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Apresentação

O IV Simpósio da Graduação em Engenharia Ambiental e III Simpósio da Pósgraduação em Qualidade Ambiental trouxe como tema principal “Meio ambiente: tecnologias,
política e economia”, ocorreu na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), na cidade de
Uberlândia, Minas Gerais, e foi realizado entre os dias 27 de maio e 01 de junho de 2019. O
evento foi promovido por discentes e docentes dos cursos de graduação em Engenharia
Ambiental e do Programa de Pós-graduação em Qualidade Ambiental (PPGMQ), em parceria
com o Diretório Acadêmico do curso de Graduação em Engenharia Ambiental (DAAMB) e
com o Instituto de Ciências Agrárias (ICIAG).
Em razão do crescimento populacional mundial, a sociedade faz uso crescente dos
recursos naturais e utiliza tecnologias que impactam o solo, a água e a atmosfera. Dessa forma,
tanto no âmbito público quanto no privado, é necessário o desenvolvimento e implementação
de políticas ambientais voltadas à promoção da qualidade ambiental, de tecnologias limpas e
eficientes, de fontes de energia renovável, além de incentivo à postura proativa e voltada à
prevenção dos impactos ambientais negativos.
No processo de formação dos discentes, é crucial que o ambiente universitário
impulsione o debate crítico sobre temas relevantes para a sociedade, promovendo conhecimento
legítimo e tornando os alunos capacitados a pensar e implantar soluções viáveis para a
sustentabilidade ambiental. Neste contexto, o evento permitiu a troca de experiências dos
discentes com profissionais, proporcionando sua capacitação e fomentando sua atuação no
mercado de trabalho e na sociedade.
A discussão proposta para o simpósio teve por objetivo promover a divulgação e
problematização sobre temáticas relacionadas a questões ambientais, políticas, econômicas,
sociais e tecnológicas, promover a articulação com a realidade profissional e a interação entre
instituições de ensino superior, pesquisa, iniciativa privada e sociedade, atualizar
conhecimentos e técnicas e estimular a interação entre discentes da pós-graduação e graduação.
Durante o IV Simpósio da Graduação em Engenharia Ambiental e III Simpósio da Pósgraduação em Qualidade Ambiental, as discussões foram desenvolvidas em 3 mesas redondas,
7 palestras, 6 minicursos, 4 visitas técnicas e 2 sessões de pôsteres com apresentações de 49
trabalhos desenvolvidos por discentes e docentes divididos em 12 eixos temáticos: Áreas
degradadas e contaminadas, Direito ambiental, Economia ambiental, Educação ambiental,
Geoprocessamento, Gestão ambiental e políticas públicas, Manejo e qualidade do solo,
Meteorologia, climatologia e qualidade do ar, Recursos hídricos, Resíduos sólidos, Tecnologias
aplicadas ao meio ambiente e Tratamento de efluentes.

ÁREAS DEGRADADAS
E CONTAMINADAS

AVALIAÇÃO PRELIMINAR SOCIOAMBIENTAL DA SUB-BACIA DO CÓRREGO
LAGOINHA
Gabriela Brant de Carvalho Campbell Penna1, Matheus Dutra Moreira1, Pedro Henrique
Gonçalves Oliveira1, Maria da Graça Vasconcelos2*
1

Graduando em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG
2
Professora do Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia/MG
*e-mail de contato: mgvas@ufu.br

Resumo: A intensificação das atividades humanas numa bacia hidrográfica resulta no aumento
da pressão sobre os recursos hídricos, o que exige maior controle sobre os índices de poluição
e contaminação das águas. Em Uberlândia, Minas Gerais, o crescimento desordenado do meio
urbano produz impactos significativos nos corpos d’água. À medida que a cidade expande os
afluentes do Rio Uberabinha, principal curso de água do município e fonte de captação de água
para consumo humano, são incorporados à zona urbana sofrendo degradação ambiental. Este
estudo busca elaborar uma análise inicial para o planejamento da avaliação da qualidade
ambiental do Córrego Lagoinha, afluente do Rio Uberabinha, com base em observações de
campo e aplicação do Protocolo de Avalição Rápida da Diversidade de Habitats em Trechos de
Bacias Hidrográficas. O protocolo foi aplicado em dois trechos do córrego, de modo a
considerar seus aspectos ambientais e sociais. Como resultado da aplicação do protocolo o
trecho 1 obteve 58 pontos, sendo classificado como trecho alterado e o trecho 2 obteve 31
pontos, sendo enquadrado na categoria de trecho impactado. A sub-bacia do Córrego Lagoinha
é um exemplo dos graves problemas socioambientais presentes no município, uma vez que
apresenta altos índices de criminalidade e violência, com elevado grau de degradação ambiental
em razão de supressão da mata ciliar, descarte incorreto de resíduos e lançamento de esgoto.

Palavras-chave: Urbanização periférica. Área degradada. Fonte de contaminação.

INTRODUÇÃO
Os recursos hídricos constituem-se indicadores dos efeitos do desequilíbrio das
interações do solo, da água, da vegetação e da fauna. As bacias e sub-bacias hidrográficas vêmse consolidando como compartimentos geográficos coerentes para planejamento integrado do
uso e ocupação dos espaços urbanos e rurais, tendo em vista o desenvolvimento sustentável, no
qual se compatibilizam atividades econômicas com qualidade ambiental (SOUZA e
FERNANDES, 2000).

17

O contínuo e o crescente uso dos recursos hídricos no âmbito mundial, associados a uma
gestão ineficiente, têm gerado como resultado a degradação das águas em relação à sua
disponibilidade e qualidade. As fontes de contaminação antrópica estão diretamente
relacionadas aos diferentes tipos de uso do solo, com destaque para os contaminantes orgânicos
dos efluentes domésticos e os inorgânicos, componentes sintéticos do setor industrial e agrícola
(RIBEIRO, 2010)
O processo de urbanização traz profundas modificações no uso do solo, que por sua vez
causam marcas permanentes nas respostas hidrológicas das áreas urbanizadas. A
impermeabilização de superfícies urbanas aumenta o escoamento superficial e diminui a
percolação da água, dessa forma, materiais e poluentes acumulados na superfície são erodidos
e transportados para os corpos d’água pela água da chuva (SODRZEIESKI, 2018).
Segundo Castro (2016) a fragilidade ambiental, principalmente em estudos de bacias
hidrográficas, deve ser entendida pela inter-relação entre conhecimento do ambiente físico, dos
contextos histórico-culturais e das atividades econômicas de determinada área. A escolha do
Córrego Lagoinha como área de estudo deve-se ao fato de ser um afluente do Rio Uberabinha
que é um dos principais mananciais utilizados no abastecimento de água da região. O Córrego
localizado no perímetro urbano de Uberlândia apresenta um elevado grau de degradação de
suas áreas de preservação permanente em consequência de invasões ilegais e mau uso e
ocupação das áreas próximas às margens (GONÇALVES, 2018).
De acordo com Santos (2017) a avaliação do estado de degradação de uma bacia
hidrográfica requer conhecimento da sua importância no contexto ambiental, assim como a
relação que existe com o meio social, de modo que haja uma sensibilização da população sobre
a importância de se apropriar dos recursos naturais de forma sustentável. A urbanização da
microbacia do Córrego Lagoinha é marcada por uma acentuada desigualdade social. De um
lado, à margem direita, tem-se o bairro Lagoinha. Do outro, à margem esquerda, está uma área
em plena expansão imobiliária, formada principalmente por condomínios de luxo (MORAIS,
2017)
O Lagoinha é um dos bairros periféricos mais antigos da cidade de Uberlândia. Na
década de 1950 ficou conhecido como uma área que abrigava grande número de pessoas
marginalizadas portadoras de hanseníase, considerado um “brejo” e com terrenos baratos,
pessoas com baixo poder aquisitivo mudaram -se para a região procurando conforto e aceitação
(DORNELES, 2005). A ausência de políticas públicas adequadas corroborou para um
crescimento desordenado do bairro, resultando em graves problemas ambientais e sociais.
Entre 1999 e 2010 o bairro ficou no 11° lugar em números de homicídio, foram registrados os
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maiores números de apreensão de drogas para tráfico e uso, 1.751 casos e 483 casos,
respectivamente. Além disso, houveram 385 casos de prisões de adolescentes por tráfico
(SANTOS, 2011).
Em contrapartida, na margem esquerda, estão presentes bairros de alto status na cidade,
caracterizados pela construção, a partir dos anos 1990, de luxuosos condomínios residenciais
horizontais como o Royal Park, Vila do Sol, Jardins Barcelona, dentre outros. Dentre as regiões
não-centrais é a que possui o maior valor de lotes em razão da existência de infraestrutura viária,
de comunicação, de saneamento, bem como serviços privados (SILVA, 2012). Entretanto,
mesmo se tratando de expansões urbanas com nível de planejamento mais avançado, são
identificados problemas de descaracterização e supressão de áreas de preservação permanente
(APP), além do aumento da impermeabilização do solo destas áreas (MORAIS, 2017). O
objetivo deste trabalho é caracterizar a bacia do Córrego Lagoinha, localizada no perímetro
urbano de Uberlândia-MG, promovendo uma análise inicial para o planejamento da avaliação
da qualidade ambiental dessa sub-bacia, considerando seus aspectos sociais e ambientais.

