abr/13

137,469

45,096

182,565

Mai/13

74,579

23,248

97,827

Jun/13

34,72

13

47,72

Jul/13

44,98

14,46

59,44

Ago/13

45,6

5,57

51,17

Total/2013

572,778

228,095

794,873

Percebe‐se que o mês de abril apresenta uma diferença significativa de quantidade dos
resíduos recicláveis e não recicláveis produzidos. De acordo com dados obtidos constatou‐se que
neste mês, além das atividades de descargas de materiais gerando foi realizada atividades de
demolição e reforma o que de fato elevou a quantidade de entulho e madeira. Segundo
Monteiro Junior & Vendrametto (2009) no Porto de Santos, os resíduos de entulho: telhas e
paralelepípedos, sucatas de guindaste, trilhos e barcaças são armazenados e destinados a leilão,
enquanto que no porto do Itaqui esses resíduos são doados a cooperativas de reciclagem.
Observa‐se também uma grande variação de resíduos gerados nos meses de 2012 para os meses
do ano de 2013. De acordo com o relatório o aumento no quantitativo de resíduos em 2013 se
deu pela quantificação de resíduos inerte (varrição) que ate 2012 não era quantificado.
É possível observar uma dinâmica na produção dos resíduos analisados e como essa
variação ocorre ao longo do ano. Durante todos os meses a produção de resíduos a base de
madeira foi superior a produção de todos os outros resíduos (Figura 2). O resíduo com a segunda
maior produção foi o metal, seguido papel e do plástico. Murta (2012), observou a mesma
distribuição ao analisar os resíduos do porto do Rio de Janeiro, identificando os resíduos de
madeira proveniente das descargas dos materiais do próprio porto; metais, cimento e cabo de
aço, oriundos de reformas; resíduos advindos de manutenção do porto (cimento, sobras de
material de construção que ficam em caçambas). Nobrega et. al, (2002) em seu estudo diz que os
resíduos do Porto de Cabedelo não há programas de reutilização e/ou reciclagem de materiais, o
resíduo é disposto no Lixão.
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Figura 2. Variação da produção total anual de resíduos recicláveis no Porto do Itaqui, São Luís –
MA

Durante o ano foi observado que dos resíduos recicláveis gerados no Porto do Itaqui, a
madeira se destacou em todos os meses, isso se deve a atividade portuária de descarregamento,
onde foi utilizada constantemente a madeira para calço das cargas. O resíduo metálico em
grande parte foi gerado no pátio de carretas através do consumo de latinhas de refrigerante. A
outra fonte produtora de resíduos a base de metal se deve aos resíduos operacionais portuários
como, por exemplo, as ligas metálicas utilizadas para amarração de cargas. Os plásticos também
são gerados no ponto de coleta do pátio de carretas, onde ocorre um grande consumo de água e
refrigerante gerando grande quantidade de resíduos formados por garrafa PET. O papel branco é
gerado no setor administrativo e o papelão é produto das embalagens utilizadas no transporte de
produtos e equipamentos.
Segundo Murta et.al, (2012) no porto de Rio de Janeiro os resíduos recicláveis tem como
destino a doação para as cooperativas, medida que contribuiria para a preservação do meio
ambiente e melhoria da imagem da empresa. A reciclagem, termo incluso em logística reversa, é
uma alternativa eficaz e sustentável para reduzir os resíduos portuários. A maior dificuldade atual
é a participação da população com sérias mudanças de hábitos em casa, nos escritórios,
empresas e escolas. Essa dificuldade é a mesma que se observa na reciclagem do lixo doméstico,
que esbarra nos custos da coleta seletiva, porque ainda nos falta a cultura do coletivo (FACHIN,
2004).
Para Sottoriva (2011) a geração de resíduos resulta do processo produtivo de duas formas
distintas: como consequência do ato de produzir (fase industrial) e após o término da vida útil do
produto (pós‐consumo). À medida que o volume de resíduos descartados aumenta, tornam‐se
mais escassos e distantes os aterros sanitários. A produção de resíduos é inevitável; o que se
pode fazer é reduzir sua produção, reaproveitar e recuperar os produtos e reciclá‐los, em última
instância.
Caracterização do Processo de Coleta dos resíduos não recicláveis do Porto do Itaqui.
A coleta de resíduo comum é realizada em horários e pontos de coletas, rotas conforme o
esquema apresentado (Figura. 03) preestabelecidas pela empresa responsável pela coleta. O
esquema de coleta dos resíduos não recicláveis do Porto do Itaqui obedece às normas
preestabelecidas pela empresa responsável pela coleta. Os funcionários realizam a coleta
devidamente uniformizados fazendo uso de EPI´S apropriados, o material é coletado com auxilio
de poliguindaste (Figura 3) e transportados até os pontos de onde será realizada a coleta e em
seguida levados para a destinação final, o Aterro da Ribeira.

Figura 3 – Esquema estratégico dos postos de coleta de resíduos sólidos no Complexo
Portuário do Itaqui, São Luis – Ma.

Figura 3 – Material residual coletado com auxilio de poliguindaste. Fonte: Dados da
pesquisa
Caracterização do Processo de Coleta Seletiva dos resíduos do Porto do Itaqui.
Os resíduos gerados nas atividades administrativas e operacionais são acondicionados em
coletores específicos. O acondicionamento do resíduo obedece ao padrão de cores conforme
regulamentado na Resolução CONAMA 275/01.
O acondicionamento indevido de resíduos pode levar a poluição ambiental e com isso

risco à segurança das pessoas que por ventura possam entrar em contato com este material. Isso
pode levar ao aparecimento de vetores provocando doenças. O lixo bem acondicionado facilita o
processo de coleta.
O processo de coleta seletiva no porto do Itaqui é realizado diariamente pelos
funcionários da limpeza nos pontos de coleta em diferentes pontos: Área primária, Prédio de
operações, Prédio da DOP, Sede EMAP e Pátio de carreta. Os resíduos logo após a coleta são
transportados para o local de armazenamento temporário, os resíduos de papel e plásticos são
acondicionados na central de resíduos e os resíduos metálicos e a madeira são acondicionados
em contêineres, mediante necessidade de destinação a equipe de coleta munida de
documentação exigida (Manifesto de Resíduo e CTR – Controle de Transporte de Resíduos), são
direcionados para as recicladoras ASCAMAR – Associação dos Catadores do Maranhão e RIPEL
para os resíduos papel e plásticos, para os resíduos a base de metal e madeira direcionados para
a recicladora JASTEL. O resíduo de vidro gerado no porto do Itaqui é acondicionado na central de
resíduos aguardando para uma destinação adequada.
Tabela 2 – Caracterização do processo de coleta seletiva de resíduos sólidos ‐ Porto do Itaqui,
São Luís – MA
TIPO DE RESÍDUOS

LOCAL DE COLETA

ACONDICIONAMENTO

DESTINAÇÃO FINAL

PAPEL

Área Primária
Prédio de Operações
Prédio da DOP
Sede – EMAP
Prédio de Operações
Prédio da DOP
Sede – EMAP
Área Primária
Área Primária
Pátio de Carretas
Área Primária
Pátio de Carretas

Central de resíduos

Ascamar e Ripel

Central de resíduos

Ascamar e Ripel

Container

Jastel

Container

Jastel

PLÁSTICO

METAL
MADEIRA

CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos conclui‐se que a maior geração dos resíduos sólidos
não perigosos no Porto do Itaqui está concentrada no mês de abril de 2013, que coincide com a
demolição de construção. Conclui‐se ainda, um elevado índice de produção de lixo comum.
Porém se verifica a necessidade de que sejam feitas campanhas de sensibilização e
conscientização aos colaboradores do porto quanto à correta segregação de resíduos e o
consumo mais consciente, além de uma fiscalização mais intensa nas dependências das empresas
que arrendaram área ou instalações do porto, principalmente as empresas de embarcações de
ferry boat. Constatou‐se que dos resíduos recicláveis gerados no Porto do Itaqui, a madeira se
destacou em todos os meses, isso se deve a atividade portuária de descarregamento, onde foi
utilizada constantemente a madeira para calço das cargas.
Dentre as atividades desenvolvidas a reciclagem é uma prática importante para a
sociedade e o ambiente. Sugere‐se realizações de campanhas e as ações ambientais, contudo,
precisam ir além dela, treinamentos e integrações de novos colaboradores alinhados com as
ações implantadas e palestras são pontos de apoio para facilitar a adequada coleta seletiva de
resíduos. De maneira geral, a gestão dos resíduos é significativamente complexa, passando pelas
dimensões socioambientais, tecnológicos, econômicos e política, principalmente por atuação
empresarial dos portos.
A gestão de resíduos do Porto do Itaqui, busca praticar à consciência ambiental, no que se
refere, a geração e destinação correta dos resíduos sólidos, por meio da implementação do Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, fazendo com que a logística seja cumprida e que as
empresas instaladas na área do Porto tenham uma visão integrada da importância do
gerenciamento de resíduos na região portuária.
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RESUMO
Segundo BRAGA et al (2005), a eutrofização é o
enriquecimento das águas com os nutrientes
especialmente fósforo e nitrogênio, necessários ao
desenvolvimento dos organismos aquáticos, manifesta‐
se por meio do aumento da produtividade biológica do
reservatório, sendo observados a proliferação de algas,
macrófitas e outros organismos aquáticos. O presente
estudo visa conhecer o estado trófico do açude Santo
Antônio de Russas, entre o ano de 2012 e 2013, sendo o
único monitorado pela Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos (COGERH) na sub‐bacia hidrográfica
do Baixo Jaguaribe. Para a determinação do Índice de

Estado Trófico (IET), foram utilizadas as metodologia
proposta por Carlson (1977), Toledo (1990) e Lamparelli
(2004). Através dos resultados obtidos pôde‐se concluir
que atualmente o açude em estudo não apresenta riscos
quanto ao fenômeno da eutrofização.

PALAVRAS‐CHAVE: Açude Santo Antônio, Eutrofização, Índice de Estado Trófico (IET)

EVALUATION OF TROPHIC STATE INDEX WEIR SAINT ANTHONY OF RUSSIAN‐EC
ABSTRACT
According to Braga et al (2005), Eutrophication
is the enrichment of water with nutrients particularly
phosphorus and nitrogen, necessary for the
development of aquatic organisms, manifests itself by
increasing the biological productivity of the reservoir,
the proliferation of algae being observed, macrophytes
and other aquatic organisms. The present study aims to
evaluate the trophic state of the reservoir St. Anthony of
Russian, between the year 2012 and 2013, being the

only monitored by the Company Management of Water
Resources (COGERH) in the sub‐basin of the Lower
JaguaribeThe methodology proposed by Carlson (1977),
Toledo (1990) and Lamparelli (2004) were used for
determining the Trophic State Index (TSI). From the
results obtained it was concluded that the dam currently
under study presents no risk as to the phenomenon of
eutrophication.

KEY‐WORDS: Santo Antônio dam, Eutrophication, Trophic State Index (TSI).
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INTRODUÇÃO
A água é um dos recursos naturais mais intensamente utilizados. É fundamental para a
existência e manutenção da vida e, para isso, deve estar presente no ambiente em quantidade e
qualidade apropriadas (BRAGA, 2005). É de suma importância que ela esteja isenta de
substâncias que possam alterar suas características e torná‐la imprópria para o consumo humano
e outros fins. A sociedade humana atual tem utilizado este recurso de forma não sustentável,
tornando‐a cada vez mais escassa e ocasionando diversos problemas com relação a sua
qualidade. Preocupados com esta situação, os órgãos gestores buscam desenvolver políticas para
garantir a qualidade desta água principalmente no período de estiagem.
A saúde ambiental de um corpo de água é afetada pelas atividades humanas
desenvolvidas em suas bacias hidrográficas, incluindo: lançamento de esgotos domésticos;
recepção da água de chuva, que escoa por áreas agrícolas e sobre solos sujeitos a erosão;
recepção de água de chuva proveniente de regiões com poluição atmosférica como, por
exemplo, chuvas ácidas; percolação do chorume de lixões próximos aos corpos de água;
compostos tóxicos oriundos de pesticidas utilizados na agricultura e no reflorestamento; e águas
contaminadas por xenobióticos, compostos orgânicos resistentes e traços de produtos
farmacêuticos (Bernhardt 1990).
No Brasil, a utilização das águas superficiais como fonte de abastecimento público
continua sendo a alternativa de manancial mais utilizada. Baseadas nas informações da ANA
(2003), 56% do total dos municípios do país utilizam águas superficiais pelo menos como uma das
alternativas de mananciais. Entretanto, observa‐se que essa alternativa é a que está mais exposta
às fontes de poluição e contaminação.
A qualidade de uma determinada água tem relação com o uso e a ocupação do solo na
bacia hidrográfica, podendo ser afetada por condições naturais ou por interferência do homem.
Uma das formas de avaliar a qualidade de uma água é utilizar o Índice do Estado Trófico – IET,
este tem por finalidade classificar corpos d’ água em diferentes graus de trofia ver tabela 1.
Segundo BRAGA et al (2005), a eutrofização é o enriquecimento das águas com os
nutrientes especialmente fósforo e nitrogênio, necessários ao desenvolvimento dos organismos
aquáticos, manifesta‐se por meio do aumento da produtividade biológica do reservatório, sendo
observados a proliferação de algas, macrófitas e outros organismos aquáticos. A eutrofização é
mais comum em águas paradas como lagos, lagoas e represas, do que em águas com regime
dinâmico como rios o fenômeno da eutrofização é menos favorável (MOTA, 1997).
Segundo FIGUEIRÊDO (2007), em função da eutrofização, muitos reservatórios e lagos no
mundo já perderam sua capacidade de abastecimento de populações, manutenção da vida
aquática e de recreação.

Tabela 1: Classificações para o estado trófico
Estado Trófico

Características dos corpos d’água

Ultraoligotrófico

Corpos de água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações
insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos da
água.

Oligotrófico

Corpos de água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem
interferências indesejáveis sobre os usos da água.

Mesotrófico

Corpos de água com produtividade intermediária, com possíveis
implicações sobre a qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na
maioria dos casos.

Eutrófico

Corpos de água com alta produtividade, de baixa transparência, em geral
afetados por atividades antrópicas, em que ocorrem alterações
indesejáveis na qualidade da água e interferências nos usos múltiplos.

Supereutrófico

Corpos de água com alta produtividade, de baixa transparência, em geral
afetados por atividades antrópicas, com frequentes alterações
indesejáveis na qualidade da água, como florações de algas e
interferências nos seus múltiplos usos.

Hipereutrófico

Corpos de água afetados significativamente pelas elevadas concentrações
de matéria orgânica e nutrientes, podendo ocorrer episódios de florações
tóxicas e mortandade de peixes, com comprometimento acentuado nos
seus usos.

Fonte ‐ Modificado de CETESB 2009.
Este estudo visa conhecer o estado trófico do açude Santo Antônio de Russas, entre o ano
de 2012 e 2013, sendo o único monitorado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
(COGERH) na sub‐bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe. Ele possui uma capacidade de 24 milhões
de metros cúbicos, visto que a água deste açude é de múltiplos usos, entre os quais:
abastecimento humano, dessedentação de animais, pesca, pequenas irrigações, lazer,
perenização de poços e do rio Palhano.

MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo, o açude Santo Antônio, localizado no município de Russas, Ceará, figura
1, é um açude com uma capacidade de 24 milhões de metros cúbicos de água, sendo que no
início do ano de 2012 observou‐se que o volume atingido por este foi de aproximadamente 10

milhões de metros cúbicos e no ano de 2013 o mesmo obteve um volume inferior, com cerca de
4 milhões de metros cúbicos, visto que a região apresenta um período de estiagem podendo
assim explicar a ocorrência desses valores.

Figura 1: Localização do açude Santo Antônio de Russas, adaptado de
GOOGLE MAPS (2014) e COGERH (2013).
O presente estudo foi realizado a partir de dados fornecidos pela Companhia de Gestão
dos Recursos Hídricos‐ COGERH e através de referências bibliográficas relacionadas à
eutrofização e característica do corpo hídrico.
As analises foram feitas no período de um ano, sendo realizadas três coletas no ano 2012
e duas coletas no ano de 2013, pelos técnicos da COGERH. Entre os pontos georeferenciados no
açude Santo Antônio de Russas foi escolhido o ponto correspondido ao SAR – 01.
As determinações analíticas foram realizadas no Laboratório de Saneamento Ambiental –
LABOSAM do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ‐ Campus Limoeiro do Norte, o
qual possuía convênio com a COGERH. Foram utilizados no presente estudo os resultados de
Clorofila “a”, Transparência, Fósforo, e Ortofosfato e seguiram as determinações das diretrizes
gerais da APHA (2012). A partir dos resultados obtidos foi avaliado o grau de trofia do açude
Santo Antônio de Russas. Para a determinação do Índice de Estado Trófico (IET), foi utilizada as

metodologia proposta por Carlson (1977), Toledo (1990) e Lamparelli (2004) e em seguida foi
aplicado aos resultados encontrados nas análises.
Método de Carlson
Um dos primeiros índices utilizados para avaliar a qualidade da água de rios e lagos foi
desenvolvido por Carlson, índice que é expresso em função dos valores da transparência da água,
da concentração de fósforo e clorofila. As fórmulas matemáticas abaixo demostram como é feita
a utilização deste método e as classificações do nível de estado trófico estão dispostas na tabela
2.
IET (Transp) = 10 [6-( ln*DS)/ln2]

equação (1)

IET (PT) = 10 [6 – ln (48 / PT) / ln 2)]

equação (2)

IET (Cla) = 10 {6 –[ (2,04 – 0,68 ln Cla) / ln 2]}

equação (3)

Tabela 2: Classificação para o Estado Trófico de
acordo com Carlson (1977).
IET ‐ CALSON

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO

0

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

30

ULTRAOLIGOTRÓFICO

30

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

40

OLIGOTRÓFICO

40

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

50

MESOTRÓFICO

50

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

60

EUTRÓFICO

60

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

70

SUPEREUTRÓFICO

70

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

80

HIPEREUTRÓFICO

80

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

100

ULTRAHIPEREUTRÓFICO

Método de Toledo
Através de pesquisas realizadas em reservatórios do Estado de São Paulo, Toledo Jr.
visando adaptar a metodologia às condições climáticas das regiões tropicais e evitar distorções
na classificação dos corpos hídricos propôs modificações no índice de Carlson. Da mesma forma
que Carlson, ele aplicou a análise de regressão linear para fósforo, clorofila e transparência do
disco de secchi, nos quais estes estudos produziram equações para o fósforo total, ortofosfato,

clorofila “a” e transparência secchi. De acordo com as equações subsequentes, Toledo mostra
seu modo de determinação do nível de trofia de um determinado reservatório. Ver tabela 3.

IET (S) = 10.(6 - (0,64 + ln S / ln 2))

equação (4)

IET (PT) = 10.(6 - (ln 80,32 / PT) / ln 2))

equação (5)

IET (Cla) = 10.(6 - (2,04 - 0,695 ln Cla) / ln 2))

equação (6)

Tabela 3: Classificação para o Estado Trófico de
acordo com Toledo (1990).
IET ‐ TOLEDO
0

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 24

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO

ULTRAOLIGOTRÓFICO

24 |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 44

OLIGOTRÓFICO

44 |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 54

MESOTRÓFICO

54 |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 74

EUTRÓFICO

74 |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 100

HIPEREUTRÓFICO

Método de Laparelli
A última alteração do IET visando à adaptação as regiões tropicais foi proposta por
Lamparelli (2004). A autora utilizou a mesmas ferramentas de análise de regressão linear
proposta pelos autores já citados, visando o aprimoramento do IET para ambientes lênticos e
lóticos. Ela apresenta duas fórmulas matemáticas para expressar os níveis tróficos classificados
na tabela 4.

IET (PT) = 10.(6-((0,42-0,36.(ln PT)) / ln 2)) - 20

equação (1)

IET (Cla) = 10.(6-((0,7-0,6.(ln Cla)) / ln 2)) – 20

equação (2)

Tabela 4: Classificação do Estado Trófico de acordo
com Lamparelli (2004).
IET ‐ LAMPARELLI
0

|‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 47

CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO

ULTRAOLIGOTRÓFICO

47 |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 52

OLIGOTRÓFICO

52 |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 59

MESOTRÓFICO

59 |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 63

EUTRÓFICO

53 |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 67

SUPEREUTRÓFICO

67 |‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 100

HIPEREUTRÓFICO

Fonte:
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Índice de Estado Trófico do açude Santo Antônio de Russas foi avaliado segundo os três
principais métodos proposto por Carlson (1977), Toledo (1990) e Lamparelli (2004) abordando
assim uma comparação entre os mesmos.
A tabela abaixo mostra os valores encontrados a partir de análises laboratoriais dos
parâmetros transparência, Fósforo Total, Ortofosfato e Clorofila “a” que serão utilizados nas
equações desenvolvidas pelos autores supracitados no intuito de determinar o grau de trofia do
reservatório em questão.
Tabela 5: Valores dos parâmetros usados para os cálculos do Índice de Estado Trófico do açude
Santo Antônio de Russas.
DATA DA COLETA TRANSPARENCIA (m)

FÓSFORO TOTAL (ug/L)

ORTOFOSTATO (ug/L) CLOROFILA "a" (ug/L)

18/04/2012

0,90

11,00

16,00

1,34

09/08/2012

0,50

11,00

16,00

1,07

23/10/2012

1,20

11,00

16,00

0,20

17/01/2013

1,70

11,00

16,00

0,20

17/04/2013

1,00

11,00

16,00

0,20

Fonte: Análises laboratoriais realizadas no laboratório de Saneamento‐ LABOSAM do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ‐ Campus Limoeiro do Norte e COGERH.

A tabela 6 determina as médias dos resultados obtidos nas análises de transparência,
Fósforo Total e Clarofila “a” referentes às coletas compreendidas entre os meses de abril/2012,
agosto/2012 e outubro/2012, no ponto SAR‐01, e aplicadas à equação de Carlson, pôde‐se
classificar o açude Santo Antônio de Russas como mesotrófico nos meses de abril e agosto, e
oligotrófico no mês de outubro.
Embora nos meses das duas primeiras coletas esta água tenha apresentado um estado
mesotrófico, apresentando uma produtividade intermediária, com possíveis implicações sobre a
qualidade da água, esta condição não ultrapassou aos limites permitidos para o uso da mesma
não colocando em riscos os usos realizados no manancial, mesmo que neste período tenham
ocorrido interferências antrópicas que modifiquem sua qualidade. No ano seguinte, as coletas
foram realizadas em janeiro/2013 e abril/2013 em que as médias dos resultados apresentados
classificaram o referido açude em oligotrófico, onde provavelmente não estava ocorrendo
interferências indesejáveis capazes de comprometer o uso da água do açude neste período.

Tabela 6: Evolução do estado trófico do açude de Santo Antônio de Russas.
ÍNDICE DE ESTADO TRÓFICO
CALSON

TOLEDO

LAMPARELLI

44,56

MESOTRÓFICO

43,17

OLIGOTRÓFICO

48,57

OLIGOTRÓFICO

46,65

MESOTRÓFICO

44,73

MESOTRÓFICO

48,02

OLIGOTRÓFICO

36,96

OLIGOTRÓFICO

37,38

OLIGOTRÓFICO

43,91

ULTRAOLIGOTRÓFICO

35,29

OLIGOTRÓFICO

36,12

OLIGOTRÓFICO

43,91

ULTRAOLIGOTRÓFICO

37,84

OLIGOTRÓFICO

38,03

OLIGOTRÓFICO

43,91

ULTRAOLIGOTRÓFICO

Fonte: Análises laboratoriais realizadas no laboratório de Saneamento‐ LABOSAM do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia ‐ Campus Limoeiro do Norte e COGERH.

De acordo com os índices adotados por Toledo e as médias dos parâmetros que
classificaram o açude nos anos em estudo mostrou que o estado de trofia apresentou‐se em
grande maioria como oligotrófico. Isto indica que entre estes anos não houve interferências
indesejáveis e consequentemente não alterou a qualidade e os usos desta água para os devidos
fins.
Para Lamparelli, os resultados mostraram‐se divergentes de um ano para outro,
predominando no ano de 2012 a classificação oligotrófico, o que indica que o corpo d’água
possuía baixa produtividade e neste período não houve ocorrências de interferências
indesejáveis, não comprometendo assim o uso da água para os devidos fins estabelecidos no

corpo hídrico analisado. Já no ano de 2013, o açude recebeu a classificação de ultraoligotrófico
não acarretando prejuízos ao uso da água e indicando um reservatório com baixa produtividade à
clorofila “a”, isto foi o fator limitante na determinação do IET. Ver tabela 6.
CONCLUSÃO
O açude Santo Antônio de Russas é de suma importância para a bacia do Baixo Jaguaribe,
visto que ele é o responsável pela garantia de abastecimento humano, dessedentação de
animais, perenização de poços e rios, além de outras atividades desenvolvidas neste manancial.
De acordo com os resultados obtidos, percebe‐se alteração do nível de trofia com relação
às metodologias utilizadas por Carlson (1977), Toledo (1990) e Lamparelli (2004). Faz‐se
necessário ressaltar que os mesmos usam parâmetros divergentes em suas equações, o que
justifica as possíveis alterações tróficas.
Visando isto, os resultados encontrados de acordo com a metodologia usada por Calson
(1977) e Toledo (1990), nota‐se que o corpo hídrico estudado encontra‐se em sua maioria em
estado oligotrófico, tendo em vista uma variação na classificação, em abril/2012 e agosto/2012,
onde o mesmo classificou‐se como mesotrófico e possivelmente esta água sofreu influências
antrópicas, ainda assim está enquadrada em um nível aceitável para os usos oferecidos por este
manancial.
Já para Lamparelli (2004) o corpo hídrico em questão apresentou‐se em condições ideais,
especialmente nas últimas três coletas, tido como melhor classe, ultraoligotrófico, que
corresponde a corpos de água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações
insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos da água.
Comparando‐se os três métodos estudados, observou‐se que a classificação do Índice de
Estado Trófico (IET) no período monitorado, foi de oligotrófico, mesotrófico e ultraoligotrófico.
Esta comparação permite perceber a baixa variação dos resultados diante dos modelos aplicados
para a determinação do índice de Estado Trófico do açude.
Conclui‐se assim que atualmente o açude em estudo não apresenta riscos quanto ao
fenômeno da eutrofização, isto é comprovado pelos resultados obtidos através das análises
laboratoriais aplicadas às metodologias estudadas. Contudo, para que esta água continue sendo
de boa qualidade, é importante que ela continue sendo frequentemente monitorada pela
comissão técnica da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH e que sejam
aplicadas medidas preventivas na comunidade para que seja feito o bom uso desta água.
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RESUMO
Tratar o esgoto de maneira eficaz a um baixo custo
constitui‐se um desafio, mesmo diante das
metodologias e tecnologias de tratamento de
efluentes atuais. Assim, no sentido otimizar o
processo de tratamento, é de importância que se
avalie os fatores técnicos envolvidos na verificação do
funcionamento
e eficiência do sistema. Esta
investigação objetivou expor o procedimento para o
cálculo do coeficiente de remoção da DBO (K) , além

de demonstrar como pode‐se determinar a ordem da
reação de oxidação da matéria orgânica , que ocorre
por ocasião do tratamento do esgoto. Para tanto, fora
utilizado como estudo de caso a estação de
tratamento de esgoto de Aquiraz/CE. Os resultados
revelaram disparidade entre os valores encontrados
na literatura para o K e o obtido no caso do sistema
de tratamento de esgoto de Aquiraz/CE.

PALAVRAS‐CHAVE: lagoa facultativa, coeficiente de remoção, ordem de reação.

DETERMINATION OF THE ORDER OF REACTION RATE AND REMOVAL DBO POND OF
FACULTATIVE AQUIRAZ/CE STS.
ABSTRACT
Treating sewage effectively at a low cost is
a challenge, even with nowadays’ methodologies
and technologies of effluent treatment. Thus, in
order to optimize the treatment process, it is
important that one could evaluate technical factors
involved in checking the operation and efficiency of
the system. This research aimed to explain the
procedure for calculating the coefficient of BOD

removal (K), and show how one can determine the
order of the reaction of oxidation of the organic
matter, which occurs during the treatment of
sewage. For both, It was used as a case study the
sewage treatment plant of Aquiraz / CE. The results
revealed unconformity between values found in the
literature for K and those obtained in the study
case.

KEY‐WORDS: facultative pond, removal coefficient, reaction order.

DETERMINAÇÃO DA ORDEM DE REAÇÃO E COEFICIENTE DE REMOÇÃO DE DBO DA LAGOA
FACULTATIVA DA ETE DE AQUIRAZ/CE
INTRODUÇÃO
Ambientalmente, lançar esgoto bruto nos corpos hídricos é inaceitável, porém, o tratamento
deste tipo de resíduo por técnicas dispendiosas torna‐se impraticável, por isso, ao longo dos anos
buscaram‐se formas de tratamento que atendessem as condicionantes econômicas e ambientais
(CHAPRA, 1997).
As lagoas de estabilização (LE) são consideradas a melhor opção para o tratamento de
esgotos em países em desenvolvimento e de clima tropical devido à operação simples do
sistema, clima favorável, necessidade de poucos equipamentos e suficiente disponibilidade de
área (VON SPERLING, 2002).
O uso dos sistemas de LE é frequente em todo o Nordeste e em especial no Estado do
Ceará. De acordo com a companhia de água e esgoto local, em 2011 existiam 71 sistemas de
tratamento de esgoto no Ceará, sendo destes 40 sistemas de LE (CAGECE, 2011).
Segundo Von Sperling (2002), existem vários sistemas de LE, entre eles os principais são
de: lagoa facultativa (LF); lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa (sistema australiano);
lagoa aerada facultativa; lagoa aerada de mistura completa seguida de lagoa de decantação; e
lagoa de maturação.
Na unidade de tratamento de LF, em especial, há a sedimentação da matéria orgânica em
suspensão (DBO particular), vindo a constituir o lodo de fundo que sofre processo de
decomposição por microorganismos anaeróbios, e é convertido em gás carbônico (CO2) , metano
(CH 4) e outros. Apenas a parcela não biodegradável permanece no fundo. Já a carga orgânica
dissolvida (DBO solúvel) e a matéria orgânica em suspensão de pequenas dimensões (DBO
finamente particulada) são decompostas por bactérias facultativas, que tem a capacidade de
realizar suas atividades metabólicas tanto na presença quanto na ausência de oxigênio (VON
SPERLING, 2002).
É de suma importância que o sistema de tratamento de esgoto escolhido supra os
requisitos ambientais, no sentido de cumprir a legislação em vigor (padrões de lançamento) e
concomitantemente, apresente uma boa relação custo‐benefício tanto na fase de implantação
quanto na de operação do sistema. Por isso, faze‐se necessário que se estime alguns fatores
técnicos que influenciam a efetividade do processo de tratamento de efluentes. Dentre estes
fatores está o coeficiente de remoção da DBO (k).
O k de uma LE influencia a cinética das reações de degradação da matéria orgânica. Tal
coeficiente está condicionado ao modelo hidráulico adotado para a lagoa (GUILHERME, 2010), a
temperatura do líquido (CASTRO, 2007) entre outros elementos, e pode ser obtido através de
relações empíricas logradas em estudos de lagoas modeladas segundo o regime de fluxo disperso
conforme proposto por Arceivala (1981, apud VON SPERLING, 2002, p. 45) e Vidal (1983, apud

VON SPERLING, 2002, p.45).
Porém, observa‐se que para a determinação do k pelas fórmulas empíricas apresentadas
pelos autores supracitados, faz‐se necessário a valoração da taxa de aplicação superficial (Ls) que,
por sua vez, oscila com a temperatura local, latitude, exposição solar, altitude e outros (VON
SPERLING, 2002). No intuito de simplificar a determinação do k pode‐se, com base no método da
integral, obter analiticamente o valor de tal parâmetro cinético diante de dados experimentais de
laboratório.
Logo este estudo tem por objetivo determinar o k e a ordem de reação de oxidação da
matéria orgânica, face às medições de consumo de oxigênio dissolvido (OD) ocorrido ao longo do
tempo na LF integrante da ETE de Aquiraz/CE e assim avaliar se o parâmetro k está em
conformidade com o esperado.
MATERIAIS E MÉTODOS
A ETE de Aquiraz/CE está inserida na bacia metropolitana, recebe e trata o esgoto dos
municípios de Aquiraz/CE e de Eusébio/CE. Segundo dados da CAGECE atualmente opera com
vazão por volta de 23,85 L/s, e lança seu efluente no Rio Pacoti/CE. O sistema de tratamento é
composto por gradeamento, caixa de areia e dois blocos de lagoas, porém só um bloco está
operando. O bloco de lagoas ativo é composto por uma lagoa anaeróbia seguida de uma
facultativa (sistema australiano) e posteriormente duas de maturação.
A coleta das amostras de esgoto destinadas a análise da concentração de OD ocorreu dia
06 de junho de 2013 (veja Figura 1).

Figura 1 – Coleta das amostras na LF da ETE de Aquiraz/CE.
Fonte ‐ Dados da pesquisa.

Tais amostras foram coletadas, armazenadas e transportadas de acordo com o Guia
Nacional de coleta e preservação de amostras: água, sedimentos, comunidades aquáticas,
efluentes líquidos Cetesb/ANA. A Figura 2 mostra, aproximadamente, o local da coleta das
amostras na LF do sistema de tratamento.

Lagoas de maturação

Coleta das amostras
Lagoa Facultativa
Lagoa anaeróbia

Figura 2 ‐ Estação de tratamento de esgoto de Aquiraz/CE
Fonte ‐ Google Earth, 2013
As análises de DBO seguiram a metodologia recomendada pelo Manual de análises físico‐
químicas de água de abastecimento e residuárias (2001), utilizou‐se diluição a 1 % e realizou‐se 6
leituras sob o guarda‐chuva do Laboratório de Saneamento Ambiental do IFCE, Campus
Fortaleza. Tais leituras não foram espaçadas uniformemente em virtude de algumas limitações
como não haver a possibilidade de se utilizar a aparelhagem necessária em dias não úteis.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Quadro 01 verificam‐se as concentrações de OD que com o passar dos dias foram
registradas nas seis leituras realizadas.
Quadro 01 ‐ Concentração de OD presente nas amostras ao longo do tempo.
T(d)

0

1

4

5

7

8

OD (mg/L‐1)

7,6

7,2

3,4

2,8

2,2

2

Fonte ‐ Dados da pesquisa.

