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Apresentação 

 

Entre os dias 27 de novembro e 01 de dezembro de 2017, aconteceu o Simpósio 

Ambiental 2017 - III Simpósio da Graduação em Engenharia Ambienta e II Simpósio da Pós-

graduação em Qualidade Ambiental. O evento foi promovido pelo Diretório Acadêmico da 

Engenharia Ambiental (DAAMB) em parceria com o Programa de Pós-graduação em 

Qualidade Ambiental (PPGMQ) e o Instituto de Ciências Agrárias (ICIAG). Nesta edição, o 

evento trouxe como tema: “Estratégias ambientais: desafios, impactos e mercado de trabalho”. 

 O evento teve por objetivo esclarecer e mostrar os diversos caminhos para Pós-

graduação em Qualidade Ambiental e graduação em Engenharia Ambiental sobre questões 

ambientais em âmbito regional e nacional, abordar o desenvolvimento e emprego de tecnologias 

aplicadas a recuperação e conservação do meio ambiente. Além disso, discutir as pesquisas 

realizadas pelos graduandos e pós-graduandos do curso, discutir o desenvolvimento e utilização 

de tecnologias pelos profissionais do meio ambiente e os benefícios disso para a qualidade 

ambiental e sociedade. 

As discussões e apresentações que ocorreram durante o Simpósio Ambiental, foram 

divididas em 2 mesas redondas, 6 palestras, 8 minicursos, 4 visitas técnicas, 2 sessões de 

apresentação de pôster e 2 sessões de apresentação oral, totalizando 36 trabalhos desenvolvidos 

por discentes e docentes divididos nos seguintes eixos temáticos: Saneamento ambiental, 

Tecnologias de tratamento de água e efluentes, Sistema de abastecimento e esgotamento 

sanitário, Gestão ambiental e políticas públicas, Direito ambiental, Educação ambiental, 

Resíduos sólidos, Monitoramento ambiental e Qualidade do ar. 
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FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO NO TRATAMENTO DE EFLUENTES COM DIFERENTES 

CONCENTRAÇÕES DE SÓLIDOS SUSPENSOS 

 

Ana G. T. ALVES*1
, Juni M. B. A. NOGUEIRA1, Nicolle S. ROZENO1, Janna N. S. CASTRO1, Fábio A. do AMARAL1 

 

¹Universidade Federal de Uberlândia 

 

*anagabriela_tome@hotmail.com 

 

Palavras-chave:  Efluentes. Saneamento ambiental. FAD. 

 

Flotação por ar dissolvido (FAD) é o processo de 

separação de misturas que ocorre pela introdução de bolhas 

de ar no meio de dispersão provocando efeito contrário a 

sedimentação (MASSI, 2008). 

Este processo de separação vem ganhando espaço 

entre as demais alternativas de tratamento por apresentar 

várias vantagens como maior taxa de aplicação superficial, 

maior eficiência do processo, ocupar menor área útil e 

proporcionar a geração de um lodo mais adensado 

(MENEZES, 2005). 

 

 
Para realização da FAD, foram fixados os 

parâmetros de pressão e tempo de saturação (5,0 kgf/cm2 

,20 minutos). Além disso, foi investigado a influência da 

concentração de sólidos suspensos totais (SST) na interação 

bolha-partícula (B-P), além do efeito do tempo de espera 

pós a coagulação até a aplicação da FAD, a fim de 

estabelecer uma metodologia para largas escalas como rios 

e lagos. Desta forma, foram analisados: volume de lodo 

formado, índice de remoção de turbidez (IRT) e tempo 

de flotação comparado à à sedimentação na qual foi 

utilizado a metodologia de razão de sedimentabilidade 

(RS30). 

 

Gráfico 1- Turbidez em função do tempo de espera para 

aplicação da FAD após a coagulação. 

FAD Sedimentação 

 

 

 

 
IRT: 98,44% IRT: 97,22% 

VOLUME 

DE LODO: 16,66% 

VOLUME 

DE LODO: 32,33% 

TEMPO DE FLOTAÇÃO: 

1min 35s 

TEMPO DE SEDIMENTAÇÃO: 

30min 

 

ALTA [SST] BAIXA [SST] 
 

 

 

 

 

 

Para aplicação da FAD é necessário que não haja 

tempo hábil superior a 10 minutos em sedimentação após a 

coagulação, ademais, oferece uma maior redução do 

volume de lodo, assim como maior   índice   de   remoção    

de    turbidez.    Além disso, a concentração de sólidos 

suspensos totais irá influenciar no mecanismo de interação 

bolha-partícula. 

 

 

MASSI, L.; SOUSA, S. R.; LALUCE, C.; JAFELICCI 

JUNIOR, M. Fundamento e Aplicação da flotação como Técnica 

de Separação de Misturas. Química Nova na Escola, n. 28, 

2008. 

MENEZES, J.C.S.S. Tratamento e Reciclagem do Efluente de 

uma Lavanderia Industrial. Dissertação (Mestrado) - 

Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 2005. 

 

Resultados e Discussões 

Introdução 

Após 10 minutos em processo de decantação as bolhas de ar não 

conseguem interagir com as partículas de forma a favorecer a FAD. 

Conclusões 

Referências 

mailto:anagabriela_tome@hotmail.com
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POLUENTES EMERGENTES: DICLOFENACO E POLUENTES EMERGENTES: DICLOFENACO E CAFEINA 

NAS ÁGUAS 

 

Mariana A. ALVES*1, Ingrid S. PACHECO1, Sueli M. BERTOLINO
1 

 
1Universidade Federal de Uberlândia 

 

*marianaaraujo009@hotmail.com 

 
Palavras-chave: Fármacos. Tratamento. Água. Efluentes. 

Contaminantes emergentes, como fármacos estão 

sendo quantificados em esgotos domésticos, águas 

superficiais e água potável em níveis de de µg/L a ηg/L [1]. 

O diclofenaco (DCF) e a cafeína são exemplos destes 

contaminantes emergentes, sendo o primeiro um anti- 

inflamatórios não esteroide utilizado para alívio de dor e 

inflamação [2], e a cafeína um estimulante do sistema 

nervoso central, muito presente na alimentação, analgésicos 

e cosméticos. Nesse contexto, ressalta-se que são fármacos 

comumente encontrados em águas residuárias e em 

potenciais mananciais de abastecimento público [4]. 

Ademais, esses compostos são classificados como 

desrreguladores endócrinos, por apresentarem capacidade 

de interferir no funcionamento normal do sistema 

endócrino. Podendo ser lançados ao meio ambiente por 

meio de esgotos domésticos, tratados ou não, em cursos de 

água, efluentes de indústrias farmacêuticas, efluentes rurais, 

fármacos no esterco animal utilizado para adubação de solo, 

e disposição inadequada de fármacos após expiração do 

prazo de validade. 

Portanto, este estudo tem como objetivo realizar 

um levantamento bibliográfico sobre a problemáticas 

gerada ao saneamento e ao meio ambiente pelo uso destes 

contaminantes emergentes e, os tratamentos mais eficientes 

encontrados. Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada 

na literatura especializada através de consulta a artigos 

científicos selecionados através de busca no banco de dados 

do Web of Science. 

 

 
A cafeína não é um problema qualitativo e sim 

quantitativo, ou seja, sua presença em pequenas 

concentrações não coloca em risco a saúde humana. Isto se 

dá pelo fato da cafeína ser uma substância biodegradável e 

devido a sua formulação, ela se degrada facilmente em 

compostos orgânicos, não se acumulando por muito tempo 

na água nem no corpo humano. Sendo utilizada como 

possível indicador da presença de desregulares endócrinos. 

No entanto, em grandes quantidades é prejudicial, sendo 

necessário um tratamento eficiente para eliminá-la. Alguns 

métodos foram encontrados em estudos realizados no Brasil 

e no mundo, os quais estão listados na Tabela 1. 
 

Tabela 1- Estudos de tratamento para a Cafeína. 

 

Em relação ao Diclofenaco, estudos comprovam que 

aproximadamente 65 % da dose administrada é eliminada na 

urina, sendo 15 % na forma inalterada e o restante na forma de 

metabólitos. Além disso, o DFC O DCF foi encontrado em 

águas superficiais na faixa de 150 ng.L-1 a 1 μg.L-1, na bacia 

do Rio Doce, Minas Gerais. 

 

 

A pesquisa realizada mostra que a maioria dos 

tratamentos são bastante eficientes para eliminar a cafeína tanto 

de águas superficiais, quanto nas estações de tratamento. No 

entanto o método de adsorção apresentou total eficiência, sendo 

o mais recomendado. Além disso, nota-se a importância da 

continuidade dos estudos para remoção efetiva de Diclofenaco. 

 

 

RICHARD, J., et al., Toxicity of the micropollutants Bisphenol 

A, Ciprofloxacin, Metoprolol and Sulfamethoxazole in water 

samples before and after the oxidative treatment. International 

Journal of Hygiene and Environmental Health, v. 217, n. 4, 

p. 506-514, 2013. 

GOODMAN; GILMAN. As Bases Farmacológicas da 

Terapêutica. Editora em português: Sandra Barreto de 

Carvalho. 11ª edição. Tradução: The McGraw-Hill Companies. 

Rio de Janeiro. 2006. 

ZIYLAN, A., INCE, N. H. The occurrence and fate of anti-

inflammatory and analgesic pharmaceuticals in sewage and 

fresh water: Treatability by conventional and nonconventional 

processes. Journal of Hazarduos Materials, v. 187, p. 24 - 36, 

2011. 

Método País Eficiência 

Filtros de areia Polônia 80-100% 

Lodo Ativado, reatores de 

manta de lodo ativado, lagoas 

de estabilização 

Brasil >90% 

Tratamento biológico China 99.8% 

Ozonização e 

microfiltração/osmose reversa 

China 12 -100% 

Adsorção Espanha 100% 
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Palavras-chave: Efluentes. Saneamento ambiental. 

Coagulação. 

 
O tanino atua como coagulante em sistemas 

coloidais, neutralizando cargas e formando pontes entre 

essas partículas, sendo este processo responsável pela 

formação dos flocos (Coral et al., 2009). No entanto, o 

processo de dosagem de coagulante muitas vezes ocorre 

com grande excesso deste. 

A análise estatística para determinação de dosagem 

ideal do coagulante propõe um modelo teórico que auxilia e 

facilita o tratamento de efluentes. 

 

 
Os ensaios de tratamento físico químico do efluente 

de biodiesel foram realizados em 3 etapas, a primeira que 

consiste na retirada de óleos e graxas por meio da técnica de 

acidificação do efluente e posteriores, segunda e terceira 

etapas, estudo dos pHs de alcalinização e coagulação. A 

acidificação, consistiu na adição de ácido sulfúrico ao 

efluente para retirada do excesso de óleos e graxas. Após a 

acidificação, o pH do efluente foi ajustado utilizando 

hidróxido de sódio (NaOH) – chamado pH de alcalinização 

–, e posteriormente foi estudado o pH de coagulação, com 

adições sucessivas de tanino que foi o responsável por 

abaixar o pH do efluente. Os pHs de alcalinização (pH 12) 

e de coagulação (pH 8) foram estabelecidos. Foi necessário 

então, estabelecer dosagens precisas do coagulante em 

função do pH, sendo realizadas dosagens de Tanino em 

diferentes pontos de pH. 

 

Figura 1- Variação da dosagem de NaOH em função do pH 

na etapa de alcalinização. 

 
O pH de alcalinização (pH 12) foi definido junto ao 

volume tanino adicionado e a qualidade do lodo obtido, 

dessa forma a dosagem de Tanino será proporcional aos 

volumes adicionados em cada etapa. 

Para NaOH o grau de liberdade é 4, T = 2,776 

(obtido por meio da tabela T “student”) e o tamanho da 

amostra (N) é 5, para o Tanino o grau de liberdade é 6, N 

=7, T = 2,447. 

Os desvios das dosagens foram calculados e a partir 

destes foi construído o gráfico apresentado por meio da 

Figura 2, em que as estimativas pontuais estão 

representadas pelo ícone e a as barras são as representações 

dos intervalos construídos com 95% de confiança. 

 

Figura 2- Variação da dosagem de tanino em função em do 

pH na etapa de coagulação. 

 

Tendo como melhor faixa de coagulação o pH 8, a 

partir do estudo estatístico foi possível definir uma dosagem 

de 8,014 mL de Tanino com erro de 1,4 mL, que poderia ter 

sido reduzido mediante maior disposição de amostras ou 

pelo estabelecimento de uma coleta composta de efluente 

bruto. 

 

 

O uso da análise estatística para determinação da 

dosagem de coagulante permitiu o estabelecimento das 

dosagens ideais  de coagulante sem a necessidade de 

estabelecimento de diagramas de coagulação. 

 

 

CORAL, L. A. et al. Estudo da Viabilidade de Utilização 

do Polímero Natural (TANFLOC) em Substituição ao 

Sulfato de Alumínio no Tratamento de Águas para 

Consumo. In: 2nd International Workshop, Advances in 

Cleaner Production. São Paulo. 2009. 
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Biodiesel. 

 

O Tratamento Primário para efluentes industriais 

consiste na remoção de parte de sólidos suspensos e matéria 

orgânica utilizando agentes químicos 

(coagulação/floculação), seguida de um processo de 

separação sólido-líquido que pode ser feita por 

sedimentação, flotação ou filtração. O processo de 

coagulação/floculação é utilizado com objetivo de 

aglomerar as impurezas que se encontram em suspensões 

finas ou algumas vezes dissolvidas, em partículas maiores 

que possam ser removidas por outros processos (filtração ou 

decantação) (TCHOBANOGLOUS et al., 2003). 

Neste contexto, o projeto de estudo teve como 

principal objetivo avaliar a influência do tanino e das 

hemiceluloses no tratamento do efluente de biodiesel. 

 

 
Efluente Inicial: 

 

Figura 1- Foto ilustrativa do efluente bruto de biodiesel. 

 

 

 

 

 

 

 

-pH inicial: 1-2 

-Indice de turbidez: 1000NTU  

 

Investigação da melhor faixa de pH para atuação do tanino: 

 

Tabela 1- Estudo para adequação de pH de alcalinização 

para Tanino SG. 