MATERIAL E MÉTODOS
A Sub-bacia do Córrego Lagoinha é totalmente urbana, localizada na região sudeste da
cidade de Uberlândia, sendo afluente da margem direita do Rio Uberabinha. O Córrego
Lagoinha possui uma extensão de aproximadamente 7,2 km com vários trechos canalizados, a
área drenada pela sub-bacia é de 21,18 km². A bacia ocupa os bairros Santa Luiza, Pampulha,
Granada ou Jardim Botânico, Carajás, Lagoinha, Jardim Inconfidência, Vigilato Pereira e
Jardim Karaíba (SOARES, 2009).
A partir de visitas de campo e pesquisas na literatura sobre o histórico de ocupação da
sub-bacia do Córrego Lagoinha foi possível elaborar um levantamento do panorama de
degradação ambiental ao longo do espaço e do tempo. A começar pela nascente do Córrego que
está localizada poucos metros da rodovia BR- 050, o local é área de pastagem com pisoteio de
bovinos. A mata ciliar preservada não atinge os 50 metros previsto na legislação florestal de
Minas (Lei 20.992), dessa forma, a erosão juntamente com a impermeabilização do solo resulta
no rebaixamento do nível freático na nascente do córrego e na perda do papel ecológico e de
contenção de enxurradas da área de preservação permanente (SOARES, 2009).
Logo abaixo da nascente está localizado o Parque Municipal Santa Luzia, que
desempenha papel fundamental na qualidade ambiental do Córrego Lagoinha. Possui área de
26,3 ha, a vegetação é caracterizada por veredas associadas à mata de galeria que serve de
abrigo para várias espécies da flora e fauna do cerrado mineiro. No entanto, o parque é recortado
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por duas vias, o que dificulta e limita a conservação. Além disso, é evidente problemas
ambientais relacionados ao descarte incorreto de lixo doméstico, transbordamento na rede de
esgoto, assoreamento do leito do córrego e a presença de espécies vegetais invasoras como a
braquiária (Brachiaria sp.) e mamoneiras (Ricinus communis L.) (MORAIS, 2017).
No médio curso do Córrego Lagoinha são identificados os pontos de degradação
ambiental mais críticos. O crescimento desordenado do bairro Lagoinha, em razão da ausência
de políticas públicas adequadas para a região, resultou em ocupações irregulares com casas a
menos de dez metros do leito, muito lixo e esgotos domésticos despejados no Córrego
(MORAIS, 2017).
No baixo curso da sub-bacia o Córrego Lagoinha encontra-se com seu afluente, o
Córrego Mogi, o qual não possui tantas ligações de esgoto clandestina, no entanto, a
urbanização da sua sub-bacia tem provocado significativa descaracterização de suas margens e
vegetação nativa. Logo à jusante foi construído um parque linear com o intuito de ser um espaço
de lazer para a população da vizinhança e proteger o córrego. A partir de então ocorre a
canalização do Córrego Lagoinha até chegar à sua foz no Córrego São Pedro e, posterirormente,
encontrar com o Uberabinha (MORAIS, 2017).
O uso de Protocolos de Avaliação Rápida (PARs) é uma ferramenta importante para a
avalição de qualidade ambiental de recursos hídricos, uma vez que avalia de forma integrada
parâmetros que determinam a qualidade dos condicionantes físicos do corpo d’água. A
avaliação é feita por meio de observações visuais e classificação segundo as características dos
habitats (VASCONCELOS et al., 2015). Neste trabalho, para avaliação da qualidade do habitat
físico foi aplicado um Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats proposto por
Callisto et al. (2002), adaptado dos protocolos propostos pela Agência de Proteção Ambiental
de Ohio (EPA, 1987) e Hannaford et al. (1997). Este protocolo é composto de duas tabelas,
constituídas de um total de 22 parâmetros.
A primeira tabela possui 10 parâmetros que avaliam as características dos segmentos e
o nível dos impactos ambientais devido às atividades antropogênicas, sua pontuação varia de 0
a 4 pontos. A segunda tabela é constituída dos 12 parâmetros restantes, e busca analisar as
condições do habitat e o nível de conservação das condições naturais do ambiente, e possui
pontuação variando de 0 a 5 pontos. Sendo que, cada parâmetro é pontuado mediante a
observação das condições do habitat, e a pontuação final é obtida através do somatório das notas
atribuídas a cada parâmetro (ANZOLIN, 2013).
Segundo Callisto et al. (2002) a pontuação final é relativa ao nível de preservação das
condições ecológicas dos segmentos estudados. Sendo que os trechos impactados apresentam
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pontuação final de 0 a 40 pontos, trechos alterados de 41 a 60 pontos, e os considerados naturais
apresentam pontuação acima de 61 pontos. Foram escolhidos 2 trechos para aplicação do
protocolo, obtendo-se as suas coordenadas geográficas com uso de Global Positioning System
– GPS. O primeiro trecho está localizado dentro do Parque Municipal Santa Luzia com
coordenadas S18°56’18,04” e W48°14’14,94”, o segundo trecho analisado foi no médio curso
do Córrego Lagoinha nas coordenadas geográficas S18°56’0,18” e W48°15’23.02”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os resultados obtidos da aplicação do protocolo de avaliação rápida no
Córrego Lagoinha realizado em junho de 2018, apresentados na Tabela 1, pode-se constatar
que o trecho 1 localizado dentro do Parque Municipal Santa Luzia foi enquadrado na categoria
de trecho alterado, uma vez que apesar dos esforços de proteção da mata ciliar há o acumulo de
lixo nos limites do parque, que é carreado para o leito do córrego com a chuva e
consequentemente provoca o assoreamento. O trecho 2 foi enquadrado na categoria de trecho
impactado, pois nas observações de campo, foi possível constatar elevado grau de degradação
das margens do Córrego Lagoinha, principalmente na margem direita, no trecho localizado no
bairro Lagoinha, onde há invasões e ocupações inadequadas na área de APP. Foram verificadas
disposição de entulho da construção civil e lixo nas encostas e dentro do Córrego, além de canos
de efluentes domésticos sendo lançados diretamente no corpo d’água sem nenhum tipo de
tratamento.

Figura 1. Trecho 1 e Trecho 2 do Córrego Lagoinha, em Uberlândia-MG

T1
Fonte: Grupo de11Qualidade Ambiental, 2018.