Com o auxílio do software Microsoft Office Excel ® gerou‐se gráficos para avaliar a ordem
da reação.
Na Figura 3 pode‐se observar o gráfico correspondente a reação de ordem zero, sendo
para este modelo utilizada a equação 2, que resultou da integração por partes da equação 1. A
variável dependente da reação constitui‐se a concentração (C) de OD encontrada ao longo dos
dias, assim tal modelo especifica a constante de proporção esgotada por unidade de tempo.

equação (1)
equação (2)

Figura 3 – Gráfico da reação de ordem zero, sua respectiva equação da reta e coeficiente de
conformidade (R2).
Fonte ‐ Dados da pesquisa.
Na Figura 4 nota‐se o modelo de primeira ordem que condiz com a equação 4 que, por
sua vez, decorre da integração por separação de variáveis da equação 3. O eixo das ordenadas
do gráfico da Figura 3 corresponde a valores de ln C, esta ordem de reação também denota que a
concentração é reduzida por unidade de tempo.

equação (3)

equação (4)

Figura 4 ‐ Gráfico da reação de primeira ordem, sua respectiva equação da reta e coeficiente de
conformidade (R2).
Fonte ‐ Dados da pesquisa.
A Figura 5 representa o modelo de segunda ordem, em que empregava‐se a equação 6,
sendo esta obtida através da integração por partes da equação 5 e expressa em termos de
concentração como função do tempo. O gráfico da Figura 5 apresenta a relação 1/C ao longo dos
dias.

equação (5)

equação (6)

Figura 5 ‐ Gráfico da reação de segunda ordem, sua respectiva equação da reta e coeficiente de
conformidade (R2).
Fonte ‐ Dados da pesquisa.
Na Figura 6 pode‐se comparar os modelos das três ordens apresentadas e discernir a
curva/reta que melhor se adéqua as observações (concentrações de OD) encontradas.

Figura 6 – Gráfico com o confronto dos modelos de ordem zero, um e dois.
Fonte ‐ Dados da pesquisa.
CONCLUSÃO

O gráfico que exprime o valor de R2 mais próximo de um, R2= 0,9917 ( Figura 5), é o da
reação de segunda ordem, no entanto, na literatura a cinética da reação de DBO é formulada de
acordo com a cinética de primeira ordem, assim, o k a ser adotado seria o que corresponde a
Figura 4 (reação de primeira ordem), a saber, o coeficiente angular da equação gerada nesta
reação sendo ele 0,1801.
Von Sperling (2002) relata que o k de uma LE secundária, ou seja, que recebe efluente de
uma lagoa ou reator, aos 20 °C está entre 0,25 e 0,32 d‐1. Logo o k de 0,1801 d‐1 é menor que o
registrado na literatura, o que pode refletir o bom funcionamento da unidade de tratamento que
antecede a LF da ETE de Aquiraz/CE, no caso, a lagoa de tratamento anaeróbio. Desta maneira, o
k menor que o esperado pode decorrer de baixos níveis de matéria orgânica de degradação fácil
já oxidada na lagoa anaeróbia. Importante pontuar que com o incremento da temperatura há o
aumento do valor de k, tendo em vista que se deve remontar tal fator no cálculo juntamente a
vazão, as relações geométricas da lagoa e o modelo hidráulico assumido nos cálculos. Assim, no
caso estudado o aumento da temperatura acarretaria em um k maior.
Todavia, o rebaixamento do k em relação aos valores relatados na bibliografia pode
derivar‐se do mau funcionamento da LF da ETE de Aquiraz/CE, considerando‐se que esta pode
estar funcionando além de sua capacidade, assim tal unidade de tratamento estaria
sobrecarregada, resultando numa menor quantidade de matéria orgânica degradada por unidade
de tempo. Neste caso a ativação do bloco de lagoas inativo seria uma solução viável para a
resolução de tal problema.
Para um melhor esclarecimento do motivo da disparidade encontrada no valor de K seria
de grande valor estudos de outros parâmetros que influenciam o processo e a análise de todo o
sistema que está em operação.
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RESUMO
A caracterização da variabilidade temporal das chuvas
intensas é, ao longo de sua duração, imprescindível
para quantificar adequadamente os efeitos
ocasionados, pois inúmeros são os problemas de
interesse da engenharia, causados por chuvas
intensas, de modo especial o controle do escoamento
superficial. O dimensionamento de várias obras de
Engenharia necessitam do conhecimento de chuvas
intensas. Este trabalho tem por objetivo desenvolver
um software que permita ajustar a equação de
chuvas intensas, bem como realizar a desagregação
de chuvas para diferentes períodos de tempo. Para
isso, utilizou a técnica de mínimos quadrados para

linearizar a equação de chuvas intensas e base de
dados de Vitória da Conquista‐Ba e Belo Horizonte‐
MG para testar o modelo. Posteriormente, os dados
estimados pelo modelo desenvolvido foram
comparados com aqueles gerados pelo software
PLUVIO 2.1, desenvolvido pela UFV. Os resultados
evidenciam que o software desenvolvido apresentou
excelentes resultados, com coeficiente de
determinação (R2) superior a 0,99, mostrando que a
equação de chuvas intensas pode ser ajustada pelo
método proposto e que o modelo funciona
adequadamente.

PALAVRAS‐CHAVE: software; precipitação; equação IDF

TITULO EM INGLÊS
ABSTRACT
The characterization of the temporal variability of
rainfall is intense, throughout its duration, essential to
properly quantify the effects caused because there are
numerous problems of engineering interest, caused by
heavy rains. Several engineering works require
knowledge of heavy rains. This work aims to develop a
software which allows to adjust the equation of heavy
rains as well as perform the disaggregation of rainfall
for different periods of time. For that, we used the
technique of least squares to linearize the heavy rains
KEY‐WORDS: software; precipitation; IDF equation.

equation and database of Vitória da Conquista ‐ Ba and
Belo Horizonte ‐ MG to test the model. Subsequently,
the data estimated by the developed model were
compared with those generated by PLUVIO 2.1
software, developed by UFV. The results show that the
developed software showed excellent results, with a
coefficient of determination (R2) greater than 0.99,
showing that the equation of intense rainfall can be
adjusted by the proposed method and that the model
works good.

TÍTULO DO ARTIGO
PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA AJUSTE DA EQUAÇÃO DE CHUVAS INTENSAS
INTRODUÇÃO
A caracterização da variabilidade temporal das chuvas intensas é, ao longo de sua duração,
imprescindível para quantificar adequadamente os efeitos ocasionados, pois inúmeros são os
problemas de interesse da engenharia, causados por chuvas intensas, de modo especial o
controle do escoamento superficial, em áreas urbanas e rurais (DAEE, 1980).
O grande desafio para o engenheiro não é simplesmente quantificar o efeito de um
evento hidrológico que acaba de ocorrer, mas, essencialmente, a capacidade de prever a
ocorrência de eventos extremos e suas consequências, da forma mais fiel e real possível.
A precipitação na forma de chuva é um dos elementos meteorológicos que mais
influencia nas disponibilidades hídricas. O surgimento de constantes conflitos quanto aos usos da
água e as limitações espaço temporal das disponibilidades hídricas levam a uma necessidade de
conhecimento das potencialidades das bacias hidrográficas.
Assim, o estudo da distribuição de dados da precipitação pluvial máxima é de grande
importância para elaboração de projetos agrícolas e de engenharia hidráulica, tais como,
dimensionamento de canais de irrigação e drenagem, vertedouros de barragens, definição de
obras de desvios de cursos d’água, entre outros. Sendo a ocorrência de precipitação um processo
aleatório, que não permite uma previsão determinística com grande antecedência, estudos das
características de precipitação como altura, duração, intensidade e frequência são de grande
interesse em engenharia por sua frequente aplicação nos projetos relacionados com recursos
hídricos (BACK, 1996).
Os parâmetros da equação de chuva intensa são obtidos por meio de regressão não‐linear
com base nas informações extraídas de pluviogramas ou com base em outros métodos. A
determinação da equação de chuva intensa, segundo Silva et al. (1999), Martinez Júnior (1999) e
Costa & Brito (1999), apresenta grandes dificuldades, em função da escassez de registros
pluviográficos, dos obstáculos para sua obtenção, da baixa densidade da rede de pluviógrafos e
do pequeno período de observações disponível. Ressalta‐se ainda que a metodologia para
obtenção de registros exige um exaustivo trabalho de tabulação, análise e interpretação de uma
grande quantidade de pluviogramas. Por esta razão, poucos trabalhos no Brasil têm sido
desenvolvidos com esta finalidade.
Diante do exposto, esse artigo tem por objetivo apresentar o software que ajusta
parâmetros da equação de chuvas intensas, bem como a desagregação de chuvas de 24 horas
para diferentes períodos de duração. Posteriormente, os resultados simulados pelo modelo serão
comparados com aqueles gerados pelo modelo já existe PLUVIO 2.1, desenvolvido pelo grupos de
Pesquisa e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa‐ UFV, considerando um dos
programas mais conhecidos no cenários nacional.

MATERIAIS E MÉTODOS

O software foi desenvolvido em linguagem JAVA e todas as funções nele utilizadas foram
previamente verificadas a coerência das unidades de medida empregadas.
Para a utilização prática dos dados de chuva nos trabalhos de Engenharia, faz‐se
necessário conhecer a relação entre as quatro características fundamentais da chuva:
intensidade, duração, frequência e distribuição da precipitação.
A principal forma de caracterização de chuvas intensas é por meio da equação de
intensidade, duração e frequência da precipitação, representada por:
equação (1)
Em que I é a intensidade média máxima da precipitação (mm h‐1); t é o tempo de duração
da precipitação (min), Tr é o tempo de retorno (em anos), a, b, c e d são os parâmetros que
devem ser obtidos com base em dados locais, ou seja, com base na série histórica de dados de
precipitação.
Depois de linearizar a equação 1, aplicando logaritmo, foi aplicada a técnica dos mínimos
quadrados. Tal técnica procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados, tentando
minimizar a soma dos quadrados dos resíduos das diferenças entre o valor estimado e o dado
observado. Para realizar esta análise é preciso também trabalhar com a técnica de desagregação
de chuvas intensas, conforme descrito a seguir.
A técnica de desagregação de chuvas intensas é usada quando não se dispõe de
pluviogramas, a alternativa para se gerar informações para chuvas de curta duração é a utilização
de relações entre lâminas precipitadas em diferentes tempos. Estudos relacionando a chuva de
24 horas (que é registrada pelo pluviógrafo, sem se preocupar com fixação do início da contagem
do tempo) e a chuva de um dia (registrada pelo pluviômetro, cujo intervalo de 24 horas é sempre
fixo) permitiram obter a seguinte relação:

h24h
 1,14
h1 dia

equação (2)

Esta relação é um valor médio e geralmente é constante, com variação muito pequena.
No Brasil, estudos realizados relacionando alturas de chuvas para diferentes tempos de duração,
permitiram constatar as seguintes relações citadas na Tabela 1.
Tabela 1‐ Valores das constantes de desagregação para chuvas intensas
(ht1/ht2) h24/hdia

h12/h24

h6/h24

h0,5/h1

h20/h30* h15/h30* h10/h30* h5/h30*

K

0,85

0,72

0,74

0,81

1,14

0,70

0,54

0,34

Como os dados observados são restritos a períodos de observação geral inferiores aos
desejados em projeto, há necessidade de realizarem‐se extrapolações. Assim sendo, é desejável
o apoio de uma lei de distribuição probabilística de extremos teórica. A estatística dos valores
extremos, segundo Gumbel, apresenta‐se como um dos métodos mais indicados para
caracterizar a distribuição de chuvas máximas. Assim, procura‐se analisar as relações intensidade
‐ duração – frequência (IDF) das chuvas observadas, determinando‐se para os diferentes
intervalos de duração da chuva, qual o tipo de equação e qual o número de parâmetros desta
equação que melhor caracterizam aquelas relações.
Em geral, as distribuições de valores extremos de grandezas hidrológicas ajustam‐se
satisfatoriamente à distribuição de Fisher‐Tippett do tipo I, também conhecida como função de
Gumbel (Oliveira et al. 2000), a qual é dada por:
equação (3)

k TR  0,45  0,78  y TR

equação(4)

x TR  x  k TR .s

equação (5)

Em que KTR = fator de frequência; Tr = tempo de retorno, em anos; X= média dos valores de
precipitação da série histórica; S=desvio‐padrão dos valores da série histórica, KTR= coeficiente de
frequência, no caso, a variável padronizada da distribuição normal, ou seja, o valor de z.
Antes de testar o modelo foi analisada a série histórica de dados de precipitação e
verificada a adequacidade da função de Gumbel, empregando o teste de Smirnov e Kolmogorov
ao nível de 5% (SILVA et al., 1999).
Para testar o modelo implementado foi utilizadas as séries de dados de precipitação das
cidades de Vitória da Conquista, Bahia, e Belo Horizonte, Minas Gerais, no período entre os anos
de 1998 e 2008, ou seja, 10 anos de dados diários de precipitação.
O modelo matemático implementado computacionalmente foi avaliado com base nos
coeficientes estatísticos de Nash e Sutcliffe (CNS), coeficientes de Determinação (R2) e a raiz
quadrada do erro médio (RQMR), conforme Van Liew et al. (2005).
O coeficiente de Nash e Sutcliffe (CNS) pode variar a partir de negativo infinito a 1, sendo o
valor 1 indicativo de um perfeito ajuste. A raiz quadrada do erro médio (RQMR) é sempre maior
ou igual a zero e o valor ótimo igual a zero. O coeficiente de determinação (R2) é sempre maior
ou igual a zero e o valor ótimo igual a 1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

O algoritmo do programa foi elaborado em linguagem JAVA, implementando a equação
de Chuvas intensas, a desagregação de chuvas e os coeficientes estatísticos previstos.
Com o desenvolvimento do fluxograma realizado, percebeu‐se que a linguagem JAVA era
a que mais apresentava os recursos de compatibilidade com os sistemas atuais, como o Windows
7 e o MySQL 5.5. O Java é uma linguagem atual, gratuita, com interface amigável quando
comparada com os softwares atuais e atendia totalmente as necessidades do software.
Após definir a interface do programa, foi escolhida a interface web, onde o programa é
executado em qualquer navegador instalado, como o Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, entre outros. Para isso, foi utilizada a tecnologia JSF com o framework PrimeFaces. Para o
banco de dados foi usado o MySQL 5.5.
Foi elaborado o link com o help do programa, o programa executável e a interface em
linguagem JAVA (Figura 1).
O software SACI é aberto em um navegador de internet, apesar de funcionar totalmente
offline. Com aplicações deste tipo, observamos a vantagem de a qualquer momento poder
implementar o programa de forma online, podendo ser acessado pela internet. A página inicial
do software é mostrado na Figura 1.

Figura 1‐ Tela inicial do programa SACI (Software de Ajuste de Chuvas Intensas)

Na Figura 2 abaixo é exibida a tela do software, com parte dos valores de precipitação da
cidade de Belo Horizonte , MG, com a opção de “excluir dados “, estimar os parâmetros da
equação de chuvas intensas e o help do programa.

Para análise do programa foi realizado alguns cálculos utilizando o coeficiente de Nasch
(CNS), a raiz quadrada do erro médio (RQMR) e o coeficiente de determinação (R2) para
determinar a qualidade do ajuste. Os resultados obtidos foram comparados com os valores do
programa PLÚVIO 2.1, o qual calcula esses parâmetros utilizando interpolação.

Figura 2‐ Tela do software com exibição dos valores de precipitação da cidade de Belo Horizonte
Os resultados da simulação com o modelo SACI, desenvolvido nesta pesquisa, para a
cidade de Vitória da Conquista, permitiram obter os valores de 753,676; 0,2085; 11,980 e 0,758
para os parâmetros a, b, c e d da equação de chuvas intensas, respectivamente.
Na Tabela 2 são apresentados os coeficientes estatísticos Cns, RQMR e R2 para o
programa desenvolvido (SACI) e para o programa PLUVIO 2.1. Os resultados mostraram que
coeficientes estatísticos Cns e R2 praticamente não diferiram entre os dois modelos, mostrando
que o modelo desenvolvido é confiável e equivale a modelo PLUVIO 2.1, modelo este já
consagrado na literatura nacional. Quando se compara o modelo SACI com o modelo PLUVIO 2.1
em termos do coeficiente RQMR, verifica‐se que o modelo SACI apresentou um melhor
desempenho, pois apresenta valor de RQMR de 3,78, inferior ao valor apresentado pelo PLÚVIO
2.1 (10,37). Quanto menor o valor de RQMR mais confiável é o modelo, sendo o valor de RQMR
perfeito igual a zero.
Tabela 2‐ Valores dos coeficientes estatísticos que avaliam o desempenho e qualidade de ajuste
para Vitória da Conquista. Bahia
Coeficiente estatístico
CNS
RQMR
R2

Programa desenvolvido (SACI)
0,9956
3,7874
0,9998

PLUVIO 2.1
0,9672
10,3747
0,9980

Os resultados da simulação com o modelo SACI, desenvolvido nesta pesquisa, para a cidade
de Belo Horizonte‐MG, permitiram obter os valores de 980,2292; 0,2065; 12,200 e 0,7586 para os
parâmetros a, b, c e d da equação de chuvas intensas, respectivamente.
Na Tabela 3 são apresentados os coeficientes estatísticos Cns, RQMR e R2 para o programa
desenvolvido (SACI) e para o programa PLUVIO 2.1. Os resultados mostraram que coeficientes
estatísticos Cns e R2 foram semelhantes e com bom ajuste se considerarmos as características de
cada coeficiente estatístico. No entanto, ao compararmos os valores de RQMR dos dois modelos
avaliados, ou seja, o SACI e o PLUVIO, confirma que o primeiro foi o melhor.
Enfim, o modelo SACI superou o modelo PLUVIO quando se considera os três coeficientes
estatísticos avaliados.
Tabela 3 ‐ Valores dos coeficientes que verificam a qualidade do ajuste para Belo Horizonte (MG)
Coeficiente estatístico
CNS
RQMR
R2

Programa desenvolvido (SACI)
0,9959
4,8402
0,9998

PLÚVIO 2.1
0,9680
13,6805
0,9980

CONCLUSÃO
a) O software SACI desenvolvido mostrou excelente no ajuste dos parâmetros da equação
de chuvas intensas com facilidade e confiabilidade;
b) Os resultados evidenciam, ao comparar o software SACI e PLUVIO 2.1, utilizando os
coeficientes estatísticos de Nash e Sutcliffe, coeficientes de Determinação e a raiz
quadrada do erro médio que o modelo SACI apresentou desempenho igual ou superior ao
consagrado modelo PLÚVIO 2.1. Portanto, o modelo SACI é recomendado para ajuste dos
modelos de chuvas intensas.
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RESUMO
O presente trabalho foi realizado no Parque Municipal
Lagoa das Bateias, zona urbana de Vitória da Conquista.
Trata‐se de uma unidade de Conservação de grande
relevância para o município de Vitória da Conquista e
que necessita urgentemente de um estudo que vise
diagnosticar e monitorar a fragilidade ambiental no
parque e no seu entorno. A pesquisa compreendeu
várias etapas, desde a coleta e análise da água da lagoa
até o cálculo do índice de qualidade de água (IQA), bem

como análises estatísticas. Por fim comparou‐se o valor
de IQA obtido pelo IQA CETESB (índice convencional)
com aquele obtido pelo IQA modificado. Observou‐se
que o IQA modificado foi mais restrito que o IQA
CETESB. Avaliou‐se também o estado atual de
conservação da água da lagoa do Parque das Bateias,
com base na resolução CONAMA375/2005, tendo como
resultado uma água doce de classe 4.

PALAVRAS‐CHAVE: Poluição hídrica; índice de qualidade de água; lagoa.

WATER QUALITY IN POND PARK BATEIAS USING TWO ENVIRONMENTAL INDICATORS
ABSTRACT

This search was carried out at Municipal Bateias Lagoon
Park located on urban area of Vitória da Conquista. It is
a unit of conservation of great relevance for Vitória da
Conquista and urgently requires a study that aims to
diagnose and monitor the environmental fragility in the
park and its surroundings. The survey included several
stages, from the collection and analysis of pond water to
calculate the water quality index (AQI), as well as

statistical analyzes. Finally we compared the value
obtained by the IQA IQA Cetesb (conventional index)
that obtained with the modified IQA. It was observed
that the AQI was modified narrower than IQA Cetesb.
We also assessed the current state of water
conservation Lagoon Bateias Park, based on the
resolution CONAMA375/2005, resulting in a freshwater
Class.
4.

KEY‐WORDS: Water pollution; water quality index; lagoon.

QUALIDADE DE ÁGUA NA LAGOA DO PARQUE DAS BATEIAS USANDO DOIS INDICADORES
INTRODUÇÃO
No Brasil, mais de 80% da população vive no meio urbano, onde o crescimento
desordenado e sem planejamento vem causando impactos negativos na qualidade do meio
urbano, com inúmeros conflitos pela ocupação do espaço urbano e causando sérios problemas
socioambientais.
A poluição a que os corpos d´água estão expostos, causada por fontes de origem urbana,
rural e industrial, conduz à necessidade de planos de prevenção e recuperação ambiental, a fim
de garantir condições de usos atuais e futuros. Para tanto, são estabelecidos os programas de
monitoramento da qualidade da água.
O município de Vitória da Conquista é o terceiro município do Estado em população, com
aproximadamente 313.898 habitantes e vem sofrendo com a alta taxa de urbanização (85,8%),
devido aos impactos diretos e indiretos nos recursos naturais do meio urbano, como ocorre no
Parque Lagoas da Bateias.
O Parque Municipal Lagoa das Bateias localiza‐se na zona urbana de Vitória da Conquista
entre vários bairros. Trata‐se de uma unidade de Conservação de grande relevância para o
município de Vitória da Conquista e que necessita urgentemente de um estudo que vise
diagnosticar e monitorar a fragilidade ambiental no parque e no seu entorno.
Com a reestruturação das áreas do entorno da Lagoa das Bateias, houve um enorme
crescimento populacional dos bairros adjacentes e, consequentemente, uma série de mudanças
no processo de urbanização destes bairros, no uso do solo e dos recursos naturais.
O Parque Municipal da Lagoa das Bateias, na zona oeste da cidade, é uma área pública de
lazer, com estrutura de quadras, campos de areia e parque infantil. Um museu de história natural
foi instalado para o desenvolvimento de ações sócio‐ambientais e de preservação da fauna local
(PASSOS, 2009).
Nos processos decisórios das políticas públicas de saneamento ambiental e no
acompanhamento de ações de controle e fiscalização da poluição do solo e da água (tais como o
licenciamento ambiental, enquadramento dos cursos de água e estabelecimento de multas),
tornaram os indicadores (índices de qualidade de água – IQA, de proteção à vida aquática – IVA,
de balneabilidade – IB, entre outros) ferramentas de informações indispensáveis.
Desta forma, a criação de indicadores e/ou índices que possam traduzir uma grande
quantidade de dados em informações mais simples e direta é um desafio constante. Além disso,
existe a necessidade de um número cada vez maior de informações e em diferentes graus de
complexidade decorrentes da crescente preocupação social com os aspectos ambientais.
Várias técnicas vêm sendo aplicadas por pesquisadores no desenvolvimento de IQA. A
influência da atividade antropogênica na qualidade das águas superficiais e subterrâneas foi
quantificada por Mellout e Collin (1998) empregando índices de qualidade de água.
No Brasil, o IQA da National Sanitation Foundation foi adaptado pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. Este índice vem sendo utilizado por
vários pesquisadores e órgãos ambientais como ferramenta de avaliação da qualidade das águas
(ALMEIDA e SCHWARZBOLD, 2003). Este índice é um dos mais difundidos e funciona como

instrumento de avaliação ao longo do tempo ou do espaço, permitindo acompanhar as
alterações ocorridas nos cursos de água de uma bacia hidrográfica.
Na escolha das variáveis para composição do índice são incorporados elementos
estatísticos (analise fatorial, analise de componentes principais, etc) ou métodos de pesquisa de
opinião entre especialistas que conhecem o tema.
SILVA (1997) utilizou análises de componentes principais e de agrupamento para avaliar
os impactos ambientais nos solos e nas águas do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, em
Petrolina‐PE, definindo diferentes medidas de redução de impactos em função dos tipos de solos,
agricultores, produtividade, uso de fertilizantes e pesticidas.
Diante do exposto, devido à grande importância do Parque para a qualidade de vida da
população do município de Vitoria da Conquista, estudos de monitoramento, conscientização
mobilização da comunidade visando conservar os recursos naturais são de extrema importância.
Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo determinar o índice de qualidade
de água (IQA CETESB) e propor um novo índice de qualidade de água (IQA modificado) resultante
da composição das diversas variáveis, empregando estatística multivariada.
MATERIAIS E MÉTODOS
 Caracterização da área de estudo
O Parque Municipal Lagoa das Bateias, está localizado na Cidade de Vitória da Conquista,
situada na Região Sudoeste da Bahia. Está localizada na zona urbana da cidade, entre os bairros
Bateias, Loteamentos Terras do Remanso, Cidade de Serrinha, Urbis II e Urbis III nas coordenadas
UTM (Universal Transverse Mercator) 23 298400 a 23 299400 (W) e L 8356600 a L 8357600 (S) e
está a 900 metros acima do nível do mar. A vegetação é formada por espécies arbóreas nativas
da região e espécies exóticas (Jesus, 1993). O Parque faz parte da sub‐bacia do Rio Santa Rita,
que compõe a bacia do Rio Verruga, principal sistema hídrico do município.
A lagoa propriamente dita é a maior área do parque e caracteriza‐se por ser uma massa
d’água doce com superfície irregular que tem aproximadamente 26 ha, e profundidade média de
3m; o litoral é a área de terras que circunda a lagoa com 13 ha e abriga vegetação ruderal e de
charco, além da infra‐estrutura do parque com museu, quiosques, parque infantil, quadras, áreas
arborizadas e pistas para passeios e ciclismo e por fim o ninhal, uma ilha de 14 ha encharcada na
região central da lagoa dominada por taboas, que funciona como área de reprodução de várias
espécies, principalmente aves (Figura 1a e 1b).
 Índice de Qualidade de Água (IQA Cetesb) convencional
O cálculo do índice de qualidade da água (IQA Cetesb) é composto por 9 parâmetros, a
saber: pH, turbidez, temperatura, oxigênio dissolvido (OD), Nitrogênio total (N), Fósforo total (P),
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), sólidos totais (ST) e coliformes termotolerantes.
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)
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Figura 1a) e 1b) – Vista parcial da Lagoa das Bateias mostrando o espelho de água (1a) e
localização dos bairros do entorno exibida pela imagem do Google Earth (1b).
Neste trabalho o IQA CETESB foi determinado mensalmente, seguindo as recomendações
de Matos et al. (2004) e (APHA, 1995). Este índice é um dos parâmetros mais utilizados para
caracterização de águas, sendo desenvolvido pela National Sanitation Foundation, USA, e
expresso pela equação 1:
n

IQA =  qi wi

equação (1)

i =1

em que: IQA – índice de qualidade das águas, um número de 0 a 100; qi = qualidade do i‐ésimo
parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva “ curva média de variação de
qualidade”, em função de sua concentração ou medida e wi – peso correspondente ao i‐ésimo
parâmetro, um número entre 0 a 1, atribuindo em função da sua importância para a
conformação global de qualidade, sendo que:
n

∑ wi = 1

equação (2)

i =1

Este índice de qualidade de água permite uma classificação do curso de água e sua
aplicação tem sido generalizada em todo o mundo, permitindo‐se assim, uma razoável
aproximação da qualidade do corpo hídrico amostrado, sob o ponto de vista ambiental, CETEC
(1983) apud Matos et al. (2004).
Para determinação do índice de qualidade de água, foi realizada a coleta e análise da água
em 2 pontos de amostragem na entrada da lagoa (ponto B1 e B2) e 1 ponto na saída da lagoa
(BS), periodicamente, em escala de tempo mensal, durante o período de novembro de 2012 a
agosto de 2013, totalizando 13 épocas de amostragem. Tais amostrais foram devidamente
armazenadas e conduzidas até o Laboratório de Química do IFBA, para posterior análise química
das variáveis necessárias para o cálculo do IQA (BOTELHO et al., 2001). No procedimento de
coletas das amostras foram empregados recipientes de vidro branco esterilizados, com rolha
esmerilhada e capacidade de três litros, os quais foram acondicionados em caixas de isopor
contendo gelo, de forma a manter a temperatura em torno de 4 oC e, em seguida, levadas a
laboratório e analisadas em até 24 horas.

Posteriormente, os resultados obtidos foram comparados com os padrões estabelecidos na
legislação ambiental vigente (resolução CONAMA 375/2005), visando avaliar o estado atual de
conservação da água da lagoa.
 Índice de Qualidade de Água (IQA Modificado)
O Índice de Qualidade de Água (IQA modificado) foi determinado utilizando a base de
dados mensais constituída de nove parâmetros de qualidade de água empregados no cálculo do
IQA, determinados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) durante todo ano
2011, empregando a metodologia proposta por conforme APHA (1995). Após tabulados os dados
de qualidade de água obtidos pela EMBASA, empregou‐se análise estatística multivariada visando
redefinir os coeficientes da equação IQA Cetesb, de forma a obter um IQA modificado e mais
representativo da realidade local.
Com a fórmula do IQA modificado foi determinado o IQA para o período de novembro de
2012 até agosto de 2013 e comparado os valores com aqueles obtidos pela formula convencional
do IQA Cetesb.
O ajuste dos parâmetros da fórmula do IQA (IQA modificado) também foi feito com as
medições das variáveis necessárias ao cálculo do IQA para o período de novembro de 2012 até
agosto de 2013, visando verificar se existe alteração significativa dos coeficientes ajustados por
análise multivariada.
A análise fatorial demanda três etapas: a) Preparação da matriz de correlação; b)
Extração dos fatores comuns e a possível redução do espaço e c) rotação dos eixos relativos aos
fatores comuns, visando uma solução mais simples e facilmente interpretável.
As fontes hídricas foram classificadas utilizando‐se de procedimentos de análise
multivariada, envolvendo análise fatorial em componentes principais e de agrupamento, em
função dos períodos analisados. Para isso, foi utilizado o pacote Statistic Analysis System (SAS).
Os fatores ou componentes principais (Fi) são independentes, ou seja, ortogonais,
determinados a partir de uma transformação linear das variáveis iniciais Xi, de acordo com o
seguinte modelo matemático (ANDRADE, 1989):
Xi = IQA = ai1 F1 + ai2 F2 + ai3 F3 + ... + aik Fk + ei

equação (3)

Cada “k” variável observada é descrita linearmente em termos das “k” componentes não
correlacionadas (Fi); “aik” são os pesos ou cargas fatoriais da combinação linear, e “ei”
corresponde ao erro. As cargas fatoriais “aik” expressam os coeficientes de correlação entre cada
uma das variáveis e seu fator, assim, as variáveis mais representativas são aquelas cujas aik >
0,30; quando a carga fatorial apresenta sinal negativo, significa influência negativa dessa variável
no fator (ANDRADE, 1989).
A análise de agrupamento consiste em classificar “objetos” em grupos, de acordo com seu
grau de similaridade ou de dissimilaridade. Normalmente, para medir o grau de dissimilaridade,
utiliza‐se da distância euclidiana (d), determinada pela expressão encontrada em BUSSAB et al.
(1990), em que Xa e Xb são as variáveis, e “p” corresponde ao número de observações
envolvidas.

equação (4)
Após a determinação das cargas fatoriais, determinou‐se os escores fatoriais pelo método
de Bartllet em cada ponto de coleta, que se constituiu no IQA modificado, gerando a equação do
IQA modificado (ANDRADE, 1989). Posteriormente, foi calculado o IQA‐CETESB para fins de
comparação com os valores obtidos pela função gerada no estudo.
RESULTADOS E DISCURSSÃO
Com base na matriz de correlação para cada um dos pontos de amostragem (B1, B2 e BS),
envolvendo os 9 variáveis empregadas no cálculo do IQA foi possível identificar a dependência
das variáveis medidas por meio da matriz de correlação.
A segunda etapa da análise fatorial concerne à decomposição da matriz de correlação,
que baseada nas inter‐relações existentes entre os dados originais, pode reduzir a dimensão do
espaço das variáveis observadas, num espaço de dimensão inferior, representado pelos fatores
comuns. Foram obtidos, pelo método das componentes principais, três fatores maiores do que a
unidade associados às raízes características, os quais explicam 68% da variância total das
variáveis originais. Os resultados das estimativas das cargas fatoriais e das comunalidades foram
calculados para os 3 pontos de amostragem.
Neste trabalho foi utilizado o método de Bartlett para a criação dos fatores de escala, que
minimiza a variância do erro, sendo os escores preditos pela equação 3. Após a determinação das
cargas fatoriais (que minimiza a variância do erro) e das comunalidades, determinou‐se os
escores fatoriais pelo método de Bartllet em cada um dos 3 pontos de coleta, que constitui‐se no
IQA dado equação 3 ( Toledo e Nicolella, 2002).
Após rodar a análise estatística multivariada, conforme descrito anteriormente, foram
obtidos os pesos para os parâmetros do IQA modificado (Tabela 1). Tais pesos refletem o peso
sobre análise de variância de cada parâmetro para a variância total dos parâmetros.
Tabela 1 ‐ Pesos para os parâmetros usados nos índices de qualidade de água avaliados
Parâmetros analisados

Pesos (IQA CETESB)

Pesos (IQA modificado)

Coliformes termotolerante

0,15

0,161

pH

0,12

0,103

Demanda Bioquímica do Oxigênio (DBO)

0,1

0,125

Nitrogênio total

0,1

0,099

Fosforo total(P)

0,1

0,101

Temperatura

0,1

0,089

Turbidez

0,08

0,087

Sólidos totais

0,08

0,088

Oxigênio Dissolvido (OD)

0,17

0,147

Com os dados coletados com base no monitoramento mensal dos 9 parâmetros (físicos,
químicos e biológicos) da água, tanto na entrada (B1 e B2) e quanto na saída (BS) da Lagoa das
Bateias calculou‐se o índice de qualidade de água CETESB e o índice de qualidade de água
modificado.
Abaixo são representados todos os resultados do Índice de qualidade da água calculados
conforme Tabela 2.
Tabela 2 ‐ Índice de qualidade de água CETESB e índice de qualidade modificado
B1

IQA CETESB
B2

BS

B1

IQA MODIFICADO
B2

BS

17/11/2012

29,66

15,22

42,77

26,26

15,07

40,06

31/11/2012

16,69

15,19

35,67

15,92

14,5

32,61

14/12/2012

15,34

13,45

55,03

14,86

13,01

53,7

12/01/2013

29,16

13,63

48,04

25,88

13,21

46,63

01/03/2013

27,91

10,1

54,09

25

9,83

53,45

23/03/2013

30,92

22,81

55,55

27,71

19,96

54,01

13/04/2013

31,3

12,16

53,7

29,47

11,8

54,53

03/05/2013

15,85

17,87

46,95

14,49

16,89

46,49

18/05/2013

26,14

18,69

43,92

23,54

17,26

42,67

08/06/2013

27,72

22,74

50,29

24,87

20,54

49,84

06/07/2013

21,02

16,13

46,03

19,48

15,26

46,14

20/07/2013

22,46

18,18

48,51

20,66

17,14

48,16

03/08/2013

16,80

18,46

40,69

15,87

17,08

41,11

Desvio Padrão

6.13

3.80

6.02

5.25

3.08

6.53

Média

23.92

16.51

47.79

21.85

15.50

46.88

Coef. Variação (%)

25.64

22.99

12.60

24.04

19.88

13.93

Fonte – Laboratório de Microbiologia –IFBA‐Campus Vitória da Conquista.