 

Na tabela foi possível perceber, comparando as 

faixas testadas, que o melhor resultado para o pH de 

alcalinização, foi do pH 12, visto que, apenas nessa faixa 

que houve a coagulação, já que, nos pHs 11 e 10 não 

houveram a formação do volume de lodo e muito menos 

diminuiu a turbidez da amostra, isso mostra que nesses pHs 

de alcalinização não ocorreu o tratamento da água. Ainda, o 

melhor resultado foi para o pH 8 de coagulação com adição 

de 0,86 g/L de tanino, já que, nessse pH que a amostra teve 

a menor turbidez e um volume de lodo aceitável. Após essa 

etapa foi estudado a forma de adição da hemicelulose no 

tratamento como um auxiliar de coagulação. 

 

Tabela 2- Comparação do índice de turbidez e volume de 

lodo nas diferentes formas de aplicação da hemicelulose. 

Legenda HC (hemicelulose), tanino=8 g/L e hemicelulose= 

8 g/L. 

 

É possível perceber na tabela que o melhor resultado 

na aplicação da hemicelulose foi aquele que houve a 

preparação de uma solução de tanino com a hemicelulose, 

isso fica evidente que apesar de não diminuir tanto a 

turbidez o volume de lodo diminuiu significativamente. 

 

 

Na proposta do tratamento utilizando fontes 

renováveis, concluiu-se que o uso do Tanino como 

coagulante apresentou bons resultados quando aplicado no 

tratamento do efluente de biodiesel. Além disso, o emprego 

da hemicelulose como auxiliar de coagulação forneceu um 

menor volume de lodo formado quando comparado com o 

uso apenas do tanino e com uma remoção de turbidez 

semelhante quando utilizado apenas a hemicelulose. 

 

 

TCHOBANOGLOUS, G.; BURTON, F. L.; STENSEL, H. 

D. METCALF & EDDY. Wastewater Engineering 

Treatment and Reuse. Ed. McGraw-Hill: Nova Iorque, 

2003. 
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Palavras-chave: Audiovisual. Espaços formais de ensino. 

Ensino básico. 

O Circuito Tela Verde (CTV) promove 

anualmente a Mostra Nacional de Produção Audiovisual 

Independente, que reúne vídeos com a temática 

socioambiental para serem exibidos em todo território 

brasileiro (MMA, 2017). 

Dentre as mais de 174 instituições selecionadas 

para serem Espaço Exibidor do 8º CTV está a Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), localizada na região do 

Triângulo Mineiro, em Minas Gerais (MMA, 2017). 

O CTV conta com 20 vídeos de produção 

independente, os quais tratam sobre diversos temas 

ambientais atuais, dentre eles: saneamento básico, inclusão 

socioambiental, resíduos sólidos, desperdício de alimentos, 

biodiversidade, água (MMA, 2017). 

O objetivo geral do circuito tela verde é promover 

uma reflexão dos participantes acerca do desenvolvimento 

de sua comunidade frente às questões ambientais, por meio 

de recursos audiovisuais, para que haja uma construção de 

uma conscientização ambiental e uma mudança de hábitos, 

contribuindo para a promoção da qualidade ambiental. 

 

 
A organização, escolha dos locais e público alvo 

foram feitos pela Diretoria de Sustentabilidade da UFU. 

Foram escolhidas a Escola de Ensino Básico da UFU - 

ESEBA e o Instituto Politriz para serem realizados a 

apresentação de vídeos e o debate. Os alunos participantes 

foram do 3º ano até o 8º do ensino básico. 

Para conduzir o CTV, foi convidado um produtor de 

vídeos e animações independente, que contou com as 

estagiárias da DIRSU para explorar a temática da 

conservação do meio ambiente. 

Após a atividade foi aplicado um questionário aos 

alunos participantes, para saber o que eles já tinham em 

mente sobre conceitos relacionados a meio ambiente e 

problemas ambientais; quem eram os causadores dos 

problemas ambientais; como poderiam colaborar 

contribuíram para conhecerem mais sobre os problemas 

ambientais. 

Em relação a pergunta “Quem são os responsáveis 

pelo surgimento dos problemas ambientais?”,100% dos 

alunos responderam que  são as pessoas ou seres humanos, 

mostrando que todos já tem uma percepção geral sobre os 

problemas causados pela globalização e crescimento da 

população. 

Quando questionados sobre o que estão fazendo para 

melhorar o meio em que vivem; o que eles acharam da 

visita e dos vídeos apresentados, se  para melhorar o meio 

ambiente as respostas foram as seguintes: 

 
Pode-se perceber, por meio das respostas que os 

alunos, que há conscientização no que diz respeito à 

temática ambiental, mostrando que desde cedo se 

importam com a questão do lixo, mostrando que essa 

geração vem tentando fazer pequenas ações que melhoram 

a qualidade de vida e o meio ambiente. 

Todos acharam importante a visita e a mostra de 

vídeo, avaliando os vídeos como legais e de fácil 

entendimento sobre a questão ambiental. 

 

 

Portanto, é de grande valia e importância que a UFU 

continue participando do CTV como espaço exibidor, dessa 

forma se criam parcerias e o engajamento da comunidade 

externa à UFU. 

Além da divulgação dos vídeos produzidos é 

possível que se crie um debate e se crie mais interesse pelos 

assuntos ambientais, principalmente onde há público jovem. 

 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível 

em:<http:/www.mma.gov.br/educação-

ambientaleducomunicacao/salas- verdes#oprojeto> Acesso em: 

out/2017.
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Palavras-chave Organizações hospitalares. Indicadores 

ambientais. Relatório de Sustentabilidade. Global 

Reporting Initiative (GRI) 

No contexto da sustentabilidade, o funcionamento 

das empresas se torna mais complexo a cada dia. A 

sociedade demanda cada vez mais das empresas uma atitude 

responsável e transparente. Os hospitais, como prestadores 

de serviços de saúde, devem seguir a legislação no que diz 

respeito a fatores ambientais. Como outros tipos de 

organizações, os hospitais também buscam formas de 

comunicação com stakeholders a respeito de informações 

da organização e de sustentabilidade. Este trabalho tem 

como principal tema a comunicação e transparência de 

indicadores de sustentabilidade em hospitais de grande 

porte da região Sudeste do Brasil, com foco nos indicadores 

ambientais, com objetivo de identificar a ênfase da questão 

ambiental em relatórios de sustentabilidade. A identificação 

dos hospitais gerais de grande porte das três maiores cidades 

em população de cada estado da região Sudeste, foi 

realizada utilizando o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES). A identificação das 

formas de abordagem e diversidade de evidenciação da 

questão ambiental nestes hospitais, foi realizada por meio 

da consulta nos websites de cada hospital. Finalmente, a 

identificação da ênfase da questão ambiental quando 

comparada com as questões econômicas e sociais em 

organizações hospitalares que adotam o modelo de relato de 

sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI). 

 
Nas cidades selecionadas do Sudeste, há 149 

hospitais gerais de grande porte. Dentre eles, apenas 12 

apresentam Relatórios de Sustentabilidade com base nas 

diretrizes GRI, demonstrando preocupação com as questões 

de sustentabilidade e transparência. Treze hospitais 

possuíam outros tipos de relatórios sem indicadores 

ambientais, cinco possuíam relatórios com indicadores 

ambientais e o restante dos 119 hospitais relatórios. 

Com relação a publicação ou não de indicadores 

ambientais, sociais e econômicos propostos pela GRI, os 

hospitais estudados que (equivalente a 79%) não 

disponibilizava em seus websites indicadores de qualquer 

tipo por meio de adotavam estas diretrizes se comportavam 

como o apresentado na Figura 3. 

 

 

 

Hospitais, que são grandes causadores de impactos 

ambientais e tem um potencial altíssimo para redução dos 

mesmos, começam, mesmo que em uma pequena proporção 

a investir em ações de redução de impactos e preservação 

do meio ambiente, além de comunicar aos seus stakeholders 

suas iniciativas e resultados nos campos da sustentabilidade.
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Políticas Públicas ambientais. 

 

Segundo Santos (2006), o licenciamento ambiental 

é um conjunto de procedimentos administrativos realizado 

por meio de etapas, objetivando conceder a licença 

ambiental para a implantação/realização de determinadas 

atividades poluidoras. Uma das etapas envolvidas no 

licenciamento de atividades que causam significativo 

impacto ambiental é a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), que tem em seu conteúdo a proposição de 

programas ambientais para minimizar os impactos 

negativos sobre a população afetada. Um exemplo de 

programa é o de educação ambiental. 

Desta forma, o objetivo desta pesquisa, foi realizar 

uma revisão bibliográfica com o tema da Educação 

Ambiental (EA) e os processos vinculados à mesma no 

âmbito das políticas públicas de licenciamento ambiental 

federal no Brasil. 

 

 
A Educação Ambiental apresenta-se de uma forma 

integrada à Política Nacional do Meio Ambiente-PNMA 

(Lei Federal Nº 6.938/81), a qual estabelece a educação a 

todos os níveis de ensino e toda sociedade. Concomitante a 

essa concepção e expresso na Constituição Federal de 1988, 

a educação ambiental é tida como direito da sociedade 

brasileira, cabendo ao poder público a obrigatoriedade de 

promovê-la. Em decorrência, foi instituída a Política 

Nacional de Educação Ambiental - PNEA (Lei Federal 

Nº9.795/99), que estabelece m seu Art 3º, o indicativo da 

elaboração de Projetos de Educação Ambiental aos 

trabalhadores (PEAT) vinculados a um empreendimento. 

Após três anos da publicação da PNEA, por meio do 

Decreto Federal nº 4.281/02 que regulamenta a lei 

supracitada, a EA foi designada a toda a comunidade 

envolvida com o licenciamento ambiental. Doravante, situa-

se a obrigatoriedade da EA nos processos de licenciamento, 

tendo os órgãos ambientais governamentais a 

responsabilidade do controle de seu cumprimento. 

No âmbito federal, cabe ao IBAMA a 

responsabilidade pelos processos ambientais, cumprindo o 

papel de mediadores de conflitos com as comunidades e os 

empreendimentos a serem instalados. Porém, a orientação 

para a prática de EA no licenciamento federal veio por meio 

da publicação da Instrução Normativa (IN) IBAMA nº 

02/2012, a qual regulamenta a obrigatoriedade de projetos 

de EA nos processos de licenciamento, fornecendo 

instrumentos, bases técnicas das condicionantes a 

implantação do empreendimento, de forma a apresentar 

medidas mitigadoras e compensatórias. A IN 02/2012 veio 

para colaborar para com PNEA de forma a encarregar os 

empreendimentos, a promoverem o PEAT. Ressalta-se 

ainda a importância da EA para as audiências públicas dos 

processos de licenciamento, pois ela pode permitir a 

participação ativa da população afetada pela atividade do 

empreendimento. Desta forma, a educação ambiental tem 

um papel fundamental esclarecer, instigar uma postura 

crítica no licenciamento ambiental. 

 

 

Em conformidade com a temática supracitada, é de 

grande valia a realização da EA no âmbito do licenciamento 

ambiental em prol de um desenvolvimento mais 

sustentável. Cabe, então, investigar os mecanismos por 

meio dos quais a EA acontece.   

 

 

SANTOS, A. P. O. et al. Ética no Licenciamento 

Ambiental. I Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede 

Norte Nordeste de Educação Tecnológica. Natal-RN, 

2006. 
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A Educação Ambiental (EA), surge como uma 

reflexão critica da realidade do sistema educacional 

(VASCONCELLOS, 2002). Este tipo de educação propõe 

um sistema construtivista interdisciplinar, humanizado, 

consolidando a participação dos diversos atores da 

sociedade por meio de um sistema de cooperação, 

contribuindo então para uma relação mais harmoniosa e 

equilibrada entre o homem e a natureza. 

No entanto, por meio de uma nova consciência 

ambiental, a qual desde o início deverá despertar em 

crianças e jovens interesses em desenvolver uma 

comunidade sustentavelmente saudável, a participação dos 

diversos atores da sociedade faz-se fundamental, 

principalmente a participação da escola e dos educadores 

em desenvolverem uma pedagogia mais humanizada 

desencadeando experiências e vivências com intuito de 

fomentar uma consciência do respeito ao próximo e 

consequentemente de um trabalho mais humanizado 

(FREIRE, 1979). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 

efetividade após a inserção dos conceitos de EA na 

população do município em estudo. 

Na elaboração do projeto foi criada uma equipe 

com 30 membros, todos sendo voluntários, com faixa etária 

de 12 a 70 anos. Inicialmente foi aplicado questionário, com 

o intuito de avaliar o grau do conhecimento sobre os 

problemas ambientais do município. 

 

 
Após a aplicação do questionário foi possível 

perceber as deficiências sobre os conceitos que envolve as 

questões ambientais e nos direcionou a elaboração do plano 

de ação. 

Dentre os membros que foram voluntários nesse 

projeto verificou-se distintas ocupações, como: Professores, 

Comerciantes, Produtores Rurais e Alunos do EJA. Com os 

dados do primeiro questionário foi elaborado o plano de 

ação, constituído por palestras, tour ecológica  

nos pontos de interesse (Nascentes, Aterro Controlado e 

outros pontos de Ribeirão). 

Após três meses da aplicação do plano de ação a 

equipe foi submetida a um novo questionário, a efetividade 

desse plano de ação. A partir da análise feita em cima dos 

questionários foram verificados que os professores, devido 

o seu grau de instrução e sua atuação ser na área de 

educação, já disseminam bem a ideia de EA e que de alguma 

forma em sala de aula trabalham com a temática ambiental. 

Quando comparadas as respostas dos dois questionários 

observou-se que não houveram muitas diferenças. 

Na aplicação do primeiro questionário as ocupações 

"comerciantes e os produtores rurais" não tinham muito 

conhecimento sobre as questões ambientais regionais. Após 

a aplicação do segundo questionário foi possível verificar 

uma mudança de pensamento sobre a temática ambiental. 

Entretanto, não foi comprovada a eficiência da educação 

ambiental nesses setores. Esta ineficiência pode ser devido 

alguma falha no plano de ação que aborda o mesmo assunto 

para todas as ocupações e que respectivamente tem níveis 

de conhecimento diferentes em determinadas áreas. A 

ocupação Alunos EJA (Educação de Jovens e Adultos) foi 

a mais efetiva nesse processo de aplicação dos conceitos da 

temática ambiental e a partir da aplicação dos questionários 

nota a grande diferença e mudança de pensamento sobre as 

questões ambientais. 