T2

Em níveis aceitáveis os metais são nutrientes importantes para o desenvolvimento dos
seres vivos. Entretanto, em concentrações acima do nível limite, vários elementos serão tóxicos
para os habitantes do ambiente aquático, para os microrganismos presentes e para os
consumidores da água, devido suas características de persistência, biodisponibilidade,
toxicidade e bioacumulação (VON SPERLING, 2014).
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Tabela 1. Resultados da aplicação do protocolo de avaliação rápida de diversidade de
hábitats (Callisto et al. 2002) na sub-bacia do Córrego Lagoinha, Uberlândia-MG.
Parâmetros
1. Tipo de ocupação das margens do corpo d’água
2. Erosão próxima e/ou nas margens do rio e
assoreamento em seu leito
3. Alterações antrópicas
4. Cobertura vegetal no leito
5. Odor da água
6. Oleosidade da água
7. Transparência da água
8. Odor do sedimento de fundo
9. Oleosidade do fundo
10. Tipo de fundo
11. Diversidade de hábitats
12. Extensão das corredeiras
13. Frequência das corredeiras
14. Tipos de substrato
15. Deposição de lama
16. Depósitos sedimentares
17. Alterações no canal do rio
18. Presença de fluxo das águas
19. Presença de vegetação ripária
20. Estabilidade das margens
21. Extensão da vegetação ripária
22. Presença de plantas aquáticas
SOMA

Pontuação
Trecho 1
Trecho 2
4
0
2
0
2
2
0
4
4
4
4
4
2
0
0
2
5
3
3
5
3
3
2
0
58

2
2
2
4
2
4
4
2
2
0
0
0
0
0
2
5
0
0
0
0
31

Focos erosivos, que têm como consequência assoreamento do leito do córrego, podem
ser verificados. Segundo Soares (2009), tal processo é resultante da descaracterização ambiental
das áreas de veredas antes ali existentes em decorrência do processo de desenvolvimento
desordenado dessa área periférica da cidade de Uberlândia. Dessa forma, o processo de
drenagem é comprometido pois a supressão da APP compromete seu papel ecológico assim
como a contenção de enxurradas.

CONCLUSÕES
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O crescimento urbano de Uberlândia colocou em risco a proteção ambiental dos seus
córregos. No Córrego Lagoinha a identificação de avançado grau de erosão nas margens dos
cursos d’águas, altas taxas de ocupação antrópica e de impermeabilização do solo demostra a
perda de qualidade ambiental da bacia. Nesse sentido, a implementação de medidas destinadas
a melhorar a qualidade da água do Córrego Lagoinha deve levar em consideração não apenas o
aspecto ambiental, mas sobre tudo o social do entorno. O trecho que apresenta o grau mais
elevado de degradação ambiental é o médio curso, que está localizado no bairro Lagoinha, o
qual apresenta uma população em situação de vulnerabilidade social ao considerar as condições
econômicas e culturais. Dessa forma, considerar o aspecto social é essencial, uma vez que será
a população do entorno a principal responsável pela manutenção das condições adequadas da
área.
Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
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Introdução: A poluição por flúor (F) é um problema global, que afeta aproximadamente 200
milhões de pessoas. As principais formas de liberação de flúor na atmosfera ocorrem por meio
de atividades de fábricas de tijolos, cerâmicas, minerais fosfatados e alumínio, provocando
danos em diferentes espécies de plantas. A espécie de estudo, Sapindus saponaria L.
(Sapindaceae) possui ampla distribuição no território brasileiro, com diversas utilizações na
arborização urbana, e em modelos de recuperação de áreas degradadas. Desta forma, objetivouse determinar o potencial bioindicador de S. saponária, através de respostas visuais após a
chuva simulada com fluoreto de potássio (KF). Material e métodos: Plantas jovens de S.
saponaria, com aproximadamente 50 dias, foram expostas diariamente a chuva simulada com
KF nas concentrações de 0, 10, 20 e 30 mg L-1, por um período de 19 dias consecutivos.
Resultados e Discussão: Os sintomas visuais de toxicidade constituíram em necroses na borda
foliar, sentido região mediana, de cor marrom, com danos de 17%, 25% e 35% nas doses de 10,
20 e 30 mg L-1 de flúor respectivamente. Alterações visuais podem ser associadas com a
absorção do KF por toda a superfície foliar, modificando as células mesofílicas através da
complexação do Ca+2 nas células parenquimáticas ou removendo Ca das membranas para
formar o CaF2, o que altera a permeabilidade e promove desintegração das organelas.
Conclusões: Os sintomas visuais mostraram ser importantes biomarcadores da ação do flúor.
S. saponaria foi sensível ao fluoreto de potássio e apresentou potencial bioindicador.
Palavras-chave: Boindicação. Clorose. Poluição atmosférica. Sabão de macaco.
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Resumo: O desenvolvimento urbano nas proximidades de corpos hídricos comunmente está
associado com processos de degradação de áreas de preservação permanente, sinalizando uma
problemática ambiental relevante. Este trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico
visual das áreas de preservação permanente do Córrego Lagoinha, Uberlândia-MG, através de
relato visual e aplicação de protocolos de avaliação rápida (PAR). A aplicação dos protocolos
identificou que as faixas de APP nas zonas urbanas são as mais alteradas, devido à pressão
exercida pelo crescimento rápido e desordenado das aglomerações urbanas nessas faixas. Todos
os trechos analisados apresentaram inconformidades com legislação que visa proteção da
vegetação, sendo dessa forma necessária ação do poder público para efetivar medidas de
recuperação e preservação da APP urbana.

Palavras-chave: Protocolo de avaliação rápida. Área de preservação permanente. Qualidade
ambiental urbana.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das cidades sob as margens dos corpos hídricos torna visível a
problemática ambiental ocasionada pelo desenvolvimento acelerado e desordenado dessas
aglomerações urbanas; sob esse contexto de desenvolvimento urbano que se pautam as questões
envolvendo tal problemática (BILAC; ALVES, 2014).
O processo de urbanização às margens dos corpos hídricos gera uma série de impactos
ambientais, ocasionando na redução da vegetação e biodiversidade, além de acarretar na
poluição das águas, aumento da susceptibilidade de inundações provocando o aumento de casos
de doenças de veiculação hídrica, perda de bens materiais e sofrimento humano (COSTA,
2011).
Visando a preservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica, da
biodiversidade (facilitando o fluxo gênico de fauna e flora), do solo e assegurando o bem estar
das populações humanas, institui-se através da Lei nº 12.651 de 2012 as áreas de preservação
permanente, comumente chamadas de APP, que são áreas protegidas cobertas ou não por
vegetação nativa com as funções enumeradas.
No contexto do município de Uberlândia, a Lei Complementar nº 525, de 14 de abril de
2011 que dispões sobre o zoneamento do uso e ocupação do solo do município de Uberlândia
definiu no Art. 10º §2º e §3º que as faixas marginais dos córregos são zonas de preservação e
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lazer, sendo que usos das áreas apenas podem ser realizados na faixa que exceder a área de
preservação permanente.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as áreas de preservação permanente têm
importante função dentro do ambiente urbano, prestando seus diversos serviços e funções
ambientais além de atenuar os desequilíbrios climáticos intra-urbanos. A preservação das APP
em ambiente urbano valoriza a paisagem e o patrimônio natural e construído, proporcionando
qualidade de vida, exercendo função social e educativa, ofertando espaço de recreação e lazer,
além de conectar os elementos naturais e a educação ambiental com a população circundante.
Porém a gestão das APPs urbanas é um grande desafio, apresentando forte sensibilidade
ambiental ocasionada pela presença humana, sendo um tema recorrente que evidencia a
alteração de uso e ocupação do solo, transformando o mundo cada vez mais urbano
(ALBUQUERQUE, 2012).
O objetivo do trabalho foi realizar um diagnóstico visual do Córrego Lagoinha com
aplicação de um protocolo de avaliação rápida (PAR) e relato visual da área de preservação
permanente.

MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo está compreendida na Bacia do Córrego Lagoinha, que se localiza na
região sudoeste da zona urbana do município de Uberlândia. A extensão total do córrego é de
apenas 6,4km, apresentando trechos canalizados (PRUDENTE; BRITO, 2007). A vegetação da
área consiste de pastagens abandonadas, as quais já foram caracterizadas como Cerrrado strictu
sensu. Também é verificada a presença das fitofisionomias de veredas, as quais são circundadas
por campos limpos, e a presença das matas de galeria, que se apresentam descaracterizadas,
com ocorrência de processos erosivos, afetando a estabilidade das margens e causando quedas
de árvores no curso d’água (SOARES et al, 2009).
Através de imagem aérea da ferramenta Google Earth foram determinados três pontos
para avaliação visual e aplicação do protocolo de avaliação rápida (FIGURA 1). O primeiro
ponto definido está localizado nas coordenadas geográficas 18°56'34.5"S e 48°13'41.6"W,
próximo a nascente do córrego; o segundo ponto está localizado nas coordenadas 18°55'59.7"S
e 48°15'24.8"W, ao fim da Rua Aristóteles no bairro Lagoinha; e o terceiro ponto está localizado
nas coordenadas 18°56'07.4"S e 48°15'58.3"W, no Parque Linear do Córrego Lagoinha.