Os pontos de amostragem B1 e B2 apresentaram maior variabilidade dos dados, pois
estão relacionados com pontos de lançamento de esgoto na Lagoa das Bateias. Tal lançamento é
variável ao longo do dia, reflexo da atividade doméstica das casas dos bairros adjacentes. Por
outro lado, a água de saída possui pouca variabilidade dos dados, tendo em vista que a lagoa
funciona como autodepuradora do esgoto. Além disso, existem 9 nascentes conhecidas no
espaço da lagoa, ou seja, a vazão de saída da lagoa é maior do que a vazão de entrada, diluindo
os efeitos do lançamento de esgoto na Lagoa.

Pelos resultados obtidos, observou‐se que o IQA modificado foi mais restritivo que o IQA
CETESB, ou seja, os valores do IQA modificado foram ligeiramente inferiores aos do IQA CETESB.
Portanto, a análise multivariada mostrou‐se uma ferramenta importante para estimar os pesos
os parâmetros mais significativos no estudo da qualidade de água da lagoa. Vale ressaltar que,
embora os valores do IQA modificado tenham sido inferiores, o comportamento do mesmo foi
semelhante ao do IQA CETESB.
De acordo com HAASE et al. (1989), a grande vantagem da análise multivariada é
estabelecer os parâmetros que realmente tem maior peso no estudo do rio, ao invés de
simplesmente considerar os valores dos pesos estabelecidos pelo IQA Cetesb. Segundo os
mesmos autores, tais pesos podem mudar de uma bacia hidrográfica para outra em função da
ação antrópica e condições edafoclimáticas.
Abaixo se tem dois gráficos com a classificação da qualidade de água segundo o IQA
CETESB e IQA modificado (Figuras 1 e 2).

Figura 1 ‐ Classificação da qualidade da água segundo o IQA CETESB

Fig
ura 2 ‐ Classificação da qualidade da água segundo o IQA modificado.

Rodrigues (1998), utilizando de índices de qualidade de água em córregos do município
de Guaíra‐Rs, obteve uma diferenciação entre as estações de montante e jusante, sem
entretanto avaliar as alterações da qualidade da água ao longo do tempo. Isto ocorre porque o
autor utilizou índice baseado em escores de agregação. Das variáveis utilizadas por este autor, o
oxigênio dissolvido obteve maior peso no computado do IQA. Neste estudo, o parâmetro
coliforme termotolerantes foi mais significativo que os demais no cálculo do IQA.
De acordo com a classificação da qualidade de água segundo o IQA, todos os pontos de
coleta referente e entrada da Lagoa das Bateias (B1) deu como classificação muito ruim. Todos os
pontos de coleta referente a segunda entrada, entrada secundária do esgoto (B2) está
classificado como muito ruim e o ultimo ponto coletado na saída do Parque da Lagoa das Bateias
(BS) é classificado como ruim (classe 4), conforme a classificação da qualidade da água segundo o
IQA CETESB.

CONCLUSÕES
1‐ Com base nos resultados da pesquisa, pode‐se inferir que a qualidade de água do parque
Lagoas das Bateias é ruim, de acordo com a classificação da CETESB, sendo imprópria para o
consumo;
2‐ Os valores de IQA modificado, embora mais restritivos que o IQA CETESB, apresentou
comportamento coerente, mostrando que a análise multivariada foi adequada ao uso proposto;
3‐ O estado atual de conservação da água da lagoa do Parque das Bateias, com base na resolução
CONAMA375/2005, teve como resultado uma água doce de classe 4, ou seja, ela não é
considerada com uma água boa para consumo.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o melhor
meio de cultura para o cultivo do fungo Aspergillus sp. E
estudar também, a fonte de carbono indutor mais
adequado para estimular o crescimento e metabolismo
do fungo e induzir o mesmo, na degradação dos
compostos tóxicos contidos na gasolina, os compostos
BTX. Em reator de batelada. O reator foi operado por 40
dias com tempo retenção hidráulico (TRH) de um dia,
atingindo 62,73% de eficiência de remoção medindo

DQO. Os resultados mostram que o Aspergillus sp pode
ser utilizado na degradação de compostos aromáticos
derivados do petróleo, os BTX (Benzeno, Tolueno e
xileno).

PALAVRAS‐CHAVE: Aspergillus sp, BTX, Degradação, Reator em batelada.

ASSESSMENT OF BIODEGRADATION OF OIL DERIVED AROMATIC COMPOUNDS WITH FUNGI IN
SUBMERGED BED REACTOR
ABSTRACT
This study aims to evaluate the best culture medium
for the cultivation of the fungus Aspergillus sp. Also,
study the inducing carbon source best suited to
stimulate the growth and metabolism of the fungus
and induce the same, the degradation of toxic
compounds contained in gasoline, the BTX
compounds. In batch reactor. The reactor was
operated for 40 days with hydraulic retention time

KEY‐WORDS: Aspergillus sp, BTX, Degradation, Batch Reactor.

(HRT) a day, reaching 62.73% removal efficiency by
measuring COD. The results show that the Aspergillus
sp can be used in the degradation of petroleum
aromatic compounds, BTX (benzene, toluene and
xylene).

AVALIAÇÃO DA BIODEGRADAÇÃO DOS COMPOSTOS AROMÁTICOS DERIVADOS DE PETRÓLEO
COM FUNGOS EM REATOR DE LEITO SUBMERSO

INTRODUÇÃO
Segundo o Anuário Estatístico da Agência Nacional de Petróleo de 2009, o Brasil possui
36.720 postos de combustíveis, muito destes operando em condições de risco, com tanques de
armazenamento subterrâneos muito antigos, o que pode resultar em grande impacto para o
meio ambiente e ao homem. Tal problema reside na composição destes combustíveis, pois
contém alcanos de cadeia linear, cicloalcanos, alguns íons metálicos, compostos nitrogenados e,
principalmente, hidrocarbonetos aromáticos, como os compostos BTX, designação para o
benzeno, tolueno, e xileno (TRIBURTIUS et at.,2005).
Os compostos BTX necessitam atenção especial em virtude de sua ação impactante no
ambiente e dos riscos para a saúde pública, pois o benzeno é comprovadamente carcinogênico
enquanto o tolueno e o xileno possuem natureza tóxica.
Devido à necessidade cada vez maior de preservar os recursos naturais e
consequentemente o homem, buscam‐se tecnologias que minimizem os impactos causados pela
presença desses compostos no meio. Dentro desse contexto, o uso de fungos e reatores visando
o tratamento dos mais diferentes tipos de águas residuárias vem crescendo e despontando como
uma nova tecnologia de biotratamento (SAMPAIO et al. ,2004; SANTAELLA et al., 2005).
Os fungos estão inseridos dentro do domínio Eukarya e são microrganismos
heterotróficos (decompositores de matéria orgânica ou parasitas) que podem ser unicelulares
(leveduras) ou pluricelulares (filamentosos ou bolores), estando os mesmos amplamente
distribuídos na natureza, em ambientes variados, os quais vão desde o ar (fungos anemófilos),
água, solos, vegetais e animais, onde se inclui o próprio homem (RODRIGUES 2012).
Os fungos podem adaptar‐se às mais variadas concentrações de oxigênio, utilizando
desde o oxigênio livre até fontes de oxigênio combinado e, dependendo da concentração de
oxigênio no meio em que se encontram, utilizam rotas metabólicas alternativas (desnitrificação e
amonificação), além da respiração aeróbia convencional (TAKAYA, 2002). Essa capacidade de
adaptação confere aos fungos inúmeras vantagens sobre as bactérias quando da utilização em
sistemas de tratamento de águas residuárias.
Outra vantagem de se utilizar é que os fungos têm a capacidade de suportar possíveis
choques na concentração de carga orgânica e hidráulica às quais são submetidos, e são
tolerantes a variações de escassez de umidade, oxigênio e nutrientes, por isso as vantagens do
emprego de fungos como inóculo de reatores biológicos (GRIFFIN, 1994).
Segundo Rodrigues (2006), além de ser uma tecnologia de baixo custo, se comparada aos
processos físico‐químicos de tratamento, a utilização de fungos para o tratamento de substâncias
persistentes esta relacionada à grande produção de enzimas extracelulares, cujas ações tornam
os recalcitrantes mais acessíveis à biodegradação.

Diante disso, este trabalho teve por objetivo o estudo da utilização do fungo Aspergillus
sp, na degradação de efluente contendo resíduos de postos de combustíveis, induzidos pela
presença da glicose e determinados pelo parâmetro da DQO em reator em batelada.
MATERIAS E MÉTODOS
O projeto foi desenvolvido nos laboratórios de Controle Ambiental, Micologia, biologia e
Microbiologia da Gerência Educacional de Química e Meio ambiente no Campus Manaus Centro
do IFAM. E foi dividido em duas etapas experimentais, sendo que, nas duas etapas foi utilizado o
parâmetro Demanda Química de Oxigênio (DQO) como controle da degradação biológica. A
metodologia analítica seguiu o Standard method for the examination of water and wastewater
(APHA, 1998).
A etapa I teve como objetivo escolher o meio de cultura mais adequado para o
crescimento dos fungos, para que se pudesse cultivá‐lo. E também escolha da fonte de carbono
indutor que produzisse um estímulo necessário do fungo, para melhor degradação dos
compostos BTX.
ETAPA 1 – Microrganismo e condições de cultivo
Uma linhagem do fungo Aspegillus sp, isolada de solo contaminado com resíduos de
combustíveis e mantido no acervo do Laboratório de Micologia do Campus Manaus Centro do
IFAM, foi cultivada em meios sólidos Agar Batata (AB) e Agar sabourand (AS). Os cultivos foram
mantidos a 32°C, durante 7 dias, para então ser definido qual o melhor meio de cultivo e
posteriormente ser utilizado como fonte de esporos e/ou armazenamento a 4°C.
Os esporos foram obtidos a partir de culturas estoques. Após o cultivo dos fungos nos
tubos inclinados com os meios testados AB e AS, os conídios foram suspensos em água destilada
esterilizada, filtrados para remoção de segmentos de hifas e a suspensão obtida foi ajustada para
4x106 esporos/mL. O meio AB apresentou melhor resultado, tendo sido selecionado para cultivo
e manutenção da cultura, conforme a figura 1 abaixo:

Figura 1 ‐ À esquerda, tubos de ensaio contendo Agar batata sem o fungo. E a
direita, tubos de ensaio após sete dias de inoculação.
ETAPA 1.1 ‐ Avaliação das Fontes de carbono indutor para o cultivo dos fungos
Foram analisadas, a melhor fonte de carbono primário; glicose, sacarose e restos de
frutas (frutose), com o inoculo fúngico Aspergillos sp, na concentração de 4,0x106 em 250mL de
efluente base contendo resíduos BTX. Sendo avaliado, o melhor desempenho do fungo nos
carboidratos.
A avaliação foi feita através do parâmetro de analise chamado DQO (demanda química de
oxigênio), que nos permitiu medir indiretamente a quantidade de matéria orgânica a partir da
quantificação da demanda de oxigênio necessária para oxidá‐la.
ETAPA 1.2 ‐ Montagem e Funcionamento dos Reatores em Batelada
Foram utilizados 12 erlenmeyers de 250 mL, previamente estéreis, para montagem dos
reatores, todas as análises foram feitas em triplicata, divididos segundo suas concentrações pré‐
estabelecidas para o estudo em questão, sendo: 50mg/L dos substratos.
Foram colocados em cada reator, 250mL de efluente base com resíduos BTX. Em seguida,
foram adicionados os substratos nas suas respectivas concentrações. E logo após foi adicionado o
inoculo na concentração de 4,0x 106 e contendo 2,5mL da solução de esporos do fungo.
Em seguida, os 12 erlenmeyers foram colocados na incubadora shaker SL 223, com
temperatura 30˚C e uma rotação por minuto de 150 rpm, conforme a figura 2 a seguir:

Figura 2 – À esquerda, disposição dos reatores na incubadora shaker SL223, durante o
período de execução do experimento. À direita, mostrador digital do equipamento.
Os reatores permaneceram durante 14 dias, sendo que, no sétimo dia de incubação foi
realizada a primeira analise para verificar o melhor substrato, sendo analisada a potencialidade
de cada um, perante o fungo, medindo o parâmetro DQO. No decimo quarto dia foi feita a ultima
analise.
ETAPA II
 Caracterização do efluente contendo gasolina
O resíduo utilizado foi produzido em laboratório nas proporções das perdas de
combustíveis em postos de gasolina, já que o resíduo real não foi possível ser coletado, onde foi
realizada a medição de DQO. A metodologia analítica seguiu o Standard methods for the
examination of water and wastewater (APHA, 1998).
 Operação do Reator
O reator tem o volume útil de 3,7 L, com espessura de 3 mm, e altura de 500mm, possui
leito submerso e é constituído de tubo acrílico de 100mm de diâmetro (figura 3 à esquerda).
Foram feitas as análises em um período de 30 dias, com as mesmas condições e
concentrações iniciais e com 2% de gasolina, para facilitar a observação da degradação nesse
período de tempo, depois só a concentração da gasolina foi aumentada para 3%, para observar a
capacidade do fungo em degradar concentrações maiores desse composto, onde o mesmo ficou
em um período de 20 dias.
O reator foi controlado utilizando o software Kemo Relais Timer (figura 3 à direita) por
porta paralela e uma interface de comunicação utilizada para enviar e receber dados entre o
computador e um periférico, sistemas de placa de circuito com leds e cabo conector instalados

em um computador. O reator foi protegido com filme preto para evitar fotodegradação dos
compostos BTX.

Figura 3 – Reator e Software Kemo Relais Timer.
 Efluente Semi‐sintético
Tabela 1: Composição e concentração do efluente simi‐sintético.
Compostos do efluente base
segundo (Silva, 2002)

Resíduo a ser
analisado (BTX)

Controle da biomassa

Fonte de carbono
indutor

Comp.

Conc.(mg/L)

Comp.

Conc. (%)

Comp.

Conc.(%)

Comp.

Conc.(mg/L)

NH4 Cl

76,1

Gasolina

2

Clorofómio

1

Glicose

50

NaCl

10,1

Etanol

1

Na2HPO4.12H2O

46,2

NaHCO3

162,2

MgSO4.7H2O

16,7

ZnSO4

0,2

MnSO4.H2O

0,2

KCl

4,7

CuSO4

0,2

FeCl3.6H2O

0,2

 Inoculação do microrganismo
O microrganismo escolhido foi a espécie Aspergillus sp., por já ter sido empregado com
êxito na remoção de efluentes contendo fenol e seus compostos e por haver cepas disponíveis
no acervo do IFAM. Estas cepas foram cultivadas no laboratório de Microbiologia do IFAM‐ CMC,
retiradas do solo Amazônico. Em meio sólido Ágar Batata, a temperatura de 28°C, durante 7 dias
em tubos inclinados, para então serem utilizados como fonte de esporos, no reator. Os conídios
da linhagem de Aspergillus sp. Foram suspensos em água destilada esterilizada, e ajustada para
4x106 esporos/mL para ser inoculada no reator.
 Controle Operacional e da Biomassa
O reator foi operado em batelada com leito submerso, tempo de detenção hidráulica de
24 horas, com vazão de 2L e com ajuste de pH entre 4 e 5, valores ótimos para os
microrganismos. A temperatura ambiente foi mantida 28 ± 2ºC. O oxigênio dissolvido dentro do
reator foi mantido em 2mg/L por meio de compressor tipo aquário.
Os parâmetros foram avaliados na variação de concentração medindo DQO do afluente e
efluente. A análise seguiu as metodologias do Standard methods for the examination of the
water and wastewater (APHA, 1998).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
ETAPA I
O meio de cultura com maior eficiência para a inoculação do microrganismo (Aspergillos
sp) foi o Agar batata (A.B), por apresentar nutrientes favoráveis para seu crescimento. No caso do
meio Agar sabourand (A.S) 4%, não houve crescimento satisfatório do microrganismo (Aspergillos
sp) , por apresentar nutrientes que não favorecem o seu crescimento.
Tabela 2: Resultados obtidos na etapa I
Fonte de
carbono
indutor

DQO Bruto
(Média em
ppm)

DQO ‐ 7 dias
(Média em
ppm)

DQO ‐ 14 dias
(Média em
ppm)

Média
entre 7 e 14
dias

Diferença entre o
Bruto e a média dos
dias (ppm)

Eficiência
de
remoção
em %

Glicose

398,61

358,69

276,95

317,82

80,79

30,52

Sacarose

409,70

335,58

321,34

328,46

81,24

21,56

Frutose

454,59

338,51

314,98

326,74

127,85

30,70

Nos reatores contendo glicose, houve uma eficiência de remoção de 30,52% nos 14 dias
correntes, sendo verificado com a diferença entre o bruto (inicial) e a DQO final e dividido pelo

DQO final e multiplicado por cem.
Já nos reatores contendo sacarose e restos de frutas (frutose) houve uma eficiência de
remoção de 21,56% e 30,70% respectivamente. Entretanto, podemos considerar essa baixa
eficiência da sacarose, por envolver a conversão extracelular ou intracelular às hexoses por
enzimas invertases. As hexoses são, posteriormente, convertidas intracelularmente a glicose‐6‐
fosfasto mediante enzimas da glicólise.
Avaliando os reatores contendo restos de frutas (frutose), tendo uma eficiência de
remoção boa, podemos observar que essa eficiência se dar por, além de conter polissacarídeos,
há outros nutrientes que a fruta fornece quando utilizada e por isso pode maximizar os
resultados.
ETAPA II
O reator está sendo operado por 40 dias, sendo alimentado com 2L a cada dia, avaliando‐
se a matéria orgânica pela análise de DQO, para observar a eficiência de remoção da matéria
orgânica. Observou‐se também a formação de espuma e grande adaptabilidade do fungo. Isto
comprova que as espécies utilizadas no experimento conseguem sobreviver e degradar os
resíduos avaliados.
Durante todo o experimento o afluente foi ajustado para o pH entre 4 a 5. Estes valores
que são considerados ótimos para o desenvolvimento do fungo. Esse pH era ajustado com Ácido
Clorídrico e Hidróxido de Sódio. O pH do efluente só foi medido, e ficava em torno de 2 a 3.
A variação de pH é analisada para observar a atividade metabólica do fungo. O pH de uma
cultura pode variar em razão do microrganismo e de seu comportamento metabólico, assim
como também a natureza do substrato.
Pelos resultados mostrados na figura 4 pode‐se observar que a aclimatação dos
microrganismos ao resíduo líquido foi de 24 horas (1 dia). Observou‐se também que o fungo
Aspergillus sp, adaptou‐se muito bem com a variação na quantidade de gasolina. Chegando a ter
uma eficiência mais alta na concentração de 3% de gasolina do que na de 2%.
A partir daí observa‐se, do primeiro ao quadragésimo dia uma média de 25,71%. E uma
remoção relevante chegando a degradar em quarenta dias 62,73% de eficiência de remoção
(Figura 5).
Garcia, Venceslada e Peña (1997) alcançaram com o uso de Aspergillus terreus o
percentual de 94% de remoção de fenol, e Rodrigues (2006) que utilizou reatores de fluxo
contínuo inoculados com Aspergillus Níger o percentual de 100% de remoção de fenol.
Segundo Nardi et al. (2005) utilizaram Aspergillus Nínger em reatores anaeróbios para
tratar água contaminada com gasolina e acompanhar o decaimento de DQO e BTX. A água
sintética do primeiro reator era composta de gasolina solubilizada em etanol, proteínas e
carboidratos e, no segundo reator, foi usada uma mistura de gasolina comercial e água. Os
autores alcançaram excelentes remoções de DQO, de 96% no primeiro reator, e de 99%, no
segundo.

Figura 4 ‐ Resultados afluente e efluente na análise de DQO.

Figura 5. Eficiência de remoção da DQO

CONCLUSÃO
Considerando os resultados obtidos pode‐se inferir que a espécie Aspergillus sp
apresentou capacidade para remoção dos compostos aromáticos (BTX) presentes na gasolina em
água residuária sintética com adição de glicose como fonte primária de carbono, alcançando
valores de remoção em torno de 62,73% para um tempo de detenção hidráulico de um dia.
Os resultados mostram que a remoção de compostos aromáticos (BTX) é viável em reator
em batelada, devendo ainda ser estudadas concentrações maiores de gasolina, TDH menores ou
maiores, outras fontes de carbono como indutor e estudos sobre formação de espuma.
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RESUMO
O crescimento populacional e a urbanização trazem
consigo um aumento na produção de resíduos sólidos
nas cidades. Com isso, torna‐se essencial um
acompanhamento da disposição final destes resíduos
que podem ocasionar riscos à saúde humana e
ambiental se não forem tratados corretamente.
Objetivou‐se neste trabalho diagnosticar a atual
disposição final dos resíduos sólidos gerados pelo
município de Aracoiaba – CE c a fim de subsidiar futuras
propostas para a construção de um Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos
(PGIRSU). A pesquisa foi realizada no município de
Aracoiaba‐CE tomando por base, análises exploratórias
realizadas no lixão da cidade e conversas realizadas com
os moradores das comunidades do entorno do lixão.
Verificou‐se que o vazadouro está afastado cerca de 3

km da cidade, e os resíduos por este acolhidos não
recebem tratamento, resultando em uma disposição
final inadequada. Foram encontrados resíduos de
serviços de saúde e material reciclável, que atuam como
vetores de doenças que comprometem a saúde dos
coletores presentes na área e ocasionam sérios danos
ambientais, como contaminação do solo e lençol
freático. Os entrevistados informaram que a cidade não
possui coleta seletiva dos resíduos, podendo‐se concluir
que há a necessidade de aperfeiçoamento da gestão dos
resíduos sólidos no município de Aracoiaba – CE para
que os riscos à saúde humana e os impactos ambientais
sejam mitigados.

PALAVRAS‐CHAVE: resíduos sólidos, impactos ambientais, lixões

FOLLOW OF THE FINAL DISPOSAL OF SOLID WASTE PRODUCED BY COUNTY ARACOIABA – CE
ABSTRACT
Population growth and urbanization bring with them an
increase in the production of solid waste in the cities.
Thus, it becomes essential a follow up of the final
disposal of these wastes can cause risks to human and
environmental health if not handled correctly. Work
aimed to diagnose the current final disposal of solid
waste generated by the City of Aracoiaba ‐ CE in order to
support future proposals for the construction of a Plan
of Integrated Management of Municipal Solid Waste
(PGIRSU). The research was conducted in the city of
Aracoiaba‐Ce, based on exploratory analyzes in the city
dump and conversations held with the residents of the
communities surrounding the landfill. It was found that

the landfill is approximately 3 km away from the city,
and waste for this welcomed not receive treatment,
resulting in an inadequate final disposal. Were found
waste and recyclables health services, which act as
vectors of diseases that compromise the health of
collectors present in the area and cause serious
environmental damage, such as soil and groundwater.
Respondents report that the city has no selective
collection of waste, may be concluded that there is need
for improvement of solid waste management in the city
of Aracoiaba ‐ CE that risks to human health and
environmental impacts are mitigated.

KEY‐WORDS: petroleum, environmental risks, drilling rig, the risk maps.

ACOMPANHAMENTO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO
MUNICÍPIO DE ARACOIABA – CE
INTRODUÇÃO
Pertencente à região do Maciço de Baturité no estado do Ceará, o município de
Aracoiaba, criado em 1890 e com uma área territorial de 656,593 km², está situado a 89,3 km de
Fortaleza, capital cearense. A cidade faz fronteira com os municípios de Baturité (norte e oeste),
Redenção e Barreira (ao norte); Ibaretama (sul) e Ocara (leste) (IBGE, 2010).
Como decorrência direta dos processos de desenvolvimento econômico, crescimento
populacional, urbanização e revolução tecnológica, vêm ocorrendo um aumento na produção de
resíduos sólidos, tanto em quantidade como em diversidade, principalmente nos centros urbanos
(GOUVEIA, 2012), que destinam os seus resíduos para os lixões, sem qualquer forma de
tratamento, onde se acumulam podendo ocasionar uma série de problemas que afetam a
qualidade ambiental e que vem ganhando maior foco por parte das entidades governamentais,
por gerarem diversos impactos ambientais e riscos à saúde da população.
Mediante os impactos causados pela disposição dos resíduos sólidos urbanos, torna‐se de
grande relevância o acompanhamento dos processos envolvidos na geração até a disposição final
destes resíduos gerados nos centros urbanos. Os lixões ou vazadouros constituem os depósitos
que se caracterizam pela simples descarga dos resíduos sobre o solo sem levar em conta os
cuidados com o meio ambiente ou saúde pública sendo dispostos a céu aberto sem nenhuma
medida de controle representando o destino mais comum dos resíduos no Brasil (CRAVEIRO;
MEDEIROS, 2011).
Segundo Nunes Maia (1997) a problemática sempre esteve presente e gradativamente
vem adquirindo uma grande importância na instância legislativa, que produz movimentos
ambientalistas pertinentes à política pública de resíduos, definindo os princípios e hierarquia da
sua gestão. Neste caso, tais movimentos devem ser mobilizados mediante estudos prévios que
possam diagnosticar a real situação para que sejam estabelecidas metodologias de recuperação
destes lixões e aterros que serão desenvolvidos devido à necessidade de implantação de
mecanismos de inertização da massa de lixo objetivando o fechamento do lixão e/ou aterro ou o
prolongamento da vida útil dos mesmos.
Assim, diante das informações supracitadas, objetiva‐se neste trabalho diagnosticar a
atual disposição final dos resíduos sólidos gerados pelo município de Aracoiaba ‐ CE com o intuito
de subsidiar futuras propostas para a construção de um Plano de Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU).

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no período de 15 a 20 de janeiro de 2013 no município de
Aracoiaba – CE. O levantamento de dados foi realizado de forma exploratória com caráter
descritivo acerca dos processos de destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados
no município de forma a obter informações sobre a problemática inserida no local de estudo.
Para a escolha da área foram analisados os aspectos de localização, logística e o fato de
nenhum estudo ter sido realizado anteriormente acerca da disposição dos resíduos e suas
possíveis implicações ambientais. Paralela à pesquisa de campo buscou‐se literatura adequada
para entender a importância da mudança do lixão para um aterro sanitário, devido,
principalmente, aos problemas oriundos deste tipo de local para as comunidades ao redor do
lixão assim como o município em geral.
Os resultados acerca dos problemas do lixão foram obtidos por levantamento de
informações secundárias segundo os procedimentos de coleta de dados: levantamento
bibliográfico; pesquisa documental; registro fotográfico. Em seguida foram realizados
levantamentos de informações primarias através de observações “in loco”, às quais permitiram
descrever os aspectos inerentes à coleta, transporte e disposição final dos resíduos do município
em estudo. A abordagem utilizada é qualitativa, analisando não somente a questão ambiental,
mas a complexidade da realidade econômica socioambiental. Após a obtenção dos dados, estes
foram compilados e os resultados expressos de forma qualitativa acerca da situação local.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Assim como a maioria dos espaços destinados à disposição final dos resíduos sólidos (RS)
no Brasil, a área utilizada como depósito de lixo em Aracoiaba ‐ CE encontra‐se afastada do
centro urbano, cerca de 3 km (Foto 01), a fim de evitar níveis de incômodos significativos, tais
como: o mau cheiro, a presença de animais, o aspecto estético, entre outros fatores. Segundo os
entrevistados, o principal motivo do afastamento do lixão dar‐se, principalmente, para não deixar
evidente a pouca preocupação que se dá às questões ambientais e de saúde pública, no que diz
respeito à coleta, tratamento e destinação dos resíduos.

Foto 01 – Vista geral do lixão localizado no município de Aracoiaba. Foto: Roselane Silveira, 2013.

Entretanto, essa técnica de disposição dos resíduos está com os dias contados, pois
deverá adequar‐se à nova Política Nacional de Resíduos Sólidos ‐ PNRS, a qual determina que
todos os municípios deverão ter um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Urbanos ‐
PGIRSU, onde será definido para os RS uma “disposição final ambientalmente adequada:
distribuição ordenada de rejeitos em aterro, observando normas operacionais específicas de
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos
ambientais adversos” até o dia 02 de agosto de 2014.
Verificou‐se que o lixão não possui qualquer meio de impermeabilização do solo, o que
pode comprometer os lençóis freáticos e causar danos ao solo, como contaminação por metais
pesados e outros xenobióticos. Segundo Craveiro e Medeiros (2011) os aterros sanitários devem
apresentar o solo impermeabilizado com argila e lona plástica para evitar infiltração dos líquidos
percolados. Esses líquidos são drenados através de tubulações e escoados para lagoa ou estação
de tratamento. Os gases liberados são captados e queimados ou ainda utilizados como fonte de
energia.
Segundo verifica‐se nas fotos 02 e 03, foram encontrados na área resíduos de serviços de
saúde como seringas, ataduras, embalagens de soro, algodão etc. Estes se classificam como
resíduos perigosos e devem ter tratamento diferenciado, pois servem de agentes patogênicos,
proibidos neste tipo de local, podendo acarretar problemas à saúde humana e ao meio ambiente.
Este tipo de resíduo vem tomado proporções cada vez mais preocupantes decorrentes da
periculosidade de alguns materiais e pela velocidade com que são descartados. Segundo a NBR
10.004/04 da ABNT, resíduos de serviços de saúde são classificados como perigosos por
possuírem características de inflamabilidade, corrosividade, toxidade, reatividade e
patogenicidade.

Fotos 02 (esquerda) e 03 (direita) – Resíduos de serviços de saúde encontrados no lixão do
município de Aracoiaba – CE. Fonte: Roselane Silveira, 2013.

Quanto à triagem do material que pode ou não ser reciclado, verifica‐se que esta não é
realizada atraindo pessoas que se beneficiam destes materiais (coletores de material reciclável) e
comprometendo a sua saúde devido à susceptibilidade a doenças por meio dos resíduos de
serviços de saúde, além do contato com a água e ar poluídos devido à degradação do material
sólido. Pois não foi observado o uso por parte dos coletores de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s).
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD) realizado pelo IBGE
(2005), foram registrados aproximadamente 200 mil catadores vivendo e trabalhando em lixões
espalhados em todo o país. Durante a visita não se observou nenhum coletor in loco, entretanto
a presença de sacos contendo materiais que podem ser reciclados e aglomerados de garrafas PET
evidencia a presença desses sujeitos, conforme pode ser observado nas fotos 04 e 05.

Fotos 04 (esquerda) e 05 (direita) – Material reciclável encontrado na área do lixão do município
de Aracoiaba – CE. Fonte: Roselane Silveira, 2013.

Segundo moradores do município de Aracoiaba, a cidade não dispõe de coleta seletiva e a
decomposição matéria orgânica contida no lixo gera um líquido de cor preta, com mau cheiro e
elevado potencial poluidor, conhecido como chorume capaz de causar contaminação do solo e
do lenço freático. Também foi observada a presença de animais como urubus, cães, além de
ratos e baratas durante a visita.
Contudo, pode‐se concluir que os dados revelam a necessidade de aperfeiçoamento da
gestão dos resíduos sólidos no município de Aracoiaba – CE para que os riscos à saúde humana e
os impactos ambientais sejam mitigados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise da área onde está localizado o lixão de Aracoiaba – CE verifica‐se a
necessidade de implantação de um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos
Urbanos (PGIRSU), onde devem ser envolvidos todos os órgãos administrativos assim como as
comunidades locais, num processo de gestão participativa integrada de RSU.
Pretende‐se com este trabalho contribuir para futuras discussões sobre o manejo dos
resíduos sólidos no município de Aracoiaba, CE. Seja para propor soluções ou ainda para
acrescentar informações que viabilizem estudos desde a geração de lixo até a etapa de
disposição final.
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RESUMO
A sociedade produz cada vez mais lixo, o que se torna
um problema global. A educação é fator determinante
para garantir o futuro do planeta, nessa vertente, a
analise de nível de consciência por meio de
questionários foi realizada no IFCE‐LN através de
método quantitativo, de caráter exploratório, com
posterior semana de conscientização. Foram avaliados
cinco cursos, Saneamento, Agronomia, Agronegócio,

Nutrição e Mecatrônica. Os resultados obtidos
revelaram o quanto os mesmos se distanciam do
assunto, e que nem sempre o conhecimento prediz ou
garante práticas ambientais cotidianas.