 

 

Por ser um conceito novo e que envolve diversos 

assuntos complexos e sua escassez em referencial literário, 

pode-se concluir que poucas pessoas do município 

entendem sobre as questões relacionadas ao meio ambiente 

e, consequentemente, não difundiram a educação ambiental 

em seu cotidiano. 
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Por volta da década 1970, as questões ambientais 

emergem em nível mundial, com a defesa da inclusão dos 

problemas ambientais na agenda do desenvolvimento das nações e 

das relações internacionais (LIMA, 1997). 

No Brasil, apesar de as primeiras leis a tratarem de 

recursos naturais serem da década de 1930 (SÁNCHEZ, 2008), a 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) - Lei Federal n°. 

6.938/1981 - é a principal legislação a este respeito (PELIM et al., 

2011), sendo o Estado de Minas Gerais um dos pioneiros a 

institucionalizar a Avaliação de Impacto Ambiental (ALMEIDA, 

2013) e, segundo Florencio (2010), a utilizar a proposição de 

condicionantes a para a concessão e renovação das licenças 

ambientais. 

Dessa forma, é interessante entender a evolução dessa 

regulamentação no Estado de Minas Gerais, analisando como a 

agência estadual atua para manter o equilíbrio entre 

desenvolvimento econômico- social e preservação da qualidade do 

meio ambiente. Assim, o assunto foco deste estudo é fazer uma 

apresentação da evolução do arcabouço legal que norteia   o   

licenciamento   e   a   AIA   neste    Estado. 

 
Segundo Branco (1984), as agências ambientais são 

criadas nos Estados do Sul-Sudeste, na segunda metade da década 

de 1970, objetivando controlar os excessos em termos de poluição 

ambiental, porém começando a agir efetivamente em termos de 

licenciamento ambiental no começo da década de 1980. 

A estrutura da agência ambiental mineira começa a 

desenvolver-se em 1976, sofrendo alterações até os anos atuais, 

sendo uma das mais importantes em 2006, em que surgemas 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SUPRAMs), demonstrando um 

caráter de descentralização da gestão ambiental no Estado. 

Segundo Viana e Bursztyn (2010), a decisão de regionalizar o 

sistema ambiental foi um acerto, estimulando a regularização, o 

controle ambiental e social, a participação da sociedade e a 

interiorização das diretrizes. 

Em relação às normatizações das questões ambientais, 

teve-se em 1954 a Lei Estadual nº 1.197 na qual o Governo do 

Estado se dispõe a auxiliar empresas interessadas em reflorestar 

áreas inaproveitadas, porém sem relacionar as atividades 

econômicas com os recursos naturais, o que ocorrerá somente na 

década de 1980 com a Lei Estadual 7.772/1980 e o Decreto 

Estadual nº 21.228/1981, que dispõem sobre a proteção, 

conservação e melhoria do meio ambiente. 

A década de 1990 é marcada pela regularização de várias 

questões pontuais, entretanto, a normatização dessas atividades 

surgiu em 2004 com a Deliberação Normativa  

 

(DN) do COPAM 74 estabelecendo critérios para classificação, 

segundo o porte e potencial  poluidor, de empreendimentos e 

atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de Licença 

Ambiental, vigente até hoje, apesar de que em julho de 2017 foi 

aberta consulta pública para reformulação dessa DN, destacando a 

inclusão de critérios locacionais para determinar o potencial 

poluidor do empreendimento, um avanço na direção  da 

preservação de ambientes sensíveis. 

Com o Decreto Estadual nº 44.844/2008 o Estado 

estabelece normas para licenciamento e procedimentos de 

fiscalização, sendo alterado recentemente pelo Decreto Estadual nº 

47.137/2017, acompanhando a Lei Estadual nº 21.972/2016, que 

prevê o licenciamento concomitante para algumas atividades. 

 

A preocupação com as questões ambientais é recente no 

Brasil e, consequentemente, no Estado de Minas Gerais, refletindo 

na sua normatização. Por esse fator, destacam-se as inúmeras 

mudanças estruturais da SEMAD nas últimas três décadas e a 

reformulação da DN 74/2004, podendo possibilitar um ganho para 

a gestão de áreas sensíveis. Porém, apesar do amadurecimento da 

legislação ambiental no Estado, o licenciamento concomitante e a 

proposta de simplificação dos processos para algumas atividades 

trazem preocupações sobre a manutenção do equilíbrio ambiental 

do Estado de Minas Gerais. 
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A energia elétrica tem se tornado cada vez mais um 

bem de consumo essencial para as sociedades modernas, 

suas atividades e interconexões sejam na área produtiva, 

tecnológicam intelectual ou recreativa. Neste sentido a 

preocupação se volta ao aumento cada vez mais acentuado 

do consumo e da demanda por eletricidade, assim, ganha 

ainda mais destaque o enfoque na eficiência energética, na 

busca por uma obtenção e utilização inteligente e eficaz, 

atrelada aos pressupostos do desenvolvimento sustentável. 

Nesta perspectiva torna-se relevante a necessidade 

do setor elétrico de incorporar sistemas de monitoramento e 

previsão do tempo e do clima para melhorar seu 

planejamento e gestão. Esta análise se mosta muito 

importante considerando que 81% da matriz energética 

brasileira se concentra em hidrelétricas, sendo que as 

mudanças climáticas têm interferido cada vez mais nesse 

processo de produção de energia elétrica (PEREIRA 

FILHO, 2015). O objetivo do trabalho foi observar o 

comportamento dos dados climáticos de Uberlândia-MG, 

no período de 18 de dezembro de 2002 a 31 de março de 

2017. 

 

 
Este estudo apresenta uma avaliação estatística de 

dados dados meteorológicos (precipitação, temperatura, e 

umidade relativa do ar, e radiação solar) no período de 18 

de dezembro de 2002 a 31 de março de 2017. 

As informações foram disponibilizadas pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com a 

colaboração do Laboratório de Climatologia do Instituto de 

Geografia (IGUFU) da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), referenteà Estação Meteorológica Automática 

(EMA) de Uberlândia/MG. A estação apresenta altitude de 

869m; Latitude 18°55’S; Longitude – 48°15’W. 

No gráfico 1 é mostrado o comportamento para a 

média da precipitação que será utilizado na análise de 

correlação das médias de consumo de energia elétrica, na 

UFU, campus Santa Mônica, no referido período. 

 

Para a variável precipitação conclui-se que: i) a 

precipitação média acumulada anual foi de 1.325,21mm;  ii)  

a média mensal é de 110,43mm e; iii) a constância de meses 

com menores medias de precipitação representa 41,67% dos 

meses do ano, sendo 5 meses (maio, junho, julho, agosto e 

setembro), e os meses  com  as maiores médias de 

precipitação, representam 25%, 3 meses (novembro, 

dezembro e janeiro). Esta distribuição de frequência vem 

comprovar as características climáticas da região que 

apresentam o verão úmido e inverno seco. 

 

 

PEREIRA FILHO, A. J. Análise da escassez hídrica 

brasileira em 2014. Revista USP, p. 125, 2015. 

 

 

Gráfico 1- Curva da precipitação média geral por mês (mm). 
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O Projeto Sala Verde é uma proposta do Ministério 

do Meio Ambiente coordenado pelo Departamento de 

Educação Ambiental, que propõe a implantação de espaços 

não formais de ensino com o objetivo de incentivar esses 

locais a agirem como centros de informação e de formação 

ambiental (MMA, 2017). 

A implantação da Sala Verde pode ocorrer em 

instituições privadas ou públicas com disponibilização de 

espaço físico para desenvolvimento das atividades, além 

disso, é de suma importância o engajamento nas questões 

ambientais de forma dinâmica e intensa (MMA, 2017). 

Atualmente, são 358  salas  espalhadas pelo 

território nacional, porém para a implantação é necessário 

se inscrever por meio de editais e realizar a confecção do 

Projeto Político Pedagógico, que descreve os recursos que 

serão usados e quais ações poderão ser desenvolvidas por 

essa sala (MMA, 2017). 

A partir disso, o objetivo da Diretoria de 

Sustentabilidade da UFU foi; 1) conhecer as salas verdes já 

existentes no município de Uberlândia, levando em 

consideração como são desenvolvidas as ações nesses 

locais; 2) Propor e implementar uma Sala Verde dentro da 

UFU. 

 

 
Existem três salas no município e são eles: Sala 

Verde Dr. Kerr (Parque Siquierolli); Sala Verde dos 

Educadores Ambientais (Parque Santa Luzia); Sala Verde 

do IFTM. 

Com a visita nas Salas Verdes pudemos identificar 

uma problemática, essas Salas não estão sendo dinâmicas e 

desenvolvendo ações como eventos que integram a 

comunidade, estão apenas exercendo o papel de 

“Bibliotecas Verdes”. 

Portanto, inferimos que as Salas Verdes não 

precisam apenas de um local físico bem estruturado, mas as 

metas e ações propostas no Projeto Político Pedagógico de 

cada sala precisam ser executadas e avaliadas, com  

 

 

vista a promover um fluxo contínuo de atividades para 

sensibilização socioambiental.  

 Com base na visitação e nas pesquisas sobre as 

Salas Verdes foi possível idealizar uma Sala Verde para a 

UFU, onde o projeto político pedagógico será pautado nos 

três pilares da Universidade, o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

A Sala Verde da UFU contará com o apoio e 

engajamento dos estagiários que já desenvolvem ações na 

Diretoria de Sustentabilidade, sendo uma equipe 

multidisciplinar a qual conta com alunos dos cursos de 

Biologia, Jornalismo, Engenharia Ambiental e Geografia. 

Com isso será possível o envolvimento da 

comunidade como um todo, atingindo o público alvo de 

todas as idades e setores sociais através de ações práticas 

que serão pensadas e desenvolvidas cada vez para um tipo 

de público. 

 

Figura 1- A) Sala Verde Dr. Kerr. B) Sala Verde dos 

Educadores Ambientais. 

 

 

Podemos concluir que as Salas Verdes não devem 

funcionar apenas como um espaço onde há livros, mas sim 

como um espaço de interação e engajamento da sociedade 

frente às questões ambientais, para isso devemos contar não 

apenas com um bom projeto político pedagógico que 

contemple além de ações práticas e eventos o cumprimento 

do previsto nas metas e objetivos com o envolvimento de 

uma equipe bem capacitada e com vontade de fazer a 

diferença. 

 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 

Disponível em: < http:/www.mma.gov.br/educação-

ambientaleducomunicacao/salas- verdes#oprojeto> Acesso 

em: out/2017.
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Um dos desafios da sociedade contemporânea é 

planejar e propor alternativas sustentáveis na produção de 

alimentos para uma população estimada de 9 bilhões em 

2050, em uma projeção média, de acordo com a Divisão de 

População da Organização das Nações Unidas-ONU. 

Apesar do crescimento significativo na produção de 

alimentos para suprir a explosão populacional nos últimos 

50 anos, novos métodos de produção de alimentos devem 

ser propostos. As alternativas para melhorar a produção é o 

aumento de áreas cultivadas ou no aumento de 

produtividade por área, com investimento no manejo das 

culturas (Larriba et al., 2015), uso de pesticidas e 

fertilizantes, melhoramento genético (Ahmad et al., 2012; 

Mannion e Morse, 2012), uso de biofertilizantes ou 

promotores do crescimento vegetal. 

Alguns fungos endofíticos promovem o 

crescimento vegetal por meio da redução de estresses 

sofrido pela planta, agindo no combate à pragas e doenças e 

sintetizando fitohormônios. Assim, podem ser utilizados 

para aumento da produção vegetal, inclusive em 

recuperação de áreas degradadas ou poluídas. Neste 

contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o 

desenvolvimento do feijoeiro e da soja sob aplicação de 

cinco isolados fúngicos: Beauveria bassiana, Metarhizium 

sp., Pochonia chlamydosporia, Purpureocillium lilacinum e 

Trichoderma sp. 

 

 
Um latossolo vermelho típico argiloso  foi coletado 

para montagem dos vasos e semeadura de feijoeiro 

(Phaseolus vulgaris) e soja (Glycinemax) sob dois 

tratamentos: (1) inóculo dos cinco isolados fúngicos e (2) 

controle sem inoculação. No tratamento inoculado, os 

fungos foram aplicados nas sementes e posteriormente na 

parte aérea por meio de pulverizações a cada 28 dias. 

A quantidade de esporos nas suspensões aplicadas 

foi de 1,105 x 107 mL-1 para Beauveria bassiana, 1,22 x 107 

mL-1 para Metarhizium sp., 0,345 x 107 mL-1 para Pochonia 

chlamydosporia, 0,65 x 106 mL-1 para Purpureocillium 

lilacinum e 1,53 x 107 mL-1 para Trichoderma sp. Nas 

sementes, aplicaram-se 10 mL da suspensão de esporos para 

cada 100 gramas de semente. As aplicações foliares foram 

no volume de 10 mL por planta da mesma suspensão. Após 

a germinação, foram deixadas 2 plantas por vaso. Na época 

do florescimento, analisaram-se a massa fresca e seca da 

parte aérea e das raízes, além do número e peso de nódulos 

em soja. As médias foram submetidas a análise de variância 

e Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. O 

delineamento utilizado foi o inteiramente casualisado, com 

seis repetições. 

 Em feijoeiro inoculado, a massa fresca parte aérea 

foi 20,62 % maior, a massa fresca de raízes 105,33 % maior, 

e a massa seca raízes foi 58,47 % maior em relação ao 

controle não inoculado (p<0,05). Na soja, a inoculação dos 

isolados fúngicos aumentou significativamente a massa 

seca das raízes em 68,23 %, a massa fresca das raízes em 

31,25 % e a massa seca dos nódulos em 34,93% quando 

comparado ao controle não inoculado (p<0,05). 

 

 

A inoculação dos cinco isolados fúngicos 

promovem o crescimento de feijoeiro e soja em casa-de- 

vegetação, principalmente o desenvolvimento de raízes. 
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Os microrganismos do solo participam de cerca de 

quase todos os processos que ali ocorrem, e estão associados 

principalmente a rizosfera em uma relação de 

interdependência com a vegetação, além disso, são 

reconhecidos como sensíveis indicadores da saúde dos solos 

naturais e agrícolas. A microbiota do solo, pode ser afetada 

pelos pesticidas químicos utilizados no combate de 

organismos patógenos das culturas agrícolas, já que estes 

produtos possuem baixa seletividade, atingindo outros 

organismos além dos alvos (GIANFREDA E RAO, 2008). 

O objetivo do trabalho foi analisar o efeito do nematicida 

Cadusafós sobre os microrganismos do solo ao longo do 

tempo, por meio da respiração basal microbiana. 
 