Figura 1. Pontos amostrados na bacia do Córrego Lagoinha, em Uberlândia-MG.
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Fonte: Google Earth (2018).

A visita de campo foi realizada no dia 06 de novembro de 2018. Durante a visita foi
aplicado um protocolo de avaliação rápida (PAR) em cada trecho analisado. O PAR utilizado
foi o proposto por Callisto et al, (2002), que é baseado em um diagnóstico visual de 22
parâmetros que consideram o grau de alteração dos atributos água, solo e vegetação
circundante. Cada parâmetro é pontuado conforme os atributos observados; a pontuação varia
de 0 a 4 nos 10 primeiros parâmetros e de 0 a 5 nos demais. Os parâmetros avaliam as
características nos diferentes pontos do córrego como o grau dos impactos já existentes como
resultados de atividades antrópicas, assim como as condições do ambiente e o nível de
conservação das condições naturais.
Em cada um dos trechos avaliou-se os 22 parâmetros, então são somados os valores,
obtendo uma pontuação final. O resultado obtido indica o nível de preservação das condições
ecológicas de cada trecho. De 0 a 40 pontos, representa uma área “impactada”; de 41 a 60
pontos, indica uma área “alterada”; e acima dos 61 pontos as áreas são consideradas “naturais”.
Além da aplicação do PAR, foi realizada uma análise visual e tomada de fotografias dos
trechos avaliados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aplicação do protocolo de avaliação rápida analisou 22 parâmetros, gerando uma
pontuação e avaliação de cada trecho (TABELA 1).
Tabela 1. Resultados da aplicação do protocolo de avaliação rápida.
Parâmetros
Tipo de ocupação das margens do corpo d’água.
Erosão próxima e/ou nas margens do rio.

Ponto 1
4
4

Ponto 2
0
2

Ponto 3
0
4
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Assoreamento no leito do rio.
Alterações antrópicas.
Cobertura vegetal no leito.
Odor da água.
Oleosidade da água.
Transparência da água.
Odor do sedimento.
Oleosidade do fundo.
Tipo de fundo.
Extensão dos rápidos.
Frequência dos rápidos.
Tipo de substrato.
Deposição de lama.
Depósitos sedimentares.
Alterações no canal do córrego.
Característica do fluxo da água.
Presença de mata ciliar.
Estabilidade das margens.
Extensão da mata ciliar.
Presença de plantas aquáticas.
Pontuação
Avaliação
Fonte: AUTOR (2018).

4
4
4
4
4
4
4
4
3
0
0
5
0
3
5
5
2
3
0
5
71
Natural

4
2
0
2
4
2
2
4
3
2
2
2
3
3
5
5
3
3
3
0
56
Alterado

4
2
0
2
4
2
2
4
2
3
3
0
5
3
5
5
0
5
2
0
57
Alterado

O ponto 1 obteve a maior pontuação, sendo categorizado como um ambiente “natural”.
Porém no local, identificaram-se diversos aspectos que não condizem com uma área de nascente
de um corpo hídrico. No trecho, existe uma nascente que contribui ao córrego, porém não se
verifica a presença de vegetação ciliar (FIGURA 2-a). Também nota-se a ausência de
cercamento da área de entorno da nascente (FIGURA 2-b) que deveria ser de no mínimo 50
metros. No trecho, havia criação de bovinos que tinham fácil acesso a área de APP e acabavam
pisoteando as margens do córrego. Foi possível identificar também a ocorrência de processos
erosivos próximo ao córrego.

Figura 2. a) local de uma das nascentes do Córrego Lagoinha; b) trecho próximo a nascente do
Córrego Lagoinha, Uberlândia-MG.
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Fonte: AUTOR (2018).
O ponto 2 foi categorizado como “alterado”, obtendo a menor pontuação dentre os
trechos analisados. O ponto obteve baixa pontuação devido ao processo de degradação causada
pela ocupação inadequada das margens do córrego. Verificou-se a existência de residências em
áreas que teoricamente são consideradas como APPs. Identificou-se também a existência de
odor desagradável de esgoto, porém sem observação de fontes de despejo. Na margem do
córrego observou-se grande quantidade de resíduos domésticos (FIGURA 3).
A presença de resíduos nas margens do córrego pode influenciar na qualidade da água
do córrego, bem como potencializar proliferação de vetores (baratas, ratos, mosquitos, etc.),
afetando a saúde pública. O aspecto que mais influenciou na avaliação do trecho foi a presença
da população, que potencializa o processo de degradação ambiental. A ocupação desordenada
da circunvizinhança também foi um aspecto observado por Araújo e Barbosa (2010) em estudo
semelhante em um trecho do Córrego São João em Porto Nacional/TO.
A presença da população na área de APP contradiz com o pressuposto da Lei
Complementar nº 525 de 2011 do município Uberlândia e com a Lei Federal n° 12.651 de 2012,
que impede a construção civil em áreas de APP. Ressalta-se também que os núcleos urbanos
que ocupam áreas de APP são passíveis de regularização fundiária, conforme descrito nos Art.
64 e 65 da Lei nº 12.651 de 2012.
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Figura 3. Trecho avaliado no ponto 2 do Córrego Lagoinha, Uberlândia-MG.

Fonte: AUTOR (2018).
O último trecho avaliado (P3) obteve avaliação “alterado”, mesmo estando em uma área
de parque linear municipal. A obtenção de tal avaliação se deu pelo substrato pedregoso do
trecho, além da ausência de mata ripária, apresentando apenas feição campestre. Nesse ponto
observou-se uma maior estrutura, com presença de lixeiras e área de lazer, compreensível por
ser um parque municipal, porém notaram-se resíduos domésticos espalhados nas margens
(FIGURA 4-a) e na pequena cachoeira observada no trecho (FIGURA 4-b).

Figura 4. a) resíduos despejados nas margens e b) na cachoeira do Córrego Lagoinha, em
Uberlândia-MG.

Fonte: AUTOR (2018).

Durante o diagnóstico visual e o deslocamento ao longo do trecho urbano do córrego,
percebeu-se a presença de áreas irregulares de descarte de resíduos domésticos e de construção
civil (FIGURA 5).

Figura 5. Descarte irregular na faixa de APP do Córrego Lagoinha, em Uberlândia-MG.
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Fonte: AUTOR (2018).

Em estudos voltados a bacia do córrego Lagoinha, Soares et al (2009) destacam que a
área do córrego sofre de um problema sócio-ambiental, sendo que os maiores problemas são
causados pela ocupação irregular que geram favelização e exclusão social. A questão das áreas
de descarte também são apresentadas pelos autores, mostrando que o problema é algo recorrente
e que já duram anos.

CONCLUSÕES
Com os resultados obtidos concluiu-se que mesmo apresentando limitações, os
protocolos rápidos de avaliação se mostram instrumentos importantes no diagnóstico preliminar
de impactos ambientais.
A aplicação do protocolo atrelado ao relato visual demonstrou que a área de preservação
permanente do Córrego Lagoinha apresenta processos de degradação. A pressão exercida pela
ocupação humana ao longo do tempo acarretou em ocupação inadequada e desordenada da
APP, se tornando o principal fator para sua degradação no trecho urbano.
Em tese, as áreas de preservação permanente possuem amparo jurídico, composto por
leis e diretrizes que dão direcionamento para sua preservação, dessa forma as áreas de APP do
Córrego Lagoinha são passíveis de aplicação jurídica visando sua recuperação e preservação,
inclusive nas áreas de uso consolidado na zona urbana. Por se mostrar um problema de longa
duração e possuir todo aparato legal, os órgãos públicos devem agir efetivando medidas
voltadas à recuperação e preservação da APP do Córrego Lagoinha, bem como criar medidas
voltadas para a educação ambiental e inclusão social da população vizinha ao Córrego
Lagoinha.
Apoio financeiro: Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
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Resumo: O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) tem por objetivo estabelecer
diretrizes para transformar uma área, cuja condição original sofreu uma modificação negativa
em algo positivo do ponto de vista ambiental. Este estudo objetiva apresentar procedimentos
para a recuperação de uma área afetada por processos erosivos. Propõe-se duas linhas de ação
para a recuperação da área em estudo, sendo a primeira voltada para a contenção do processo
erosivo e a segunda voltada para a recuperação vegetal da área. O estudo da área foi feito com
base em dados analisados em campo, juntamente com descrição do proprietário da localidade.
Desta forma constatou-se que na área externa ao estudo um dos aspectos importantes é a
construção de canais escoadouros e o terraceamento da área de lavoura que antecede a área em
estudo, objetivando a redução da velocidade do escoamento superficial e consequentemente
impedindo o aumento da área degradada. Já na área interna é necessário a remoção de animais
que vivem na área, o cercamento, a construção de taludes de contenção do fluxo interno de água
e alternativas para estabilidade dos taludes. Posteriormente deve ser feita a marcação e
coveamento para recebimento de mudas para a recuperação vegetal do local. Com estas
alternativas apresentadas ao proprietário do local espera-se um retorno positivo e,
consequentemente, a implementação das técnicas apresentadas no local de estudo.