PALAVRAS‐CHAVE: conscientização, resíduos sólidos, educação ambiental.

CASE STUDY ANALYSIS OF THE LEVEL OF AWARENESS OF STUDENTS ON CAMPUS IFCE LEMON
TREE NORTH AS A PROBLEM OF SOLID WASTE
ABSTRACT
This company produces increasingly waste,
which becomes a global problem. Education is a key
factor to ensure the future of the planet, in this
perspective, the analysis of level of consciousness by
means of questionnaires was conducted in IFCE‐LN using
the quantitative method, exploratory, with subsequent

awareness week. Five strokes, Sanitation, Agriculture,
Agribusiness, Food and Mechatronics were evaluated.
The results showed how much they move away from the
subject, and that knowledge does not always predict or
guarantee everyday environmental practices.

KEY‐WORDS: awareness, solid waste, environmental education.

ANÁLISE DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA QUANTO À PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: UM
ESTUDO DE CASO
1. INTRODUÇÃO
Os resíduos sólidos causam um problema global, que vem aumentando muito nos últimos
anos devido ao elevado número de diferentes produtos descartáveis, especialmente as
embalagens associadas com cada objeto produzido, e a tendência é a aglomeração de resíduos
de tal modo que sobrecarregue o processo natural de processamento. A sociedade moderna está
estruturada por princípios elevadamente poluidores. As cidades têm gerado uma enorme
produção de resíduos sólidos advindos da intensificação das atividades humanas e isso tem
provocado um grande problema para as administrações públicas (FIGUEIREDO, 1995).
FREIRE (2013) defendeu que o homem se distanciou de suprir apenas suas necessidades
básicas (água, alimento, abrigo, lazer e arte) e foi se aproximando cada vez mais do consumo de
supérfluos, poluindo, desperdiçando e degradando. “Enquanto falamos de sustentabilidade, na
prática, adotamos atitudes que não condizem com os sinais que a natureza tem nos dado. Como
resultado, a mudança do clima vem aumentando a instabilidade social e o risco global de
enfrentarmos fome, miséria, desemprego e violência”. E ainda que, a educação centrada em
conteúdos e classificação, substituiu a cooperação pela competição, fez tudo virar dinheiro, e ser
feito cada vez mais rápido. “Ocupamos a maior parte do tempo trabalhando para comprar coisas
que virarão lixo. Tirando o tempo do convívio e das questões essenciais e desrespeitando os
limites do lugar onde estamos”.
Para REIGOTA (2007) a educação ambiental propõe uma educação que vai além da
conscientização das pessoas sobre o uso racional dos recursos naturais. Trata‐se da participação
da sociedade nas questões ambientais em discussões e decisões sobre o futuro do planeta. O
autor afirma que para o cidadão conseguir colaborar com alternativas ambientalistas, é
necessário que este consiga estabelecer um diálogo entre as gerações, culturas e hábitos
diferentes.
Levando‐se em conta essas considerações, este trabalho faz um diagnóstico, no IFCE,
Campus Limoeiro do Norte, do nível de consciência dos alunos acerca da educação ambiental
com ênfase à problemática dos resíduos sólidos, avaliando comparativamente o conhecimento e
a prática consciente particular entre os alunos estudantes de cursos de áreas afins ao tema
proposto e demais cursos.
2. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada com alunos de 17 a 28 anos (entre homens e mulheres), dos
cursos de diferentes áreas, sendo eles, Agronegócio, Agronomia, Mecatrônica Industrial, Nutrição
e Saneamento Ambiental, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará (IFCE), localizado no município de Limoeiro do Norte no Vale do Jaguaribe no ano de 2013.
Os procedimentos metodológicos partiram de uma investigação de campo, estruturada em
questionários, utilizando‐se do método quantitativo, de caráter exploratório, ressalta‐se que a
abordagem quanto aos entrevistados foi feita de forma aleatória.
O processo foi dividido em quatro semanas. Foram aplicados na primeira semana (16 a 20
de setembro) 25 (vinte e cinco) questionários, sendo 5 (cinco) por curso; Na segunda semana (23

a 27 de setembro) foi promovida a “1ª Semana de Conscientização para o Descarte Inteligente de
Resíduos Sólidos”, realizada no pátio de convivência do IFCE, através de dinâmicas (jogos),
amostra de objetos feitos a partir de material reciclável, exposição de cartazes contendo imagens
ilustrativas a cerca do descarte inadequado de lixo e também os métodos de como se fazer os
objetos expostos; Durante a terceira semana (30 de setembro a 4 de outubro) foram cessadas as
atividades de conscientização; Na quarta semana foi aplicado novo questionário a 25 (vinte e
cinco) alunos, sendo 5 (cinco) por curso.
Nos questionários continham perguntas relacionadas à questão ambiental da
problemática com os resíduos sólidos, que enfatizavam a percepção e relação das pessoas com a
questão, em que se procurou avaliar o que elas sabem ou fazem em relação a determinados
assuntos e situações, caracterizando a opinião das mesmas e, ao mesmo tempo, fazendo‐as
refletir um pouco mais sobre as questões de cunho ambiental. Após obtenção dos resultados, foi
feita a análise e quantificação dos mesmos. Gráficos foram plotados, utilizando‐se o Excel 2010.
Em seguida, foi realizada a caracterização qualitativa, sendo discutidos os pontos abordados e
analisado o nível de consciência ambiental dos entrevistados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para uma coleta seletiva funcionar, é necessário separar o lixo em grupos específicos.
Somente assim é que a reciclagem se torna possível. Desse modo, a consequente necessidade de
se conhecer as cores oficiais de cada tipo de material e exercitar a consciência acima de tudo
prática em torno desses processos. Dessa maneira, procura‐se nesse item, verificar o
discernimento dos alunos entre tais processos, seu conhecimento ou capacidade de identificação
das cores para os diferentes tipos de resíduos, saber se eles tem o cuidado de fazer essa
separação ou passam essa consciencia para outras pessoas e ter uma idéia da dimensão da
aceitação dos objetos produzidos pela reciclagem.Cada figura traz um em seu título a pergunta
apresentada no questionário correspondente e no gráfico são apresentadas as respostas ou
acertos por cursos.
Na aplicação do questionário I relativo à primeira questão, os resultados são
apresentados na figura 1:

FIGURA 1 – O gráfico indica os acertos dos alunos quando responderam no questionário I a
seguinte pergunta: O que é coleta seletiva?
O rendimento foi de 96% em resposta acertiva. É bastante comum, principalmente para
pessoas leigas, confundir coleta seletiva e reciclagem, por essa razão, tal questão continha dentre
suas alternativas a definição do que seria reciclagem, entretanto, apenas uma pessoa do curso
Mecatrônica Industrial marcou esse item.

Na aplicação do questionário II relativo à primeira questão, os resultados são
apresentados na figura 2:

FIGURA 2 – O gráfico indica os acertos dos alunos quando responderam no questionário II a
seguinte pergunta: O que é coleta seletiva?
No segundo momento a mesma questão discutida anteriormente, obteve rendimento um
pouco inferior de 93% em resposta acertiva. Apenas uma pessoa do curso Agronegócio marcou o
item referente ao que seria reciclagem e outra, do curso Nutrição marcou o terceiro item “juntar
todo o lixo comum em um recipiente especial”.
Na aplicação do questionário I relativo à segunda questão, os resultados são apresentados
na figura 3:

FIGURA 3 – O gráfico indica a resposta positiva ou negativa dada pelos entrevistados no
questionário I quando responderam a seguinte pergunta: Você conhece todas as cores e resíduos
para a coleta seletiva?
As respostas foram equilibradas entre os cursos e mais da metade, 52% dos entrevistados,
responderam positivamente conhecer todas as cores e resíduos para a coleta seletiva. A questão
discutida a seguir foi aplicada com o propósito de comprovar esse percentual, verificando sua
permanência, diminuição ou aumento.
Na aplicação do questionário I relativo à quarta questão, os resultados são apresentados
na figura 4:

FIGURA 4 – O gráfico explana o maior número de erro e de acertos na correspondencia entre as
cores oficiais e cada tipo de material quando os alunos responderam no questionário I a seguinte
questão: Você sabe mesmo separar? Faça a correspondência.
A questão 4 foi estrategicamente posicionada no questionário I, para que ficasse no verso
da primeira folha, de modo que os alunos só a vissem após marcar a questão 2, não
influenciando na resposta da mesma. Como a figura 4 evidência, ninguém obteve 100% de acerto
na correspondência, logo não foi confirmado o domínio de nem um dos 52% de entrevistados
que responderam positivamente conhecer todas as cores e resíduos para a coleta seletiva na
questão 2. Os cursos Saneamento Ambiental e Agronomia obtiveram 80% como maior número
de acertos na correspondência.O maior número de erros ficou com Agronegócio em 100%.
Na aplicação do questionário II relativo à segunda questão, os resultados são
apresentados na figura 5:

FIGURA 5 – O gráfico explana o maior número de erro e de acertos na correspondencia entre as
cores oficiais e cada tipo de material quando os alunos responderam no questinário II a seguinte
questão: Você sabe mesmo separar? Faça a correspondência.
Após a “1ª Semana de Conscientização para o Descarte Inteligente de Resíduos Sólidos”
que pôde ser visitada pelos alunos, adaptou‐se a questão 4 do questionário I, apenas para 5 itens
correspondente aos recipientes utilizados no Campus, os quais foram trabalhados de forma
prática durante a exposição. Segundo o gráfico, apenas em Mecatrônica Industrial não houve
casos com 100% de acerto. Esse resultado revela o domínio do conhecimeno pelo menos dos
recipientes básicos para resíduos, encontrados nos mais diversos lugares, como locais públicos e
instituições.
Na aplicação do questionário I relativo à terceira questão, os resultados são apresentados
na figura 6:

FIGURA 6 – O gráfico indica a resposta positiva ou negativa dada pelos entrevistados quando

responderam a seguinte pergunta no questionário I: Você já comprou/utilizou algum objeto
produzido pelo reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria‐prima (reciclagem)?
Todos os alunos do curso de Nutrição responderam sim. Apenas 16% dos entrevistados
responderam negativamente. A reciclagem trás inúmeras vantagens quer ambientais, quer
económicas ou sociais e este percentual indica a boa aceitação dos produtos, caracteriza‐se
portanto um consumo consciente entre os estudantes.
Na aplicação do questionário I relativo à oitava questão, os resultados são apresentados
na figura 7:

FIGURA 7 – O gráfico indica a resposta positiva ou negativa dada pelos alunos quando
responderam a seguinte pergunta no questionário I: Você incentiva seus familiares e/ou amigos a
assumir atitudes práticas positivas no dia‐a‐dia quanto aos resíduos sólidos?
Dentro os 5 cursos analisados 44% responderam incentivar seus familiares e/ou amigos a
assumir atitudes práticas positivas no dia‐a‐dia. Em Mecatrônica todos responderam
negativamente. Essa indagação visa comparar com a questão 9 seguinte, se as pessoas fazem o
próprio exercício do ensinamentos/comportamentos que sugerem para alguém, praticando antes
de tudo o bom exemplo.
Na aplicação do questionário I relativo à nona questão, os resultados são apresentados na
figura 8:

FIGURA 8 – O gráfico indica a resposta positiva ou negativa dada pelos entrevistados quando
responderam a seguinte pergunta no questionário I: Você tem na sua casa o hábito de separar os
resíduos?
Como esperado, apenas 28% (percentual inferior ao de entrevistados que afirmaram
incentivar outras pessoas a assumir atitude prática no dia‐a‐dia) tem o hábito de separar os
resíduos em sua casa. Isso mostra que é fácil conhecer ou repassar os conhecimentos, na teoria,

mas é difícil seguir rigidamente a prática todos os dias, pois as pessoas são acomodadas. Os
estudandes do curso Mecatronica Industrial, apesar de na questão anterior terem respondido
negativamente com relação a incentivar as atitudes práticas no dia‐a‐dia, evidência uma
conciencia ambiental elevada, pois foge a falásia e de fato pratica as questões ambientais em seu
cotidiano, sendo exemplo por suas práticas e não tão somente pela força do “faça o que digo”.
3.1 Educação e Acesso Informativo à Problemática
Procura‐se nesse item verificar a disponibilidade ao acesso informativo sobre a
problemática dos resíduos sólidos no interior do Campus, dos alunos estudantes de cursos de
áreas diversas, considerando a importância da acessibilidade de informações para uma Educação
Ambiental positiva. Avaliar a percepção de alcance desse problema e a possibilidade de
sensibilização com a realização dos trabalhos, questionários e feira expositiva.
Na aplicação do questionário I relativo à quinta questão, os resultados são apresentados
na figura 9:

FIGURA 9 – O gráfico explana as respostas dadas no questionário I a seguinte questão: Marque.
Com que frequência seus professores trabalham os problemas com resíduos sólidos e suas
consequências ambientais em sala de aula?
O percentual para “trabalha pouco” se sobressaiu com 52% de escolha, o que é um
resultado satisfatório. Mesmo em cursos de áreas mais diversas, nem um deles pode distanciar
tanto ou tornar nulo o contato com as questões ambientais. A educação ambiental deve ocorrer
dentro das universidades. Esta educação pode ser desenvolvida por órgãos do governo ou por
entidades ligadas ao meio ambiente. Em todas as áreas os professores podem implantar um
trabalho com conceitos e conhecimentos voltados para a preservação ambiental e uso
sustentável dos recursos naturais. A educação ambiental mostra‐se como uma ferramenta de
orientação para tomada de consciência dos indivíduos frente aos problemas ambientais, onde o
educando é preparado como agente transformador, por meio do desenvolvimento de
habilidades e formação de atitudes.
Na aplicação do questionário I relativo à sexta questão, os resultados são apresentados na
figura 10:

FIGURA 10 – O gráfico indica a resposta positiva ou negativa dada pelos alunos quando
responderam no questionário I a seguinte pergunta: Você tem acesso permanente a materiais
informativos sobre o tema expostos nas áreas de convivência do Campus?
60% das respostas foram negativas. Entretanto, nesse aspecto a Instituição não se
encontra com grandes deficiências, existem painéis expositivos onde são anexados folders,
cartazes e avisos, por vezes são os próprios indivíduos que não procuram esse acesso a fim de se
manterem atualizados. Por outro lado, a defesa do meio ambiente precisa agir com mais força e
invadir todos os lugares, seu movimento precisa sair das periferias, da minoria e se estender. O
maior benefício da informação é a sua acessibilidade. É importante não esperar pela vontade
própria dos estudantes a procura de informações, elas precisam estar em volta, preenchendo o
ambiente de forma dinâmica, oferecendo orientação e alerta.
Na aplicação do questionário I relativo à sétima questão, os resultados são apresentados
na figura 11:

FIGURA 11 – O gráfico indica a resposta positiva ou negativa dada pelos entrevistados no
questionário I quando responderam a seguinte pergunta: Você acha que os eventos abertos
ministrados no Campus sobre a problemática dos resíduos sólidos são bem frequentados? Caso
não justifique.
Entre os alunos 64% afirmaram que os eventos não são bem frequentados. Ocorreram
três justificativas: é raro acontecer; a divulgação é pouca; as pessoas não tem interesse.
Realmente esse é um quadro que precisa ser modificado, onde particularmente os cursos
específicos dessa área interajam com toda a comunidade acadêmica desenvolvendo projetos
ambientais como forma de lhes repassar um pouco de Educação Ambiental através do
conhecimento adquirido na trajetória de estudos, fazendo parceria com profissionais de outros
lugares. É preciso contar com o apoio de professores, da Instituição em geral, com amplas

divulgações, com incentivo e investimento para se fazer chegar a tão importante informação para
toda a massa, mudando aos poucos sua visão e atitude.
Na aplicação do questionário II relativo à terceira questão, os resultados são apresentados
na figura 12:

FIGURA 12 – O gráfico explana as respostas dadas no questionário II com relaçaõ a seguinte
questão: Quais são as pessoas mais afetadas pelo descarte incorreto dos resíduos sólidos?
As respostas ficaram divididas entre “classe social baixa” e “todas as pessoas” com um
percentual respectivamente de 36% e 64%. O fato é que as consequências alcançam a todos seja
direta ou indiretamente.
Na aplicação do questionário II relativo à quarta questão, os resultados são apresentados
na figura 13:

FIGURA 13 – O gráfico explana as respostasda das quando em resposta a seguinte questão:Você
acha que trabalhos como o da “1ª Semana de Conscientização para o Descarte Inteligente de
Resíduos Sólidos” podem influenciar na sua mudança de atitude?
100% afirmaram que a “1ª Semana de Conscientização para o Descarte Inteligente de
Resíduos Sólidos” pode influenciar na sua mudança de atitude, mostrando o satisfatório resutado
da exposição
4. CONCLUSÕES
Os baixos percentuais obtidos com a aplicação do segundo questionário com relação a
correspondência de cores, se justifica devido aos entrevistados terem sido abordados
aleatoriamente, mas de forma proposital para que dessa forma fosse possível avaliar até que

ponto a semana da conscientização foi satisfatória. Muitos cursos por estarem em fase final de
curso, ou seja, ultima turma e também por a maior parte se encontrar em estágios, não
participaram de fato da semana de conscientização, ademais a divergência nas grades
curriculares comprometeram o sucesso das entrevistas, apesar de ter sido realizadas nos três
turnos.
Os cursos ligados a área ambiental obtiveram resultados mais satisfatórios,
contrariamente aos que não o são, pois esses não vivenciam as questões ambientais em sua
grade acadêmica, o que nos induz a questionar o modelo de futuros profissionais que deixarão as
universidades, pois não dispõem de conhecimentos básicos para serem repassados. É grande a
importância de se ter nas grades de todos os cursos não tão somente no nível superior, mas
também desde os primeiros anos da escola, a introdução discursiva sobre a problemática
ambiental, que propiciará profissionais aptos e preparados na defesa do ambiente.
Tão importante quanto falar sobre hábitos para proteger o meio ambiente é ter atitudes
práticas que de fato possam ajudar a minimizar os danos causados pelo homem. Os resultados
obtidos revelam que o conhecimento nem sempre é garantia de se ter pessoas trabalhando em
prol das questões ambientais.
Por fim com a análise de nível de consciência, entende‐se o quanto os nossos futuros
profissionais se distanciam, como se o colapso ambiental fosse uma questão alheia ou até
mesmo distante de sua realidade, enquanto que a mesma afeta todos os níveis de classes sócias.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a
capacidade metabólica do fungo Aspergillus Niger com
diferentes substratos orgânicos (acetato, glicose e ácido
acético). Para realização deste estudo os fungos foram
crescidos em Pellets e submetidos a testes
respirométricos adicionando os substratos e observando
a taxa de consumo de oxigênio (TCO) no metabolismo
de cada substrato. Através dos resultados de TCO
máxima, DQO oxidada e da constante de meia saturação

foi possível afirmar que o fungo teve mais afinidade com
ácido acético, embora determinando a constante de
meia saturação para os três substratos os mesmos
apresentaram valores baixos, indicando que o fungo é
capaz de utiliza‐los a velocidade máxima até esgotá‐los.

PALAVRAS‐CHAVE: Aspergillus Niger, Respirometria, Constante de meia saturação, TCO.

USE OF RESPIROMETRY IN ASSESSING THE AFFINITY OF DIFFERENT ORGANIC SUBSTRATES
WITH FUNGUS ASPERGILLUS NIGER
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the metabolic capacity of
the fungus Aspergillus Niger with different organic
substrates (acetate, glucose and acetic acid). For this
study, fungi were grown on pellets and subjected to
respirometric tests adding substrates and observing the
rate of oxygen consumption (TCO) in the metabolism of
each substrate. From the results of maximum TCO,

oxidized and the half saturation constant COD was
possible to state that the fungus had more affinity with
acetic acid, while determining the half‐saturation
constant for all three substrates had the same low
values, indicating that the fungus is able to use them to
maximum speed to exhaust them.

KEY‐WORDS: Aspergillus Niger, Respirometry, half‐ saturation constant, our.

USO DA RESPIROMETRIA NA AVALIAÇÃO DA AFINIDADE DE DIFERENTES SUBSTRATOS
ORGÂNICOS COM FUNGO ASPERGILLUS NIGER
INTRODUÇÃO
Entre os diversos tipos de reatores biológicos, os reatores com fungos representam uma
alternativa para o tratamento de efluentes que possuem compostos recalcitrantes (RODRIGUES
et al, 2005). O interesse em se empregar fungos para solucionar problemas relacionados ao meio
ambiente ocorre devido à grande produção de enzimas (celulases, ligninases, peroxidases, entre
outras) (LUKE e BURTON, 2001), as quais tornam o organopoluente mais acessível à
biodegradação.
Numerosas pesquisas utilizando processos biológicos com fungos filamentosos tratando
águas residuárias industriais contendo compostos tóxicos têm alcançado resultados relevantes,
como as de Rodrigues (2006), Sampaio et al (2003), Mello et al (2007), Garcìa‐peña et al (2008).
O uso de reatores com fungos para o tratamento de despejos industriais e águas
contaminadas pode vir a ser uma tecnologia econômica e eficiente. Entretanto, um dos maiores
problemas para a sua viabilidade é a falta de consenso sobre as condições operacionais ótimas,
em busca da completa mineralização do poluente, o que pode variar em função do substrato e da
espécie utilizada.
Conforme Rodrigues e Sampaio (2012), a maior parte dos estudos com reatores fúngicos
dentro da engenharia sanitária encontra‐se em escala laboratorial, de modo que a implantação
desta tecnologia em escala piloto passa obrigatoriamente pelo domínio da fisiologia e do
metabolismo destes micro‐organismos.
Dessa forma pesquisas devem ser desenvolvidas para que se conheça o tempo reacional e
o tempo de detenção hidráulica, respectivamente, para reatores em batelada e os de
escoamento contínuo; e mais detalhadamente a influência e as inter‐relações das concentrações
de oxigênio e pH do meio, através de técnicas de respirometria (SANTAELLA, et al 2009;
FASANELLA, 2008).
Entre as muitas variáveis a ser investigadas Santaella (2009) e Rodrigues (2011) defendem
o estudo do tipo e a concentração ideal da fonte primária de carbono para que favoreça a
remoção de DQO e compostos recalcitrantes, sem provocar crescimento excessivo do fungo, de
modo que os reatores com inóculo fúngico, quando da operação em macroescala, venham a ser
viáveis e possam ser estabelecidos competitivamente no processamento eficiente dos grandes
volumes dos despejos gerados.
Assim, considerando o uso de reatores com biomassa dispersa de Aspergillus niger AN400
na forma de pellets, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a bioconversão de diferentes
substratos a fim de caracterizar o de melhor afinidade com o fungo Aspergillus Niger, tendo‐se
como recurso o uso da respirometria.

MATERIAIS E MÉTODOS
CULTIVO E PREPARO DOS FUNGOS
O fungo Aspergillus Niger AN400 foi crescido em placas de petri contendo meio Agar
Dextrose Potato e incubado a 28ºC até ocorrer a esporulação (7 dias). Após o crescimento dos
esporos fúngico, foi feito a remoção utilizando uma solução de Tween 80 formando uma
suspensão. A quantidade de esporos foi determinada diluindo a suspensão com solução de
tween 80 para uma razão de 1:20 e observado em microscópio óptico com auxílio de uma
câmara de Neubauer para a contagem dos esporos.
PRODUÇÃO DE PELLETS
Para a produção e crescimento dos pellets foi utilizado como substrato farinha a base de
trigo com concentração de 20 g.L‐1 que foi previamente esterilizada e ajustado seu pH para 4,0
com ácido sulfúrico e distribuída 100 mL da solução e 1mL da solução nutritiva de Vishniac em
frascos erlenmeyer de 250mL. Foi adicionado aos frascos os esporos na concentração de 2,0 . 106
esporos.mL‐1 que foram fechados com algodão hidrófobo e submetido à agitação circular a 120
rpm durante 72h a 30ºC para crescimento do micélio. Decorrido o tempo para crescimento e
produção dos pellets foram retirado dos erlenmeyers e separados do substrato por filtração em
peneira de 1 mm de malha e lavados com água destilada para serem utilizados nos ensaios de
respirometria.
SUBSTRATOS UTILIZADOS NOS ENSAIOS RESPIROMÉTRICOS
Para realização dos testes respirométricos com A. niger, foram utilizados 03 (três)
monossubstratos, simulando a matéria orgânica na forma de DQO: acetato de sódio
(NaC2H3O2.3H2O), composto solúvel que é normalmente utilizado para testes com bactérias
heterotróficas devido a sua comprovada facilidade de assimilação, glicose (C6H12O6) que é
normalmente utilizada como co‐substrato na degradação de compostos recalcitrantes por fungos
e ácido acético (C2H4O2). Nos testes respirométricos, a mesma quantidade em termos de DQO,
era utilizada para os substratos (60mg.L‐1).
Para cada substrato testado, foi determinado, a taxa máxima exercida de consumo de
oxigênio (TCOmáx) e a constante de meia saturação (Ks).

TESTES RESPIROMÉTRICOS COM SUBSTRATOS PRIMÁRIOS
Os testes respirométricos foram realizados no Laboratório de Controle Ambiental, do
Instituto Federal do Ceará ‐ Campus Limoeiro do Norte.
A TCO obtida pelo método semicontínuo foi determinada conforme Catunda et al. (1996).
Para os testes de respirometria utilizou‐se o respirômetro Beluga S32c, do tipo aberto e com

aeração de forma semicontínua. Um aerador era ligado ao respirômetro que através do software
do equipamento ativava o aerador quando as concentrações de OD atingia um limite inferior de
1,0 mg.L‐1 e desativava quando atingia o limite superior também estabelecido de 3,0 mg/L‐1,
tornando assim ciclos com aeração e sem aeração. Os valores de referência foram escolhidos de
acordo com a resposta metabólica do fungo, para que não houvesse erro na leitura da TCO.
Durante os períodos sem aeração em que havia a diminuição de OD pela massa de fungos,
o software calcula os valores da TCO a partir da diminuição linear da concentração de OD em
função do tempo. Os dados de TCO, OD e temperatura foram registrados automaticamente e
arquivados em planilhas do Excel, sendo que a TCO e a concentração de OD podiam ser vistas
graficamente na tela do monitor (figura 1).

Figura 1 – Respirograma gerado nos testes com fungo A. Niger após adição de substrato

O procedimento básico para os ensaios respirométricos consistia em:
 Ligar o respirômetro Beluga estabelecendo a comunicação com a CPU, esperar 10 minutos e
calibrar o eletrodo de acordo com a temperatura ambiente e altitude local;
 Adicionar em um frasco os pellets de fungos secos e 2 L de uma solução tampão pH 4,0.
 Deixava‐se os pellets sob agitação e emergiu‐se o eletrodo de OD, ligado ao respirômetro,
dando início aos ciclos de aeração e não aeração sem adição de substrato, (tendo como
referências a concentração máxima de OD de 3,0 mg/L e mínima de 1,0 mg/L) afim de que
todo material extracelular ainda presente fosse consumido, mantendo uma TCO mínima
(TCOend) e constante, caracterizando a fase de respiração endógena.

 Estabelecida a respiração endógena adicionava‐se uma concentração do substrato equivalente
a 60 mgDQO.L‐1. Imediatamente após a adição do substrato observava‐se o aumento da taxa
de consumo de oxigênio (TCOmáx) e a diminuição da concentração de OD devido a respiração
exógena. Com a concentração adicionada de 60 mgDQO.L‐1, a TCO aumentava para um valor
constante indicando uma taxa constante e máxima de utilização do substrato.
 Esperava‐se a completa utilização do substrato adicionado, afim de que a TCO voltasse a ter
um valor aproximadamente igual ao valor que tinha, indicando que os fungos voltaram a usar
oxigênio para respiração endógena. Após o estabelecimento desta TCO constante e mínima,
aplicavam‐se outras bateladas de substrato à batelada de fungo, induzindo um novo aumento
da TCO.
DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE MEIA SATURAÇÃO (KS)
 No momento em que a TCO exógena (TCOexo) se reduz para a metade do seu valor máximo a
concentração do substrato é igual a constante de meia saturação e esta condição permite
estimar o valor desta constante. Para isso deve‐se determinar a concentração do substrato no
momento em que µ for = ½μm ou que a TCOc = ½TCOmax. Esta determinação pode ser feita
através do respirograma obtido conforme a metodologia descrita na seção acima.
 Obtém‐se o respirograma de um teste respirométrico no qual se adicionou substrato em
abundância S>>>Ks;
 No respirograma, determina‐se o momento em que a TCO exógena é metade da máxima
(figura 2);
 Determina‐se a área hachurada que corresponde ao substrato residual, através da soma de
trapézios;
 Calcula‐se a concentração do substrato como a razão do seu valor da área pelos respectivos
coeficientes estequiométricos de oxigênio por mol do substrato considerado.

Figura 2 – Determinação de K quando a TCO = TCO Max/2

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A área da curva compreendida entre a TCO endógena e a TCO exógena representa o
consumo de oxigênio para a utilização do substrato. Esse consumo de oxigênio é equivalente à
DQO do substrato consumido no catabolismo. Na avaliação da DQO oxidada, nos testes
respirométricos utilizando os três monossubstratos biodegradável e solúvel, os resultados
demonstraram que o fungo A. Niger utilizou mais oxigênio para metabolizar o ácido acético,
seguido pelo acetato e glicose. Ilustrando um resultado para os três substratos (ácido acético,
acetato, glicose) a fração de DQO oxidada de 60 mg.L‐1 adicionada foi respectivamente de 24,4
mg.L‐1, 19,0 mg.L‐1 e 5,26 mg.L‐1, conforme figura 3 .

Figura 3 – DQO oxidada pela batelada de fungo A. Niger de uma concentração de 60 mg.L‐1
adicionada para os três substratos.

Em relação às TCOs máximas o substrato ácido acético apresentou maior valor (33,9
mg.L.h ), seguido por acetato (23,0 mg.L.h‐1) e glicose (14,0 mg.L.h‐1). Os resultados apoiam os
dados da literatura em que os substratos de maior afinidade com o microrganismo exercem
maior TCO, como ocorre com o ácido acético. A tabela 1 refere‐se aos dados médios de TCO
máxima e o número de repetições realizadas com cada substrato.
‐1

Tabela 1 – Dados médios referentes à TCO máxima e o número de repetições realizadas.
Substrato
Acetato
Glicose
Ácido acético

TCO exógena máxima

Número de testes realizados

23,0
14,0
33,9

6
5
3

Fonte – Laboratório de Controle Ambiental –IFCE‐Campus Limoeiro do Norte.

Para os substratos utilizados na concentração de 60 mg.L‐1 com a batelada de pellets de
fungos a constante de meia saturação (Ks) variou de acordo com o substrato (ver tabela 2), o
valor médio de Ks para o acetato foi de 2,84 mg.L‐1, para a glicose foi ligeiramente maior 8,46
mg.L‐1 e para o substrato ácido acético 2,57 mg.L‐1. Os valores baixos de Ks na utilização de

material orgânico totalmente solúvel como acetato, glicose e ácido acético ocorrem à velocidade
máxima praticamente até esgotar o substrato.
Tabela 2 – Valores referentes à constante de meia saturação (Ks) para os substratos estudados.
Substrato

Média de Ks (mg.L‐1)

Mínimo Ks (mg.L‐1)

Máximo Ks (mg.L‐1)

Acetato
Glicose
Ácido acético

2,84
8,46
2,57

2,28
4,73
2,53

4,10
3,12
2,62

Fonte – Laboratório de Controle Ambiental –IFCE‐Campus Limoeiro do Norte.

CONCLUSÃO
Através dos resultados pode‐se afirmar que a respirometria se mostra uma ferramenta
importante para avaliar a afinidade de micro‐organismos aeróbios com diferentes substratos.
Utilizando a taxa de consumo de oxigênio (TCO), foi possível determinar que o fungo A. Niger tem
o metabolismo diferente dependendo do composto orgânico assimilado.
Os substratos usados nos testes causaram consumo de oxigênio no meio líquido,
demonstrando que o fungo é capaz de rapidamente oxidar ácido acético, glicose e acetato. A
taxa de utilização do material orgânico pela batelada de pellets mostrou que o substrato ácido
acético foi o composto mais utilizado no processo metabólico com maiores valores de TCO.
A constante de meia saturação também variou de acordo com o substrato, apresentando
baixos valores indicando que o fungo assimila todos os compostos estudados a toda velocidade.
Quanto menor o valor de Ks maior é afinidade do micro‐organismo com um dado substrato,
seguindo essa lógica, o ácido acético entre os substratos testados apresentou o menor Ks e a
maior TCO, apoiando o seu uso como co‐substrato para crescimento do fungo Aspergillus Niger
na degradação de compostos recalcitrantes.
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RESUMO
Implantar soluções para a destinação final dos resíduos
sólidos que ofereçam segurança ambiental e sobretudo
à saúde da população, constitui um desafio para a
sociedade organizada. Nos últimos anos os gestores
públicos de Sergipe vem investindo na formação de uma
estrutura que envolve informação e aperfeiçoamento de
pessoal, objetivando dá suporte à tomada de decisão na
base desse problema. Nesse sentido, o uso de
geotecnologias vêm sendo utilizadas como apoio no
desenvolvimento do Plano Estadual de Resíduos Sólidos
de Sergipe (PERS/SE), iniciativa do governo do estado
mediante a implantação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS). Com o objetivo de atender aos

Consórcios de Saneamento em Sergipe, essa pesquisa
delimitou macroáreas favoráveis à implantação dos
aterros sanitários previstos para cada Arranjo
Institucional. Por fim, fazendo uso de critérios técnicos e
científicos, esse trabalho chega ao resultado final, tendo
em vista contribuir para o planejamento da gestão de
resíduos sólidos urbanos nos municípios sergipanos,
aproximando as gestões municipais de ferramentas que
facilitem o planejamento estratégico do setor de
resíduos, na busca da desprecarização da sobrevivência
humana, da proteção e preservação do meio ambiente,
da sustentabilidade do planeta, e, sobretudo no
cumprimento da PNRS.