Após coleta de solos arenoso e argiloso 

representativos da região do Cerrado do estado de MG, os 

mesmos foram submetidos a dosagens crescentes de um 

Nematicida Cadusafós específico. A respiração microbiana 

foi determinada por medição do CO2 liberado e captado com 

NaOH, em um período de 40 dias, com leituras periódicas. 
 

  O acumulado das respirações foi calculado ao final 

dos 40 dias de análises, conforme os gráficos 1 e 2. Para os 

dois solos amostrados, foi verificado que a adição do 

Nematicida Cadusafós não modificou a atividade 

metabólica dos microrganismos, pois os tratamentos não 

mostraram diferenças significativas quando comparados ao 

controle, e as quantidades de C-CO2 mineralizado tiveram 

médias parecidas para todos os tratamentos. Estes 

resultados estão de acordo com outros estudos com 

diferentes pesticidas (ARAÚJO et al., 2003; VIEIRA et al., 

2006).  
 

Gráfico 1- Respiração Microbiana de Solo Arenoso em 

função das doses de Cadusafós adicionadas. 

 

Gráfico 2. Respiração Microbiana de Solo Argiloso em 

função das doses de Cadusafós adicionadas. 

 
 

 

Os resultados mostraram que o Nematicida 

Cadusafós não altera a atividade microbiana dos solos 

analisados em função de sua respiração, porém muita 

investigação ainda é necessária para conhecer seus reais 

efeitos sobre a atividade e diversidade da comunidade 

analisada.   
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Considerando os diversos recursos fornecidos pela 

natureza, a água é considerada o mais importante aos seres 

vivos. Em virtude de seu valor inestimável, as nascentes 

devem ser tratadas com cuidado todo especial para que não 

venha a ocorrer sua degradação ou que a mesma seque, e 

medidas no sentido de preservá-las devem ser preocupações 

constantes em nosso meio, uma vez que buscam a garantia 

da sobrevivência tanto humana quanto de plantas e animais. 

Um exemplo para retratar os impactos negativos 

em áreas de nascente na cidade de Uberlândia foi o trabalho 

de Gomes, Melo e Vale (2005): de 16 nascentes urbanas 

avaliadas segundo seus aspectos macroscópicos de 

qualidade (cor da água, odor, proximidade com residência 

ou estabelecimento, tipo de área de inserção, dentre outros), 

50% encontram-se em um grau de preservação ruim ou 

péssimo. 

O presente trabalho realizado teve como objetivo 

identificar as possíveis atividades causadoras de impactos 

em três nascentes urbanas da cidade de Uberlândia/MG e 

propor soluções para a recuperação das mesmas, buscando 

avaliar seu estado de preservação em 2016/2017, identificar 

as possíveis atividades causadoras de impacto e, caso estas 

nascentes estejam degradas, propor soluções para sua 

recuperação, tendo como instrumento para a classificação a 

metodologia usada por Gomes, Melo e Vale (2005). 

As três nascentes escolhidas para a realização do 

projeto foram: 1 - Nascente do Curso D'água Óleo (Bairro 

Luizote de Freitas), 2 - Nascente do Curso D'água Óleo 

(Bairro Jardim das Palmeiras) e 3 - Nascente do Curso 

D'água Guaribas (Bairro Canaã). 

 

 
A partir das análises de cada uma das nascentes e 

seu grau de degradação, foi possível diagnosticar o estado 

das mesmas na época de seca do município de 

Uberlândia/MG. 

Foi possível perceber que não ocorreram 

mudanças na nascente do Curso D'água Óleo (Bairro 

Luizote de Freitas), o que demonstra que não houve 

nenhuma ação no sentido de preservação ou conservação do 

local. Já as nascentes do Curso D"água Óleo (Bairro Jardim 

das Palmeiras) e do Curso D'água Guaribas (Bairro Canaã), 

que anteriormente estavam na classe E (Grau de 

preservação - péssima) segundo Gomes, Melo e Vale 

(2005), apresentaram melhorias em suas pontuações. 

Melhorias estas devido ao cercamento da área, menor 

presença de lixo e poluição ao redor e menos contato com 

humanos e animais.  

No decorrer das visitas realizadas durante o 

presente trabalho, foi possível perceber que a principal 

forma de degradação ou deterioração de todas as nascentes 

é proveniente de alguma atividade antrópica, desde descarte 

de lixo em local inadequado, despejo de esgoto não tratado 

nas nascentes, até restos de plástico, dentre outros. 

 

 

Como estão inseridas no meio urbano, as três 

nascentes estudadas necessitam de grande atenção. 

Comparadas com o trabalho de Gomes, Melo e Vale 

(2005)1, as nascentes do Curso D'água Guaribas (Bairro 

Canaã) e do Curso D"água Óleo (Bairro Jardim das 

Palmeiras) apresentaram uma melhora, mas mesmo assim 

precisam de uma maior proteção para não degradarem 

mais. A nascente do Curso D"água Óleo (Bairro Luizote 

de Freitas) não apresentou melhora na sua qualidade, 

sendo esta a nascente mais degradada e que necessita de 

mais atenção e cuidados para não vir a desaparecer. Esta 

última nascente será tema de um futuro projeto, visando a 

tentativa de recuperar ou minimizar os impactos antrópicos 

que estão contribuindo para sua degradação. 
 

GOMES, P. M.; MELO, C.; VALE, V. S. Avaliação dos 

impactos ambientais em nascentes na cidade de 

Uberlândia-MG: análise macroscópica. Sociedade & 

Natureza, v. 17, n. 32, p. 103-120, 2005. 
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Ribeirão Gangorras. 

 
O conceito de degradação tem sido associado aos 

efeitos ambientais considerados  negativos ou adversos que 

decorrem de atividades ou intervenções humanas. 

Raramente o termo se aplica às alterações decorrentes de 

fenômenos ou processos naturais (TAVARES, 2008), sendo 

a ação antrópica a principal responsável pelo processo de 

degradação na microbacia do Ribeirão Gangorras, situada 

no município de José Gonçalves de Minas/MG. 

Nos últimos anos, devido o uso  exacerbado da 

água e a alta degradação das nascentes, comprometeram a 

vazão do  ribeirão, mudando sua classificação de rio perene 

para intermitente. 

O presente trabalho tem como objetivo identificar 

as possíveis áreas degradadas do ribeirão Gangorras e 

propor medidas de recuperação para esta  microbacia, 

utilizando o diagnóstico ambiental da situação atual 

realizado no mês de agosto no período  de 07 à 10/08/2017.  

Este diagnóstico é referente à nascente localizada 

a montante do ribeirão na comunidade do Ribeirão 

Pequeno, nascente localizada na comunidade do Brejo e das 

bordas do ribeirão em área urbana. Para conseguir 

identificar os fatores de degradação foram utilizados 

questionário e registros fotográficos. 

 

 
A área de estudo, em sua origem, era formada 

quase que em sua totalidade pelo bioma cerrado, que é 

caracterizado pela presença de vegetação 

predominantemente lenhosa e arbustiva. No entanto, hoje a 

área detém uma quantidade mínima desta vegetação nativa, 

devido a retirada dessa vegetação pela ação antrópica 

regional e agricultura local. Além disso, foi possível 

identificar o tipo de solo da região, diagnosticado por ser 

muito intemperizado e com pequena reserva de nutrientes 

para as plantas. 

 

Os fatores de degradação dessas áreas implicam na 

qualidade ambiental e saúde da população local. A captação 

de água sem outorgas nas nascentes e no decorrer do 

ribeirão, o conflito de água pelos produtores rurais, poluição 

de origem agrícola, a disposição inadequada de  

resíduos sólidos, o assoreamento do rio devido as práticas 

de loteamento, falta de proteção das nascentes, o despejo 

inadequado de efluentes domésticos (favorecendo o 

processo de eutrofização) e as construções civis irregulares 

em torno do ribeirão são fatores que estão prejudicando o 

lençol freático e a preservação do meio ambiente, afetando 

a qualidade ambiental do município e a qualidade física, 

química e biológica do solo. 

 

 

 

Diante do diagnóstico ambiental realizado, conclui-

se que somente  as  sucessões naturais demorariam anos 

para resolver essa situação, visto que a área da microbacia 

encontra-se muito degradada e erodida, necessitando-se de 

um planejamento ambiental da área e ações mitigadoras a 

fim de amenizar os fatores de degradação e, com isso, 

ocorrer a recuperação dessas áreas. 
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Logística reversa. Países em desenvolvimento. 

Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos -REEE são 

produtos eletroeletrônicos descartados pelos usuários. Estima-se 

que de 50 a 80% dos REEE destinados à reciclagem nos EUA 

sejam exportados para países em desenvolvimento, embora tal 

ação seja ilegal na maioria desses países. Nestes a reciclagem é 

feita principalmente nos setores informais, onde são utilizadas 

tecnologias primitivas. Esses resíduos, quando não gerenciados de 

maneira adequada, podem causar impactos ao ambiente e à saúde 

humana (BHUTTA, K.S.; ADNAM, O.; XIA OZHE, Y., 2011). 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi realizar um 

levantamento bibliográfico sobre as diretrizes que definem as 

tendências na gestão de REEE no Brasil e no exterior. 

 

 
Com o intuito de selecionar os países que mais foram 

abordados quanto ao tema REEE, utilizou- se a plataforma de 

pesquisa “Web of Science”. As palavras-chave da busca foram: e-

waste, waste electronic and electrical equipment, WEEE, 

electronic waste, e o período de publicação de 2010 a 2017. A 

busca, realizada em outubro de 2017, resultou em 5138 artigos que 

foram ordenados por relevância e selecionados os 500 primeiros. 

China foi o país que apresentou o maior número de publicações, 

selecionado então para ser objeto deste estudo, juntamente com o 

Brasil. Na figura 1 é apresentado o número de artigos retornados 

dessa busca. 

 

Figura 1- Quantidade de artigos publicados sobre REEE em 

diferentes países, em escala logarítmica. 

 
No Brasil, foi imposta a logística reversa pela lei Nº 

12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Em janeiro de 2013, o Ministério do Meio Ambiente publicou 

edital de chamamento de fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes de produtos eletroeletrônicos para elaboração de 

proposta de Acordo Setorial visando a implantação de sistema de 

logística reversa de abrangência nacional para esses produtos. Em 

2014 foi recebida a proposta unificada, porém este processo ainda 

aguarda consulta pública, não tendo acordo assinado (SINIR, 

2017). A principal destinação que os consumidores brasileiros dão 

aos REEE é a doação, e não é feita a completa reciclagem desses 

resíduos no país (OLIVEIRA; BERNARDES; GERBASE, 2012). 

Na China, os problemas que dificultam a gestão de REEE 

são a presença relevante de importação ilegal de resíduos e a 

predominância da reciclagem informal. Consciente dos problemas 

ambientais e sociais gerados pelo setor informal, o governo chinês 

criou políticas, leis e regulamentos para tentar controlar esse setor 

e incentivar o setor formal (YU et al., 2010). As dificuldades na 

efetivação desses regulamentos são a falta de fiscalização, atração 

pelo trabalho no setor informal, importância econômica local da 

reciclagem informal e o comportamento da população (YU et al., 

2010; WANG; GUO; WANG, 2016). 

 

 

Para melhoria na gestão dos REEE no Brasil e na China, 

é necessário investir em fiscalização e conscientização. Além 

disso, o acordo setorial do Brasil deve ser firmado, e na China é 

necessário que haja controle efetivo do setor informal de 

reciclagem. 
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A contínua extração de metais para produção de 

bens de consumo e novas tecnologias tem levado à exaustão 

de minerais da crosta terrestre, gerando consequências 

prejudiciais ao meio ambiente.  

Os minerais extraídos são bastante utilizados na 

produção de tecnologias e fontes de energia, entre elas as 

baterias do tipo íons-lítio. Apesar do progresso tecnológico 

atual, essas baterias ainda representam um problema 

ambiental, principalmente por causarem a contaminação do 

solo e lençóis freáticos devido ao descarte incorreto e a falta 

de tratamento para os resíduos dos materiais tóxicos 

componentes das mesmas. As baterias íons lítio são 

formadas por duas partes principais: ânodo, formado por 

grafite litiado (LiC6), e cátodo, por cobaltato de lítio 

(LiCoO2). Para tratar e reaproveitar o resíduo gerado dessas 

baterias, uma técnica que vem sendo desenvolvida é a 

biolixiviação, processo extrativo catalisado por bactérias, 

que promovem dissolução de minerais, com posterior 

recuperação do metal de interesse.  

Acidithiobacillus ferrooxidans é um 

microrganismo quimiolitotrófico, acidófilo, aeróbio, 

classificado como Gram-negativo. Adquire energia para 

fixar CO2 atmosférico, e realizar outras funções 

metabólicas, através da oxidação de íons ferrosos e da 

redução de compostos do enxofre. Tem temperatura ótima 

de crescimento entre 30 ºC e 35 ºC (mesófila) e faixa de pH 

ideal entre 1,8 e 2,5 A. ferrooxidans possui ainda boa 

tolerância às elevadas concentrações de íons metálicos, o 

que é muito útil para os processos de biolixiviação.  

  O presente trabalho teve como objetivo investigar 

a eficiência da biolixiviação do LiCoO2, extraído de baterias 

íons lítio, pela ação de A. ferrooxidans, com destaque na 

recuperação do cobalto, comparando a eficácia da 

biolixiviação pelo controle e monitoramento do pH dos 

meios 9k e T&K (TUOVINEN & KELLY, 1973), 

utilizando FeS2 (pirita) como fonte de energia para 

crescimento da bactéria. 

 
Para avaliar a biolixiviação foi verificada a 

influência: do pH das soluções, por monitoramento e 

controle (com a adição de ácido clorídrico (HCl) a cada 5 

dias durante os 30 dias do processo); dos meios de 

crescimento 9K e T&K e do tempo de biolixiviação. 

Os resultados sugerem que apesar de com utilização 

do meio 9K ocorrerem taxas maiores de biolixiviação, isso 

pode ter sido causado pelo controle de pH, por adição de 

HCl e não pelo metabolismo natural da bactéria. Com o uso 

do meio T&K houve variações de menor intensidade 

durante o tempo do experimento em comparação ao meio 

9k. O monitoramento de pH do meio T&K evidenciou taxas 

de biolixiviação crescentes e máximo de 27% de cobalto 

recuperado, conforme exposto no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1- Variação da porcentagem de cobalto biolixiado por A. 

ferrooxidans nos meios T&K e 9K em função do tempo de 

biolixiviação com controle e monitoramento do pH. 