Palavras-chave: Áreas degradadas. Erosão. Escoamento superficial. Recuperação.

INTRODUÇÃO
O ciclo hidrológico tem grande importância no processo erosivo, sendo tal processo
associado ao escoamento superficial. A chuva, a cobertura vegetal, o relevo, o tipo de solo e as
atividades humanas são fatores que influenciam na ocorrência do processo erosivo (BERTONI;
NETO, 2014).

34

Para a prevenção e controle desse processo é necessária a compreensão dos mecanismos
que o regem. O processo erosivo envolve o desprendimento, o transporte e a deposição das
partículas nas partes mais baixas do terreno (ARAUJO et al., 2013).
O processo erosivo inicia com o efeito splash, que se dá pelo impacto das gotas de chuva
diretamente no solo causando o desprendimento das partículas. Após a precipitação o solo
começa a saturar e após atingir seu nível máximo a água começa a escoar carreando as
partículas, adquirindo velocidade e energia enquanto percorre o talude. Durante o transporte
ocorre também o desprendimento, levando o processo erosivo a níveis de grande degradação,
originando as voçorocas (BERTONI; NETO, 2014).
O estudo objetivou apresentar procedimentos para a recuperação de uma área afetada
pelos processos erosivos que originaram o estágio mais avançado da erosão linear, denominada
voçoroca, ocasionada em virtude do manejo inadequado do solo nas áreas próximas e no próprio
local afetado.

MATERIAL E MÉTODOS
Identificação da área de estudo
O trabalho foi realizado na Fazenda Marques, uma propriedade particular localizada na
região do distrito do Muquém, pertencente ao município de Coromandel/MG. A sede do imóvel
está localizada sob as coordenadas 18º11’1.38” S e 47º10’48.80” O, com área total do imóvel
de 5,7 hectares.
Dentre a caracterização da localidade destacam-se: (1) o clima do local que segundo a
classificação de Köppen enquadra-se no AW, sendo clima tropical com inverno seco,
apresentando estação chuvosa no verão e nítida estação seca no inverno, (2) a fitofisionomia
(cerrado Sensu Stricto), apresenta um dossel predominantemente contínuo e cobertura arbórea
que pode oscilar de 50 a 90%, (3) a região é pertencente à bacia hidrográfica do Rio Paranaíba,
que fica acerca de 746 metros em linha reta da sede ao curso d’água, (4) o relevo da região é
caracterizado por serras, composto de colinas amplas e suaves, tendo cotas topográficas da área
variando entre 741 e 745 metros, apresentando também formação rochosa composta por rochas
vulcânicas e sedimentares, (5) o solo da área é classificado majoritariamente como latossolo,
que são solos minerais profundos com um horizonte B espesso e com a sequência de horizontes
normalmente pouco diferenciados e (6) a vegetação na área é composta por espécies, em sua
maioria, arbustivas nativas do cerrado, e no entorno da área é predominante a presença de áreas
de cultivo compostas por culturas que variam de acordo com o arrendamento das áreas,
existindo também grandes extensões cobertas por gramíneas cujo uso se destina a pastagem.

35

Metodologia
Através de análise realizada com informações coletadas em campo e histórico do uso
da propriedade cedido pelo proprietário, constatou-se que os principais agravantes do
processo erosivo são a presença de suínos no local e a influência da área de lavoura situada
próximo à localidade estudada.
Com base na análise feita da área, foi proposta uma ação de recuperação dividida em
duas partes, sendo elas interna e externa. Na parte externa da voçoroca foram utilizadas
técnicas de terraceamento da lavoura próxima ao local, construção de canais de escoamento e
bacias de contenção que são propostas baseadas em sua capacidade de diminuir a velocidade
do escoamento superficial. Já na parte interna, a proposta é de remoção dos animais presentes
na área, assim como o cercamento e a construção de taludes. Na etapa final (recuperação) foi
proposto o coveamento e marcação para o recebimento de mudas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da forma como se dá o mecanismo do processo erosivo, determinou-se que a
proposição do PRAD deveria ser voltada a duas linhas de ação: a primeira voltada à contenção
do processo erosivo e a segunda linha voltada à recuperação vegetal, manutenção e
monitoramento.
Em visita à localidade, notou-se o livre acesso de suínos na área interna da voçoroca,
agravando o processo erosivo devido ao pisoteio em área de solo instável. Dessa forma a
primeira ação deve ser voltada à remoção dos suínos e o cercamento da área da voçoroca
utilizando mourões e arame, isolando-a e impedindo a circulação de animais e pessoas em seu
interior.
A voçoroca é um dos pontos mais baixos do terreno, dessa forma sabe-se que há o
aumento da concentração de fluxo de água durante o escoamento superficial em sua área
interna. E necessário reduzir o fluxo de água que chega a voçoroca, pois sua concentração
acarreta no aumento da mesma. Dessa forma propõe-se a construção de dois canais escoadouros
que irão captar a água que flui sobre a via de acesso à fazenda, direcionando o fluxo de água
para duas bacias de contenção, construídas em ambos os lados da via (Figura 1).
Figura 1. Área para construção das bacias de contenção na Fazenda Marques,
Coromandel/MG.
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Fonte: Google Earth (2018).

As bacias de contenção têm como objetivo reduzir o fluxo de água sobre a via de acesso
à fazenda, retendo e reduzindo o fluxo que chega até a voçoroca. Outro benefício associado às
bacias de contenção é o auxílio na disponibilidade de água ao solo, quando este estiver seco. A
redução no fluxo da água também reduz o carreamento de cascalho usado como cobertura da
via de acesso à fazenda, reduzindo então o efeito abrasivo da enxurrada (LIMA et al., 2006).
Próximo à voçoroca existe uma área de plantação que está sujeita a maior exposição do
solo à precipitação. Desta forma, propõe-se o terraceamento da área de plantio (Figura 2),
reduzindo a velocidade do escoamento superficial.
Pereira e Lima (2006), propõem o terraceamento como uma medida para controlar a
erosão em pontos críticos de uma microbacia. Uma vez que esta técnica possui capacidade de
aumentar o tempo de infiltração e reduzir o carreamento de partículas. Os autores, entretanto,
ressaltam que o terraceamento não deve ser utilizado como prática isolada, mas sim de maneira
conjunta com outras práticas complementares que objetivem a conservação do solo.

Figura 2. Área de plantação onde será a realização do terraceamento.
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Fonte: Google Earth (2018).

A técnica do terraceamento será realizada com arado, com objetivo de evitar a erosão,
reter a água e auxiliar na produtividade da terra, sendo esta técnica apresentada pela Embrapa
(2016). Para o terraceamento será necessário uma trena de 30 metros, piquetes de madeiras,
uma mangueira de pedreiro de 35 metros, um trator e um arado de 3 discos. Sabe-se que a
textura do solo é argilosa e que a declividade do terreno é de 4%. Assim, de acordo com o
manual da Embrapa (2016), sabemos que a distância entre os terraços deve ser de 24,10 metros.
Em um lado do terreno a serem construídas as curvas de nível, devem ser colocados os
piquetes com uma distância de 24,10 metros medidos com a trena (Figura 3 - a). A próxima
etapa consiste no piqueteamento da curva em nível, para isso deve-se pegar a mangueira com a
água e medir uma distância de 30 metros do primeiro piquete colocado, deixando a mangueira
em sua ponta e procurando um ponto cujo nível de água seja igual ao do primeiro ponto
marcado, quando isso ocorrer, marcar o ponto com piquete (Figura 3 - b). Tal procedimento
deverá ser realizado até atingir o lado oposto ao de onde se iniciou o piqueteamento. Quando
isso ocorrer, a primeira curva de nível terá sido determinada, sendo tal processo repetido
continuamente até completar toda a área onde será realizado o terraceamento (Figura 3 - c).
Após a instalação de piquetes a 30 metros, a curva de nível será suavizada colocando piquetes
intermediários distantes a 15 metros dos principais, finalizando, assim a determinação da curva
de nível (Figura 3 - d).