PALAVRAS‐CHAVE: Geotecnologia, Aterro Sanitário, Resíduos Sólidos, Macroáreas, Consórcio de Saneamento.

USE OF THE GEOTECHNOLOGY FOR DELIMITATION OF MACRO AREAS FOR DEPLOYMENT OF
LANDFILL OF THE SANITATION CONSORTIUM IN STATE OF SERGIPE
ABSTRACT
Deploy solutions for the disposal of solid waste that
offer environmental safety and especially the health of
the population is a challenge for organized society. In
recent years public managers Sergipe has invested in the
formation of a structure involving personal information
and improvement , aiming to support decision making
on the basis of this problem. In this sense, the use of
geotechnology have been used to support the
development of the State Plan for Solid Waste of Sergipe
(SPSW/SE), an initiative of the state government
through the implementation of the National Policy on
Solid Wast (NPSW). Aiming to meet the Sanitation

Consortium in Sergipe, this research delimited favorable
to the implementation of landfills planned for each
Institutional Arrangement macro areas. Finally, making
use of technical and scientific criteria, this work reaches
the final result, in order to contribute to the planning of
municipal solid waste management in municipalities in
Sergipe, approaching municipal management tools that
facilitate the strategic planning of the waste sector in
search of not precarious of human survival, protection
and preservation of the environment, the sustainability
of the planet, and especially in fulfilling NPSW.

KEY‐WORDS: Geotechnology, Landfill, Solid Waste, Macro Areas, Sanitation Consortium.

USO DE GEOTECNOLOGIA NA DELIMITAÇÃO DE MACROÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS
ATERROS SANITÁRIOS DOS CONSÓRCIOS DE SANEAMENTO EM SERGIPE
INTRODUÇÃO
Os resíduos gerados pela sociedade vem aumentando dramaticamente nas últimas
décadas e têm causado preocupação especial. O aumento da urbanização e o avanço na
produção industrial, atrelados ao crescente hábito de consumo da população, recai como ônus
ao meio ambiente, inexoravelmente, gerando degradação à natureza. A disposição inadequada
do lixo pode causar diversos problemas ao homem e ao meio ambiente, principalmente se
ocorrer a céu aberto, poluindo o solo, a água e o ar (REICHERT, 1999).
A procura por espaços adequados à destinação correta destes resíduos ainda constitui
uma das principais questões discutidas no Brasil, considerando que os aterros sanitários são
adotados como principal solução para a destinação correta dos resíduos sólidos na maioria dos
municípios. Essa problemática torna iminente a necessidade de identificação e qualificação de
áreas adequadas à implantação desse tipo de equipamento.
Na visão de Fonseca (1999), o principal objetivo do aterro sanitário é dispor os resíduos
sólidos no solo, de forma segura e controlada, garantindo a preservação do meio ambiente, a
higiene e a saúde pública. A técnica basicamente consiste na compactação dos resíduos no solo,
dispondo‐os em camadas que são periodicamente cobertas com terra ou outro material inerte,
formando células, de modo a ter‐se uma alternância entre os resíduos e o material de cobertura.
É fato que durante muitos anos a sociedade procurou resolver o problema dos resíduos
sólidos urbanos atribuindo responsabilidades ao poder público que sempre se deparou com
questões de diversas ordens, sejam elas, técnicas, sócioeconômicas, culturais ou políticas.
Contudo, toda tentativa foi vã, até que, posta em discussão por vinte anos no Congresso
Nacional, foi aprovada no ano de 2010 a Lei 12.305/10 (BRASIL, 2010) ‐ Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS).
Implantar soluções que ofereçam segurança ambiental e sobretudo à saúde da
população, torna‐se agora, parte de um desafio para a sociedade organizada. Nos últimos quatro
anos, tanto o governo de Sergipe como o governo federal vem investindo na formação de uma
estrutura que envolve informação e aperfeiçoamento de pessoal, propiciando facilitar a tomada
de decisão na base do problema, sobretudo no sentido de elaborar o plano estadual e planos
municipais de gestão e manejo de resíduos sólidos.
Nesse sentido, a implementação de políticas direcionadas ao setor de saneamento como
um todo, também recebeu especial atenção das autoridades, a exemplo da elaboração do Plano
Estadual de Resíduos Sólidos de Sergipe (PERS/SE), iniciativa do governo do estado.
Com o advento da implantação da PNRS, o estado de Sergipe tomou a iniciativa de se
adequar às exigências dessa nova lei desde o ano de 2010, quando esta imputou prazo de quatro
anos, contados de sua homologação, para a erradicação total dos lixões a céu aberto. Desse
modo, como fruto dessa preparação, o governo de Sergipe está criando o Plano Estadual de
Resíduos Sólidos de Sergipe ‐ PERS/SE (2013), sob supervisão da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), além de outros investimentos feitos ao longo dos
últimos anos, a exemplo do Plano de Regionalização da Gestão dos Resíduos Sólidos (PRGRS/SE),
do Atlas Digital de Recursos Hídricos (ADRHS), e, da geração da Base Cartográfica Digital do

Estado, fundamentada em aerofotogrametria e restituição com escalas de 1:10.000 em zonas
rurais e 1:2.000 em sedes municipais. Como reflexo desse esforço, já foram criados quatro
Consórcios de Saneamento (CS) no estado de Sergipe, formados por vinte e oito Arranjos
Institucionais (AI), onde deverá ser instalado um aterro sanitário para cada arranjo, tudo isso
objetivando a criação de uma estrutura de gestão que dê suporte ao atendimento da PNRS,
conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Arranjos Institucionais dos Aterros Sanitários nos CS em Sergipe.
Fonte: Plano de Regionalização da Gestão dos Resíduos Sólidos de Sergipe/2010.

É mister afirmar que atualmente com a difusão e desenvolvimento das geotecnologias,
pode‐se estabelecer com relativa facilidade, estudos dessa natureza. Porém, ainda há que se
avançar na utilização dessa área de conhecimento, principalmente quando se trata de municípios
de pequeno e médio portes. Em sua exploração sobre o tema, Xavier (2001) usa o
geoprocessamento de modo indispensável como ferramenta de trabalho para desenvolver
estudos mais aprofundados dessa natureza.
A consideração dos aspectos técnicos e ambientais na procura por áreas propícias à
implantação de um aterro sanitário é condição "sine qua non" na obtenção de alternativas
locacionais. Todavia, a avaliação criteriosa dessas áreas é de extrema importância para garantir a
minimização dos impactos desse tipo de equipamento, o que geralmente não ocorre em
municípios menores, que acabam lançando seus resíduos a céu aberto, abdicando de quaisquer
critérios (MASSUNARI, 2000).
O problema tende a se agravar na medida em que a gestão municipal infringe o modo
como se deve tratar os resíduos sólidos gerados em seu território, sonegando o tratamento
adequado para posterior destinação final, gerando os chamados lixões. Por sua vez, a população

menos assistida, tende a se acomodar desenvolvendo práticas incorretas de descarte dos
resíduos gerados no interior de seus domicílios, quando estes deveriam ser gerenciados de modo
integrado, desde sua origem até o final do processo (CALLADO, 2005).
Em Sergipe, a maioria de seus setenta e cinco municípios corrobora com o universo das
práticas incorretas, posto que o principal objetivo desse trabalho é apontar macroáreas
favoráveis a possíveis implantações de aterros sanitários, para quatro consórcios de saneamento,
formados com a finalidade de viabilizar a gestão dos resíduos sólidos em todo o Estado.
Para Gomes et. al. (2001), na escolha de uma área para essa finalidade, devem ser
definidos critérios ambientais seguidos de critérios de restrições legais e outras restrições, e por
fim, devem ser observadas as características operacionais prevalecentes que viabilizem o
empreendimento.
Seguindo esse raciocínio, ainda com base nos estudos de Gomes et al. (2001), a idéia
principal é fazer um apanhado dos dados disponíveis e determinar macroáreas favoráveis para
implantação de unidades de disposição final de resíduos sólidos no Estado de Sergipe, de acordo
com o PERS/SE.
Evidentemente, a escolha definitiva da área onde serão implantados os aterros sanitários,
passa inevitavelmente por suas aptidões naturais, o que não exclui a obrigatoriedade de
indicações mitigatórias acerca de seus aspectos desfavoráveis (MASSUNARI, 2000). Tais
aspectos, certamente serão elucidados quando da elaboração dos projetos de concepção, básico
e executivo, o que dá a essa pesquisa um caráter primário, servido de base para um estudo inicial
que será aprofundado por áreas especializadas da engenharia.

MATERIAIS E MÉTODOS
É mandatório afirmar que estudar áreas para disposição de resíduos sólidos através de
geotecnologias é ir ao encontro de uma zona ainda pouco explorada. No entanto, não se pode
mais negar a existência de inúmeras facilidades ligadas a esta esfera de conhecimento. Destarte,
o uso de material digitalmente processado tornou‐se comum ao desenvolvimento dessa
pesquisa, cuja metodologia apresenta‐se no discorrer dessa seção.
A pesquisa aqui apresentada utilizou‐se de três fases em sua execução, a saber:
Inicialmente foi feita uma coleção de todo material produzido pelo governo do estado
durante os últimos anos, os quais foram incorporados ao estado da arte nesse trabalho. Tal
material refere‐se a: planos, levantamentos, publicações e produções digitais, bem como as leis e
normas pertinentes. Desse modo, pode‐se fazer um estudo mais aproximado das necessidades
de identificação das macroáreas, objeto desse trabalho.
Em segunda instância, iniciou‐se uma exploração cartográfica laboratorial acerca dos
temas que definidos como de maior relevância, e, mediante disponibilidade do material
supramencionado, teve como norte o estabelecimento de criérios. Esse procedimento serviu de
base para a validação dos aspectos fisiogáficos das áreas em foco, através das ortofotocartas
disponíveis.

Segundo Anderson & Ribeiro (1982) em seu trabalho de introdução a fotointerpretação,
os aspectos observados em uma seção fotogramétrica temática, deve, sempre que possível
seguir uma dinâmica de constatação, isso atribui maior valor as informações originadas.
Na fase final da pesquisa, procedeu‐se a produção de mapas de acordo com a validação
dos temas, observando‐se aspectos e critérios técnicos e de normalização, cujo resultado foi a
indicação de macroáreas restritas e favoráveis à instalação dos aterros sanitários dos Consórcios
de Saneamento em Sergipe.
Resultante da primeira fase metodológica, foram selecionados alguns materiais a serem
utilizados, conforme Tabela 1, apresentada a seguir.
Tabela 1 – Material sobre resíduos sólidos prospectado no estado de Sergipe.
Origem dos Dados

Descrição do Material

Ano de
Publicação

Identificação

Superintendência de
Recursos Hídricos de
Sergipe (SRH)
Secretaria Estadual de
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (SEMARH)
Secretaria Estadual de
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (SEMARH)
Secretaria Estadual de
Planejamento, Orçamento
e Gestão (SEPLAG)

Atlas Digital de Recursos
Hídricos de Sergipe.

2012

ADRHS

Plano Estadual de Resíduos
Sólidos de Sergipe.

2013

PERS/SE

Plano de Regionalização da
Gestão dos Resíduos Sólidos de
Sergipe.
Base Cartográfica Digital do
Estado de Sergipe (Restituição).
Escala 1:2.000 e 1:10.000

2010

PRGRS/SE

2010

Base Digital

Secretaria Estadual de
Planejamento, Orçamento
e Gestão (SEPLAG)

Levantamento
Aerofotogramétrico do Litoral e
Sedes Municipais.

2004/2010

Ortofotocarta

Fonte: Próprio autor.

Em exploração do material encontrado, notou‐se que o ADRHS usa elementos gráficos
construídos vetorialmente, com padrão .SHP (shape file), em razão disso foi adotado o software
AutoCad Map 2014, que importou as feições características de cada tema, almejando delimitar as
macroáreas investigadas com base no PERS/SE. Essas feições foram validadas com o uso das
ortofotocartas produzidas pela SEPLAG (2010).
Em sua pesquisa, Brollo (2001) define uma metodologia específica para seleção de áreas
na implantação de aterro sanitário, servindo de base para se estabelecer critérios concretos de
restrição ou favorecimento. Em construção contígua, dentro dessa linha metodológica efetuou‐se
o reconhecimento das regiões estudadas, possibilitando assim iniciar a discretização das áreas
cujas condicionantes serviram de fator relevante.
Nesse sentido, corroborando a concepção de WEBER e HASENACK (2002), a partir da
adoção de critérios operacionais e ambientais, confrontados com feições características dos
mapas exibidos pelo ADRHS, e recuperados em Sistema de Informações Geográficas (SIG), houve

a possibilidade de se indicar zonas de maior aptidão, de modo a permitir acomodar os vinte e
sete equipamentos previstos no PRGRS/SE.
De acordo com Melo (2008), as variáveis a serem consideradas em um estudo dessa
natureza estão atreladas a critérios e grandezas de avaliação, sempre com parâmetros definidos,
devendo‐se restringir as áreas de maior para menor.
O trabalho seguiu tomando como base os critérios apresentados, que aplicados e
comparados com a realidade das macroáreas preconizadas no PERS/SE, resultou numa avaliação
de maior criticidade. Todo esse processo passou pela construção de mapas temáticos e resultou
em um mapa final apontando macroáreas com melhor aptidão para se implantar os aterros
sanitários.
Vale salientar que essa pesquisa não pretende encontrar soluções imperativas, mas
contribuir como parâmetro de tomada de decisão, visando ordenar o desenvolvimento da região
em suas atividades produtivas, harmonizando os interesses coletivos estruturantes com questões
ambientais e de sustentabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para se delimitar as áreas favoráveis à implantação dos aterros sanitários nos arranjos
municipais criados pelos consórcios de saneamento, fez‐se uma tematização com base nas
restrições de áreas de modo geral, levando‐se em consideração as feições características dos
impedimentos e plotando‐as em mapas temáticos distintos, os quais ao final originaram um
único mapa de restrições.
 Áreas protegidas e comunidades quilombola

Restrições
Acumuladas

Figura 2: Sergipe. Formação das Restrições de Áreas Protegidas e Quilombolas.
Fonte: Adaptado do ADRHS (2012).

 Recursos hídricos e outras restrições ambientais

Restrições
Acumuladas

Figura 3: Sergipe. Formação das Restrições dos Principais Rios e Corpos Hídricos.
Fonte: Adaptado do ADRHS (2012).

 Atividades antrópicas impeditivas aos aterros

Restrições
Acumuladas

Figura 4: Sergipe. Formação das Restrições das Atividades Antrópicas.
Fonte: Adaptado do ADRHS (2012).

 Desenvolvimento e infraestrutura

Restrições
Acumuladas

Figura 5: Sergipe. Formação das Restrições de Infraestrutura da Região.
Fonte: Adaptado do ADRHS (2012).

 Macroáreas favoráveis à implantação dos aterros

Restrições
Aptidões
Finais

Figura 6: Sergipe. Formação das Restrições de Infraestrutura da Região.
Fonte: Adaptado do ADRHS (2012).

Os mapas apresentados nas Figura 2, 3, 4 e 5 representam os temas abordados, que
através de suas feições características originaram os mapas de restrição. Estes mapas foram
construídos de modo acumulativo, culminando no mapa final mostrado na Figura 6, onde a cor
verde indica macroáreas favoráveis, enquanto que a cor vermelha indica áreas restritas.
Para se chegar a tal resultado foram estabelecidos critérios de acordo com a Tabela 2,
mostrada a seguir, utilizando‐se um "buffer" geoprocessado de acordo com cada Valor Aplicado.
Tabela 2 – Critérios de Restrição Aplicados na Formação de Macroáreas.
Tema

Áreas protegidas e comunidades
quilombola

Recursos hídricos e outras
restrições ambientais

Atividades antrópicas
impeditivas aos aterros

Desenvolvimento e
infraestrutura

Variável

Critério

Valor Aplicado

Ambiental
Ambiental
Antrópica

Unidade Conservação
Nascente
Comunidade Quilombola

200 m
1.000 m
500 m

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Antrópica

Manguezal
Estuário e Rio São Francisco
Rios Principais
Outros Corpos hídricos
Captação/Dessedentação

500 m
500 m
500 m
500 m
1.000 m

Antrópica
Antrópica

Núcleo Urbano
Assentamento Rural

500 m
1.000 m

Antrópica

Sede Municipal

500 m

Sócio Econômica
Econômica

Perímetro irrigado
Mineração

3.000 m
500 m

Econômica
Sócio Econômica
Sócio Econômica
Sócio Econômica
Sócio Econômica

Atividade Industrial
Gasoduto e Adutora
Ferrovia
Linha de Transmissão
Outorgas

2.000 m
200 m
200 m
200 m
200 m

Fonte: Próprio autor.

Analisando os mapas plotados na Figura 6 de modo a compará‐lo com o mapa da Figura 1,
pode‐se perceber que para cada AI dos Consórcios de Saneamento há áreas restritas e áreas com
aptidão a receber o aterro sanitário previsto. Contudo, sabe‐se que essas indicações não são
totalitárias, mas já dão um forte indicativo da situação dos vazadouros em cada município. No
caso concreto dos lixões localizados em áreas restritas, esses devem ser imediatamente
encerrados e suas áreas remediadas, mas para os casos em que estes estejam sobre macroáreas
não restritas, há possibilidade de se adequar e transformar em aterros sanitários. Outra
possibilidade é a necessidade de mitigação das áreas órfãs, aquelas em que se depositam dejetos
e que não se tem identificação de responsabilidade.
CONCLUSÃO
Por fim pode‐se concluir através dessa pesquisa que, em face da implantação da PNRS em
todo Brasil e da efetiva formação dos Consórcios de Saneamento em Sergipe, considerando ainda
o vetor de desenvolvimento peculiar a cada município, estes não poderiam preterir um estudo

como esse. Por outro lado, a elucidação das macroáreas oriundas desse trabalho, significa
enorme contribuição para o planejamento da gestão de resíduos sólidos urbanos nos municípios,
aproximando a técnica e a ciência do setor de saneamento básico, primordial ao
desenvolvimento da qualidade de vida. Desse modo, percebe‐se que é extrema a necessidade de
se ter ferramentas como essa à disposição das estratégias de gestão na busca da desprecarização
da sobrevivência humana e da proteção e preservação do meio ambiente, sobretudo no que se
refere a sustentabilidade do planeta.
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USO DE PARÂMETROS FÍSICO‐QUÍMICOS DE QUALIDADE DE ÁGUAS PARA A CLASSIFICAÇÃO
PARCIAL DA ÁGUA DA LAGOA DAS BATEIAS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA‐BA.
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RESUMO
A análise e classificação de águas naturais se constituem
em fatores de grande importância, tanto para a biota do
sistema hídrico quanto para o ser humano. Por se
localizar em uma área residencial de alta densidade
populacional no município de Vitória da Conquista – BA,
a Lagoa das Bateias recebe o aporte significativo de
esgotos domésticos, dentre outros poluentes. O objetivo
deste trabalho foi utilizar alguns parâmetros físico‐
químicos, determinados nas aulas experimentais da
disciplina Química do Meio Ambiente, pelos graduandos
do 4º semestre do curso de Engenharia Ambiental, IFBA

– Campus de Vitória da Conquista, e relacionar os
resultados obtidos com a qualidade de água da Lagoa
das Bateias, classificando‐a, parcialmente, segundo a
Resolução CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005.
Foram analisados os seguintes parâmetros: pH (6,4 ±
0,18), cloretos (71 mg/L), dureza (28,9 ± 2,2 mg/L) , DBO
(de 8,26 a 1.116,951 mg de O2 /L), cor (16,7 ± 2,8
uHazen) e turbidez (10,7 ± 1,1 UT). Os resultados
obtidos demonstraram que esta água pode estar
enquadrada na classe 4.

PALAVRAS‐CHAVE: Aula experimental, Lagoa das Bateias, Qualidade de água, CONAMA 357/2005.

USE OF PHYSICAL‐CHEMICAL PARAMETERS OF QUALITY OF WATER FOR PARTIAL
CLASSIFICATION OF WATER OF BATEIAS LAGOON’S, MUNICIPALITY OF VITORIA DA CONQUISTA
‐ BA.
ABSTRACT
The analysis and classification of natural waters
constitute factors of great importance, both for the
biota of the water system as for humans . Because it is
located in a residential area of high population density
in Vitória da Conquista ‐ BA , Bateias Lagoon’s receives
significant inflow of domestic sewage , among other
pollutants . The aim of this study was to use some
physicochemical parameters determined in the
experimental classes of chemistry discipline of the
Environment , the graduates of the 4th semester of

Environmental Engineering , IFBA ‐ Campus of Vitoria da
Conquista , and relate the results to quality . of pond
water of Bateias , classifying it , partially , according to
CONAMA Resolution No. 357 of March 17, 2005 the
following parameters were analyzed: pH ( 6.4 ± 0.18 ) ,
chloride ( 71 mg / L ) , hardness ( 28.9 ± 2.2 mg / L) BOD
( 8.26 to 1116.951 mg O2 / L) , color ( uHazen 16.7 ± 2.8 )
and turbidity ( 10.7 ± 1.1 UT) . The results showed that
this water can be framed in class 4.

KEY‐WORDS: Experimental class, Bateias Lagoon’s, water quality, CONAMA 357/2005.

USO DE PARÂMETROS FÍSICO‐QUÍMICOS DE QUALIDADE DE ÁGUAS PARA A CLASSIFICAÇÃO
PARCIAL DA ÁGUA DA LAGOA DAS BATEIAS, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA‐BA.
INTRODUÇÃO
A água doce é um recurso natural finito, cuja qualidade vem piorando devido ao aumento
da população e à ausência de políticas públicas voltadas para a sua preservação.
Quando utilizamos o termo "qualidade de água", é necessário compreender que esse
termo não se refere necessariamente a um estado de pureza, mas às características químicas,
físicas e biológicas. Conforme as mesmas são estipuladas diferentes finalidades para a água.
Assim, a política normativa nacional de uso da água, como consta na legislação, procurou
estabelecer parâmetros que definem limites aceitáveis de elementos estranhos, considerando os
diferentes usos.
Dentre os recursos naturais mais afetados pelas ações antrópicas em ambientes urbanos,
encontram‐se as águas superficiais, sendo o escoamento superficial um agente impactante de
origem difusa. Este processo provoca alterações nos ambientes, tais como o desmatamento,
impermeabilização do solo, movimentos de terra, alteração da topografia, aterramentos de áreas
baixas ou alagadas e a veiculação de poluentes.
A Lagoa das Bateias é um dos recursos hídricos urbanos mais importantes da cidade de
Vitória da Conquista. A mesma localiza‐se em uma área residencial de alta densidade
populacional, cujos esgotos domésticos são lançados no lago. Devido à inexistência de uma rede
de drenagem de água pluvial, o lago vem sofrendo um processo de assoreamento.
O objetivo deste estudo foi avaliar, através das aulas experimentais da disciplina Química
do meio ambiente, a qualidade físico‐química da água da Lagoa das Bateias, efetuando‐se a
comparação com os parâmetros determinados pela Resolução CONAMA n° 357 de 17 de março
de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento. Os parâmetros utilizados para avaliar e classificar a área de estudo em questão
foram os valores de pH, concentração de cloretos, dureza, DBO, cor e turbidez.

MATERIAIS E MÉTODOS
 Descrição da área de estudo
Vitória da Conquista é o terceiro maior município do Estado da Bahia, em população, com
aproximadamente 313.898 habitantes (IBGE, 2009) e vem sofrendo com a alta taxa de
urbanização (85,8%), devido aos impactos diretos e indiretos nos recursos naturais do meio
urbano, como ocorre no Parque da Lagoa das Bateias.
O parque da Lagoa das Bateias está localizado na área urbana da cidade de Vitória da
Conquista, situada na Região Sudoeste da Bahia, nas coordenadas UTM 23 298400 a 23 299400
(W) e L 8356600 a L 8357600 (S), a 900 metros acima do nível do mar.
Faz parte da sub‐bacia da Bacia do Rio Santa Rita, que integra a bacia do Rio Verruga, e este

por fim, pertence à bacia do Rio Pardo.
A lagoa propriamente dita é a maior área do parque e caracteriza‐se por ser uma massa
d’água doce com superfície irregular que tem aproximadamente 26 ha, e profundidade média de
2 m; o litoral é a área de terras que circunda a Lagoa com 13 ha e abriga vegetação ruderal e de
charco, além da infraestrutura do parque como museu, quiosques, parque infantil, quadras,
áreas arborizadas e pistas para passeios e ciclismo e por fim o ninhal, uma ilha de 14 ha
encharcada na região central da Lagoa dominada por taboas, que funciona como área de
reprodução de várias espécies, principalmente aves, conforme pode ser visto nas figuras 1a e 1b.

1a)

1b)
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Figura 1a) Vista parcial da Lagoa das Bateias mostrando o espelho de água; 1b) Localização dos
bairros do entorno exibida pela imagem do Google Earth.
As consequências da urbanização ao redor da Lagoa das Bateias podem ser vistas por dois
aspectos: um geográfico, compreendendo as estruturas urbanas, a ação do homem com o meio e
a ocupação espacial; e outro químico, que avalia os impactos provocados pelo aporte de esgotos
domésticos, já que se situa em uma área residencial, a qual possui drenagem de águas pluviais na
referida Lagoa.
 Amostragem de águas
Fazendo uso de uma garrafa de Van Dorn horizontal para coletas de amostras estratificadas,
foram coletadas duas seções de amostras de águas na área de estudo, no mês de março de 2013.
No laboratório, as duas amostras foram misturadas para aumentar a representatividade da
mesma.
Para a determinação da DBO, a amostragem foi feita em três amostras de três pontos
diferentes da lagoa, sendo o ponto 1 (B1) no meio do lago, o ponto 2 (B2) próximo ao local de
despejo de esgoto e o ponto 3 (BS) na saída da lagoa.
Todas as análises foram realizadas nos Laboratório de Química e de Saneamento do IFBA,
Campus Vitória da Conquista.

 Determinação dos parâmetros físico‐químicos de qualidade
A medição de pH foi realizada por meio de método eletroanalítico de análise, utilizando um
medidor de pH acoplado a um elétrodo de pH.
A turbidez foi determinada através de um nefelômetro, o qual se baseia na medição, em uma
célula fotoelétrica, da quantidade de luz dispersa através da amostra de água, a 90º da luz
incidente. A cor foi determinada através de um colorímetro visual.
A dureza foi determinada por análise volumétrica de complexação com solução padrão de
EDTA, em pH 10,0, e foi utilizado como indicador o negro de ericromo‐T. O valor de dureza foi
encontrado a partir da relação dos seguintes equilíbrios químicos:
Ca2++ EDTA→ Ca-EDTA
equação (1)
Ca2++ Y4- → [CaY]2-

equação (2)

ErioCromoT + EDTA → [ErioCromoT – EDTA]

equação (3)

Já a concentração dos íons cloretos foi determinada por volumetria de precipitação, na
qual foi utilizada a solução padrão de nitrato de prata como titulante e o cromato de potássio
como indicador. O valor da concentração foi obtido a partir da relação dos seguintes equilíbrios
químicos:
Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s)
equação (4)
Ag+(aq) + CrO42- (aq) → Ag2CrO4(s)

equação (5)

Para análise da DBO realizou‐se a diluição das amostras com água destilada aerada. Em
seguida foi feita a leitura da concentração inicial de oxigênio, e posteriormente as amostras
foram incubadas no escuro à temperatura constante de 35 °C e após cinco dias foi realizada a
leitura final do oxigênio dissolvido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Córrego Verruga e a Lagoa das Bateias são os recursos hídricos urbanos mais
importantes da cidade de Vitória da Conquista. Além disso, o sítio urbano da cidade localiza‐se no
centro da micro‐bacia do Córrego Verruga. Daí, a importância de um estudo desta natureza. As
tabelas 1 e 2 apresentam os resultados obtidos a partir das análises físico‐químicas da água da
Lagoa das Bateias e os valores de DBO, respectivamente.

Tabela 1 ‐ Valores de dureza, pH, cor, turbidez e concentração de cloretos.
pH

Amostra

Cor
Turbidez
(uHazen)
(UT)
15
9,6

[Cl‐]
Dureza
mg/L (mg/L de CaCO3)
Réplica 1 71
28

6,26

Réplica 2

71

30

6,44

15

10,7

Réplica 3

71

25,6

6,63

20

11,8

71

28,9±2,2

6,4±0,18 16,7±2,8 10,7±1,1

Fonte – Laboratório de Química –IFBA‐Campus Vitória da Conquista.

Tabela 2 ‐ Valores de DBO.
Amostra/Concentração
B1 (1%)

Vol. do vidro
(mL)
300,4

Quant. da amostra
(mL)
3,004

O.D. 1
(mg/L)
10,164

O.D. 5
(mg/L)
4,477

D.B.O.
(mg O2/L)
572,451

B2(1%)

327

1,635

9,196

3,630

1.116,951

BS (75%)

322,8

242,1

9,317

5,929

8,26

BRANCO

299,5

‐

8,591

4,84

3,751

Fonte – Laboratório de Química –IFBA‐Campus Vitória da Conquista.

De posse dos dados obtidos e de acordo com a Resolução CONAMA n° 357 de 17 de
março de 2005, foi feita a avaliação e a classificação da área de estudo do presente trabalho.
 pH
O pH médio da água da Lagoa é 6,4 ± 0,18. Esse valor não está muito distante dos padrões
de água para abastecimento público que varia de 6,5 a 8,5. As águas superficiais possuem um pH
entre 4 e 9, às vezes são ligeiramente alcalinas devido à presença de carbonatos e bicarbonatos.
Naturalmente, nesses casos, o pH reflete o tipo de solo por onde a água percorre.
Em lagoas com grande população de algas, nos dias ensolarados, o pH pode subir muito,
chegando a 9 ou até mais. Isso porque as algas, ao realizarem fotossíntese, retiram muito gás
carbônico, que é a principal fonte natural de acidez da água.
A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá‐se diretamente devido a
seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. Além disso, sabe‐se que águas naturais
muito ácidas podem apresentar um efeito corrosivo possibilitando a precipitação de elementos
químicos tóxicos como metais pesados. Em outras condições, pode exercer efeitos sobre a
solubilidade de nutrientes, sendo que elementos de extrema importância para o ambiente
podem se precipitar e tipos de poluentes antes sólidos podem se dissolver.

 DBO
A decomposição biológica tem um papel vital na natureza: degradar a matéria orgânica
restituindo seus elementos ao meio. A DBO, assim, é um fator positivo dos ciclos vitais, ainda que
seja necessário haver um equilíbrio entre o consumo e a produção de oxigênio no meio. Para que
essa relação não seja prejudicada, não pode haver consumo excessivo, ou seja, excesso de
alimento em relação ao volume de água, uma vez que as reservas disponíveis de oxigênio na
água são limitadas.
Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo d'água, são provocados por despejos de
origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode
induzir à completa extinção do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e
outras formas de vida aquática. Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da
microflora presente e interferir no equilíbrio da vida aquática.
Os altos valores de DBO em todos os pontos amostrados, principalmente no B2, indicam a
elevada presença de matéria orgânica provinda, provavelmente, da decomposição de todo o
esgotamento sanitário que é lançado no lago.
 Concentração de cloretos
O cloreto não apresenta toxicidade ao ser humano, exceto em casos onde há deficiência no
metabolismo de cloreto de sódio, por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva. A
concentração de cloreto em águas de abastecimento público constitui um padrão de aceitação, já
que provoca sabor “salgado” na água. Água com concentração muito elevada de cloreto causa
danos em superfícies metálicas, em estruturas de construção e muitas espécies de plantas. O
limite máximo de cloretos em águas para consumo humano não deve ultrapassar os 200 mg/l
(200 ppm) e o valor encontrado para as amostras foi de 71 mg/L.
O teor de cloretos é um indicador de poluição das águas naturais por esgotos domésticos,
haja vista que dejetos humanos e de animais possuem teor elevado de cloreto, devido ao cloreto
de sódio ser um ingrediente comum nas dietas, que este passa inalterado pelo sistema digestivo.
Nas estações de abastecimento de águas, a presença de concentrações anormais de cloreto e
material nitrogenado é um indício possível desse tipo de poluição.
 Dureza
A principal fonte de dureza nas águas é a sua passagem pelo solo (dissolução da rocha
calcaria pelo gás carbônico da água). A Portaria n° 38 do Ministério da Saúde, de 1990, limita a
dureza em 500 mg/L de CaCO3 como padrão de potabilidade, sendo que a média de dureza na
amostra foi 28,9 ± 2,2 mg/L de CaCO3. De acordo com esse valor a água analisada pode ser
considerada como água mole.
Para o abastecimento público de água, o problema de uma dureza alta se refere
inicialmente ao consumo excessivo de sabão nas lavagens domésticas. Há também indícios da
possibilidade de um aumento na incidência de cálculo renal em cidades abastecidas com águas
duras, o que traduz um efetivo problema de saúde pública.