 
A bactéria A. ferrooxidans apresentou resultados de 

biolixiviação do cobalto mais estáveis e confiáveis em meio 

T&K com monitoramento de pH, em comparação com o 

meio 9K. 

 

Durante os 30 dias de experimento, em meio T&K, 

a A. ferrooxidans foi capaz de manter o pH mais próximo 

da faixa ideal e ocorreram taxas de biolixiviação mais 

estáveis, inferindo uma boa capacidade de dissolução do 

cobalto. O controle de pH no meio 9K não foi promissor ao 

processo biolixiviativo, visto que gerou interferências no 

equilíbrio estabelecido pelos microrganismos, apesar de 

apresentar taxas maiores de cobalto biolixiviado. 
 

TUOVINEN, O. H.; KELLY, D. P. Studies on the growth 
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measures of growth. Archives of Microbiology, v. 1, p. 

205-210, 1973.
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O crescimento da população junto ao aumento do 

consumo traz consigo um antigo impacto ambiental, social 

e econômico: a geração de resíduos sólidos. Mesmo sendo 

uma produção inevitável, o seu descarte pode ser 

ambientalmente adequado ou minimizado, para que as 

consequências não se tornem irreversíveis. Há algumas 

décadas, houve conscientização dos indivíduos sobre esse 

problema, surgindo leis nos países para regularizar a 

destinação dos resíduos. No Brasil (2010), apenas em 1999 

iniciou-se uma discussão que contribuiu para a aprovação 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

A PNRS obriga os fabricantes de determinados 

produtos a implantarem sistemas de logística reversa e 

destinação ambientalmente correta das mercadorias e 

embalagens após o término da sua vida útil. Um material 

contemplado nesta lei é o pneu inservível, Inciso III do Art. 

33 da Lei nº 12,305/10. 

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

dispõe de 155 veículos oficiais em 2016, segundo o Setor 

de Controle de Veículos, sendo assim, classificada como 

uma geradora de resíduos pneumáticos. O presente trabalho 

propõe verificar se há regularização no destino dos pneus 

que a instituição retira do seu Almoxarifado. E se há 

necessidade de criar um indicador para ajudar no controle 

de entrada e saída do mesmo. 

 

 
Os pneus inservíveis da UFU possuem destinação 

regularizada desde 2013, através do cadastro na Prefeitura 

Municipal de Uberlândia, em parceria com o Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ), que recolhe esses resíduos, 

por designação de saúde pública, a fim de evitar os 

potenciais criadouros para proliferação larvária. Logo a 

destinação ambientalmente correta oferecida pela CCZ é a 

entrega do material à Reciclanip, empresa criada pelas 

grandes indústrias pneumáticas brasileiras que oferecem 

destinação aos pneus. 

A partir dos dados obtidos pela Almoxarifado e das 

documentações da CCZ, nos anos de 2013 a 2015, criou-se 

um indicador entre a razão dos pneus liberados pelo 

Almoxarifado e os pneus recolhidos pela Zoonose, sendo 

que o desempenho ideal é a aproximação da razão ao 

número 1, independente da quantidade fornecida por ano. 

 

Gráfico 1- Modelo ideal de razão comparado ao modelo 

real. 

 
 

Os resultados evidenciam a necessidade de um 

controle mais efetivo dos pneus usados na manutenção da 

frota oficial da UFU. Uma ação de controle que pode ser 

implantada é a devolução do pneu inservível ao 

Almoxarifado no momento em que a garagem retirar um 

novo do estoque. 

Assim, espera-se minimizar os possíveis desvios 

evidenciados pelo indicador, contudo, vale ressaltar que 

este indicador ganha consistência com a apuração de um 

período mais longo, uma vez que a confrontação de 

aquisição e descarte tem temporalidades diferentes. 

 

 

A destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

pneumáticos gerados pela frota oficial da UFU existe, 

porém há necessidade de promover adequação na 

quantidade de pneus liberados para a manutenção dos 

veículos pelo Almoxarifado e o recolhido pela CCZ, com 

vistas a implementar a logística reversa dos resíduos da 

instituição. 
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A tecnologia se torna cada vez mais presente no 

dia a dia de cada um, e o rápido avanço e substituição das 

tecnologias existentes fez com que seja necessária uma 

grande quantidade de fontes de energia para o uso desses 

recursos.  

A grande parte dessas fontes de energia utilizadas 

são baterias que em sua maioria são do tipo íons-lítio. Esses 

contínuos avanços tecnológicos ainda não foram capazes de 

abranger a problemática ambiental que essas baterias 

trazem, que basicamente se referem à má gestão dos 

resíduos, que podem causar a contaminação do solo e 

lençóis freáticos por metais pesados.  

As baterias de íons-lítio são compostas por duas 

partes principais: ânodo, composto por grafite litiado 

(LiC6), e cátodo, por cobaltato de lítio (LiCoO2). Uma 

forma para tratar e reutilizar os resíduos gerados é a técnica 

biohidrometalurgia, ou também conhecida como 

biolixiviação. Este processo utiliza de bactérias como 

catalasidores para promover a dissolução dos minerais que 

compõe a bateria, e posteriormente a recuperação do 

mineral de interesse.  

Acidithiobacillus thiooxidans é uma bactéria 

mesófila de crescimento ótimo em torno de 30º e acidófilas 

estritas, tolerando maiores concetrações de ácido sulfúrico 

que as outras bactérias realizadoras do mesmo processo, é 

uma das espécies mais utilizadas na biolixiviação e possuem 

ótimos resultados.Assim, o objetivo do presente trabalho foi 

investigar a eficiência da biolixiviação do cobaltato de lítio 

extraído de baterias, por meio da bactéria A. thiooxidans, 

com ênfase na recuperação de cobalto, por comparações do 

processo pelo uso de FeS2 (pirita) como fonte de energia e 

os meio T&K (Tuovinen & Kelly, 1973) e 9K. 

 

 
Para avaliar eficiência da biolixiviação entre os dois 

meios, foi feito o cultivo da bactéria durante 30 dias com 

medição do pH a cada 5 diasO meio T&K que difere do 

meio 9K pelas concentrações de sulfato de amônio 

((NH4)2SO4), fosfato dipotássico (K2HPO4) e sulfato de 

magnésio (MgSO4) e pela ausência de cloreto de potássio 

(KCl) e nitrato de cálcio (Ca(NO3)2).    

A fim de verificar a eficiência do processo 

biolixiviativo nestes meios já bastantes conhecidos, foram 

realizados o estudo em ambos.  

No gráfico 1 são mostrados as porcentagens de 

cobalto biolixiviado de cada meio de cultivo onde foi 

realizada o monitoramento de pH.     

 

Gráfico 1- Variação da porcentagem de cobalto biolixiado 

por A. thiooxidans nos meios T&K e 9K em função do 

tempo de biolixiviação.    

 
 

 

As taxas de cobaltato biolixiviado foram maiores 

com a utilização do meio T&K e como a curva de 

biolixiviação não apresentou estabilização após os 30 dia de 

experimento pode inferir que com a prorrogação do tempo 

de processo seria possível aumentar ainda mais a quantidade 

de cobaltato biolixiviado. Dessa forma a utilização da A. 

thiooxidans como catalisadora para promover a dissolução 

do cobalto é promissora, principalmente pelos melhores 

resultados que ainda se pode conseguir. 

 

 

TUOVINEN, O. H.; KELLY, D. P. Studies on the growth 

of Thiobacillusferrooxidans.Use of membrane filters and 

ferrous iron agar to determine viable number and 

comparison 14CO2 – fixation and iron oxadation as 

measures of growth. Archives of Microbiology, v. 1, p. 

205- 210, 1973.   
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A crescente industrialização, urbanização e o 

aumento do poder aquisitivo da população geram um maior 

consumo e consequentemente maior descarte de resíduos. 

Esta situação é evidente em países emergentes, como Brasil 

e China, onde a melhora na qualidade de vida ocasionou um 

aumento significativo na quantidade de resíduos 

produzidos, o que afeta a destinação final dos mesmos 

(RONG et al., 2015). 

No Brasil, cerca de 42% dos resíduos sólidos ainda 

são descartados em lixões ou aterros controlados, ou seja, 

de forma inadequada de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos - PNRS instituída pela Lei 12.305 de 

agosto de 2010 que institui prazo para o fim dos lixões e 

preconiza que a disposição final seja em aterros sanitários 

(BRASIL, 2010). 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as 

condições dos locais de disposição final de resíduos sólidos 

no município de Tupaciguara/MG a partir do índice de 

qualidade de resíduos – IQR proposto pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Esse índice 

tem como objetivo avaliar as características locacionais, 

operacionais e estruturais das instalações de disposição final 

de resíduos (CETESB, 2015). 

 

 
Para obtenção dos dados foi realizada uma visita 

ao local de disposição de resíduos do município no dia 26 

de janeiro de 2017. Durante a visita foram coletadas 

informações referentes ao local, operação e estrutura. 

Cada critério avaliado apresenta um peso pré-

definido. O cálculo do IQR é fornecido pela soma de todos 

os critérios e posteriormente o valor obtido é dividido por 

10. 

Ao final do levantamento de dados é possível 

enquadrar o local de disposição final como adequados ou 

inadequados. Dessa forma, se o resultado estiver entre 0,0 a 

7,00, a avaliação é considerada como inadequada e se o 

resultado for entre 7,1 a 10,00, as condições são adequadas, 

conforme entendimento adotado por CETESB, 2015. 

No Quadro 1 é apresentada a pontuação referente ao 

local de estudo. 

 

Quadro 1- Pontuação, por item, dos critérios levantados no 

local de estudo. 

ITEM PONTOS 

ESTRUTURA DE APOIO 4 

FRENTE DE TRABALHO 0 

TALUDES E BERMAS 0 

SUPERFICIE SUPERIOR 0 

ESTRUTURA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 0 

OUTRAS INFORMAÇÕES 0 

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 2 

TOTAL 6 

IQR 0,6 

Fonte: Adaptado de Cetesb, 2015 

 

Os itens frente de trabalho, taludes e bermas, 

superfície superior, estrutura de proteção ambiental e outras 

informações não foram pontuados. No item outras 

informações entra critérios como presença de catadores de 

materiais recicláveis, queima de resíduos, presença de aves 

e animais, entre outros, que são observáveis no local de 

estudo. 

 

 

O local de disposição final do município de 

Tupaciguara foi classificado como inadequado para a 

disposição final de resíduos sólidos de acordo com o IQR. 

O IQR se demostra como um bom indicador dos 

pontos que não estão em conformidade com a legislação 

sobre o tema. Podendo ser um instrumento aliado na gestão 

da disposição final de resíduos sólidos. 

 

 

BRASIL. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, 

2010. 

CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 

Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos. São 

Paulo, 2015. 

RONG, L. et al. Assessment of the potential utilization of 

municipal solid waste from a closed irregular landfill. 

Journal of Cleaner Production, v. 142, p. 413-419, 2015. 
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A gestão dos resíduos sólidos é um dos principais 

problemas ambientais a ser enfrentado pelo poder público, 

visto que requer gerenciamento diferenciado para a 

realidade de cada região. Na tentativa de minimizar os 

problemas advindos dessa má gestão dos resíduos, em 2010 

foi instituída pela Lei nº 12.305/10 a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) que contém instrumentos 

importantes para permitir o avanço do país diante dos 

problemas decorrentes do manejo inadequado dos resíduos 

sólidos (BRASIL, 2010). 

A PNRS define que o poder público tem a 

responsabilidade de atuar na minimização de danos ao meio 

ambiente ou à saúde pública relacionados ao gerenciamento 

de resíduos sólidos. Dessa forma, torna-se necessário o uso 

de ferramentas capazes de identificar a sustentabilidade dos 

sistemas de gestão adotados pelos municípios 

(BRASIL,2010). 

Diante disso, o presente trabalho teve como 

objetivo aplicar uma matriz de indicadores de 

sustentabilidade no município de Coromandel – MG, 

podendo assim fornecer informações capazes de auxiliar na 

elaboração de políticas públicas e tomada de decisão do 

município. 

 

 
Os estudos foram realizados no período de agosto de 

2016 a agosto de 2017 sendo divididos em quatro etapas. A 

primeira etapa foi referente à revisão de literatura, a segunda 

à adaptação da metodologia Milanez (2002), a terceira à 

coleta de dados  por meio de entrevista, observação e análise 

documental. Por fim a última fase consistiu na formulação 

de propostas e ações que podem ser aplicadas no município, 

buscando sua sustentabilidade. 

Os resultados estão descritos no Quadro 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os indicadores desfavoráveis e muito desfavoráveis 

representaram 40% e 53,3 % do total de indicadores, 

respectivamente; indicando várias inconformidades na 

GRSU. Entre os ajustes propostos estão parcerias de 

instituições públicas com empresas de compostagem, 

programas de distribuição de composteiras caseiras, 

controle da entrada de pessoas em locais de disposição final, 

criação de novas entidades recicladoras, construção de 

ecopontos, criação de aplicativos de smartphones, criação 

de um Núcleo Especial de Fiscalização,  entre outros.  

 

 

Os indicadores se mostraram uma ferramenta válida 

na avaliação da gestão, pois permitiram avaliar situações 

críticas que devem ser solucionadas. Coromandel ainda 

possui pontos críticos relacionados à GRSU. Na busca da 

sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos, o poder 

público com o uso de instrumentos legais, juntamente com 

a população devem tomar medidas adequadas. 

 

 

BRASIL. LEI Nº 12.305, 2 de Agosto de 2010. Institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Disponível em < www.planalto.gov.br>, Acesso em: 21 

mar. 2016.
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O município de Uberlândia, MG possui um total 

de 1157 condomínios (PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, 

2014) que desde novembro de 2016, depois de sancionada 

a Lei Municipal n° 12378 são responsáveis por promover a 

disposição final ambientalmente adequada dos seus 

resíduos, além de garantir a redução da geração e práticas 

de reciclagem e reutilização. 

Diante disso, torna-se importante identificar o 

nível de conhecimento dos problemas ambientais e 

participação na gestão de resíduos sólidos dos moradores de 

um local onde foi implantado um sistema de gestão de 

resíduos sólidos independente do poder público no 

município de Uberlândia, MG. 