Figura 3. Esquema do posicionamento do piqueteamento proposto.
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Fonte: EMBRAPA (2016).

Após a efetivação das propostas para a área externa, dá-se início à segunda etapa da
linha de ação voltada para a área interna. Esta etapa é voltada para a roçagem e subsolagem da
área interna, visando o plantio posterior de mudas para a revegetação.
Serão construídos taludes de contenção do fluxo da água dentro da voçoroca utilizando
bambu e gliricídia, que é uma leguminosa de grande porte. Serão colocadas estacas de bambu
em dois pontos da voçoroca, em sentido vertical e intercaladas com estacas de gliricídia (Figura
4). As estacas deverão ser introduzidas a 30 cm de profundidade, sendo também utilizada uma
vara de bambu horizontal para garantir estabilidade dos taludes.

Figura 4. Esquema de contenção do fluxo de água dentro da voçoroca.

Fonte: Biulchi, (2012).

A utilização da técnica é corroborada em estudo de Biulchi (2012), que constatou que
tais técnicas de bioengenharia se mostram eficientes na dissipação de energia, reduzindo a força
da água e auxiliando na contenção dos sedimentos. A retenção de sedimentos ocasiona o
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aumento da base do canal, tornando-o mais suave, reduzindo o fluxo de água e minimizando o
processo erosivo. Após a instalação dos taludes transversais será realizado um controle de
formigas, aplicando-se formicida.
Para estabilidade das laterais da voçoroca será utilizado a gramínea batatais. Deverão
ser plantadas 466,4 m2 nos taludes laterais, dando cobrimento ao solo, reduzindo o impacto da
chuva. A pretensão é que através do desenvolvimento vegetal, os taludes se tornem estáveis,
reduzindo o processo erosivo. Após esses processos, será iniciada a marcação e coveamento
para recebimento das mudas visadas para a recuperação vegetal do local. A marcação seguirá
o formato de linhas com distanciamento 3m x 3m, conforme esquema proposto na (Figura 5).

Figura 5. Esquema proposto para marcação das mudas.

Fonte: Os autores (2018).

Antes do plantio das mudas deverá ser realizada adubação verde utilizando Mucunapreta (Mucuna pruriens). As espécies a serem utilizadas são subdivididas em espécies
primárias, secundárias e clímax. As espécies usadas são:

Tabela 1. Espécies recomendadas para a recuperação vegetal na Fazenda Marques,
Coromandel/MG.
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Espécies
Primárias

Secundárias

Clímax

Embaúva – (Cecropia

Angico-branco –

Sapucaia – (Lecythis pisonis)

angustifolia)

(Anadenanthera colubrina)

Pau-jangada – (Heliocarpus

Açoita cavalo-miúdo –

Aroeira preta –

popayensis)

(Luehea divaricata)

(Myracrodruon urundeuva)

Tamanqueiro – (Alchornea

Ipê verde – (Cybistax

glandulosa)

antisyphilitica)

Mutamba – (Guazuma

Pata-de-vaca – (Bauhinia

ulmifolia)

forficata)

Após o plantio das mudas será realizada a capina e o coroamento para melhorar o
desenvolvimento das plantas. A implantação encerra-se com o plantio das mudas, dando início
às etapas de manutenção e monitoramento da recuperação da área.

CONCLUSÕES
A execução correta das técnicas utilizadas neste PRAD trará benefícios ao meio
ambiente, como a conservação do solo, a melhora das suas características físicas, o auxílio na
fixação e conservação da fauna e da flora e contenção da erosão. Além disto, estas técnicas
podem contribuir para minimizar os efeitos adversos decorrentes da má utilização da área do
cerrado na localidade, provinda da agricultura e do desmatamento.
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Introdução - A água é um recurso natural essencial a manutenção da vida na Terra. O seu uso
aplica-se a distintas finalidades como: abastecimento urbano, agricultura, indústria e lazer. O
vocábulo “água” designa o elemento natural desvinculado de qualquer uso enquanto que os
“recursos hídricos” denotam significado de valor econômico. A proteção das águas
fundamenta-se sob o viés da defesa do meio ambiente equilibrado (Constituição Federal, artigo
225) e dos direitos fundamentais de terceira dimensão. Material e métodos - Esta pesquisa foi
realizada a partir do método teórico-bibliográfico e da análise de documentos normativos como:
Constituição Federal e Lei no 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Resultados e discussão - Os instrumentos analisados apontaram que o principal fundamento
para a preservação dos recursos hídricos assenta-se sobre o reconhecimento da água como
recurso natural, limitado e dotado de valor econômico. A sua gestão deve ocorrer de forma
descentralizada, com a participação do Poder Público, usuários e comunidades. A proteção dos
recursos hídricos viabiliza o direito de acesso à água potável como direito humano básico
conforme previsto na Resolução no 64/292, de 28/07/2010, da Assembleia Nacional da
Organização das Nações Unidas (ONU). Portanto, representa uma das facetas do direito à vida
abarcado pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1º, III).
Conclusões - Com efeito, reforça-se a necessidade de proteção aos recursos hídricos como
condição básica a vida humana e para a manutenção de um meio ambiente equilibrado para as
presentes e futuras gerações.

Palavras-chave: Recursos hídricos. Direito constitucional ao meio ambiente equilibrado.
Direito ambiental.
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Introdução: Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo de caso para possibilitar uma
melhoria no sistema Clean in Place (CIP) de uma fábrica de sucos em Minas Gerais. Tal estudo
se mostra muito importante em termos econômicos, ambientais e de segurança alimentar, já que
o CIP é o maior contribuinte para os custos variáveis do processo, gera grandes quantidades de
resíduos e tem papel fundamental no controle microbiológico. Material e Métodos: A partir
de uma revisão bibliográfica e coleta de dados da empresa, os parâmetros de tempo,
temperatura, vazão e concentração das soluções de CIP foram criteriosamente verificados.
Resultados e Discussão: As temperaturas de limpeza dos equipamentos se mostraram
adequadas, as vazões fornecem velocidades superiores a 1,5 m/s conforme indicado na literatura
e os tempos estabelecidos também estão em conformidade com o que é proposto por diversos
autores. Porém, observou-se que a faixa de concentração de detergente alcalino adotada, está
acima da faixa indicada pelos estudos. Atualmente é utilizada uma faixa de concentração de 2,0
à 5,0 % de detergente, quando deveria estar variando de 1,2 % até no máximo 4,5%, visto que
acima deste valor forma-se um “depósito vítreo” e compromete-se a qualidade da limpeza. Com
isso, foram propostas novas faixas de concentração para cada equipamento de acordo com o
grau de incrustação. Conclusão: Caso seja feita a implementação do que foi proposto, é
possível evitar o descarte de trezentos quilogramas de detergente por mês, e consequentemente,
gerar uma economia mensal superior a dois mil reais.