Por outro lado, há evidências que a ingestão de águas duras contribui para uma menor
incidência de doenças cardiovasculares. Em corpos d’água com reduzidos teores de dureza a
biota é mais sensível à presença de substâncias tóxicas, já que a toxicidade é inversamente
proporcional ao grau de dureza da água. Nas águas naturais, a dureza é uma condição
importante, por formar complexos com outros compostos, modificando seus efeitos sobre os
constituintes daquele ecossistema.
 Turbidez
A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz
sofre ao atravessá‐la (esta redução dá‐se por absorção e espalhamento, uma vez que as
partículas que provocam turbidez nas águas são maiores que o comprimento de onda da luz
branca), devido à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte,
argila) e de detritos orgânicos, algas e bactérias, plâncton em geral, etc.
Nas amostras analisadas, obteve‐se um valor de turbidez 10,7 ± 1,1 UT, bem acima do valor
permitido de 1 UT. Os esgotos sanitários e diversos efluentes industriais também provocam
elevações na turbidez das águas.
Para Raposo, Barros e Magalhães Júnior (2009, p.1): um dos principais parâmetros de
qualidade das águas capaz de demonstrar alterações na dinâmica hidrossedimentar de uma bacia
como consequência da erosão acelerada é a turbidez. (...) Nesse sentido, a turbidez é muito útil
em análises ambientais em bacias hidrográficas, uma vez que é possível associar o uso e
cobertura do solo a este parâmetro, a fim de se detectar danos nos cursos d’água relacionados a
atividades humanas por exemplo.
Alta turbidez reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e algas. Esse
desenvolvimento reduzido de plantas pode, por sua vez, suprimir a produtividade de peixes.
Logo, a turbidez pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas. Além disso, afeta
adversamente os usos doméstico, industrial e recreacional de uma água.
 Cor
A cor de uma amostra de água está associada ao grau de redução de intensidade que a luz
sofre ao atravessá‐la (e esta redução dá‐se por absorção de parte da radiação eletromagnética),
devido à presença de sólidos dissolvidos, principalmente material em estado coloidal orgânico e
inorgânico. O valor de cor nas amostras foi de 16,7 ± 2,8 uHazen, próximo do valor padrão
exigido para abastecimento que é de 15 uHazen.
Dentre os colóides orgânicos que podem estar presentes, podem‐se mencionar os ácidos
húmico e fúlvico, substâncias naturais resultantes da decomposição parcial de compostos
orgânicos presentes em folhas, dentre outros substratos. Também os esgotos sanitários se
caracterizam por apresentarem predominantemente matéria em estado coloidal, além de
diversos efluentes industriais. Há também compostos inorgânicos capazes de possuir as
propriedades e provocar os efeitos de matéria em estado coloidal.
O problema maior de cor na água para abastecimento humano é o estético, já que causa
um efeito repulsivo aos consumidores. Porém em águas naturais, a cor dificulta a penetração da

luz nas áreas mais profundas dos ambientes aquáticos. Assim como a turbidez, a cor pode
interferir no processo de fotossíntese das algas e fito plâncton, afetando todo o ecossistema.
CONCLUSÃO
O valor de pH está dentro do recomendado para as águas naturais, de forma a garantir a
manutenção da vida. A quantidade de cloreto também está dentro dos padrões de potabilidade.
A dureza foi baixa, caracterizando a água como mole, podendo indicar um maior grau de
intoxicação da biota aquática, já que a toxicidade é inversamente proporcional ao grau de
dureza. Os valores de cor e turbidez deram acima dos padrões permitidos, caracterizando um
número grande de partículas dissolvidas e em suspensão.
É de prévio conhecimento que a Lagoa das Bateias recebe uma grande descarga de esgoto
doméstico, principal fator causador da eutrofização. Tal fato pode explicar o elevado valor de
turbidez para o sítio de estudo em questão (cerca de dez vezes maior que o valor máximo
permitido), pois as partículas em suspensão podem ser provenientes de detritos orgânicos como
algas, plâncton e bactérias, que se tornam mais presentes neste processo.
Além disso, o estado trófico avançado desse recurso hídrico pode ser comprovado pelo
alto valor de DBO para todos os pontos. Espera‐se também da Lagoa uma grande quantidade de
coliformes, devido ao despejo de dejetos humanos e animais.
Possivelmente se trata de uma água da classe 4, de acordo com Resolução CONAMA n°
357 de 17 de março de 2005, por se enquadrar na permissividade dos padrões físico‐químicos e
ser passível apenas à navegação e à harmonia paisagística.
A obtenção e análise dos dados experimentais pelos graduandos permitiu‐lhes
correlacioná‐los com os fundamentos teóricos abordados na disciplina Química do Meio
Ambiente.
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RESUMO
A remoção biológica de nutrientes (RBN) é um tópico
que vem ganhando crescente atenção nos projetos de
lodo ativado. O nutriente de interesse nesse trabalho,
foi o nitrogênio (N). O RSB (reator sequencial em
bateladas) é uma varável do sistema de lodos ativados,
onde a reação e sedimentação ocorrem num mesmo
tanque e ele funciona com ciclos aeróbio e anóxico. Essa
intercalação de ciclos é o que permitiu a ocorrência
simultânea da nitrificação e da desnitrificação, para a
efetiva remoção de N do efluente. O presente trabalho
tem como objetivo avaliar o desempenho de um RSB na

remoção de nitrogênio do efluente do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará‐Campus
Limoeiro do Norte. Para isso foi montado um RSB em
escala experimental e foram feitas análises laboratoriais
do efluente bruto e do tratado pelo sistema e a partir
dos resultados observou‐se a ocorrência de nitrificação
e da desnitrificação. Foi possível concluir que o sistema
apresenta uma capacidade significativa de remover
nitrogênio e que com a desnitrificação têm‐se as
seguintes vantagens: economia de energia, economia de
alcalinidade e o controle do nitrogênio.

PALAVRAS‐CHAVE: lodo ativado, RSB, nitrificação, desnitrificação.

REMOVAL IN NITROGEN FRACTIONS IN SEQUENTIAL BATCH REACTOR (SBR )
ABSTRACT
Biological nutrient removal (BNR) is a topic that has
gained increasing attention in the design of activated
sludge. The nutrient of interest in this study was
nitrogen (N). The SBR (sequential batch reactor) is a
variable in the activated sludge system, where the
reaction and sedimentation occur in the same tank and
it works with aerobic and anoxic cycles. This interleaving
of cycles allowing a simultaneous occurrence of
nitrification and denitrification for effective removal of
N in the effluent. This study aims to evaluate the
performance of a SBR in removing nitrogen from the

effluent of the Federal Institute of Education, Science
and Technology of Ceara ‐ North Campus Limon. To this
was fitted a RSB experimental scale and laboratory
analysis of raw wastewater and treated by the system
were made and from the results we observed the
occurrence of nitrification and denitrification. It was
concluded that the system has a significant ability to
remove nitrogen and with denitrification has the
following advantages: energy and alkalinity economy
and
control
of
nutrients.

KEY‐WORDS: activated sludge, SBR, nitrification, desnitrification.

REMOÇÃO DE MATERIAL NITROGENADO EM REATOR SEQUENCIAL EM BATELADA (RSB)

INTRODUÇÃO
Os esgotos ou águas residuárias são todos os resíduos líquidos gerados de indústrias ou
de residências, que para serem devolvidos á natureza precisam de um tratamento adequado
(BARROS et al, 2011), que modifique suas características tornando‐os menos agressivos para a
natureza e para a saúde humana.
O lançamento de efluentes in natura em mananciais pode trazer diversos problemas. Um
exemplo é a eutrofização. Como o efluente doméstico é rico em nutrientes, ao ser lançado num
corpo hídrico, há a possibilidade do crescimento excessivo de alguns organismos aquáticos,
acarretando prejuízos a determinados usos dos recursos hídricos. Esses nutrientes, notadamente
os sais de nitrogênio e fósforo, são comumente responsáveis pela proliferação acentuada de
algas, as quais podem prejudicar a utilização de mananciais de água potável (BRAGA et al, 2005).
O sistema de lodos ativados é amplamente utilizado em nível mundial, para o tratamento
de efluentes domésticos e industriais, em situações que são necessários uma elevada qualidade
do efluente e reduzidos requisitos de área (VON SPERLING, 1997).
Os reatores sequenciais em batelada (RSB) são uma das principais configurações de
sistemas de lodos ativados com remoção de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo e a separação
da fase sólida da líquida em uma única unidade (LIMA et al, 2011)
Para a operação do RSB são estabelecidos ciclos de operação com durações definidas. A
massa biológica permanece no reator durante todos os ciclos, os quais, de acordo com Von
Sperling (1997), são: enchimento, reação, sedimentação, descarte do efluente tratado e repouso.
No RSB a remoção do nitrogênio acontece através da ocorrência simultânea de dois
processos:
 No processo de nitrificação, as bactérias autotróficas mediam a oxidação da amônia para
nitrito (equação 1) e de nitrito a nitrato (equação 2). Esse processo requer a presença de
oxigênio dissolvido e, portanto, somente é possível em ambiente aeróbio. As bactérias que
convertem amônia em nitrito são do gênero Nitrosomonas e as que convertem nitrito a
nitrato, são do gênero Nitrobacter (SANT’ANNA JÚNIOR, 2010 ).
2NH4+‐N+3O2  2NO2‐‐N+4H++2H2O+energia

equação (1)

2NO2‐‐N+O2  2NO3‐‐N+energia

equação (2)

 Na desnitrificação, por sua vez, o nitrato ou o nitrito, é reduzido a nitrogênio molecular
(equação 3), tendo‐se material orgânico como redutor e bactérias heterotróficas mediando o
processo. Esse processo ocorre em condições anóxicas, ou seja, na ausência de oxigênio e na
presença de nitrato.

NO3‐

NO2‐

NO

N2O

N2

equação (3)

O resultado dos processos sequenciais de nitrificação e desnitrificação é a conversão de
nitrogênio amoniacal em nitrogênio molecular que se desprende como gás na fase líquida (Mota;
Von Sperling, 2009 apud Lima et al, 2011).
O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência de um reator em bateladas sequenciais na
remoção de material nitrogenado do esgoto bruto gerado no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará‐Campus Limoeiro do Norte.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no Centro Experimental de Tratamento de Esgoto ‐CETE, do
IFCE, Campus Limoeiro do Norte, Ce, no período de agosto de 2013 a março de 2014, e quanto as
análises, estas foram realizadas no Laboratório de Controle Ambiental (LCA) do referido Instituto.
O reator foi iniciado no começo de agosto de 2013 e as análises tiveram início no final de
setembro. O sistema é constituído por um tanque reacional com volume útil de 70 litros (figura 1)
e 2 aeradores (figura 2), cujo funcionamento é controlados por um temporizador (figura 3).

Figura 1‐Tanque reacional com volume útil de 70 L.

Figura 2 ‐ Aeradores.

Figura 3 ‐ Temporizador.
Diariamente foram descartados 3,5 L de lodo de excesso. A idade de lodo é de 20 dias e o
tempo de detenção hidráulica é de 1 (um) dia.
A operação do reator se desenvolveu em 4 fases:
1. Fase do enchimento: o reator foi diariamente alimentado, com efluente bruto
proveniente do IFCE, entre 13h e 14h;
2. Fase de reação: é onde ocorre a aeração e a mistura do lodo com o efluente
mantendo o oxigênio dissolvido em concentração maiores que 2,0 mg.L‐1 e em
determinados períodos de tempo a aeração é interrompida para que prevaleçam
condições anóxicas;

3. Fase de sedimentação: durante determinados momentos os aeradores foram
desligados automaticamente para que o lodo sedimentasse;
4. Fase de retirada do sobrenadante: ao final do ciclo (24h) foi retirado o
sobrenadante e em seguida o reator foi novamente alimentado, iniciando‐se assim
um novo ciclo.
A retirada do sobrenadante e a alimentação do reator foram realizadas manualmente.
Foram estabelecidas fases aeróbias e anóxicas (tabela 1) no sistema para a ocorrência dos
processos de nitrificação e desnitrificação.
Tabela 1 ‐ Ciclo de aeração do RSB
Reação com aeração

Reação sem aeração

24h‐04h da manhã

04h‐08h da manhã

08h‐12h da manhã
14h‐15h da tarde
18h‐22h da tarde
Tempo aeróbio: 13h

12h‐14h da tarde
15h‐18h da tarde
22h‐24h da noite
Tempo anóxico: 11h

Para as análises foram coletados 500 mL (no mínimo) do esgoto bruto e do esgoto
tratado. Conforme a tabela 2, algumas análises foram realizadas diariamente e outras
semanalmente, seguindo os procedimentos da APHA (2012), exceto o método para alcalinidade.
Tabela 2 ‐ Análises realizadas do esgoto bruto e do esgoto tratado.
PARÂMETRO
Alcalinidade mg CaCO3.L‐1
Amônia mg NH3+.L‐1
Nitrito mg N‐NO2‐.L‐1
Nitrato mg N‐NO3‐.L‐1
pH
Temperatura

MÉTODO
Método de Kapp
Método da destilação
Método colorimétrico
Método do Salicilato
Método eletrométrico
Termômetro

FREQUÊNCIA
Diário
Semanal
Semanal
Semanal
Diário
Diário

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A nitrificação envolve a conversão de nitrogênio amoniacal em nitrito (nitritação) e de
nitrito em nitrato (nitratação) (VON SPERLING, 1997), onde não há a remoção de nitrogênio.
Sendo assim, espera‐se que no esgoto tratado haja uma redução na concentração do nitrogênio
amoniacal e um aumento nas concentrações de nitrito e nitrato. Dependendo da configuração do
sistema de lodo ativado quando projetados para favorecer a desnitrificação, a concentração de
nitrato não deve indicar o acúmulo do mesmo, pois se assim for, significa que o processo de
desnitrificação não ocorreu como o esperado.
Os resultados das análises indicaram que houve uma queda na concentração do

nitrogênio amoniacal (gráfico 1) e aumento na concentração de nitrito (gráfico 2). O que significa
que houve conversão dessa amônia em nitrito.

Figura 4 ‐ Concentração de nitrogênio amoniacal no esgoto bruto e no esgoto tratado

Figura 5 ‐ Concentração de nitrito no esgoto bruto e no esgoto tratado.
As duas etapas da nitrificação (nitritação e nitratação) geram H+, ou seja, consomem
alcalinidade (na proporção de 7,14 mgCaCO3/mgN‐NH4) de forma que pode levar a uma
diminuição do pH (SILVA FILHO, 2009). Os resultados da análise de pH estão dispostos na tabela
3.

Tabela 3 ‐ Valores de pH do esgoto bruto (entrada) e do esgoto tratado (saída).
pH entrada

pH saída

8,74

7,55

8,63

7,55

8,66

7,55

8,15

7,43

8,47

7,95

8,72

7,96

8,73

6,34

8,72

7,30

8,44

6,41

8,42

6,65

7,87

7,98

8,55

7,16

8,88

7,84

8,79

8,07

9,00

8,08

Analisando‐se os valores do pH, tem‐se que o maior pH do esgoto bruto foi 9,00 e que
chegou a diminuir, no máximo, até 6,34, de forma que não houve comprometimento da
atividade dos microrganismos nitrificantes. Se o pH tivesse chegado a ser menor que 5,5, seria
necessário corrigi‐lo, pois as bactérias nitrificantes teriam sua capacidade comprometida (SILVA
FILHO, 2009).
Segundo Grunditz e Dalhammar (2001), o pH ótimo para as bactérias Nitrosomonas é de
8,1 e para as Nitrobacter de 7,9, mostrando que os valores do pH menores que 7,0 ou maiores
que 9,0 diminuem as atividades dessas bactérias. Com base nisso, é correto afirmar que as
variante pH encontra‐se numa faixa que permite um bom desempenho dos microrganismos
nitrificantes.
As análises também mostraram que houve aumento na concentração de nitrato. Esse
aumento deve‐se a conversão do nitrito a nitrato (nitratação), processo que, como dito
anteriormente, também libera H+. O gráfico 3 mostra esse aumento depois que o efluente bruto
passou pelo RSB.

Figura 6 ‐ Concentração de nitrato no esgoto bruto (entrada) e no esgoto tratado.
Além do pH, a temperatura também é uma variante muito importante no processo de
nitrificação. Silva Filho (2009) afirma que em geral considera‐se que a temperatura ótima para o
crescimento de bactérias nitrificantes encontra‐se na faixa de 25 a 36°C. No RSB em questão a
temperatura girava em torno de 29,5 a 35°C, então essa variante favorecia o processo de
nitrificação.
A alcalinidade do sistema foi consumida devido à liberação de H+, esse consumo é
percebido pela queda da alcalinidade como mostram os dados da tabela 4. Essa queda na
alcalinidade não chega a se tornar um problema, pois esse consumo é balanceado no processo de
desnitrificação, que de acordo com Von Sperling (1997) se destaca por economizar oxigênio e por
consumir H+, implicando na economia de alcalinidade e no aumento da capacidade tampão.
Tabela 4 ‐ Valores da alcalinidade (mg CaCO3/L).
Alcalinidade‐
entrada

Alcalinidade‐
saída

770

226

778

270

662

192

710

210

720

404

700

468

600

24

622

160

432

26

500

26

620

580

550

74

660

230

682

530

734

340

Com relação à desnitrificação, a mesma foi estimada através dos dados de entrada e saída
de amônia e nitrato. A desnitrificação foi estimada indiretamente através dos resultados médios
de conversão da amônia, descontados do resultado médio do nitrato acumulado (tabela 5).
Dessa forma, considerando as condições de operação do reator e que o processo de volatilização
da amônia foi irrelevante pode‐se indicar que a desnitrificação atingiu em percentual de 91,5%
(figura 7), um resultado que indica a eficiência do sistema em remover material nitrogenado, que
é um dos objetivos principais do sistema em questão.
Tabela 5 ‐ Estimativa indireta da desnitrificação.
Conversão à amônia Produção Nitrato
(mg/L)
(mg/L)
64,24
5,4

Nitrato desnitrificado
(mg/L)
58,8

Nitrificação Desnitrificação
(%)
(%)
60,7
91,5

A figura 7 a seguir, mostra a desnitrificação no sistema.

Figura 7 ‐ Processo de desnitrificação no RSB no decorrer do tempo

CONCLUSÃO
Após a análise de todos os resultados, é pertinente afirmar que o reator em bateladas
sequenciais, uma variável do sistema de lodos ativados, é eficiente na remoção de material
nitrogenado, contribuindo para a obtenção de um efluente com baixas concentrações de
nutrientes.
A percentagem de nitrificação foi menor que a de desnitrificação, 60,7% e 91,5%,
respectivamente, o que significa que o sistema foi mais eficiente na remoção de nitrogênio.
Importante ressaltar que a nitrificação é um processo inevitável no sistema, pois ele
consiste na conversão da amônia em outras formas do nitrogênio, mas ao se intercalar ciclos
aeróbios e anóxicos, possibilitou‐se a ocorrência do processo de desnitrificação, onde ocorreu a
remoção de nitrogênio do efluente do sistema.
Também é interessante o fato de que na configuração do reator para favorecer a
desnitrificação (operação sem aeração) tem‐se economia de energia e ainda o fornecimento de
alcalinidade durante o processo, importante, já que na nitrificação há o consumo da mesma,
evita‐se o uso de alcalinizantes no sistema.
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RESUMO
O desenvolvimento tecnológico trouxe diversos
benefícios para a sociedade, porém o prejuízo causado a
partir desse progresso representa uma ameaça ao
equilíbrio do ecossistema, uma vez que os resíduos
podem conter substancias indesejáveis. Neste trabalho
foi analisada a qualidade da água potável de São
Francisco do Conde, Santo Amaro e de outras
comunidades da Baía de todos os Santos. Os valores
obtidos de pH, turbidez, cloro livre, dureza total e de
metais estão dentro dos valores recomendados pelos
padrões. No entanto, os resultados mostraram que a cor
aparente estava acentuada, assim como observou a
presença de coliformes totais e fecal e E.coli, um

indicativo de contaminação por fezes humanas em
algumas amostras. isto é um alerta, já que a água das
comunidades da BTS apresentaram contaminações
biológicas. Assim, a água potável possivelmente, está
imprópria para o consumo em algumas comunidades.
Estes resultados elevados nas analises microbiológicas
sinalizam a necessidade de um monitoramento continuo
da qualidade da água, educação socioambiental para a
população e de um adequado saneamento básico em
toda a extensão da BTS.

PALAVRAS‐CHAVE: água, análise físico‐química, potabilidade, qualidade da água

PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF DRINKING WATER MICROBIOLOGICAL BTS EM
SALVADOR‐BAHIA_BRASIL
ABSTRACT
Technological development has brought many
benefits to society, but the damage caused from this
progress represents a threat to the balance of the
ecosystem, since waste can contain undesirable
substances. This work analyzed the quality of drinking
water in São Francisco do Conde, Santo Amaro and
other communities in the Bay of All Saints. The values of
pH, turbidity, free chlorine, total hardness and metals
are within the recommended default values. However,
the results showed that the apparent color was strong,

as observed presence of total and faecal coliform
bacteria and E.coli, indicative of contamination by
human feces in some samples. this is a warning, since
water
communities
BTS
showed
biological
contamination. Thus, drinking water possibly is unfit for
consumption in some communities. These high results in
microbiological analyzes indicate the need for
continuous monitoring of water quality, environmental
education for the population and adequate sanitation to
the
fullest
extent
of
the
BTS.

KEY‐WORDS: water, physical and chemical analysis, potability, water quality.

INTRODUÇÃO
As alterações ambientais globais são provocadas por padrões de consumo insustentáveis,
impostos por modelos de desenvolvimento distantes da capacidade de suporte de nosso planeta.
A capacidade de um ecossistema sustentar indefinidamente um número de criaturas sem sofrer
degradação é chamada de capacidade de suporte. Ultrapassada esta capacidade, haverá um
colapso do ecossistema. O crescimento populacional, os hábitos insustentáveis de consumo, o uso
e ocupação desordenados do solo, os meios de produção e a forma segundo a qual o ser humano
maneja os recursos naturais estão desenhando o processo de exaustão do ecossistema global.
Diante desse quadro, surgem necessidades prementes de atitudes concretas e eficientes. Analisar
a água é ação, pela qual poderá mostrar a qualidade da água de consumo e quantificar os
possíveis contaminantes físico‐químicos e biológicos. O consumo de água de baixa qualidade
diminui a capacidade de sobrevivência das pessoas, já que os contaminantes, uma vez absorvidos,
não são completamente eliminados, provocando alterações metabólicas com redução do tempo
de vida e da sua capacidade de trabalho. Adolescentes constituem a parcela da população que
inspira preocupação, do ponto de vista toxicológico, por apresentarem maior absorção dos
contaminantes do que os adultos, em razão de seus organismos não estarem completamente
desenvolvidos. Estudos ambientais são indispensáveis para avaliar as condições atuais de uma
localidade principalmente em regiões turísticas (Almeida, 1995; Bahia, 2004; Tavares, 2008).
Este trabalho avaliou as características físico‐químicas e bacteriológicas da água potável das
comunidades de São Francisco do Conde, Santo Amaro dentre outras na Baia de Todos os Santos
(BTS). Sabe‐se que ao longo da BTS existem áreas, pelas quais formam um conjunto de valor
ecológico e paisagístico de rara beleza cênica, constituindo importante potencial turístico e de
lazer. No entanto, a devastação do meio ambiente modificou a paisagem da região, pois além do
lançamento de produtos tóxicos, o mar está gradualmente invadindo as comunidades, além de
inexistir uma continua educação socioambiental e de um adequado saneamento básico para a
população.
MATERIAIS E METODOS
As amostras de água potável foram coletadas em garrafas PET de 500 mL descontaminadas e
previamente etiquetadas e refrigeradas. A limpeza e higienização dos materiais utilizados na
amostragem foram realizadas no Laboratório de Química do IFBA (Campus Salvador) por meio de
lavagem com detergente neutro, e posterior lavagem com água destilada e ultra‐pura em banho
ultra sônica por 10 minutos. Os materiais utilizados para a determinação dos metais
permaneceram no ácido nítrico 5% (v/v) durante 24 horas, antes da lavagem com água. Foi
utilizado o banho ultra sônico, pois as ondas mecânicas geradas neste equipamento se propagam
através de qualquer material com freqüência maior que 20 KHz e, por isso facilitam a limpeza do
material. Foram coletadas 10 amostras de água potável nas comunidades de Santo Amaro, São
Francisco do Conde, Ilha de Maré, Baiacu e Cachoeira da BTS. A Tabela 01 mostra os pontos
amostrais e a respectiva localização geográfica.
Tabela 01: Identificação dos pontos amostrais

Pontos Amostrais

Local

1

Santo Amaro (SA)

2

Santo Amaro

3

São Francisco do Conde (SFC)

4

São Francisco do Conde (SFC)

5

Ilha de Maré (IM)

6

Ilha de Maré

7

Baiacu(Bai)

8

Baiacu

9

Cachoeira(Cac)

10

Cachoeira

As análises de metais foram realizadas na empresa do Pólo Petroquímico de Camaçari, utilizando o
equipamento ICP OES, modelo Optima 4300 DV, marca Perkin Elmer.
A dureza é um padrão organoléptico de potabilidade importante tanto na água doméstica como
nas industriais e mostra a quantidade de cálcio e de magnésio, principalmente. O método utilizado
para determinar a dureza foi a Titulometria de Complexação na presença de uma solução tampão
(pH 9,5 ‐ 10) e do indicador Negro de Eriocromo. Tititulou‐se com EDTA até a viragem de cor
vermelho vinho para azul (Rodier, 1975).
Os teores de cloro livre foram realizadas pelo Laboratório de Pesquisa de Química do IFBA
utilizando técnicas colorimétricas, utilizando o método Colorimétrico (DPD), no qual o cloro livre
oxida o indicador DPD (N,N‐dietil‐p‐fenilenediamina) para formar um composto rosa proporcional
à concentração de cloro na amostra (Análisis del agua, 2000).
As análises microbiológicas da água foram realizadas em um laboratório certificado em Salvador‐
Bahia e utilizadas para determinação dos coliformes totais, a técnica de Membrana Filtrante.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os teores de metais da água potável apresentaram resultados inferiores aos valores
recomendados pelos padrões. Isto pode mostrar que na região onde foram realizadas as coletas
muito provavelmente o ambiente não apresenta contaminação metálica.
As amostras de Santo Amaro, São Francisco do Conde e de Ilha de Maré (Amostras 2,3, 5 e 6)
apresentaram resultados positivos para coliformes totais e para Escherichia coli (Amostras 5 e),
sendo que amostra de SFC (03) apresentou concentração elevada de bactérias (Tabela 02). Os
resultados revelam contaminações biológicas e que a presença de bactérias é vista como um
indicador de contaminação fecal na água potável (Pongeluppe et al., 2009; Tavares, 2012).

Tabela 02: Resultados das análises microbiológicas da água potável das regiões em estudo.
Amostras/ Água
potável

Coliformes Totais

Escherichia Coli

Bactérias Het.a
35°C(UFC/mL)

Método

Substrato Enzimático

Substrato
Enzimático

Pour Plate

A Tabela 03 mostra que os resultados de pH, turbidez e de dureza estão abaixo dos valores
referenciais. No entanto, as amostras 7 e 8 apresentaram cor aparente elevada.
Sabe‐se que a cor aparente da água pode ser proveniente da matéria orgânica, taninos, metais ou
de resíduos industriais fortemente coloridos. A cor, em sistemas públicos de abastecimento de
água é esteticamente indesejável e que as amostras de água de Baiacu encontram‐se em
condições insatisfatórias, já que apresentaram cor aparente em desacordo com os padrões de
potabilidade.
As amostras das comunidades em foco apresentaram teores de cloro livre abaixo dos valores
referenciais, indicando, possivelmente que a água encontra‐se imprópria para o consumo
humano. O cloro é um agente bactericida (Análisis del agua, 2000), por isso a Portaria nº
2.914/2011 do Ministério da Saúde determina a obrigatoriedade de se manter entre 0,2 mg/L a 2
mg/L de cloro residual. A ausência de Cl favorece a proliferação de coliformes e de bactérias,
corroborando assim com os valores positivos obtidos nas análises bacteriológicas. Desta forma,
recomenda‐se um monitoramento da qualidade da água continuamente, já que os parâmetros
físico‐químicos e microbiológicos são indicadores de integridade do sistema de distribuição,
mostrando que a água poderá causar sérias doenças como: gastrenterite, infecção urinária, cistite
e etc. na população das comunidades da BTS (Donnemberg, 2009).

Tabela 03: Parâmetros físisco‐químicos das amostras de água das regiões em estudo.

Água
potável

pH

Cor
Aparente Turbidez(uT)
(uHz)

Cl livre
(mg/L)

Dureza Total mgL‐
1
CaCO3

1

7,38

5

0,57

< 0,1

84

2

7,7

5

0,88

< 0,1

88

3

6,9

5

0,12

< 0,1

74

4

6,6

5

0,32

< 0,1

82

5

6,8

5

0,02

0,1

70

6

6,4

10

0,1

0,75

68

7

6,6

20

1,35

<0,2

2,4

8

6,5

20

1,25

<0,2

2,8

9

7,77

‐

‐

56

10

8,04

‐

‐

56,6

Valor de
Referênc
ia1

6,0 a 9,5

máx. 15,0
(uHz)

máx. 5,0 (NTU)

mín 0,2
mg/L/ 2

5oo mgL‐
1
CaCO3

Nefelo‐
mé‐
trico

Argen‐
timétrico

Titul. de
Comple‐
xação

Método

Potenciomé Comparaçã
trico
o Visual
1

‐ Portaria 2914 MS 12 de dezembro de 2011

CONCLUSÃO
Os resultados elevados das analises microbiológicas e da cor aparente sinalizam a necessidade de
um monitoramento continuo da qualidade da água e de limpezas trimestrais nos reservatórios
domésticos e nos filtros. Também é necessário um programa de educação ambiental para que a
população adote hábitos de higiene adequados e atenuem os impactos no meio ambiental. Outra
ação que deveria ser implantada imediatamente é um adequado saneamento básico em toda a

extensão da BTS para que se possa minimizar a contaminação, preservando assim a vida de toda a
comunidade da Baía de Todos os Santos.
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RESUMO
O armazenamento de água em reservatórios acaba
tornando essas massas líquidas vulneráveis a um maior
risco de degradação. Este trabalho foi desenvolvido com
o objetivo de comparar metodologias de determinação
do Índice de estado trófico do açude Potiretama, no
Estado do Ceará, utilizando os métodos proposto por
Carlson, de Carlson modificado por Toledo e a
metodologia de Lamparelli. As coletas realizaram‐se em
pontos georeferenciados no açude Potiretama sendo
analisado o ponto POT ‐02 nos meses de agosto e
dezembro 2011; maio e outubro de 2012, janeiro e abril
de 2013. Os resultados foram obtidos através de rede de

monitoramento de qualidade de água da COGERH
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos em
convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará – IFCE, Campus Limoeiro do Norte.
De acordo com as diferentes metodologias utilizadas, e
para as diferentes épocas analisadas o açude foi
classificado como Eutrofico por Carlson e Toledo,
diferente do enquadramento de Lamparelli que
classifica o açude em trofia Mesotrofico.

PALAVRAS‐CHAVE: Recursos hídricos, eutrofização, qualidade, metodologias.

COMPARISON OF EVALUATION METHODOLOGIES TROPHIC STATUS POTIRETAMA FOR WEIR,
CE.
ABSTRACT
The water storage tank ends up making these
liquid masses vulnerable to a greater risk of
degradation. This work was developed with the aim of
comparing methodologies for determining the trophic
state index of the weir Potiretama in the state of Ceará,
using the methods proposed by Carlson, Carlson and
Toledo modified methodology Lamparelli. The
collections held in georeferenced points in dam being
analyzed Potiretama point POT ‐02 in August and
December 2011, May and October 2012, January and

April 2013. Results were obtained by monitoring
network quality COGERH water Company water
Management in cooperation with the Federal Institute
of Education, Science and Technology of Ceará ‐ IFCE
Lemon Tree Campus North. According to the different
methodologies used, and the different times analyzed
the dam was classified as eutrophic by Carlson and
Toledo, Lamparelli different framework that classifies
the dam in trophic mesotrophic.

KEY‐WORDS: Water resources, eutrophication, quality methodologies

COMPARAÇÃO ENTRE METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DO ESTADO TRÓFICO, PARA O AÇUDE
POTIRETAMA, CE.

INTRODUÇÃO
O processo de armazenamento de água em regiões semi‐áridas tem se tornado um
considerável meio de reduzir a escassez deste recurso natural. O Estado do Ceará tem 92,5 % de
seu território inserido na Zona Semi‐Árida, e percentagem ainda mais próxima de cem por cento,
situado no Polígono das Secas (Carvalho, 1988). De acordo com Esteves (1998) a eutrofização
representa o aumento da concentração de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, e
algumas das principais influencias são decorrentes das descargas de esgotos, presença de gados
no entorno do reservatório, e também pela erosão hídrica que carreia partículas de solo para o
reservatório, estas podem conter nutrientes, que tem como consequência o aumento de suas
produtividades, levando ao crescimento excessivo das plantas aquáticas com consequente
desequilíbrio do ecossistema aquático e progressiva degeneração da qualidade da água dos
corpos lêntico.
Todos esses fatores induzem à degradação da qualidade da água, à perda de diversidade
biológica e ao desperdício de recursos hídricos. A avaliação do índice de estado trófico (IET) do
manancial é muito importante para o manejo sustentável dos recursos hídricos. Nos açudes
nordestinos, a eutrofização é mais acelerada pela sua baixa profundidade e longos tempos de
detenção hidráulica, que junto aos fatores climáticos de alta temperatura e intensa radiação
solar durante longas horas diárias, estimulam a fotossíntese e os processos bioquímicos de
biossíntese e biodegradação com consequências na qualidade da água e na biota em geral
(CEBALLOS, 1995).
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o Índice do Estado Trófico do
açude Potiretama, no estado do Ceará, utilizando diferentes metodologias. As coletas realizaram‐
se em pontos georeferenciados no açude Potiretama, CE sendo analisado o ponto POT ‐02 nos
meses de Agosto e Dezembro 2011, Maio e Outubro de 2012; Janeiro e Abril de 2013.
Os resultados foram provenientes da rede de monitoramento de qualidade de água feito
pela COGERH em convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará –
IFCE, Campus Limoeiro do Norte.
MATERIAL E MÉTODOS
O açude Potiretama, objeto deste estudo, encontra‐se no município de Potiretama no
Estado do Ceará cerca de 217 km da capital Fortaleza. Sua população estimada é de 6.129
habitantes .2013). Possui uma área de 409.238 km² e está inserida na bacia do Médio Jaguaribe.
Potiretama possui clima Tropical quente semi‐ árido brando com chuvas de fevereiro a abril. Com
capacidade média de armazenamento de água em torno dos 6.330.000 m³, o açude é fonte de
abastecimento da cidade pela Companhia de água e esgoto do Ceara CAGECE. (SHR 2013). Os

parâmetros avaliados de acordo com IET são: fósforo total (PT), transparência de Secchi (Transp)
e clorofila “a” (CLA).
As análises foram realizadas no LABOSAM ‐ Laboratório de Saneamento Ambiental do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceara ‐ Campus Limoeiro do Norte que
possui convênio com a COGERH. As três metodologias :utilizadas foram: Carlson(1977), a de
Carlson modificado por Toledo(1990) e a de Lamparelli(2004).
O Índice de Estado Trófico (IET) (Carlson,1977) engloba lagos temperados e baseia‐se na
biomassa fitoplanctônica encontrada no reservatório. O IET é calculado conforme as equações 1
,2 e 3:
IET (Trans) = 10 [6‐( ln*DS)/ln2]
IET (PT) = 10 [6 – ln (48 / PT) / ln 2)]
IET (Cla) = 10 {6 –[ (2,04 – 0,68 ln Cla) / ln 2]}
Tabela 01 ‐ Limites para diferentes níveis de estado trófico segundo o sistema de classificação proposto
por Carlson (1977).