Ao se realizar esse tipo de levantamento torna-se 

mais fácil corresponder às expectativas dos participantes ou 

atender melhor as suas reais necessidades, favorecendo à 

adoção de um comportamento ambientalmente adequado e 

consequentemente contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida de todos. 

 

 
Foi elaborado um questionário com 17 questões 

dividido em três partes com o objetivo de identificar: 

Parte 1: Características da população local referente a faixa 

etária, escolaridade, renda e acesso aos meios de 

comunicação. 

Parte 2: Nível de conhecimento da população local referente 

aos resíduos sólidos. 

Parte 3: A participação da população local na gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos. 

O planejamento amostral foi realizado de acordo 

com GIL, 2008, onde foi identificada a necessidade de 

aplicação do questionário a 67 pessoas do local de estudo, 

que deverá ser finalizado até o dia 31/10/2017. 

Espera-se com a metodologia escolhida identificar 

que fatores como idade, escolaridade e nível 

socioeconômico interfiram no nível de conhecimento 

referente às questões ambientais e também na participação 

no gerenciamento dos resíduos no local. 

Além disso, serão identificadas falhas na gestão e 

gerenciamento aplicado no condomínio em estudo, de 

modo a colaborar com a implementação de práticas 

voltadas às necessidades locais. Com isso, um 

comportamento ambientalmente adequado e 

consequentemente a melhoria da qualidade de vida serão 

incentivados. 

 

 

Espera-se concluir que o maior nível de 

conhecimento esteja associado à alta escolaridade e nível de 

renda e consequentemente à maior participação na gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no condomínio 

com sistema independente do poder público. 

 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São 

Paulo, Atlas, 2008. 

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, Coleta seletiva em 

Uberlândia, 2014. Disponível em: 

http://www.uberlandia.mg.gov.br/2014/secretaria- 

pagina/66/130/secretaria.html Acessado em 20 out. 
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A cultura do café exerce um grande papel 

econômico no Brasil. De acordo com a CONAB (2017) o 

país produziu 45,56 milhões de sacas de café beneficiado no 

ano de 2017. 

A broca-do-café (Hypothenemus hampei) é uma 

das principais pragas da cultura do cafeeiro, acarretando   

perdas   na   produção   e   redução na qualidade   da   bebida,   

atacando   os   frutos   em qualquer estágio de maturação, 

desde verdes até maduros e secos (BARREIRA et al., 1990). 

Para tanto, a necessidade de controle dessa praga é de 

grande importância para a cafeicultura mundial e 

principalmente para o Brasil, que se configura como maior 

produtor e exportador de café no mundo (CONAB, 2017). 

O crescente aumento populacional do H. Hampei e 

a seleção de indivíduos resistentes ao controle químico 

torna indispensavel a adoção de práticas de manejo para 

diminuir focos da praga na lavoura. Desta forma, esse 

trabalho teve como objetivo o levantamento populacional 

do H. hampei na palha residual do café (Coffea arábica), 

utilizando dois estágios de fermentação, em três diferentes 

situações de secagem. 

 

 
A palha de café foi coletada em três propriedades 

distintas na região de Patrocínio-MG, logo após o 

beneficiamento. Posteriormente, foi separada em frações de 

um litro, pesada e transferida para recipientes de plástico 

com medidas 30x30x8 cm, dotados de pequenos orifícios 

para circulação de ar em seu interior, com adição de água 

destilada por meio de borrifações. O recipiente foi fechado 

e mantido em B.O.D., sem fotoperíodo, a 25 ± 1°C, por 24 

horas. Após esse período, indivíduos foram capturados por 

meio de catação manual.   As   análises   foram   realizadas   

em  DIC utilizando palha de café sem fermentação e palha 

fermentada por 60 dias, em três diferentes situações de 

secagem (pré-secagem e secador, apenas secador e em 

terreiro) com cinco repetições totalizando 30 parcelas. Os 

dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F 

(p=0,05). As médias foram comparadas pelo teste Scott-

Knott (p=0,01) (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Comparativo da densidade populacional de H. 

Hampei em diferentes formas de secagem de café. 

 
 

O método de secagem no terreiro mostrou-se 

menos nocivo a H. hampei, apresentando uma densidade 

populacional muito alta se comparado aos métodos que 

utilizam de aquecimento artificial. O estudo demonstrou a 

importância da fermentação da palha de café para reduzir a 

população do H. hampei.   

 

 

Conclui-se que a broca-do-café pode continuar seu 

ciclo de infestação em fruto despolpado e em café 

armazenado, principalmente quando a secagem for 

realizada em terreiro, com o café ainda apresentando 

alguma umidade, permitindo sua sobrevivência. 

 

 

BARREIRA, J.P. et al. Introducción de espécies de 

porasitoides africanos a México para el control biologico de 

la broca del cafe, Hypothenemus hampei (Ferrari) 

(Coleoptera: Scolytidae). Folia Entomologica Mexicana, 

v. 79, n. 3, p. 245-7, 1990. 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. 

Disponível em: www.conab.gov.br. Acesso em 10 de 

outubro de 2017. 
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A discussão, para a formulação de um modelo de 

reforma agrária diferenciando social e ambientalmente, 

tem-se aprofundado nos últimos anos. Nessa perspectiva, 

discute-se a implantação de um modelo menos dependente 

de insumos externos, mais autônomo economicamente e 

menos impactante ao meio ambiente. 

Um dos grandes problemas enfrentados 

principalmente no estágio de implantação do assentamento, 

é a necessidade de cisternas e poços para o acesso a água, 

mas a agricultura que é a principal atividade exercida pelos 

assentados, pode exercer uma grande influência na 

qualidade das águas, podendo causar contaminação 

incluindo metais pesados, nitratos e resíduos de pesticidas 

(NUNES et al., 2012). 

Portanto, A necessidade de aprofundar estudos e 

análises que ressaltam as dificuldades de implementar ações 

que integrem processos participativos e desenvolvimento 

sustentável é necessário para uma busca de melhor 

qualidade do saneamento ambiental nos assentamentos 

rurais. 

O objetivo deste estudo foi analisar as 

propriedades físico-químico da água em função do uso e 

ocupação do solo do assentamento Nova Tangará, 

utilizando o equipamento multiparâmetro HANNA HI9829. 

 

 
A área de estudo foi o assentamento Nova Tangará 

localizada no Km 33 da rodovia BR 497, no município de 

Uberlândia, era uma propriedade privada da empresa de 

reflorestamento Companhia de Integração Florestal (CIF). 

Foram realizadas coletas em pontos previamente 

estabelecidos, levando em consideração poços que ficavam 

no interior dos lotes, córregos e nascentes. 

E os resultados foram apresentados conforme as 

tabelas 1, 2. 

 

Tabela 1- Análise físico-química da água nos córregos. 

 
 

Tabela 2. Análise físico-química da água nos lotes. 

 
 

 

 A partir das análises realizadas, observou-se que 

alguns parâmetros não estão de acordo com a resolução 

CONAMA 357/2005 para as nascentes e córregos e com a 

portaria 2914/2011 para os lotes. Essas alterações não foram 

muito significantes, entretanto deve-se atentar ao fato de 

que se essas alterações continuarem é indícios de processos 

de degradação no local. 

 

 

NUNES, M. L. A. et al. Comprometimento da qualidade 

da água subterrânea por nitratos. Nucleus, v. 9, n. 1, p. 63-

72, 2012. 
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O avanço das tecnologias facilitou  em grande 

escala, o desenvolvimento de estudos envolvendo 

fenômenos geográficos associados e/ou relacionados à 

natureza espacial. Os SIG’s utilizam- se de uma base de 

dados computadorizada que contém informações espaciais 

diversificadas, para fins didáticos, de pesquisa acadêmica 

ou aplicações profissionais e científicas nos mais diversos 

ramos das geociências. (Teixeira et al., 1992). No Brasil a 

maioria das aplicações, vinculadas às tecnologias de 

informação geográfica, se associam “a gestão municipal, ao 

meio ambiente, ao planejamento estratégico de negócios, ao 

agronegócio e, a concessionárias e redes”. (ROSA, 2011, 

p.98). 

Neste sentido o objetivo do referido trabalho é 

apresentar os impactos gerados nas áreas verdes pela 

expansão urbana na cidade de Patos de Minas (MG) através 

do NDVI executado pelo software QGIS. 

 

 
Os mapas de Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) apresentaram o vigor vegetativo da 

área urbana de Patos de Minas. O resultado varia de -1 a 1, 

sendo que, quanto mais próximo de 1 maior será o vigor 

vegetativo e mais próximo de -1 maior será a ausência da 

vegetação. 

A partir, das imagens do Landsat 5/8 dos anos de 

1987, 1997, 2007 e 2017, sendo as mesmas adquiridas 

dentro de mesmo período sazonal, identificamos que com o 

passar dos anos e com o intenso processo de expansão 

houve uma reconfiguração no NDVI, o que indica a 

diminuição das  áreas verdes  e  consequentemente  a 

alteração microclimática. Podemos observar a alteração nas 

áreas vegetadas na imagem 1. 

 1987 – Observamos que a região central (onde teve 

inicio o processo de urbanização) o índice se apresenta 

mais próximo de -1. 

 

 

 

 

 

Imagem 1- NDVI Patos de Minas 1987, 1997, 2007 e 2017.  

 
Fonte: Castro, 2017. 

 

• 1997 – O NDVI foi o que menos se aproximou de 

-1, justificado por uma anomalia climática que propiciou no 

mês em que as imagens foram adquiridas um índice 

pluviométrico acima da média. 

• 2007 – Nota-se a supressão por completo de 

algumas áreas de vegetação para ampliação da área 

construída e consequentemente a diminuição do vigor 

vegetativo em algumas áreas. 

• 2017 – O índice chega a -0,8, junto a isso 

vislumbramos uma consolidação da expansão urbana e o 

“enforcamento” das áreas verdes. 

 

 

É nítida a intensidade da ação antrópica mostrada no 

NDVI, junto ao avanço da expansão urbana local. A 

supressão da vegetação (áreas verdes) gera impactos 

ambientais no microclima, na hidrografia e também na 

dinâmica social local. 
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número Especial EGAL, 2011, pag. 1-17.  
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Aerossóis são partículas líquidas ou sólidas 

suspensas em um gás na atmosfera, as quais podem variar 

de alguns nanômetros (nm) até dezenas de micrômetros 

(μm) (Seinfeld; Pandis, 2006), sendo o material particulado 

com diâmetro menor que 1 μm denominado MP1. 

Os aerossóis absorvem e dispersam a radiação 

solar e sua composição e tamanho influenciam diretamente 

nessas propriedades. Assim, diferentes regiões possuem 

diferentes composições internas para seus aerossóis 

característicos. 

Medidas foram realizadas na Tall Tower 

Amazonian Observatory, localizada a aproximadamente 

150 Km a nordeste da cidade de Manaus. Neste projeto 

foram utilizados dados do Aerosol Chemical Speciation 

Monitor (ACSM), para a determinação da concentração da 

massa dos constituintes majoritários dos aerossóis 

atmosféricos finos (material orgânico, sulfato, nitrato, 

amônio e cloreto); o Nefelômetro, para a obtenção do 

coeficiente de espalhamento dos aerossóis atmosféricos; e o 

Multi-Angle Aborption Photometer (MAAP), o qual mede 

a absorção. 

 

 
A partir dos dados obtidos na estação de pesquisa 

durante a estação seca de 2014, entre os meses de agosto e 

dezembro, foi possível observar a relação entre a 

concentração de MP1 e o espalhamento da radiação no 

comprimento de onda de 525 nm. 

O coeficiente angular adquirido ao analisar a 

Figura 1 foi de 4,2553 ± 0,0435 e seu R2 de 0,708381, valor 

baixo devido a dois eventos temporais que alteraram as 

características dos aerossóis da região. Os eventos podem 

ser observados como o conjunto de pontos em azul claro 

(setembro) e azul escuro (agosto). 

 

 

 

 

Figura 1- Relação entre os dados da estação seca de 2014. 

 
 

O episódio de setembro foi associado a uma 

erupção vulcânica africana (Saturno et al., em preparação), 

cujo coeficiente angular adquirido ao analisar a somente 

esse período foi de 8,9244 ± 0,201 e seu R2 de 0,873167. 

Nota-se que o valor do coeficiente de espalhamento 

aumentou significativamente. Um dos fatores que explica 

este aumento é a mudança na composição química de MP1. 

Neste caso, observou-se um aumento de sulfato, esta 

componente química é fortemente espalhadora da radiação 

solar visível. 

 

 

Portanto, pode se confirmar que existe uma 

influência direta no espalhamento da radiação pelos 

aerossóis amazônicos, sendo que sua composição pode ser 

alterada por emissões vulcânicas de outros continentes. 

Assim como o alto coeficiente de espalhamento dos 

aerossóis provenientes dessa fonte em relação aos naturais 

da região. 

 

Fapemig, pela concessão de bolsa institucional de iniciação 

científica. 
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Nas últimas décadas, a região amazônica passou 

por mudanças nos padrões do uso do solo, devido à 

ocupação humana (DAVIDSON, 2004). Estas alterações 

são responsáveis por emissões de gases traço e material 

particulado para a atmosfera, por meio da queima de 

biomassa (Artaxo et al., 2005). 

O MP1 é composto por material orgânico, black 

carbon equivalente (BCe), sulfatos, nitratos, cloretos, 

amônio, óxidos metálicos, sal marinho e água. 

Neste trabalho, serão investigadas a composição química do 

MP1, número de partículas (NP) e monóxido de carbono 

(CO) na identificação de queimadas durante os meses de 

agosto a dezembro de 2014 na Tall Tower Amazonian 

Observatory (ATTO). 

 

 
No período de análise foram selecionados dois 

episódios de queimadas, de 19 a 22 de agosto (episódio 1) e 

de 20 de setembro à 3 de outubro (episódio 2) de 2014, 

Figura 1. 

 

Figura 1- Série temporal de MP1, f60, número de partículas 

e CO da estação seca de 2014 no sítio ATTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se grande variabilidade na série temporal 

da composição química dos valores de MP1, f60 (um 

marcador de queima de biomassa), NP e CO medidos 

durante o período analisado. Também se observa grande 

variabilidade entre os episódios. Por exemplo, no episódio 

1 observa-se aumento na concentração de CO, NP e MP1, 

no entanto pequena variação no valor do f60 (0,38%). Já no 

episódio 2, observa-se aumento do valor de f60 (0,48%) e 

eventos de pequena duração (3-8 horas) onde NP, CO, f60 e 

MP1 aumentam significativamente. Estes eventos de curta 

duração estão provavelmente relacionados a queima de 

biomassa local, enquanto que durante o episódio 1, por se 

tratar de um evento que durou aproximadamente 3 dias, está 

relacionado a queima de biomassa regional. 