Palavras-chave: CIP. Redução. Consumo.
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Resumo: O crescimento populacional nas cidades resultou em aumento da geração de resíduos
sólidos urbanos (RSU) e, consequentemente, maior pressão sobre o meio ambiente e a saúde
pública. Com a promulgação da Lei nº 12.305 em 2010, que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, o Brasil passou a ter maiores incentivos para a gestão dos RSU, desde a
origem até a disposição final. Nesse sentido, os catadores de lixo são fundamentais. O objetivo
deste estudo é justamente analisar o perfil socioeconômico destes trabalhadores no Brasil. Para
isso, foram utilizados dados da PNAD-Contínua do IBGE para o período de 2012 a 2016. As
evidências sinalizam que os catadores são, em sua maioria, homens, de cor preta ou parda e
com elevada taxa de analfabetismo, idade acima de 41 anos, rendimento mensal abaixo de 1
salário mínimo e carga horária média de trabalho maior do que o total de ocupados em outras
atividades. Assim, trabalhadores que contribuem para a sustentabilidade ambiental, reduzindo
efeitos negativos das ações do homem, apresentam características de vulnerabilidade social.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos. Catadores. Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
O aumento da concentração populacional em centros urbanos afeta o meio ambiente
pelo crescimento da geração de RSU, com desdobramentos sobre a saúde. Estima-se um
crescimento da escala anual global de resíduos sólidos de 1,3 bilhão de toneladas em 2012 para
2,2 bilhões de toneladas até 2025 (PNUMA, 2012). Assim, se tornam cada vez mais necessárias
políticas e ações para o controle, a coleta e o processamento dos RSU. O Brasil avançou nesse
sentido com a promulgação, em 2010, da Lei nº 12.305, que instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) e definiu princípios e objetivos para o controle dos RSU (BRASIL,
2010), além de estabelecer uma hierarquização quanto aos níveis de tratamento desses resíduos,
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que são: a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento com a disposição final
de rejeitos (NASCIMENTO et al., 2015).
O manejo de RSU no Brasil é obrigação dos municípios, que podem o realizar de forma
terceirizada ou em parceria com associações e cooperativas de catadores. Um dos objetivos
explícitos na Lei da PNRS é o incentivo à coleta seletiva de forma a contribuir para a
sustentabilidade ambiental, econômica e social urbana, sendo que há prioridade para a coleta
seletiva formal com contratação de serviços municipais prestados por organizações de catadores
(BESEN, 2014). Esses aspectos trazem à tona a oportunidade de trabalho para diversas pessoas
que encontram nos RSU uma fonte de renda, uma atividade com impactos ambientais, na saúde
e em várias outras dimensões do desenvolvimento sustentável e humano.
No entanto, ainda há um distanciamento desses trabalhadores de melhorias que
contribuem para o fortalecimento da ocupação. No geral, as condições de trabalho são precárias,
com baixo nível de renda, alta periculosidade, riscos de adoecimento e acidentes de trabalho e
dificuldade de obtenção de direitos trabalhistas (GALON; MARZIALE, 2016). A saúde dos
trabalhadores pode ser afetada pelo manuseio de materiais perigosos (metais e substâncias
químicas), agentes infecciosos, doenças respiratórias, osteomusculares e lesões por acidentes
(GOUVEIA, 2012). Logo, esta é uma profissão que não deve ser vista como um problema
social, como comumente ocorre, mas sim como uma relevante solução ambiental (SANTOS, et
al., 2011; BESEN et al., 2014; KING; GUTBERLET; SILVA, 2016).
Alguns trabalhos já se debruçaram sobre a questão dos catadores de lixo no Brasil.
Dagnino e Johansen (2017), por exemplo, apresentam indicadores demográficos e
socioeconômicos referente à população ocupada na atividade de coleta de material reciclável
no Brasil com base no Censo Demográfico de 2010. Já Ferreira (2002), Cavalcanti Neto et al.
(2007) e Kirchner, Saidelles e Stumm (2009) realizam estudos de casos com objetivo de
apreender não apenas as principais características destes trabalhadores, mas também a
percepção que estes têm sobre alguns aspectos fundamentais, como a questão ambiental. Vale
ressaltar, porém, que o mérito do presente estudo está em relacionar a importância da função
dos catadores de lixo para as diretrizes da PNRS e, principalmente, utilizar dados mais recentes
ao caracterizar.
Portanto, a partir do conteúdo exposto, apresenta-se como importante objeto de estudo
o trabalho de profissionais que tem na coleta, separação e reciclagem de resíduos sólidos sua
atividade laboral. O objetivo deste trabalho é analisar o perfil socioeconômico de catadores no
Brasil a partir de dados disponibilizados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNAD) no período 2012-2016.
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MATERIAL E MÉTODOS
Para traçar o perfil socioeconômico dos catadores no Brasil, a principal fonte de dados
utilizada foi a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que
fornece dados sobre a inserção da população no mercado de trabalho, bem como características
demográficas e de educação. A Pesquisa é construída por amostragem de domicílios, mas
garantindo a representatividade dos resultados para diferentes níveis geográficos – Brasil,
regiões, Unidades Federativas e regiões metropolitanas. Aos dados da pesquisa, é aplicado o
fator de expansão da amostra para generalizar o resultado amostral à população. A análise deste
trabalho compreende o período de 2012 a 2016.
O código de ocupação utilizado para identificar os catadores é o do subgrupo principal
de número 96, o qual inclui: i) coletores de lixo e material reciclável (9611); ii) classificadores
de resíduos (9612); e iii) varredores e afins (9613). Ressalta-se ainda que a amostra para esse
trabalho é composta apenas por pessoas ocupadas, excluídas todas as demais, e que foram
entrevistadas na 1ª visita. Ademais, considera-se apenas as informações do trabalho principal,
pois quase a totalidade da amostra têm apenas um trabalho (97% em 2016). Para uma
compreensão mais aprofundada da situação dos catadores de lixo, são utilizadas as estatísticas
da população ocupada total como parâmetro de comparação. As variáveis selecionadas e
analisadas são:


número de homens para cada grupo de 100 mulheres;



distribuição regional;



cor ou raça;



taxa de analfabetismo;



responsabilidade pelo domicílio;



idade;



rendimento;



horas trabalhadas; e



contribuição para a Previdência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se, tanto na população ocupada total quanto nos catadores, predominância do
sexo masculino, independente do ano analisado, sendo que nos catadores os homens são mais
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do que o dobro. Em relação à cor, a média de catadores pretos e pardos gira em torno de 70%
do total de ocupados nessa categoria, proporção bastante superior à das demais atividades. A
taxa de analfabetismo entre os catadores é alarmante, sendo bem superior à média da população
ocupada em geral – por exemplo, alcança 19,8% em 2012 contra 4,8% da população ocupada.
A distribuição regional mostra que as regiões Sudeste e Nordeste concentram maior
parte dos catadores de lixo (41,5% e 29,7% em 2016, respectivamente). As análises por faixas
etárias revelam que há concentração de catadores entre 26 e 65 anos, em especial entre 41 e 65
anos (52,2% em 2013). Na média, os catadores são mais velhos que a população ocupada em
geral.
Em 2016, 65,2% da população ocupada contribuía para a previdência, proporção que
cai para 63,1% nos catadores, sendo que a diferença entre as proporções diminuiu de 2012 a
2016. A população ocupada concentra-se em níveis baixos de rendimentos do trabalho (entre 1
e 2 salários mínimos), o que é mais grave quando observados apenas os catadores de lixo (entre
0,5 e 1 salário mínimo). Constatou-se, ainda, que os catadores trabalham, em média, mais horas
que os ocupados em geral. Se for considerado que a profissão de catador tende a ser fisicamente
exaustiva, a precariedade dessa ocupação parece ser ainda maior do que revela os dados.

CONCLUSÕES
Pensar sustentabilidade e um padrão de desenvolvimento que leve em conta a
problemática ambiental passa pela gestão de resíduos sólidos, principalmente devido à
importância que um descarte adequado ganha na sociedade moderna predominantemente
urbana. Como foi visto, no Brasil a gestão de resíduos sólidos urbanos é regulamentada pela
Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com
princípios e objetivos para o controle de RSU.
Essa política traz uma hierarquização quanto aos níveis de tratamento desses resíduos,
sendo a reutilização e a reciclagem importantes etapas desse processo. Fica evidente, portanto,
a relevância que os catadores de lixo possuem na gestão de resíduos sólidos paralelo à promoção
da sustentabilidade: a logística reversa prevista na PNRS tende a potencializar o surgimento de
novos mercados na atividade da coleta seletiva, gerando novos postos de trabalho e renda.
Cumprindo o objetivo desse trabalho, as evidências deste estudo sinalizam que os
catadores de lixo no Brasil são, no geral, homens, pretos ou pardos, com baixa educação, idade
acima de 41 anos, rendimento mensal abaixo de 1 salário mínimo e carga horária média de
trabalho maior do que a média de outras atividades. Assim, trabalhadores que contribuem para
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a sustentabilidade ambiental, reduzindo efeitos negativos das ações do homem, apresentam
características de vulnerabilidade social.
Apoio financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil
(CAPES) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).
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Introdução: A segregação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) como parte da realidade
cotidiana em um ambiente hospitalar tanto por profissionais de saúde quanto para visitantes é
de suma importância para evitar gastos desnecessários no descarte final para o hospital, assim
como amenizar os impactos ao meio ambiente. Material e Métodos: O presente trabalho tratase de um relato de experiência observacional em um hospital universitário de grande porte do
interior de Minas Gerais em setores de assistência onde os autores enquanto estagiários
desenvolveram trabalhos nos meses de agosto de 2018 até abril de 2019. Discussão: Observouse que profissionais de saúde não auxiliavam os pacientes e acompanhantes, quanto ao correto
descarte dos resíduos gerados em coletores do Grupo D e Grupo A, em que alguns setores do
hospital são dispostos nos corredores ao lado das torneiras. Sendo assim, quando os coletores
de resíduos infectantes estão mais próximos a pia, nota-se um grande volume de mistura dos
papéis de secagem de mãos com outros materiais infectantes, aumentando o custo para o
descarte final dos materiais hospitalares. O indicado para a melhoria no descarte seria o coletor
de resíduos comuns estarem mais próximos a pia para facilitar o descarte do papel. Conclusão:
A auditoria ambiental pode apontar falhas quanto ao ordenamento das lixeiras e logo apresentar
a necessidade de enfatizar um programa de educação ambiental. Tais ações de educação trariam
menores gastos públicos, quanto ao tratamento e disposição final destes resíduos e a
possibilidade de realizar maiores investimentos na saúde pública.