CRITÉRIO

NÍVEL TRÓFICO

Clorofila – a
(μgL‐1)

SD (M)

FÓSFORO
(μgL‐1)

< 20

Ultraoligotrofico

≤ 0,51

≥ 7,8

P ≤ 13

40 – 50

Mesotrofico

3,82 ‐ 10,34

1,9 – 1,0

13 < 35

50 – 60

Eutrofico

10,35 ‐76,06

0,9 – 0,3

13 <137

> 60

Hipereutrofico

> 76,06

< 0,3

137 < 296

Fonte –Lamparelli (2004).

Posteriormente Toledo(1990), modificou esse índice para adaptá‐lo ao ambiente
subtropical, segundo equações 1 , 2 e 3:

IET (Trans) = 10 [6‐ (0,64 + lnDS)/ln2]
IET (PT) = 10 [6 – ln (80,32 / PT) / ln 2)]
IET (Cla) = 10 {6 –[ (2,04 – 0,695 ln Cla) / ln 2]}
Tabela 02 ‐ Limites para diferentes níveis de estado trófico segundo o sistema de classificação proposto
por Toledo (1990).

CRITÉRIO

NÍVEL TRÓFICO

Clorofila – a
(μgL‐1)

SD (M)

FÓSFORO
(μgL‐1)

IET ≤ 24

Ultraoligotrofico

≤ 0,51

≥ 7,8

≥ ≤6,0

24 < IET ≤ 44

Oligotrofico

0,52 ‐ 3,81

7,7 – 2,0

7,0‐26,0

44 < IET ≤ 54

Mesotrofico

3,82 ‐ 10,34

1,9 – 1,0

27,0‐52,0

54 < IET ≤ 74

Eutrofico

10,35 ‐ 76,06

0,9 – 0,3

53,0‐211,0

IET > 74

Hipereutrofico

> 76,06

< 0,3

>211,0

FONTE: Lamparelli, 2004
Esse novo índice foi alterado por Lamparelli (2004), para ambientes lóticos tropicais
conforme equações 1 , 2 e 3:
IET (Tran) = 10(6‐((ln S)/ln(2)))
IET (PT) = 10 (6 – (1,77 – 0,42.(ln PT) / ln 2))
IET (Cla) = 10 (6 –(( (0,92‐0,34 .(ln Cla)) / ln 2))
Tabela 3 ‐ Limites para diferentes níveis de estado trófico segundo o sistema de classificação proposto por
Lamparelli (2004) em reservatórios.

CRITÉRIO

NÍVEL TRÓFICO

Clorofila – a
(μgL‐1)

SD (M)

FÓSFORO
(μgL‐1)

≤ 47

Ultraoligotrofico

≤ 1,17

≥ 2,4

≤13

47 ≤ 52

Oligotrofico

1,17 ≤ 3,24

2,4 ≥ 1,7

13 ≤35

52 ≤ 59

Mesotrofico

3,24 ≤ 11,03

1,7 ≥ 1,1

35 ≤137

59 ≤ 63

Eutrofico

11,03 ≤ 30,55

1,1 ≥ 0,8

137 ≤296

63 ≤ 67

Supereutrofico

30,55 ≤ 69,05

0,8 ≥ 0,6

296 ≤640

> 67

Hipereutrofico

> 69,05

< 0,6

>640

FONTE: Lamparelli, 2004
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Existem vários métodos e índices para se avaliar o estado trófico de lagos e reservatórios. A
maioria deles foi desenvolvida para ambientes de clima temperado. Desta forma, sua aplicação
em regiões tropicais deve ser feita de forma cuidadosa.
A transparência da água obtida por meio de disco de Secchi (m) no açude atingiram o
máximo de 1,1 m em Dezembro de 2011 e o mínimo de 0,2m em Janeiro e Abril de 2013, dois
fatores interferem diretamente na transparência das águas , são eles o material em particulado
em suspensão ,que deixa a água turva e principalmente os períodos em que as cotas hídricas dos
sistemas aquáticos estão baixas.
Na Tabela 04 estão relacionados os níveis tróficos, segundo a metodologia de Carlson, de
acordo com as variáveis Clorofila “a” ( g L‐1 ) , Fósforo Total (μg L‐1 ) e Disco de Secchi(m).
Os resultados correspondentes ao fósforo, IET (Fósforo total), são entendidos como uma
medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como o agente causador do
processo. O valor máximo detectado foi de 404 μg L‐1 na coleta de Outubro de 2012 e o mínimo
foi de 41 μg L‐1 Dezembro de 2011. A avaliação correspondente à clorofila a, IET (Clorofila), por
sua vez, deve ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente
causador, indicando de forma adequada o nível de crescimento de algas existentes no corpo
hídrico. A clorofila a representa uma maneira de medir a biomassa de um reservatório através de
sua produtividade primária. A maior concentração encontrada foi de 10,68 μg L‐1 na coleta de
Maio de 2012 e a menor foi de 0,12 μg L‐1. na coleta de Abril de 2013 fato desencadeado
possivelmente pelas chuvas ocorridas nesse mês.

Verifica‐se que o IET calculado pela metodologia de Carlson (1977) em relação aos meses
de Agosto e Dezembro de 2011 e Abril de 2013 enquadra o reservatório como Eutrofico, com alta
produtividade em relação às condições naturais e com redução da transparência, deixando os
nutrientes mais concentrados. Nas demais coletas o açude encontra‐se Hipertrófico, afetado
pelas elevadas concentrações de matéria orgânica e nutrientes, com comprometimento
acentuado nos seus usos, associado a episódios florações de algas ou mortandades de peixes.
Tabela 04. Classificação do índice de estado trófico para o açude Potiretama segundo metodologia
proposto por Carlson (1977). Limoeiro do Norte.

Ponto de
coleta

Data de coleta

IET (Cla)

IET(PT)

IET(Ds)

POT – 02

18/08/2011

53,17

61,43

63,22

POT – 02

05/12/2011

43,61

57,73

58,62

POT – 02

08/05/2012

53,80

61,43

65,15

POT – 02

10/10/2012

48,79

90,73

73,22

POT – 02

29/01/2013

46,62

70,87

83,22

POT – 02

23/04/2013

14,78

72,85

83,22

Fonte: COGERH.
Verifica‐se que, o valor de índice do estado trófico modificado por Toledo (1990) para
ambientes lêntico tropicais, que utiliza as variáveis de Clorofila “a”, Fósforo Total e Ortofosfato
enquadra o reservatório como Eutrofico na maioria das coletas do período estudado.
Tabela 05.Classificação do índice de estado trófico para o açude Potiretama segundo metodologia
proposto por Carlson modificada por Toledo(1990). Limoeiro do Norte.

Ponto de coleta

Data de coleta

IET (Cla)

IET(PT)

IET(Ds)

IET(PO)

POT – 02

18/08/2011

53,67

54,00

53,99

55,62

POT – 02

05/12/2011

43,90

50,30

49,39

55,62

POT – 02

08/05/2012

54,32

54,00

55,91

55,62

POT – 02

10/10/2012

49,19

83,31

63,99

55,62

POT – 02

29/01/2013

46,97

63,45

73,99

55,62

POT – 02

23/04/2013

14,43

65,43

73,99

55,62

Fonte: COGERH.
A degradação da qualidade das águas pela eutrofização limita seus usos. Para todo e
qualquer uso, existe um padrão de qualidade que deve ser respeitado, sendo tolerável uma piora
da qualidade da água até certo limite.
Verifica‐se que, o valor de índice do estado trófico proposto por Lamparelli(2004), o grau
de trofia é Mesotrofico em quase todos os períodos analisados.
Tabela 06.Classificação do índice de estado trófico para o açude Potiretama segundo metodologia
proposto por Lamparelli(2004). Limoeiro do Norte.

Ponto de coleta

Data de coleta

IET (Cla)

IET(PT)

POT – 02

18/08/2011

58,03

58,52

POT – 02

05/12/2011

53,25

56,97

POT – 02

08/05/2012

58,34

58,52

POT – 02

10/10/2012

55,84

70,83

POT – 02

29/01/2013

54,75

62,47

POT – 02

23/04/2013

38,83

63,23

Fonte: COGERH.

De acordo com Lamparelli (2004), o IET funciona como um registro das atividades humanas
na bacia hidrográfica, fornecendo subsídios para a formulação de planos de manejo e gestão de
ecossistemas aquáticos, por meio de estratégias que visem à sustentabilidade dos recursos
hídricos, o IET tem por intuito classificar corpos hídricos em diferentes graus de trofia, avaliando
a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes.
Tabela 07.Classificação do IET do açude Potiretama, CE pelas três metodologias estudadas.

IET MEDIO

Classificação por
Carlson

IET MEDIO

59,27

Eutrofico

54,32

Eutrofico

58,27

Mesotrofico

53,32

Eutrofico

49,80

Mesotrofico

55,11

Mesotrofico

60,16

Supereutrofico

54,96

Eutrofico

58,43

Mesotrofico

70,91

Hipereutrofico

63,03

Eutrofico

63,33

Supereutrofico

66,90

Supereutrofico

60,01

Eutrofico

58,62

Mesotrofico

56,95

Eutrofico

52,37

Mesotrofico

51,08

Oligotrofico

Classificação
por Toledo

IET MEDIO Classificação por
Lamparelli

Fonte: COGERH.
Foi evidenciado que o IET constitui uma metodologia de avaliação da qualidade dos corpos
de água bastante prática, facilitando segundo a interpretação e divulgação dos resultados
obtidos. Para a região Nordeste do Brasil onde o clima é tropical e para ambientes aquáticos
lêntico a metodologia que melhor se adapta as variações de clima é a de Lamparelli , além de
classificar de forma mais ampla os níveis de trofia dos reservatórios.
CONCLUSÃO
O IET aplicado em ambientes lóticos deve ser diferente do aplicado em ambientes lêntico.
Deve‐se também considerar o potencial de eutrofização desses ambientes; as diferentes
metodologias conduzem, em geral, a diferentes classificações de trofia. Um fator que pode ser
levado em consideração para estes resultados diferentes é pelo fato de Toledo utilizar 5 graus de
trofia, e Lamparelli 6 graus, podendo ter levado a esta diferença no resultado final.

De acordo com metodologia proposta por Carlson e Carlson modificado por Toledo o
reservatório encontra‐se Eutrofico, diferente da metodologia proposta por Lamparelli que
classifica o reservatório como Mesotrofico.
É fundamental a existência de estudos que visem entender esse processo, fornecendo
informações importantes para a gestão integrada desses recursos, buscando a recuperação dos
já degradados e a conservação por meio de planejamento para os demais. Para tanto, sugere‐se
um monitoramento sistemático e temporal que permita avaliar a evolução da qualidade do corpo
hídrico, conhecendo as tendências de sua variação, garantindo assim a preservação e
manutenção da qualidade desses ambientes aquáticos.
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RESUMO
O presente trabalho consistiu na realização de um
diagnóstico básico sobre o panorama dos aspectos e
impactos ambientais gerados por Lava Jatos. Foram
realizadas visitas in locu em cinco estabelecimentos,
com o objetivo de observar a realidade destes
empreendimentos, no que diz respeito a infraestrutura,
sistemas de acondicionamento de resíduos sólidos,
tratamento de efluentes, condições de trabalho,
também realizou‐se coletas de amostras para a
determinação química e físico químicas de alguns
parâmetros expressos na Resolução CONAMA n º
430/11. As análises foram realizadas no laboratório
central da empresa Jari Celulose® no mesmo dia da

coleta, não necessitando de preservação. Pode ser
observado que os parâmetros pH da amostra
proveniente do lava jato Esplanada estava em
desacordo com a legislação, assim como o parâmetro
Óleos e Graxas de todas as amostras também ficam fora
dos padrões permitidos. Recomenda‐se que haja a
instalação de sistemas eficientes de tratamento, afim de
diminuir o potencial de poluição destas atividades,
conscientização dos proprietários sobre a importância
do licenciamento ambiental e fiscalização por parte do
órgão de controle ambiental do município responsável.

PALAVRAS‐CHAVE: águas residuárias, fiscalização, sistemas de tratamento e contaminação ambiental.

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF LAVA JETS AS SUPPORT
TO LICENSE THE ENVIRONMENTAL LARANJAL Jari, Amapá StateABSTRACT
This work consisted of a basic diagnosis of
the landscape of environmental aspects and
impacts of Lava Jets. Visits were conducted in locus
in five stores with the aim of observing the reality of
these developments, with regard to infrastructure,
packaging materials, solid waste, wastewater
treatment, working conditions, etc., also held
collections
samples
for
chemical
and
physicochemical determination of some parameters
expressed in CONAMA Resolution nº 430/11. The
analyzes were performed at the central laboratory
of Jari Celulose® on the same day of collection, not

requiring preservation. It can be observed that the
pH of the sample parameters from the jet wash
Terrace was at odds with the law, as well as oils
and greases parameter of all samples also fall
outside the permitted standards. It is recommended
that there is installing efficient treatment systems in
order to reduce the pollution potential of these
activities, the owners' awareness about the
importance of environmental licensing and
inspection by the environmental control body of the
municipality responsible.

KEY WORDS: wastewater, monitoring, treatment systems and environmental contamination.

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE LAVA JATOS, COMO SUPORTE AO
LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPÁ
INTRODUÇÃO
Os problemas ambientais estão sendo agravados com o aumento das pressões antrópicas,
por meio da demanda de recursos naturais, como os recursos hídricos, a biodiversidades, os
recursos florestais, os minerais, etc., tal demanda tem o objetivo de suprir as necessidades de
bens e serviços da sociedade atual. O desenvolvimento tecnológico, o crescimento populacional,
a industrialização, o consumo incessante, também agravam estes problemas socioambientais.
A América do Sul é a região do planeta com maior crescimento na produção de veículos
automotores, só o Brasil tem potencial para crescer sua frota em mais de 60 % nos próximos anos
(BRAGA et al, 2005). O Brasil possui mais de 70 milhões de veículos automotores. Sendo que
aproximadamente 57% constituído por automóveis e poucos mais de 22 % por motocicletas, e os
demais 21 % constituídos por motonetas, camionetas, ônibus, etc. Em 2002, a frota nacional era
de pouco mais de 36 milhões (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012), o que correspondeu a uma taxa
de crescimento de aproximadamente 94% ou uma média de 7,8% ao ano. Segundo a mesma
fonte, a Amazônia possui uma frota de mais de 3 milhões e 200 mil veículos (4,6% da frota
nacional), em 2002 a Amazônia possuía uma frota de pouco mais de 1 milhão de veículos,
correspondendo a uma taxa de crescimento de aproximadamente 220% ou 18,3% ao ano.
O município de Laranjal do Jari, localizado no estado do Amapá, possui uma frota de
veículos de mais de 2500 automóveis, em 2002 o município possuía uma frota de apenas 287
veículos, o que correspondeu a uma taxa de crescimento de 771,5% ou 64,25% ao ano
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2012.)
Desta forma, com o aumento da frota automobilística no Brasil, a necessidade de ampliação
dos estabelecimentos denominados lava jatos também aumentou. Os lava jatos de automóveis
surgiram com o propósito de facilitarem a vida dos proprietários de automóveis que querem seus
veículos limpos. Os problemas são os efluentes líquidos, com águas residuais contaminadas com
óleos lubrificantes e outras impurezas, além da geração de diversos tipos de resíduos sólidos
perigosos e não perigosos.
Segundo Sebrae (2004), conceitua estes empreendimentos como “microempresas e, como
tal, colaboram para o desenvolvimento das cidades, ao participar da distribuição de renda,
empregar pessoas e atender outros setores da economia além do público em geral” ..., porém,
“também precisam se adequar à sustentabilidade ambiental, não desperdiçando água nem
insumos, tratando seus efluentes e reutilizando a água residuária”.
Tendo em vista o potencial de contaminação ambiental destes empreendimentos por meio
de seus aspectos ambientais, o presente trabalho visou realizar um diagnóstico básico, dando
ênfase nos efluentes líquidos, dos lava jatos localizados no município de Laranjal do Jari, com o
propósito de subsidiar o poder público a identificar e controlar estes empreendimentos, assim
como, subsidiar os proprietários a regularização ambiental, através da proposição de sistemas
eficientes e economicamente viáveis de tratamento de águas residuárias e gerenciamento de
seus resíduos sólidos.

MATERIAIS E MÉTODOS
O município de Laranjal do Jari foi criado pela Lei n° 7.639, em 06 de dezembro de 1987,
está localizado ao Sul do Estado do Amapá, na meso Região Sul, a 320 km da Cidade de Macapá.
Limita‐se com os municípios: Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Mazagão e Vitória do Jari, e
com o Estado do Pará, (ficando bem em frente à cidade de Laranjal do Jari o distrito de Monte
Dourado, município de Almeirim), e ainda com Suriname e Guiana Francesa. Possui uma
população estimada em 39.942 habitantes, dos quais 37.904 (94%) estão localizados na área
urbana do município. Possui uma área de aproximadamente 30.971,8 Km2 (IBGE, 2010).
Para realização da presente pesquisa, foram feitas visitas in locu nos cinco principais lava
jatos do município, com o georreferenciamento dos pontos conforme tabela 1, através de um GPS
Garmim, modelo Map 60CSx, com relato fotográfico e entrevista com os proprietários.
Foram coletadas amostras dos efluentes para a determinação de alguns parâmetros
químicos e físico‐químicos, tais como: Temperatura, pH, DBO520, Cor Real, Turbidez, Óleos e
Graxas, Sólidos Totais, Níquel, Alumínio e Ferro Solúvel. A amostragem foi realizada pela manhã
do dia 09/05/2013 e analisadas no mesmo dia1, não havendo a necessidade de adição de
reagentes conservantes. As coletas das amostras foram feitas em frascos de polietileno com
volume de 2000 ml e vidro borossilicato com volume de 1000 ml (óleo/graxas). As amostras foram
coletadas na saída de efluente de cada estabelecimento, tendo sua temperatura medida no
momento de cada coleta, utilizando um termômetro de vidro/mercúrio. O procedimento de
amostragem foi realizado com base a metodologia do Standard Methods (2005).
Tabela 1 – Georreferenciamento dos lava jatos avaliados.
Lava Jatos

Latitude

Longitude

01‐ Lava jato Autocom

0°50'40.47"S

52°31'26.78"O

02‐ Lava Jato Pipi

0°50'38.59"S

52°31'24.58"O

03‐ Lava Jato Posto Novo Mundo

0°50'30.38"S

52°30'44.00"O

04‐ Lava jato Esplanada

0°50'55.44"S

52°31'32.64"O

05‐ Lava Jato Popular

0°50'52.22"S

52°31'40.55"O

Datum

WGS 84

Também foi estimado o consumo de água nos estabelecimentos, através da determinação
da vazão unitária feita por veículo e o número de veículos lavados por unidade de tempo,
determinou‐se a vazão de água consumida por estabelecimento. A tabulação dos dados foi feira
com o auxílio do software Microsoft Office Excel 2010®, e os resultados foram comparados com a
legislação ambiental vigente.
No questionário aplicado, haviam perguntas, tais como, se o estabelecimento possuía
Alvará dos Bombeiros, Licença Ambiental, número de funcionários, quantidade de veículos que
são lavados por dia e se existia algum sistema de tratamento dos efluentes líquidos gerados.

1

As análises foram feitas no Laboratório Central da Jari Celulose®, sob a responsabilidade do Técnico em Químico e
também autor da pesquisa, Eraldo Farias da Costa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento emitido pelo Corpo de
Bombeiros da Policia Militar do Estado onde encontra‐se os estabelecimentos, certificando que,
durante a vistoria, a edificação vistoriada possuía as condições adequadas de segurança contra
incêndio. Com base nas informações fornecidas, nenhum dos lava jatos possuía alvará, o que de
certa forma é um risco, pois estes estabelecimentos possuem alguns equipamentos elétricos que
são utilizados no processo de lavagem, além de apresentar uma infraestrutura precária na maioria
dos casos.
O Licenciamento Ambiental é um importante instrumento da Política Nacional do Meio
Ambiente, Lei n° 6.938/81, que visa identificar a viabilidade socioambiental dos projetos
poluidores e potencialmente poluidores. Este instrumento está regulamentado pela Resolução
CONAMA nº 01/86 e Resolução CONAMA 237/97, que dispões respectivamente, “das definições,
as responsabilidades, critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da
Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente” e a “revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, de
forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental,
instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente”. O município de Laranjal do Jari, possui o
código ambiental, fortalecendo ainda mais o arcabouço jurídico para o controle de atividades
poluidoras ou com potencial de poluição.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR do município, exige o
licenciamento de Lava Jatos, porém com base na pesquisa verificou‐se que nenhum
empreendimento possui licença ambiental de funcionamento. Tal justificativa está relacionado
com o baixo contingente de consultores técnicos na região, fiscalização ambiental insuficiente,
assim como, o não entusiasmo dos proprietários em buscar sua regularização. Desta forma é
imprescindível que o Licenciamento Ambiental seja mais difundido, não somente como uma
obrigatoriedade legal, mas como um instrumento de melhoria do desempenho das atividades,
sendo necessário criar mecanismos de informação e conscientização para os empreendedores
conhecer a importância do Licenciamento Ambiental para a Gestão Ambiental do município.
Os lava jatos analisados possuem no total 21 funcionários, os quais foram observados
trabalhando sem uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI’s), se expondo aos riscos
químicos dos produtos utilizados. Ressalta‐se que 40% destes empreendimentos também
realizam serviços de troca de óleo. Segundo Costa et al (2012), são gerados mais de 530 l/semana
de óleos lubrificantes usados no município de Laranjal do Jari, provenientes de oficinas
mecânicas, os quais 94% são vendidos ou doados a pessoas que utilizam para pintura de madeiras
ou utilização em motosserras (83% no total), sendo estas finalidades proibidas pela Resolução
CONAMA n°362/2005 que dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo
lubrificante usado ou contaminado.
Com relação a água utilizada no processo, totaliza‐se um consumo médio diário de 100 m3
‐1
dia , o que demonstra o alto potencial de consumo desta atividade. O abastecimento de água é
realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Estado – CAESA, apenas um empreendimento
possui poço freático, com profundidade e vazão não avaliada.
Com relação as águas residuárias geradas, apenas um empreendimento dispõe de um
sistema desarenador e caixa separadora de água e óleo, os demais emitem seus efluentes

diretamente na área de várzea do Rio Jari sem qualquer tratamento prévio. Os resultados das
análises realizadas das amostras coletadas estão apresentados na tabela 2, em conjunto com os
padrões de emissão máxima permitida, conforme a Resolução CONAMA 430/11, que dispões
sobre “sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a
Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente‐CONAMA”.
Tabela 2 – Resultado das análises físico‐químicas e químicas das amostras coletadas nos lava
jatos.
Parâmetros/Lava
Jatos

Autocom

Pipi

Novo
Mundo

Esplanada

Popular

Res. CONAM
430/11

Unidades

Temperatura

29

28

30

29

30

402

C°

43,68

19,88

45,56

37,87

35,13

‐‐‐

mg l‐1

Cor Real

319

2.156

1.152

3.094

14.241

‐‐‐

mgPt l‐1

pH

6,8

6,7

6,7

10,3

7,1

5‐9

‐‐‐

Turbidez

1320

1043

92

1880

6.270

‐‐‐

UNT

Óleos e Graxas

39,6

21,8

26

27

21,6

20

mg l‐1

Sólidos Totais

2616

780

421

5082

3430

‐‐‐

mg l‐1

Níquel Total

0,005

0,053

0,159

0,160

0,055

2

mg l‐1

Alumínio

0,184

0,205

0,318

0,763

0,076

‐‐‐

mg l‐1

Ferro Solúvel

0,17

0,309

0,347

3,3

1,098

15

mg l‐1

DBO5

20

Com base na análise dos resultados obtidos, verificou‐se que alguns parâmetros químicos e
físico‐químicos ficaram fora dos padrões de emissão estipulados pela Resolução CONAMA 430/11.
O pH da amostra coletada no lava jato Esplanada, obteve valor de pH=10,3 estando acima do
permitido pela legislação aplicada. O pH representa a acidez ou basicidade de qualquer
substância, e esta representação depende da diferença de concentração dos íons [H+] e [OH‐],
valores muito baixo podem representar risco por seu caráter ácido ou corrosivo, enquanto valores
muito alto possuem caráter básico ou de provocar incrustação. Em águas naturais, a alteração do
pH pode influenciar na mudança de equilíbrio dinâmico do meio diretamente afetado.
Os óleos e graxas são substâncias orgânicas que podem ser de origem mineral, vegetal ou
animal. Tais substâncias geralmente são hidrocarbonetos, gorduras, ésteres, etc. Dificilmente são
encontrados em águas naturais, porém a emissão de despejos e resíduos industriais, esgotos
domésticos, efluentes de oficinas mecânicas, postos de gasolina, lava jatos, dentre outros, podem
emitir estas substâncias. Óleos minerais e/ou vegetais e graxas, ao serem emitidos nos corpos
hídricos, criam um película na superfície, impedindo a difusão de oxigênio na coluna de água,
podendo impedir nos processo aeróbio, bem como, aumentando a carga de matéria orgânica no
corpo hídrico, decorrente a diminuição das atividades oxidativas e microbiológica de
2

Inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona
de mistura;

decomposição da matéria orgânica. Com base nos resultados, verificou‐se que todas as amostras
dos lava jatos avaliados obtiveram valores acima do máximo permitido pela legislação, e estes
valores também são justificados pelas concentrações de DBO520.
Foi observado nas visitas uma grande quantidade de resíduos gerados e acondicionados de
forma irregular e/ou despejados no própria área dos empreendimentos, dentre os resíduos
constatados, destacam‐se as embalagens de detergentes, papéis, trapos, garrafas pets, garrafas
de óleos usados, etc,
CONCLUSÃO
Este trabalho objetivou fazer uma avaliação primária, ou seja, um primeiro passo para a
caracterização destas atividades que inclusive representam significativa importância econômica
para a localidade, por causa do recursos financeiros gerados e pela geração de emprego.
Verificou‐se que os parâmetros pH e Óleos e Graxas estavam fora dos padrões de emissão
determinados pela Resolução CONAMA nº 430/11. É importante frisar que o procedimento de
amostragem foi muito básico e pontual, sendo necessário estudos mais aprofundados sobre as
características qualitativas e quantitativas de emissão desses efluentes. Outro ponto importante é
a necessidade de instalação de sistemas de tratamento que visem a remoção de óleos e graxas e
sólidos sedimentáveis, a exemplo das caixas desarenadoras e separadoras de óleos e graxas.
Ressalta‐se que o município de Laranjal do Jari não possui rede coletora de esgoto, sendo esta
imprescindível para o encaminhamento destes efluentes a uma estação de tratamento de
esgotos. Os autores da presente pesquisa recomendam o tratamento prévio dos efluentes para a
diminuição do potencial de poluição, sendo crucial a contratação de profissionais devidamente
habilitados para o planejamento, execução e conscientização dos projetos de controle dos
aspectos ambientais das atividades.
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RESUMO
Atualmente a mineração Brejuí é o maior parque
temático do Rio Grande do Norte sendo visitado
diariamente por estudantes e turistas do Brasil e do
exterior, integrando o Roteiro Seridó de Turismo
oferecendo diversos atrativos aos seus visitantes.
Segundo a página virtual da mina, esta atraiu mais de 20
mil turistas nos últimos anos. Sendo assim, este artigo é
parte do resultado do Projeto Integrador realizado no
curso de Gestão Ambiental do Instituto Federal do Rio
Grande do Norte envolvendo as disciplinas de Geologia,
Ecologia, Educação Ambiental e Cartografia, sendo a
cartografia um componente transversal de apoio às
atividades, visando caracterizar a região do entorno da
Mina do Brejuí/Currais Novos/RN quanto aos aspectos

geológicos, ecológicos e ambientais, bem como os
costumes socioambientais da comunidade residente na
vila. Os moradores foram questionados sobre o
conhecimento ambiental, neste contexto buscou‐se
identificar os problemas socioambientais relacionados à
produção de resíduos tanto da mina quanto pós‐
turismo. Observou‐se pouco conhecimento da
população, fazendo‐se necessário uma intervenção com
palestras e oficinas sobre o meio ambiente, envolvendo
processo de reciclagem, coleta seletiva, compostagem e
a própria educação ambiental.

PALAVRAS‐CHAVE: Educação ambiental, meio ambiente, Mina Brejuí/RN, resíduos sólidos.

EVALUATION OF WASTE GENERATION AFTER THE TOURISM IN THE REGION OF MINE
BREJUÍ/RN
ABSTRACT
Currently mining Brejuí is the largest theme park in the
Rio Grande do Norte is visited daily by students and
tourists from Brazil and abroad, integrating the
Roadmap Seridó Tourism offering many attractions to its
visitors. According to the virtual page of mine, it
attracted more than 20,000 tourists in recent years.
Therefore, this article is part of the result of the Project
Integrator held in Environmental Management course at
the Federal Institute of Rio Grande do Norte involving
the disciplines of Geology, Ecology, Environmental
Education and Cartography, and mapping a component
transverse support activities, to characterize the region

surrounding the Mine Brejuí/Currais Novos/RN about
the geological aspects, ecological and environmental, as
well as customs environmental community residing in
the village. Residents were asked about environmental
knowledge, in this context we sought to identify
environmental issues related to waste as much mine as
post‐tourism. There is little knowledge of the
population, making it necessary intervention with
lectures and workshops on the environment, involving
the recycling process, waste sorting, composting and
environmental education itself.

KEY‐WORDS: Environmental education, environment, Mina Brejuí / RN, solid waste.

AVALIAÇÃO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS PÓS TURISMO NA REGIÃO DA MINA BREJUÍ/RN
INTRODUÇÃO
A Mina Brejuí está localizada no município de Currais Novos, região do Seridó, situando‐se
na BR‐226, a 6 km do centro de Currais Novos e a 180 km de Natal. A mesma é considerada a
maior mina de scheelita (mineral de onde se extrai o tungstênio) da América do Sul tendo o início
de suas atividades no ano de 1943 e tornando‐se empresa em 1954, com o nome de Mineração
Tomáz Salustino S/A. Desde a década de 90 as atividades na mina estavam parcialmente
paralisadas devido ao declínio da mineração em conseqüência da oscilação dos preços
internacionais da scheelita e da utilização de outros minérios para a fabricação de artefatos
industriais e tecnológicos, atualmente voltando a funcionar gerando empregos para a população
da região, segundo página virtual da mineração o número de funcionários já atinge mais de 300
(MINERAÇÃO TOMAZ SALUSTINO S.A, 2012).
Atualmente a mineração Brejuí é o maior parque temático do Rio Grande do Norte sendo
visitado diariamente por estudantes e turistas do Brasil e do exterior, integrando o Roteiro Seridó
de Turismo oferecendo diversos atrativos aos seus visitantes, já tendo atraído mais de 20 mil
turistas nos últimos anos.
A proximidade da mina é habitada por trabalhadores que moram em uma vila, construída
para os mineiros e para abrigo da maquinaria pesada usada no processo produtivo. Este trabalho
teve um objetivo mais amplo, aqui consta apenas uma análise de como a região foi/é explorada,
após a presença do turismo, como vivem esses trabalhadores que lá habitam e a percepção
ambiental dos mesmos com relação à geração e disposição dos resíduos. Desta forma
verificaram‐se a consciência ambiental, as ações que realizam, a percepção do seu entorno,
analisando‐as como coerentes ou não e buscando propor soluções para possíveis problemas
ambientais existentes.
FUNADAMENTAÇÃO TEÓRICA
Diante da problemática ambiental que vivenciamos em nosso cotidiano, causada por
nossas próprias ações que revertem em perda da qualidade de vida, percebe‐se que boa parcela
da população tem pouca clareza conceitual acerca de termos necessários ao diálogo. Neste
contexto, a Educação Ambiental é resposta à minimização dessa problemática, configurando‐se
num processo de exposição de conceitos e formação de valores, com respeito à diversidade e à
promoção, através da sensibilização, da mudança de atitude em relação ao meio (JANSEN et al,
2006).
Segundo Sato (2004, p.23), uma primeira definição para a Educação Ambiental foi
adotada em 1971 pela Internacional Union for the Conservation of Nature. A Conferência de
Estocolmo ampliou sua definição a outras esferas do conhecimento, e a Conferência de Tbilisi
definiu o conceito de Educação Ambiental:
A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e
clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e
modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as
inter‐relações entre os seres humanos suas culturas e seus meios biofísicos.

A Educação Ambiental também está relacionada com a prática das
tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade
de vida.