 

 

Grande variabilidade na composição química e na 

concentração de massa do MP1. Foram identificados 

episódios de queima de biomassa com características 

diferentes, locais e regionais. 
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As veredas desempenham a importante função de 

manutenção dos recursos hídricos e da biodiversidade do 

bioma Cerrado. São providos serviços ecossistêmicos como 

o abrigo para a fauna na estação seca, a filtragem de 

agroquímicos percolados e a imobilização de carbono no 

solo. 

Neste sentido, os objetivos do presente estudo 

foram: 1. Investigar a estrutura e a diversidade da 

regeneração lenhosa; 2. Avaliar a densidade populacional 

de Pinus caribaea Morelet. em áreas de veredas; e 3. 

Identificar padrões ecológicos para a morfometria de 

propágulos de cinco árvores matrizes de buriti (Mauritia 

flexuosa L. f.) na região do Triângulo Mineiro. 

 

 
O presente trabalho foi desenvolvido em 

remanescentes de veredas localizadas nos municípios de 

Araguari (Área 1) e Uberlândia (Área 2) MG, Brasil. 

Para a coleta e análise dos dados da comunidade 

lenhosa adotou-se o índice RNT = (DR+FR)/2 – aplicado a 

cada espécie amostrada pelo método de parcelas². As 

espécies com os maiores índices de regeneração foram 

Leandra erostrata, Myrcia retorta, Ilex affinis, Miconia 

chamissoes e Psychotria sp.(31% RNT) para um total de 

1.197 indivíduos amostrados. 

Verificou-se que a densidade de P. caribea para a 

Área 1 foi 174 ind/ha e para a Área 2, 67 ind/ha. 

Para a seleção das matrizes de buriti foi realizada 

a marcação in loco e o georreferenciamento de cada 

indivíduo reprodutivo. Além disso, foram obtidos os 

parâmetros dendrométricos (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Dendrometria de 7 matrizes de M. flexuosa 

(buriti) na região do Triângulo Mineiro - MG. Altura total 

(H), Ponto de Inversão Morfológica (PIM); Diâmetro a 

altura do peito (DAP), Número de folhas verdes (FLS), 

Número de cachos (C), Área de copa (AC). 

 
 

 

Os maiores índices RNT indicaram espécies bem 

sucedidas em veredas degradadas do Triângulo Mineiro. A 

densidade de P. caribea alerta para ações de manejo. Os 

valores de biometria de propágulos e dendrometria de 

matrizes de buriti indicaram boa variabilidade genética para 

projetos de restauração com essa espécie. 
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A Amazônia representa hoje, cerca de 40% de toda 

a região de floresta tropical do mundo, sendo crucial para a 

manutenção da biodiversidade, dos processos hidrológicos 

e do equilíbrio climático na região (Oliveira et al. 2015). 

Uma grande parte de sua matriz energética é proveniente de 

pequenas centrais termelétricas onde o poder calorífico 

usado, em sua maioria, é o diesel S500, que possui um alto 

teor de enxofre em sua composição. Com objetivo de 

estimar a emissão anual de enxofre e entender sua dinâmica 

na atmosfera, foram utilizados dados georreferenciados da 

ANEEL e da ELETROBRAS como potência útil, consumo 

de combustível e dados anuais de fator de capacidade. 

Através destes valores foi calculado o coeficiente de 

consumo específico médio dos motores a diesel. Além disto, 

para simular a ação dos ventos na região, o software 

HYSPLIT foi utilizado, o qual determinou a direção 

predominante dos ventos e o estudo da concentração de 

massa de material particulado (MP) medido na estação 

ATTO, situada a aproximadamente 150 km de Manaus. 

 

 
Estima-se que, dentro do quadrante de influência, 

Figura 1, 322, 327 e 198 toneladas de enxofre foram 

emitidos pelas termelétricas em 2014, 2015 e 2016. 

Observou-se também um padrão de emissão sazonal, onde 

o consumo de diesel é menor na estação chuvosa, e maior 

na estação seca, quando a demanda energética é maior. 

Durante a estação seca observa-se também um aumento de 

MP, no entanto, nenhuma relação de interferência direta dos 

geradores foi observada na estação ATTO. 

 

 

 

Figura 1- Representação das termelétricas e suas emissões 

de enxofre por graduação de tamanho e a representação da 

direção do vento na temporada de seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As emissões anuais de enxofre por essas 

termelétricas são significativas para a região, 

principalmente na estação seca, quando a demanda de 

energia elétrica é maior, ocasionando uma maior queima de 

diesel. 
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O ISA - Indicadores de Sustentabilidade em 

Agroecossistemas é uma ferramenta utilizada pelo Estado 

de Minas Gerais para avaliar o desempenho 

socioeconômico e ambiental de propriedades rurais Ele é 

composto por um conjunto de 23 indicadores integrados 

visando analisar a gestão completa do empreendimento nos 

meios econômicos, social e ambiental. A sua aplicação gera 

índices de 0 a 1 e o valor de 0,7 representa o início para 

almejar uma boa sustentabilidade no empreendimento rural 

(FERREIRA et. al., 2012). 

Nessa perspectiva, o trabalho tem como objetivo 

de avaliar o nível de sustentabilidade dos meios econômico, 

social e ambiental de três lotes de um acampamento rural 

por meio da metodologia ISA. 

A aplicação do ISA ocorreu em três lotes do 

acampamento rural da fazenda “A Carinhosa” próximo do 

município de Uberlândia em Minas Gerais. O lote 1 

apresenta sua principal atividade composta por um sistema 

agroflorestal familiar bem diversificado de pequeno porte 

(0,5 hectares) e está implementado há 4 anos. O lote 2 

também possui atividade de sistema agroflorestal familiar 

(0,085 hectares) porém com um tempo menor de 

implementação, cerca de 2 anos e meio. E o lote 3 exerce 

somente a atividade de pastagem. Visitou-se os três lotes 

para analisar a área, aplicar o questionário com o produtor e 

coletar amostras de solo e de água. 

A partir das informações coletadas, geraram- se os 

índices do ISA e comparou-se os níveis de sustentabilidade 

econômica, ambiental e social de cada lote. 

 

 
Os lotes avaliados no acampamento rural (A 

Carinhosa), apresentaram os índices e subíndices de 

sustentabilidade descritos na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabela 1- Valores dos subíndices de sustentabilidade.  
Subíndices Lote (1) Lote (2) Lote (3) 

Balanço econômico 0,32 0,13 0,37 

Balanço social 0,71 0,67 0,57 

Gestão do 

estabelecimento 

0,61 0,42 0,32 

Capacidade produtiva 

do solo 

0,98 0,32 0,22 

Qualidade da água 0,85 0,89 0,81 

Manejo do sistema de 

produção 

0,69 0,42 0,35 

Ecologia da paisagem 
agrícola 

0,76 0,72 0,73  

Índice de 

sustentabilidade 

0,65 0,50 0,49  

Fonte: Autores (2017) 

 

Ao observar-se a Tabela 1, percebe-se que de 

maneira geral os três lotes em estudo estão com o índice de 

sustentabilidade ISA abaixo do valor de início para uma boa 

sustentabilidade (0,7). Isso ocorre principalmente nos meios 

econômicos (de produção) e sociais. Pois os três lotes em 

estudos, pertencem ao enquadramento de acampamento 

rural (agricultura familiar) e enfrentam grandes problemas 

dentro e fora de seus lotes. Devido a isso, possuem pequena 

quantidade e pouca variabilidade em sua atividade 

econômica resultando em uma baixa renda e dificuldade de 

investimento na produção. 

Em contrapartida ao analisar os subíndices 

ambiental (solo, água e vegetação), destaca-se o lote 1, com 

o valor de 0,65 mais próximo do limiar da sustentabilidade. 

Isso ocorre, pois ele possui um sistema agroflorestal já 

implementado, diferentemente dos lotes 2 e 3, aumentando 

assim a conservação, proteção dos recursos naturais e 

consequentemente o seu índice de sustentabilidade 

ambiental.   

 

 

O lote 1 apresentou maior valor ISA. Porém ficou 

abaixo do valor mínimo para início da sustentabilidade. 

Portanto para almejar um índice mais sustentável 

recomenda-se ao produtor rural concentrar seus esforços e 

recursos nos índices econômicos e sociais. 
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A água é um elemento essencial para 

sobrevivência humana. A junção da alta demanda por água 

com a baixa qualidade da água torna fundamental uma 

gestão integrada por bacias hidrográficas, com o objetivo de 

assegurar a disponibilidade da água em padrões de 

qualidade adequados para a atual e as futuras gerações. 

De acordo com Von Sperling (2005), a qualidade 

de água representa a função do uso e ocupação do solo na 

bacia hidrográfica. O conceito é representado por 

parâmetros que descrevem as principais características 

físicas, químicas e biológicas da água. 

A bacia hidrográfica do rio Araguari está 

localizada em Minas Gerais, especificamente na 

mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A 

bacia possui diversas atividades econômicas e cidades 

populosas, como Uberlândia, que necessitam 

significantemente de água. Portanto, este estudo visa avaliar 

a qualidade de água superficial do rio Araguari e o seu 

afluente rio Uberabinha por meio do Índice de Qualidade de 

Água (IQA), que pontua a qualidade da água de 0 a 100 (de 

muito ruim a excelente), como possível instrumento de 

gestão de recursos hídricos para bacia hidrográfica do rio 

Araguari. 

 

 
A avaliação da qualidade da água foi feita em 4 

pontos localizados no médio curso do rio Araguari e outros 

4 pontos no médio e baixo curso rio Uberabinha. A coletas 

de amostras foram realizadas mensalmente no período de 

jul/16 até jun/17, com exceção de ago/16 e jan/17. Foram 

analisados 9 parâmetros utilizados para determinação IQA, 

sendo os parâmetros:  turbidez,  pH,  sólidos totais, oxigênio 

dissolvido, nitrato, fósforo total, DBO5,20, E. coli e 

temperatura. A Tabela 1 apresenta os resultados mensais do 

IQA de cada ponto de coleta de água durante o período deste 

estudo. 

Tabela 1- Resultado do IQA dos pontos monitorados. 

          Pontos de Coleta 

Mês   Rio Araguari  Rio Uberabinha  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

jul/16 86 83 85 89 75   69  55  45 

set/16 85 81 83 86 80 74 45 56 

out/16 84 84 82 82 78 76 67 65 

nov/16 84 84 83 79 82 71 64 53 

dez/16 81 83 82 79 71 70 55 52 

fev/17 84 80 81 82 71 65 50 51 

mar/17 73 74 68  72  68 71 56 57 

abr/17 75 73  71   80  69 60 51 56 

mai/17 71 82  76   81  71 68 67 71 

jun/17 85 83  83   84  74 73 53 56 

Legenda: As cores representam a situação do IQA: azul é 

excelente; verde é bom; amarelo é bom; laranja é ruim; e 

vermelho é muito ruim. 

 

Conclui-se que os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 

apresentaram em maior parte do período uma boa qualidade 

da água. Porém, os pontos 6, 7 e 8 apresentaram uma 

qualidade da água inferior aos demais, obtendo um 

resultado médio, possivelmente por influência da extensa 

área urbana de Uberlândia (principalmente pelo lançamento 

de efluente doméstico e industrial). 

 

 

Os resultados de IQA geral demonstraram que a 

qualidade da água do rio Araguari foi superior que do rio 

Uberabinha durante os dez meses de amostragem. A pior 

qualidade do rio Uberabinha demostrou a interferência do 

uso e ocupação do solo e a capacidade de autodepuração 

insuficiente para a quantidade de despejo de efluente.  
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Palavras-chave: Reaproveitamento. Radiografias. 

Educação. 

 

As radiografias são utilizadas para identificar 

traumas e lesões nos pacientes. São guardadas e/ou 

descartadas em lixos domésticos e/ou hospitalares. Os 

descartes fazem com que elas alcancem locais impróprios, 

causando prejuízos ao meio ambiente e seres vivos. São 

produzidas a partir do plástico acetato e constituídas por 

cristais de haletos de prata (REIS, 2004 apud ANTUNES, 

2011, p. 8). 

O plástico leva mais de 100 anos para se decompor 

e a prata, metal pesado, é poluente e prejudicial à saúde (no 

organismo causa problemas renais/motores/neurológicos) 

(REIDLER; GUNTHER, 2003). Sua liberação no ambiente 

é proibida pela ANVISA/CONAMA (CONAMA, 2005). 

Diante disso, o IFTM-Campus Uberlândia propõe o 

reaproveitamento de radiografias usadas/limpas para 

atender a sua Cooperativa Escola de Alunos na produção e 

comercialização de artefatos a partir do acetato. Tais ações 

são em prol da cidadania, Instituição, espírito empreendedor 

e modelo para a comunidade escolar. 

O projeto objetivou na interação e inserção dos 

alunos do IFTM–Campus Uberlândia envolvido no presente 

projeto em ações ambiental-sócio-educacionais. De forma 

que pudéssemos despertar conhecimentos interdisciplinares 

de formato transversal aos alunos vinculados ao mesmo, 

comunidade escolar e, a partir destes, à comunidade externa 

quanto ao reaproveitamento de radiografias usadas como 

contribuição à saúde ambiental, no intuito de agregar 

valores no empreender e para comunidade escolar do 

IFTM–Campus Uberlândia através de artefatos oriundos 

dos acetatos (radiografias limpas) (PASSOS; CASTRO, 

2016) a serem comercializadas na Cooperativa Escola dos 

Alunos. Os exemplos têm: capa/sobre capa de 

apostilas/agendas/cadernos, pastas organizadoras, 

marcadores de livros e etc. 

 

 
 O reaproveitamento de radiografias gera renda ao 

grupo familiar, conscientizando quanto ao risco poluidor 

destas às diversas comunidades. Todas essas ações são 

interdisciplinares com profissionalizante que interagem 

diretamente com ações voluntárias e de cidadania. 

O projeto pretende retratar a comunidade 

interna/externa que todo e qualquer trabalho sustentável 

pode ser desenvolvido no ambiente o qual o aluno(s) 

convive(m), a fim de não somente se beneficiar-se, mas sim 

a coletividade e o meio ambiente, além de que podemos 

agregar rentabilidade sustentável diante da promoção do 

voluntariado enquanto cidadão. 

Como o nome do presente projeto expressa, a 

implantação das atividades neste citado, despertam o 

reaproveitamento de produtos, comumente descartados e a 

iniciativa do empreender tecnicamente sustentável 

(BRASIL, 2010), garantindo qualidade de vidas. As 

propostas de atividades a serem desenvolvidas com certeza 

estão formando, capacitando profissionais à cidadania, 

prontos à inserção no mercado de trabalho. 

Transversalmente, as propostas que estão sendo 

desenvolvidas certamente nossos alunos se tornarão agentes 

multiplicadores do projeto, capacitando com a vivência do 

projeto, cidadãos capazes de resgatar múltiplas vidas.   

 

 

Entre os inúmeros problemas ambientais cada dia 

mais agravantes com o destino incorreto/incerto de produtos 

pós-consumo estão às radiografias. A reciclagem de 

radiografias é um processo que traz impactos positivos para 

a questão ambiental, social e de saúde. A reciclagem tem 

influência direta na redução de impactos ambientais ao 

longo da cadeia produtiva das radiografias, se considerado 

desde a extração e produção de matérias primas até a 

destinação final deste resíduo. 

 

 

PASSOS, D. D. F.; CASTRO, R. C. de. Análise do 

processo de reciclagem de radiografias e seu impacto 

nas questões de saúde e meio ambiente. Disponível em: 

<http://revista.oswaldocruz.br/Content/pdf/Edicao_6_Dani

ele_passos.pdf > Acesso em: 10 mai. 2016.
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Palavras-chave: Peixes.  Micronúcleo. Qualidade 

ambiental. 

 

A utilização de organismos aquáticos como 

bioindicadores são importantes para a avaliação da 

qualidade ambiental, pois podem detectar poluentes no 

ecossistema aquático. O teste do micronúcleo detecta danos 

genotóxicos, e os peixes são excelentes bioindicadores 

devido à eficiência que têm em metabolizar xenobióticos e 

poluentes. Este trabalho analisou os indicadores físico-

químico e microbiológicos da qualidade da água no 

município de Araguari, MG, Córrego Brejo Alegre, 

observando se há contaminação aquática devido ao 

lançamento de águas residuárias. 

O Teste do Micronúcleo foi realizado de acordo 

com o protocolo de COUNTRYMAN e HEDDLE (1976) e 

FENECH (1993). Após submeter os espécimes ao 

experimento, uma extração de sangue por meio de punção 

da brânquia com auxilio de seringa heparinizada, 

imediatamente após realiza- se o esfregaço em lâminas 

limpas, três por peixe, totalizando sete peixes, portanto 105 

lâminas para cada ponto. Em cada lâmina foi pingado cerca 

de 40µl de sangue, as mesmas secaram em temperatura 

ambiente e após 24 horas foram fixadas em metanol 100% 

por 20 minutos. Posteriormente as laminas foram coradas 

com solução Giemsa 5% diluída em tampão fosfato por 15 

minutos. As lâminas foram lavadas em água destilada e 

secas a temperatura ambiente, estando assim preparada para 

uso. A análise citológica foi realizada em microscópio 

óptico, magnificação de 100x, cerca de 2000 células de 

eritrócitos mononucleadas foram examinadas por peixe em 

cada lâmina. 

 

 
Os resultados dos parâmetros analisados para água, 

em que foram observadas alterações quanto às 

concentrações de alumínio, ferro, cobre, manganês e zinco 

nos dois pontos em período de chuva, no qual estão acima 

do limite estabelecido pela legislação vigente. 

 

 

 

 

 

 

Diante este cenário de avaliação da qualidade da 

água, foi realizado um monitoramento biológico que 

consistiu na exposição de organismos vivos em contato com 

águas coletadas dos pontos de estudos em diferentes 

concentrações, a fim de verificar a sobrevivência destes e se 

deformações celulares seriam formadas devido ao efeito 

genótoxico destes contaminantes aquáticos. Foram 

analisados 7 peixes de cada concentração no experimento, 

visto as concentrações de 100%, 50%, 25%, 12,5% e 6,25% 

(Tabela 02. e 03.), para ambos os pontos (P1 e P2), a Figura 

01 mostra alguns dos MNs encontrados nos eritrócitos 

branquiais da espécie analisada. 

 

Figura- Micronúcleos em peixes do gênero Astyanax, da 

família Characidae, vulgo Lambari, encontrados na região 

da sub-bacia do Rio Jordão, município de Araguari, MG. 

 

 

. 

 

O teste do micronúcleo, utilizando o “Lambari”, 

mostrou-se um teste rápido e prático para o monitoramento 

da poluição de ambientes aquáticos. Metais pesados foram 

encontrados nos dois pontos analisados, o que evidencia a 

presença de substâncias poluentes genotóxicas. 

Observando a frequência de micronúcleos, é possível 

concluir que há lançamento pontual destas substâncias, 

sendo assim as análises realizadas demonstram a gravidade 

do impacto gerado na sub-bacia do Rio Jordão.  
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2014 a 2016 
 

Maria Teresa Ribeiro1, Eunir Augusto Reis Gonzaga1 

 

1Universidade Federal de Uberlândia 
 

*  teresamaria_@hotmail.com 
 

Palavras-chave: Consumo de água. Uso consciente. Boas 

práticas. 

 

A Gestão Pública Federal demanda mecanismos 

que contemplem o uso ponderado de recursos naturais, 

dentre os quais se encontra a Água. O estado de Minas 

Gerais, passa por períodos de baixa pluviosidade, que aliado 

ao uso inadequado, pode comprometer o abastecimento 

hídrico da região. A Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), por ser uma autarquia federal de Ensino, deve seguir 

diretrizes que promovam uma gestão alinhada às boas 

práticas sugeridas pelo Governo Federal. 

Embora dependam da água para sobrevivência e 

desenvolvimento econômico, as sociedades humanas 

poluem e degradam este recurso, tanto as águas superficiais 

quanto as subterrâneas (TUNDISI, 2009, p.1). No ambiente 

urbano, não só a dinâmica das águas é alterada, mas, em 

geral, sua qualidade encontra-se comprometida (VITTE; 

GUERRA, 2007, p.176). 

Atualmente, a Diretoria de Sustentabilidade 

(DIRSU), unidade administrativa da Prefeitura 

Universitária (PREFE), vem instrumentalizando as 

legislações oriundas do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), do Ministério de Minas e Energia (MME), do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 

e da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

(SLTI) para cooperar com uma gestão sustentável pela 

UFU. Nesse contexto, o trabalho teve objetivo de 

compreender, a variação do consumo de água nos anos 

2014, 2015 e 2016 a partir de indicador proposto pela 

Instrução Normativa SLTI nº 10/12. 

 

 
Para avaliar o consumo de água pela população 

presente na UFU no período em estudo, foi feito um 

levantamento do consumo mensal de água (m3), para cada 

ano, e em cada Campus da universidade, nas cidades de: 

Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Uberlândia. O 

consumo médio anual foi relacionado a população total de 

cada ano, composta por: discentes, docentes e técnicos 

administrativos. Os resultados são apresentados na Tabela 1 

e Figura 1. 

 

 

Tabela 1- Volume de água consumido pela população 

acadêmica em cada ano. 

Ano Nº pessoas Consumo (m3) Consumo per capita 

2014 30.612 169.551 5,53871031 

2015 31.857 158.324 4,969833945 

2016 33.162 169.041 5,097430794 

 

Figura 1- Monitoramento anual do consumo de água por 

indicador “per capita”. 

 

Nota-se que o consumo de água na UFU decresceu 

no período em estudo, mesmo com aumento no número de 

pessoas presentes na instituição, indicando que as ações 

realizadas pela administração têm sido eficazes na garantia 

do uso consciente da água, e a maior conscientização das 

pessoas quanto à necessidade de reduzir o consumo de água. 

 

 

O processo para implementar boas práticas para o 

uso sensato de água em um ambiente tão diverso como a 

UFU, demanda da administração superior um planejamento 

de médio prazo e da comunidade, ações voltadas à 

sensibilização, por meio de espaços formais e não-formais 

para educação ambiental. No período estudado, foi 

verificada a redução no consumo per capita de água na UFU 

nos últimos três anos. 

 

 

BRASIL. Instrução Normativa SLTI No 10/12 - 

Estabelece regras para elaboração dos Planos de Gestão 

de Logística Sustentável de que trata o art. 16, do Decreto 

no 7.746, de 5 de junho  de 2012, e dá outras providências. 

2012. Disponível em: 

<http://www.mme.gov.br/documents/10584/1154501/Ins

truxo- normativa-10-2012.pdf/228ebf79-20dc-4e74-

b019-8cc613338950>.   

TUNDISI, J. G. Água no Século XXI: Enfrentando a 

Escassez. 3. ed. São Carlos: RiMa, 2009. 

VITTE, A. C.; GUERRA, A. J. T. Reflexões sobre a 

Geografia Física no Brasil. 2. ed. [S.l.]: Bertrand Brasil, 

2007.
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Palavras-chave: Partículas inaláveis. Qualidade do ar. 

Concentração. 

 

O crescimento demográfico de Uberlândia segue 

um ritmo acelerado com média de 3,5% ao ano, enquanto 

que a média nacional é de 1,4% ao ano. Sua população conta 

com aproximadamente 700 mil habitantes, sendo a segunda 

maior cidade de Minas Gerais em termos populacionais e a 

trigésima em âmbitos nacionais, com uma frota veicular de 

417.089 mil veículos o que resulta poluição provocada por 

material particulado. 

O objetivo principal deste estudo é apresentar os 

níveis de concentração de partículas inaláveis obtidos entre 

os anos de 2012 a 2016, utilizando o AGV MP10, levando 

em consideração os dados climatológicos obtidos pelo 

INMET. 

 

 
A análise adequada da qualidade do ar só é 

possível por meio do entendimento da interação entre os 

fatores climáticos e os níveis de concentração de partículas. 

As Figuras 1 – Precipitação (mm), Figura 2 média umidade 

relativa (%), Figura 3 média temperatura (ºC), Figura 4 

média concentração MP10 mostra os resultados do estudo. 

 

Figura 1- Precipitação (mm). 

 
 

Figura 2- Média umidade relativa (%). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Temperatura (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Média Concentração MP10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A baixa precipitação e umidade do ar são condições 

climáticas desfavoráveis à remoção de poluentes, sendo 

observados neste intervalo as maiores concentrações de 

partículas. Os anos de 2012, 2013 e 2014, não ultrapassou o 

valor padrão para partículas no período seco e a média 

global ficou no limite Padrão anual o que praticamente não 

há riscos à saúde na cidade. Os anos de 2015 e 2016 foi 

ultrapassado o valor padrão da média global anual, assim 

pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com 

doenças respiratórias e cardíacas), poderiam apresentar 

sintomas como tosse seca e cansaço. 

 

 

LIMA, E. A. P. D. Um estudo sobre a qualidade do ar 

de Uberlândia: material particulado em suspensão. 

2007. 148f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Engenharia 

Química, Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia, 2007. 
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Palavras-chave: Indicadores de Sustentabilidade 

Ambiental. Gestão de resíduos Sólidos. Instituições de 

Ensino Superior. 

 

A sociedade moderna se defronta com os desafios 

associados à geração excessiva de resíduos sólidos e sua 

disposição final ambientalmente adequada. Na tentativa de 

promover a redução da geração e o gerenciamento adequado 

desses resíduos, foi promulgada no Brasil a Lei nª 12.305/10 

que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). 

Nesse sentido, surgem os indicadores de 

sustentabilidade de acordo com SANTIAGO; DIAS (2012) 

ocupam papel de importância na avaliação, monitoramento 

e planejamento estratégico da sustentabilidade ambiental, 

contribuindo com a qualidade de vida da população. 

Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo 

propor a construção de uma matriz de indicadores de 

sustentabilidade ambiental para auxiliar a gestão de 

resíduos sólidos produzidos em instituições de nível 

superior. 

 

 
No presente estudo, os resíduos foram 

subdivididos em 10 grandes grupos que abrangem os 

principais resíduos sólidos gerados em instituições de 

ensino superior (IES): rejeitos; resíduos recicláveis; pilhas 

e baterias, eletrônicos/ tonners; construção civil; serviços de 

saúde; laboratoriais; varrição e poda, lâmpadas e orgânicos. 

Em seguida para cada grupo foram definidos três 

indicadores baseados na ordem prioritária de gestão de 

resíduos apresentada na PNRS, ou seja, não geração 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição 

final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

A Tabela 1 representa a estrutura da matriz de 

indicadores de sustentabilidade ambiental para os rejeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Exemplo da estrutura da matriz de indicadores de 

sustentabilidade ambiental. 

Tipo de 

Resíduo 

Indicador Nota 

 (1a) Não conhece ou registra a 0 

 quantidade gerada de resíduos  

 (1c) Realiza a destinação final  

1.Rejeitos ambientalmente adequada com 

PNRS 

3 

 (1f) Possui ações  

 implementadas de redução/ 

minimização da geração de 

6 

 resíduos sólidos  

 Nota máxima possível 60 

Fonte: Autores, 2017. 

 

Para cada grupo de resíduos foi proposta uma 

matriz conforme Tabela 1, sendo atribuído a cada indicador 

uma pontuação de zero a seis pontos. 

A pontuação máxima, ou seja, seis pontos, reflete 

a situação ideal baseada em Brasil, 2010 e zero a pontuação 

mínima, ou seja, a pior situação. 

Após aplicação da matriz é possível avaliar o nível 

de sustentabilidade por tipo de resíduo sólido, ou o nível de 

sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos da IES a 

partir da somatória da pontuação final. 

A pontuação final média acima de 30, atende a 

PNRS e pode considerar-se o início para o caminho de uma 

IES mais sustentável ao meio ambiente. 

 

 

A presente proposta aparece como um instrumento 

de auxílio para que líderes e gestores realizem uma 

avaliação e monitoramento da gestão dos resíduos sólidos 

produzidos em suas IES e com isso escolham soluções 

direcionadas aos principais problemas identificados. 

 

 

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

SANTIAGO, S.L.; DIAS, S.M.F. Matriz de indicadores 

de sustentabilidade para a gestão de resíduos sólidos 

urbanos. Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de 

janeiro. v. 17, n. 2, p. 203-212, 2012.
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