A perda da qualidade ambiental surge como resultado da aplicação de soluções
tecnológicas que não consideram as leis que regem os geosistemas, e não estudam o
comportamento das variáveis físicas, químicas, biológicas e humanas dos ecossistemas
(OLIVEIRA, 2000).
A partir, principalmente, da década de 70, com a percepção e a difusão de que os
recursos naturais são esgotáveis, reconhece‐se a crise ambiental, despertando discussões acerca
do futuro do planeta, que culminam em conferências de temática ambiental em escala global, a
exemplo da Conferência de Estocolmo e da ECO 92 (GUIMARÃES, 2005).
No Brasil, a preocupação com a qualidade ambiental se manifestou em 1981, com a Lei
Federal nº 6.938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, seguida pela Constituição
Federal de 1987, que assegura um ambiente saudável para todos; e o Tratado de Educação
Ambiental, da Rio‐92. Mas é na Lei Federal nº 9.795/99 (Política Nacional de Educação Ambiental
– PNEA), que ficou declarada a implementação da Educação Ambiental em todos os níveis e
idades (SATO, 2004).
A educação ambiental é um tema transversal perpassando por todas as áreas de
conhecimento, visando à consciência ambiental e a melhoria da qualidade de vida.
MATERIAL E MÉTODOS
A atividade realizada obedeceu aos procedimentos instituídos pelo Projeto Integrador do
Curso de Gestão Ambiental: “Estudo da Mina Brejuí em Currais Novos/RN”, definidas pelas
seguintes ações:
a) num primeiro momento, fez‐se a análise da realidade ambiental na qual seria realizado
o trabalho, identificando limitações próprias da turma (tempo, equipamentos, pessoal, recursos),
e estabelecendo prioridades para atender os objetivos propostos;
b) delimitação da área de estudo em 800m x 800m, por grupo, onde se observaria
aspectos geológicos, ecológicos e ambientais.
Para definição e delimitação das áreas, utilizou‐se o mapa geológico produzido pela CPRM
(2006) na escala de 1: 500.000 do Estado do Rio Grande do Norte e imagem do Google Earth
(2012), conforme mostra a figura 1.
c) após a realização da pesquisa de campo, buscaram‐se informações com a população da
vila através da aplicação de um questionário socioambiental, onde questionou‐se sobre diversos
aspectos, desde as questões de saúde à disposição final dos resíduos. O questionário foi aplicado
pelos alunos, os quais foram divididos em quatro grupos, como forma de agilizar a atividade.

Figura 1 – Delimitação das áreas de estudos com base em imagem de satélite Ikonos do
Google Earth (2012).
Após a realização da pesquisa de campo, buscaram‐se informações com a população da
vila através da aplicação de um questionário socioambiental, onde questionou‐se sobre diversos
aspectos, desde as questões de saúde à disposição final dos resíduos. O questionário foi aplicado
pelos alunos, os quais foram divididos em quatro grupos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O público de interesse dessa pesquisa era ligado diretamente com a mina Brejuí, ou seja,
moradores da vila e trabalhadores da mina.
Com relação ao perfil do público entrevistado verificou‐se que apenas um pequeno
percentual (25,60%) das pessoas entrevistadas tinha o ensino médio completo, em sua maioria
não concluíram o ensino fundamental, apresentando uma família com poucos membros,
predominância de até quatro pessoas, tendo como cidade de origem o município de Currais
Novos/RN, situado nas proximidades da Mina Brejuí, conforme mostra a tabela 1.
Tabela 1 – Perfil dos moradores da Mina Brejuí/RN
Escolaridade (%)
EM* Completo
EM Incompleto
25,60
74,40
Membros por residência (%)
Até 4 membros Acima de 4 membros
70,00
30,00
Cidade de origem
Currais Novos (RN)**
*EM = Ensino Médio
** Em virtude da proximidade com a vila.

Com relação à infraestrutura obtiveram‐se as seguintes respostas: a água para consumo
tem sua procedência (77%) da CAERN (Companhia de Abastecimento de Águas e Esgotos do Rio
Grande do Norte), os demais coletam água em açudes, poços ou cacimbas. Já o destino dos
dejetos é realizado em fossa séptica, fossa negra ou em esgotos, além de outras possibilidades
citadas. Quanto aos resíduos sólidos, de acordo com as respostas, 93% afirmaram que são
coletados três vezes por semana, mesmo observando‐se a presença destes em alguns trechos da
área de estudo, pode‐se dizer que a vila tem a aparência “limpa”, conforme tabela 2.
Tabela 2 – Infraestrutura da Mina Brejuí/RN
Procedência do abastecimento d'água (%)
CAERN
Outros
77,00
74,40
Destino dos dejetos
Fossa séptica, fossa negra ou esgotos
Destino dos resíduos sólidos (%)
Coletados Jogados no ambiente
93,00
7,00

Observou‐se, na área de estudo, a presença de vários resíduos sólidos na região como,
garrafas pet, sacos plásticos, embalagens de biscoitos e remédios (figura 2), indicando que,
provavelmente, a presença do turismo tenha trazido uma geração maior de resíduos e descarte
inadequado, fazendo‐se necessário uma campanha de conscientização tanto para os moradores
da vila, os quais poderão se tornar fiscais do ambiente, quanto para os turistas. Foi observada
também a presença de carcaças de peixe (figura 3), que podem ter sido depostas pelo homem ou
ocasionadas pela morte dos peixes decorrente da seca, pois se encontravam no local onde antes
era o rio, porém os moradores não souberam informar a origem.

Figura 2 ‐ Presença de resíduos sólidos (garrafas pet).

Figura 3 ‐ Carcaça de peixes no leito do antigo rio.
Ainda observou‐se, em alguns pontos isolados a presença de resíduos de demolição da
construção civil (figura 4). A presença de pouca quantidade de resíduos da construção civil se dá
em virtude da ausência de construção ou reformas, no momento da realização deste trabalho,
pois se verificou que os resíduos encontrados já estão um pouco desgastados pelas intempéries.

Figura 4 ‐ Resíduos da construção civil.
Diante da presença de resíduos, esgotos a céu aberto e outros elementos que poderão
ocasionar problemas de saúde à comunidade da vila, a equipe do IFRN (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) composta por alunos e professores tem
como objetivo voltar à vila com ações educativas sobre as práticas ambientais.
CONCLUSÕES
Através da análise dos dados obtidos, via questionário, por todos os contribuintes, foi
possível identificar a necessidade de implantação de lixeiras identificadas, bem como uma
campanha de conscientização através de palestras abordando temas como Educação Ambiental,
Práticas Sustentáveis, além de oficinas incentivando a reciclagem, a coleta seletiva uma vez que

se observou o desconhecimento de muitos sobre estas práticas. Por fim, conclui‐se que as
pessoas, de qualquer nível cultural, devem conhecer a problemática dos resíduos sólidos e suas
conseqüências na íntegra, por que mesmo com a existência de todas as leis e dispositivos legais,
estes não poderão mitigar sozinhos o problema.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar as
condições socioeconômicas de catadores de resíduos
sólidos que trabalham no lixão do município de Limoeiro
do Norte, no Estado do Ceará. A pesquisa contou com
trabalho de campo, entrevistas com os agentes públicos
municipais, responsáveis pela temática; com a diretoria
da Associação dos Catadores da Cidade Alta e com
técnicos das organizações não‐governamentais, além da
aplicação de questionário junto aos catadores. O uso do

lixão como alternativa para disposição final dos resíduos
sólidos vem trazendo diversos problemas não só
ambientais, mas também sociais. A carência de políticas
públicas para o gerenciamento adequado dos resíduos e
inserção dos catadores nos processos de coleta formal é
um fator que agrava ainda mais o processo de exclusão
sofrido por essas pessoas.

PALAVRAS‐CHAVE: Catadores, Resíduos sólidos, Lixão.

TITULO EM INGLÊS
ABSTRACT
This article aims to analyze the socioeconomic
conditions of recyclable solid waste landfill working in
the city of Limoeiro do Norte, in the state of Ceará. The
research involved fieldwork, interviews with municipal
officials, responsible for the theme, with the board of
the Associação dos Catadores da Cidade Alta with
technical and non‐governmental organizations, and a

KEY‐WORDS: Recyclers, Solid waste, Landfill.

questionnaire together with collectors. The use as an
alternative to landfill disposal of solid waste has brought
many problems not only environmental, but also social.
The lack of public policies for the proper management of
waste pickers and insertion of the collection process is a
formal factor that exacerbates the process of exclusion
suffered by these people.

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DOS CATADORES DO LIXÃO DE LIMOEIRO DO NORTE (CE)

INTRODUÇÃO
O período vivenciado pela sociedade após a Segunda Guerra Mundial consolidou uma
nova cultura, pois parte da tecnologia usada exclusivamente pelos militares passou a ser inserida
no cotidiano da população. Nessa nova cultura a produção e o consumo foram o foco para o
desenvolvimento da indústria (SOUZA, 2006).
Essa modernização trouxe benefícios e malefícios para a sociedade, pois dissemina um
estilo de vida calcado no consumismo exagerado e na acumulação de bens, o que “nos leva a
viver um mundo no qual vale mais o ‘ter’, o desperdício e a ostentação, do que o ‘ser’ e a
preservação dos bens naturais” (FREIRE, 2003, p.77).
O modo de produção capitalista tem como essência uma produção em massa de bens
para consumo humano não considerando o desperdício e os impactos socioambientais, pois
busca a sua autoexpansão, em busca da reprodução ampliada do capital, sem considerar os
impactos que essas atividades vão causar, sejam eles ambientais ou sociais. Grande parte desses
bens não possui vida útil prolongada fazendo com que sejam rapidamente descartados, levando
a população a comprar cada vez mais, criando dessa forma uma sociedade cada vez mais
consumista e aumentando a quantidade de resíduos.
Dentro desse ciclo capitalista não é disseminada a idéia da redução do consumo, nem o
conhecimento da quantidade de resíduos que são gerados, não só após o descarte desses
produtos, mas também na sua fabricação.
A reciclagem, que poderia ser um “paliativo” é muito mais vista como um negócio do que
como uma alternativa para minorar os impactos que o processo de produção e consumo causa
ao gerarem grande quantidade de resíduos. Tal atividade tem efeitos positivos e negativos para
sociedade e meio ambiente. Como efeito positivo tem‐se, por exemplo, a reutilização de
materiais que seriam descartados para produção de novos bens, dessa forma, há uma redução da
extração dos recursos naturais. Como efeito negativo há a inserção de maneira subordinada dos
catadores dentro desse processo, pois eles são os menos favorecidos, visto que a disputa entre
os mesmos, as empresas recicladoras e os atravessadores é acirrada.
A cadeia produtiva da reciclagem é constituída por quatro etapas, sendo elas: (1) coleta
dos materiais recicláveis em residências, comércios e grandes geradores, nessa etapa há o
envolvimento de empresas privadas, prefeitura, catadores individuais e cooperativas ou
catadores organizados; (2) triagem ou separação por tipo de material feita por catadores
individuais, empresas de triagem, sucateiros informais e cooperativas ou catadores organizados;
(3) entreposto comercial onde se realiza o beneficiamento dos materiais triados envolvendo
atravessadores, centrais de venda e cooperativas de segundo grau; (4) reciclagem que é realizada

por indústrias geradoras hetero‐gestionárias e indústrias recicladoras auto‐gestionárias (WIRTH E
FRAGA, 2012)
Dentro dessas etapas há o envolvimento de prefeituras, grandes empresas privadas,
catadores individuais ou organizados, sucateiros, atravessadores, coletoras e empresas
recicladoras. Enquanto há grande capital concentrado na coleta e reciclagem, empresas privadas
de coleta de lixo e indústrias recicladoras respectivamente, os catadores ocupam as etapas de
menor valor agregado como a coleta e a triagem (WIRTH E FRAGA, 2012).
Quem arca com as conseqüências desse processo vicioso e dominante entre sociedade,
economia e indústria são os catadores, sujeitos invisíveis dentro desse ciclo que tiram seu
sustento do que é tido como lixo pela sociedade, desempenhando seu trabalho em condições
desumanas. A estimativa é que no Brasil haja aproximadamente 500.000 catadores de materiais
recicláveis (MEDEIROS E MACÊDO, 2006). O crescimento do número de catadores está
relacionado com as exigências cada vez maiores para o acesso ao mercado formal de trabalho e
ao aumento do desemprego (IPT, 2003).
Grande parte das cidades brasileiras faz a disposição final dos resíduos sólidos em
depósitos a céu aberto (MOTA, 2003). O lixão, como é denominada tal alternativa, é o local onde
se faz a descarga desses resíduos sobre o solo sem nenhuma medida de proteção à saúde pública
e ao meio ambiente (ALVES ET AL, 2006).
A problemática acerca dos lixões não é somente ambiental e sanitária, mas também
social, pois o trabalho da catação é executado por homens, mulheres e crianças intensificando o
processo de exclusão social (ABREU, 2001). A falta de estrutura para realizar a catação dos
rejeitos expõe essas pessoas a riscos de saúde, pois no lixão é depositado todo e qualquer tipo de
resíduo.
A existência do lixão aliado a falta de conhecimento da comunidade são fatores que
determinam as condições de trabalho dos catadores, pois é nesse meio, com todos esses
resíduos juntos e dispostos de forma inadequada, que ele vai selecionar o que pode ser
reaproveitado.
Dentro desse contexto, o presente trabalho analisará as condições socioeconômicas de
catadores do município de Limoeiro do Norte, no Estado do Ceará, que trabalham no lixão da
cidade, na localidade de Maria Dias.
MATERIAIS E MÉTODOS
O lixão do município de Limoeiro do Norte funciona em um terreno de 17 hectares na
localidade de Maria Dias, distante 10 quilômetros do centro da cidade, e recebe 100% dos
resíduos coletados na cidade. No local, que é a fonte de renda para cerca de 30 catadores, o lixo
é disposto sem planejamento, é possível encontrar resíduos de saúde, vetores transmissores de
doenças, o odor exalado pelos rejeitos em decomposição é forte além do lixo ser queimado
constantemente.

A presente pesquisa tem caráter de estudo de caso e contou com trabalhos de campo
para avançar no entendimento da gestão dos resíduos sólidos do município de Limoeiro do Norte
e da situação dos catadores de materiais recicláveis do município de Limoeiro do Norte. Para tal
realizamos entrevistas com os agentes públicos municipais, responsáveis pela temática; com a
diretoria da Associação dos Catadores (as) Bom Jesus Sul de Limoeiro do Norte e com técnicos
das organizações não‐governamentais que desenvolvem ações com os catadores, com o objetivo
de compreender a problemática dos catadores e suas principais demandas. Utilizamos, também,
a aplicação dequestionário. As perguntas foram elaboradas levando em consideração a facilidade
de compreensão do entrevistado, o tempo de aplicação, a facilidade na tabulação dos dados e
contemplaram as seguintes variáveis: renda, escolaridade, saúde, organização do trabalho
comercialização e organização da produção.
Através de duas visitas, realizadas em maio de 2013, realizamos o cadastro (nome e
endereço) dos catadores que trabalhavam no lixo, totalizando um total de 30 trabalhadores.
Todos residem no bairro Cidade Alta. Dos 30 catadores cadastrados, 5 se recusaram a participar
da pesquisa, totalizando a aplicação de 25 questionários. Os questionários foram aplicados, em
junho de 2013, durante uma semana, na casa dos sujeitos pesquisados. As respostas foram
tabuladas em um software específico, posteriormente, realizamos o tratamento dos dados,
através dos procedimentos de estatística descritiva, com produção de gráficos e tabelas, e, por
fim, procedemos a sua análise.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos com os questionários foram de fundamental importância para
compreender a dinâmica de trabalho e as condições de sobrevivência dos catadores. Os dados
extraídos do questionário tornaram possível a elaboração de uma análise a respeito da
precariedade do trabalho e da vida dos catadores de materiais recicláveis do município de
Limoeiro do Norte.
Dos 25 catadores entrevistados 56% são mulheres com idade entre 20 e 65 anos, sendo
apenas uma menor de idade. Os homens estão na faixa etária entre 20 e 50 anos e não há
nenhum menor de idade. Quanto ao nível de escolaridade os dados coletados revelam que 24%
dos entrevistados não chegaram sequer a ser alfabetizados, 44% não concluíram o ensino
fundamental, 4% possuem somente o ensino fundamental completo, 4% foi apenas alfabetizado
e 24% não chegou a concluir o ensino médio, como pode ser observado na tabela 1.
Tabela 1. Nível de escolaridade
ESCOLARIDADE

Nº

%

Ens. Fund. Completo

1

4

Ens. Fund. Incompleto

11

44

Ens. Médio Completo

0

0

Ens. Médio Incompleto

6

24

Alfabetizado

1

4

Não alfabetizado
6
Fonte – Pesquisa direta.

24

88% dos catadores vivem no município a mais 10 anos. 76% das casas são próprias e 24%
alugadas. Quanto ao número de pessoas por domicílio, em 4% das residências mora uma pessoa,
12% moram duas pessoas, 20% moram três pessoas, 20% moram quatro pessoas, 24% moram
cinco pessoas e 20% moram seis pessoas, como é mostrado na tabela abaixo.
Tabela 2. Número de pessoas por domicilio
Número de pessoas por
domicílio

Nº

%

1 pessoa

1

4

2 pessoas

3

12

3 pessoas

5

20

4 pessoas

5

20

5 pessoas

6

24

6 pessoas

5

20

Fonte – Pesquisa direta.
Quanto à estrutura física da casa 96% dos moradores moram em casa de alvenaria. Todas
as casas possuem piso de cimento e são cobertas por telhas, entretanto, 12% não possuem
banheiro interno e o mesmo possui somente vaso sanitário. No que diz respeito ao acesso a
sistema de abastecimento de água 96% dos domicílios possuem canalização interna abastecidos
pela rede geral e 4% não possui, como pode ser observado na tabela abaixo.
Tabela 3.Acesso a sistema de abastecimento
Abastecimento de água

Nº

%

Com canalização

24

96

Sem canalização

1

4

Fonte – Pesquisa direta.

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, 100% das casas possuem fossa séptica.
Questionados a respeito da água que consomem apenas 32% filtram antes de bebê‐la e os outros
68% não fazem nenhum tratamento antes de consumir. Do lixo produzido pelas famílias, 44% é
coletado e outros 56% são queimados, pois, segundo os moradores, o caminhão que faz a coleta
dos resíduos não passa em todas as ruas.
Na caracterização do trabalho realizado pelos catadores foram elaboradas perguntas que
versam sobre o tipo de material vendido, a frequência, onde armazenam o material reciclável,
carga horária diária de trabalho, há quanto tempo exercem essa atividade, renda obtida com a
venda dos materiais, bem como problemas de saúde, violência ou preconceito sofridos durante o
trabalho.
100% dos catadores vendem PET, papel/papelão e alumínio/ferro e apenas 12% vendem
vidro, pois segundo eles é um material pouco rentável.
Questionados sobre o peso dos materiais 44% afirmaram ter conhecimento da
quantidade de material repassada ao atravessador uma vez que acompanham o momento da
pesagem, já os 56% restantes não souberam informar, pois também não são informados pelo
atravessador a quantidade vendida e não acompanham a pesagem. 80% dos catadores realizam a
venda dos materiais coletados quinzenalmente e afirmam que dessa forma o lucro é maior,
enquanto 20% vendem mensalmente. Todos armazenam os materiais no lixão em um galpão
improvisado e vendem somente a um único atravessador que faz o recolhimento no próprio
lixão, conforme entrevistas realizadas com a Associação dos Catadores.
A tabela 4 mostra os dados com relação à renda obtida mensalmente com a venda dos
materiais, 8% recebem até R$ 100 reais, 52% recebem entre R$ 100 e 200 reais por mês, 28%
entre R$ 200 e 300 reais, 8% entre R$ 300 e 400 e apenas uma pessoa tem rendimento de mais
de R$ 400 por mês. A baixa renda dos catadores se justifica pelo valor pago pelo atravessador por
cada material que é ínfimo, o valor do papel/papelão por quilo é de dez centavos, o plástico custa
trinta centavos, o ferro é vendido por treze centavos e o alumínio é vendido a um real por quilo.
Tabela 4. Renda obtida com a venda dos materiais mensalmente
Valor R$

Nº

%

0 – 100

2

8

100 – 200

13

52

200 – 300

7

28

300 – 400

1

8

Mais de 400

1

4

Fonte – Pesquisa direta.

No que se refere à carga horária diária de trabalho, 52% responderam que trabalham de 6
a 8 horas por dia e 60% trabalha cinco dias por semana. 92% não acham justo o valor que é pago
pelo atravessador na compra dos materiais e afirmam que a renda obtida éinsuficiente para uma
vida digna, visto que, 40% precisam dividi‐la com mais cinco pessoas da família.
Nos trabalhos de campo foi possível identificar um catador que coleta em média uma
tonelada de lixo por mês, este é o que possui a maior renda e que, entre os entrevistados,
cumpre a maior carga horária de trabalho. Mesmo trabalhando cerca de onze horas por dia e
coletando uma tonelada de material, ainda não é suficiente para ter uma renda de um salário
mínimo por mês. Essa situação demonstra claramente o processo de precarização da força de
trabalho do catador que constitui a parte mais fraca, porém a que mais trabalha na cadeia da
reciclagem.
80% dos catadores não apresentaram problemas de saúde em decorrência do trabalho.
Porém, os 20% que já sofreram agravos à saúde informaram terem contraído micoses, que se
acentuam em períodos de chuva, e frequentes dores na lombar, pela posição em que ficam ao
desempenharem seu trabalho. 32% relataram terem sofrido violência verbal e 16% violência
física por outros catadores dentro do ambiente de trabalho. 40% informaram terem sofrido
preconceito algumas vezes por serem catadores. Ao serem questionados sobre se consideram a
sua atividade uma profissão, 84% disseram que sim.
Com os dados obtidos através do questionário é possível constatar que os catadores,
apesar de constituírem o elo mais importante do ciclo da reciclagem, são os menos beneficiados,
pois a renda gerada com o trabalho não é suficiente para sustentar uma família com dignidade.
Além disso, em muitas residências há mais de um catador o que revela a falta de oportunidade
em outros empregos, situação que se agrava ainda mais por muitos não terem concluído o
ensino fundamental e de não serem assistidos por políticas públicas de inclusão produtiva.
Todos os catadores fazem a venda do material para um único atravessador, o que
aumenta consideravelmente a sua dependência. Não obstante, há o fato dos catadores não
terem controle sobre o quanto produzem, o que nos faz questionar se o valor que eles recebem é
realmente equivalente ao que eles produziram.
A carga horária de trabalho cumprida pelos catadores torna‐se muito mais exaustiva pelo
fato do lixão ser um local insalubre, a posição que eles ficam para coletar os materiais é
desconfortável e, além disso, não possuem equipamentos de proteção individual, fazem alguns
improvisos usando apenas roupas mais longas o que os expõe à riscos muito graves de infecção e
perfuração com objetos infectados, pois o lixão do município recebe todo e qualquer resíduo da
cidade.
De acordo com as entrevistas realizadas com a organização não governamental Cáritas
Diocesana de Limoeiro do Norte, que desde 2010 acompanha a luta dos catadores, entre as
demandas mais urgentes para minimizar o quadro de precarização do trabalho dos catadores
estão: a criação uma política municipal de resíduos sólidos que assegure o direcionamento dos
materiais recicláveis, advindos da coleta seletiva, para os catadores; a implantação de um

programa piloto de coleta seletiva no bairro Cidade Alta, onde habitam os trabalhares do lixão; a
estruturação de centro de triagem próximo ao local de moradia dos catadores; a criação de
creche para os filhos dos catadores. Ainda de acordo com as entrevistas, até o presente
momento, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, só se comprometeu em estruturar o
centro de triagem, através da cessão de uso de um galpão, próximo ao bairro dos catadores.
Em entrevistas com a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, os responsáveis pela
gestão dos resíduos sólidos indicaram que o poder público elaborou, desde 2009, o Plano
Municipal de Saneamento Básico. O referido plano propõe inúmeros projetos para o eixo
resíduos sólidos, porém, até o momento, nenhum deles foi executado. O poder público não
iniciou, sequer, o processo de sensibilização da população local quanto à separação correta dos
resíduos para a coleta seletiva e redução do consumo, nem mesmo estruturou a logística de
coleta do material reciclável. Percebe‐se, assim, que as orientações da lei nº. 12.305, de agosto
de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tais como: a eliminação dos lixões
e a inclusão dos catadores na coleta seletiva são ações que ainda não fazem parte da lista de
prioridades do poder público municipal, alargando a continuidade dos catadores no lixão.
CONCLUSÃO
A produção de bens materiais pouco duráveis que sustentam o consumismo exagerado
disseminado pelo capitalismo gera consequências imensuráveis à sociedade. A indústria da
reciclagem, que é alimentada por esse processo de consumo, vê na figura do catador o caminho
ideal para o seu crescimento, pois precariza a força de trabalho a partir do momento em que não
coloca o catador como sujeito principal nesse ciclo. Somado a isso e dando mais impulso para
que esse processo tenha continuidade, a falta de políticas públicas que garantam direitos
trabalhistas ao catador e conhecimento a respeito do seu papel impedem que ele avance na
cadeia da reciclagem. A invisibilidade desses sujeitos se acentua ainda mais pelo fato de muitos
não possuírem conhecimento o bastante para que entendam o seu lugar dentro desse ciclo e
assim tenham base suficiente para, organizados, lutarem pelos seus direitos.
As relações trabalhistas nesse meio são extremamente exploratórias, o catador despende
todo o seu potencial produtivo em busca de uma renda que supra as suas necessidades básicas,
entretanto, isso não ocorre, pois o grande lucro fica nas mãos dos atravessadores e dos donos
das indústrias de beneficiamento dos materiais recicláveis.
Os catadores não são incluídos nos processos de coleta formal, realizam seu trabalho nas
ruas e no lixão de maneira precária e dependem demasiadamente da figura do atravessador para
que o material recolhido chegue às indústrias de reciclagem. Portanto, enquanto não houver a
implantação de um sistema efetivo de coleta dos resíduos, incluindo os catadores, como dispõe a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, a negociação direta do catador junto às indústrias, a
construção de aterro sanitário para a disposição correta dos resíduos, o fortalecimento da
associação dos catadores e a colaboração efetiva da sociedade civil, a disposição inadequada dos
resíduos sólidos continuará a gerar inúmeros problemas socioambientais.
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RESUMO
A geração e disposição inadequada de óleo de
fritura usado no meio ambiente causam impactos no
solo e no meio aquático. Atualmente o município de
Sousa disponibiliza cerca de 658 mil litros de óleo de
fritura usado no meio ambiente por ano. O óleo de
fritura usado tem o potencial para poluir até 1 milhão de
litros de água por litro de óleo de fritura. O

gerenciamento ambientalmente correto deste óleo
pode gerar biodiesel, reduzindo os impactos.

PALAVRAS‐CHAVE: Reciclagem, poluição, óleo e meio ambiente.

GENERATION AND DISPOSAL OF FRYING OIL IN THE MUNICIPALITY OF SOUSA‐PB
ABSTRACT
The generation and improper disposal of used
frying oil into the environment, causing impacts on soil
and in water. Currently the municipality of Sousa
provides approximately 658,000 liters of used frying oil
into the environment per year. The used frying oil has

KEY‐WORDS: recycling, pollution, oil and environment.

the potential to pollute up to one million liters of water
per liter of cooking oil. The environmentally sound
management of this oil can generate biodiesel, thereby
reducing impacts.

GERAÇÃO E DISPOSIÇÃO DE ÓLEO DE FRITURA NO MUNICÍPIO DE SOUSA‐PB
INTRODUÇÃO
Os termos “desenvolvimento sustentável” e “poluição” vêm tomando ênfase no último
século, mas só foram termos de discussões sérias a partir da década de 60. Os ícones destas
discussões foram as Conferências Mundiais para o Meio Ambiente, em 1972 em Estocolmo
(Suécia), no Rio de Janeiro em 1992 (Eco – 92) e a Conferência de Tiblise em 1997. Nestas
Conferências as discussões foram em torno de como crescer sem depredar a natureza e como
substituir o atual modelo de predação, por um relacionamento de parceria sobre uma ótica
ambiental (MANCINI, 2001).
Nas Conferências foram abordados dois grandes problemas ambientais. O primeiro é a
geração cada vez maior de resíduos e o segundo é a escassez dos recursos naturais. A reciclagem
desempenha um papel fundamental na solução destes dois problemas, uma vez que há redução
do resíduo sólido final e o consumo de recursos naturais e, por conseguinte sua escassez
(MANCINI, 2001).
A quantidade e, principalmente, a qualidade do tipo de gorduras consumidas têm uma
importância real. Os óleos contendo alta porcentagem de ácidos graxos, como óleos de soja, de
arroz, de girassol, de milho, etc, e de algumas margarinas especialmente preparadas com alto
teor de ácidos graxos poli‐insaturados reduzem o colesterol (MORETTO e FETT, 1998).
Há crescente preocupação em relação ao meio ambiente e o aumento do uso do óleo de
cozinha, frequentemente utilizado em frituras, o mesmo produz dano ao meio ambiente se
jogado pelo ralo da pia, pois provoca o entupimento das tubulações nas redes de esgoto,
aumentando em até 45% os seus custos de tratamento (BIODIESEL, 2008).
Há rios de certas regiões que ainda hoje recebem todo o esgoto do município sem o
devido tratamento. Este efluente, agregado com o descarte do óleo residual, acarretará prejuízos
irreversíveis ao meio ambiente (PARAÍSO, 2010).
Dentre os resíduos gerados atualmente, destaca‐se o Óleo de Fritura Usado – OFU
(Nomenclatura utilizada pela Agência Nacional do Petróleo ‐ ANP), sendo este um resíduo com
alto potencial para poluir o meio aquático, apenas um litros de OFU pode poluir 1 milhão de litros
de água, além de impactar o solo. (MENATTO et al, 2007)
Segundo dados da Embrapa, o consumo médio per capita de óleo de fritura (OF) é de 20
litros por ano. A população da cidade de Sousa‐ PB no último censo de 2010 (www.ibge.gov.br),é
de 65,8 mil habitantes, admitindo‐se que no processo de fritura há uma perda de 50%, o volume
total descartado no meio ambiente atualmente é de 658 mil litros de OFU por ano.

No município de Sousa‐PB, são observados inúmeros problemas ambientais, como a
disposição inadequada de resíduo sólido urbano e contaminação de mananciais. (NOGUEIRA,
2013). O OFU disposto no meio ambiente de forma irregular, provoca entupimento na
canalização de esgoto, poluição de rios, lagos e solos (AZEVEDO et al, 2010).
Existe a necessidade de levantar dados quantitativos dos principais geradores de óleo de
fritura usado ‐ OFU (bares, restaurantes e lanchonetes) no município de Sousa‐PB, a fim de
avaliar a viabilidade de coleta e reaproveitamento deste resíduo na geração de biocombustíveis,
possibilitando uma redução dos impactos gerados pela disposição inadequada.

MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo foi o município de Sousa‐PB. O levantamento dos dados foi realizado
através da aplicação de questionários aos principais estabelecimentos comerciais que geram OFU
‐ Óleo de Fritura Usado, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2013. Neste questionário foi
possível realizar um censo do número de estabelecimentos que geram OFU e o destino dado
atualmente no município.
O volume total de OFU foi obtido com base em estimativas da Embrapa, onde durante o
processo de fritura há uma redução do volume do óleo de fritura para 50% do volume inicial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a pesquisa de campo foram cadastrados um total de 39 estabelecimentos, com
potencial de geração de OFU, sendo estes divididos em 11 bares, 6 restaurantes e 22
lanchonetes, conforme dados apresentados na tabela 1.
Tabela 1 – Tipos de estabelecimentos e volume médio de OF (Óleo de fritura) por tipo de
estabelecimento.
Estabelecimento

Pesquisado

L / Mês

Bar

11

55

Restaurante

6

120

Lanchonete

22

135

Durante as entrevistas foi constatado que todo OFU tem uma destinação inadequada,
hora sendo destinado para o sistema de coleta de resíduos urbanos ou para o sistema de esgoto.
Em Sousa o sistema de coleta de resíduos apenas encaminha os mesmos para um lixão
(disposição direta no solo), no município ainda não há aterro sanitário ou aterro controlado. As
redes drenagens pluviais da cidade são utilizadas de forma clandestina como rede de esgoto.
A tabela 1 apresenta os volumes médios de consumo do OF, por tipo de estabelecimento,
sendo as lanchonetes os maiores consumidores de OF, em função do tipo de alimentos

comercializado.
O volume total de OF anual consumido pelos estabelecimentos é de 51540 litros. A Figura
1 mostra a contribuição por tipo de estabelecimento, sendo as lanchonetes que apresentam
maior expressividade, função do maior número de estabelecimentos e maior média de consumo.

Figura 1: Gráfico do consumo anual de OF por tipo de estabelecimento.
O total de OFU gerado pelos estabelecimentos é de 25770 litros por ano, sendo os bares
responsáveis por 14%, restaurantes 17 % e as lanchonetes por 69%. A Figura 2 apresenta estes
dados de forma consolidada.

Figura 2: Gráfico da geração anual de OFU por tipo de estabelecimento.

CONCLUSÃO
A destinação atual do OFU gerado no município de Sousa é através do descarte no
sistema esgoto e através do sistema de coleta urbana de resíduo, causando impacto ao meio
ambiente, pois não há tratamento em nenhum dos destinos usados.
O volume anual de OFU gerado apenas pelos estabelecimentos comerciais estudados
apresenta potencial para geração de biodiesel, uma vez que existem no mercado pequenas
plantas de produção de biodiesel. Outro aspecto que potencializa esta destinação para produção
de biodiesel é a coleta doméstica de OFU, que em números totais devem ultrapassar os gerados
pelos estabelecimentos comerciais.

A geração de biodiesel além de ser uma destinação ambientalmente correta apresenta a
possibilidade de redução no consumo diesel na região.
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