Palavras-Chave: Educação ambiental. RSS. Segregação.

AIR QUALITY BOARD GAME (AQBD): Elaboração e avaliação de estratégia pedagógica
para ajudar na formação crítica e autônoma do Engenheiro Ambiental
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Introdução: A partir da concepção buscada de interdisciplinaridade da profissão e necessidade
de desenvolvimento de estratégias na formação, denota-se que a inserção de jogos no ambiente
educacional é um facilitador de ensino e aprendizagem. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi
elaborar um jogo de RPG como atividade pedagógica para fixação de conceitos e
desenvolvimento do pensamento sobre os efeitos da má qualidade do ar. Material e métodos:
Os materiais utilizados (como placas em MDF, folha sulfite, cubos de madeira, dentre outros)
foram importantes para a criação do AQBG e o método de avaliação utilizado foi um
questionário. A população alvo foi formada por 55 alunos do curso de graduação de Engenharia
Ambiental. O questionário consistiu em duas partes: A primeira relacionada aos conhecimentos
qualidade do ar e a segunda relacionada ao jogo. Resultados e discussão: O AQBG foi
desenvolvido de forma que os jogadores atuem em equipe para atingir um objetivo. Está
dividido em três regiões (industrial, residencial e centro) que são subdivididas em casas. Com
relação ao questionário, as perguntas relacionadas com o conhecimento dos alunos foram
respondidas corretamente. As perguntas relacionadas à aula lúdica em si foram propostas para
se ter um feedback dos alunos em relação ao AQBG, como o que poderia ser mudado,
melhorado, o que gostaram e não gostaram. Conclusões: Afirma-se que o jogo atingiu seu
objetivo. Observa-se que a inserção de jogos no ensino superior e recomenda-se que sejam
elaborados, avaliados e utilizados mais jogos no ensino superior.

Palavras-chave: Poluição do Ar, Meio Ambiente, Lúdico, RPG, Qualidade do Ar, Jogo.

AS CONTRIBUIÇÕES DE OVITRAMPAS NO MONITORAMENTO DE VETORES:
Possibilidades e desafios
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Introdução: A degradação ambiental tem disseminado arbovírus e seus patógenos em
diferentes ambientes, intensificando ameaças sanitárias e para saúde pública. Em ambientes
urbanos são Aedes e Culex que transmitem Dengue, Vírus do Nilo Ocidental, Mayaro, Rocio,
Chikungunya e Zika. Já em ambientes rurais e silvestres temos os flebotomíneos “mosquito
palha ou cangalhinha” responsável pela Leishmaniose Visceral ou Tegumentar; já os
Haemagogus e Sabethes responsáveis pela Febre Amarela. Este trabalho é resultado da
parceria, desde 2013, Escola Técnica de Saúde da UFU e Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia - Triângulo Mineiro (Campus Sobradinho, zona rural). Material e métodos: Em
campo aferimos a quantidade de água, presença de larvas, condições do tempo, medições de
temperatura e umidades relativas, presenças de moradores, coleta e troca de palhetas. Em
laboratório há quantificação, por meio de Lupas microscópicas, dos ovos viáveis, eclodidos e
danificados; as palhetas com ovos viáveis são colocadas em copos de água (70ml), num
mosquitário, para acompanhamento dos ciclos (ovos, larvas, pupas e mosquitos) e monitoramos
o mosquitário levando em consideração as condições de cada copo (quantidade de água,
presença de larvas e pupas), dados de temperaturas e umidades relativas e presença de
mosquitos.. Resultados e discussão: Foram detectados 38.232 ovos, 28.336 viáveis, 7.017
eclodidos e 2.879 danificados. Em campo foram coletadas 3.185 larvas em 637 ovitrampas.
Paralelamente realizamos atividades de Educação Ambiental relacionada ao monitoramento,
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aos vetores e as doenças. Conclusões: Os resultados sugerem a replicação desta experiência
exitosa, com implantação em outras comunidades pelo baixo custo, eficiência e efetividade,
enquanto estratégia de Vigilância Entomológica e Ambiental.

Palavras-chave: Arbovírus; Ovitrampas; Vigilância Entomológica e Ambiental; Educação
Ambiental.
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Introdução: A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é uma instituição de ensino pública
federal, localizada em municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no Estado de Minas
Gerais. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída por meio da Lei nº
12.305/10, a UFU enquadra-se na categoria de grande geradora, sendo responsável pela
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos. Capacitar os funcionários
envolvidos de forma direta ou indireta com a temática promove a gestão socioambiental desses
materiais. O propósito foi compreender os desafios, a partir da ótica de quem atua diariamente
nos locais que demandam essa gestão.. Material e métodos: A Diretoria de Sustentabilidade
(DIRSU), por meio de sua Sala Verde UFU Sustentável, promoveu encontros temáticos com
funcionários terceirizados, estes que iniciaram pelo credenciamento dos participantes, seguido
de uma apresentação em projetor multimídia em auditórios da instituição. Concomitantemente,
foram exibidos conteúdos audiovisuais do Circuito Tela Verde (CTV), do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), junto a entrevistas com os catadores de materiais recicláveis que atuam no
programa de Coleta Seletiva Solidária, sob tutela da Prefeitura Universitária (PREFE).
Resultados e discussão: Foram identificados os principais problemas nas áreas de jardinagem,
manutenção predial e infraestrutura, conservação e limpeza, vigilância e transportes. Os
resultados foram apresentados em reunião junto à Administração Superior da Universidade.
Conclusões: Recomenda-se que capacitações e ações de sensibilização socioambiental,
direcionadas aos prestadores de serviços de base, sejam executadas de forma continuada, para
melhor compreensão dos desafios existentes nos Campi, contribuindo desta forma com as
diretrizes da PNRS.

Palavras-chave: Coleta Seletiva Solidária; Circuito Tela Verde; PNRS.

PANORAMA AMBIENTAL URBANO DO BAIRRO VIGILATO PEREIRA, SETOR SUL,
UBERLÂNDIA-MG
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a análise do grau de qualidade ambiental
urbana por meio da elaboração do Panorama Ambiental Urbano do bairro Vigilato Pereira,
Setor Sul, Uberlândia – MG. Os resultados são frutos de um trabalho acadêmico desenvolvido
nas disciplinas de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente I e II (2017) e da pesquisa de
Iniciação Científica intitulada ‘Projeto Sustentável para a Cidade de Uberlândia – Setor Sul
(Parte IV) – FAPEMIG/UFU (2018/2019). A metodologia utilizada para a elaboração da
análise, denominada de Diagrama de Unidade Complexa – DUC – (VITAL, 2012), é
instrumento de projeto sustentável para a cidade, e estrutura-se em quatro dimensões: Dimensão
Filosófica, Dimensão Ambiental, Dimensão do Ambiente Construído e Dimensão da Teia
Urbana. Entende-se que a problemática urbana atual, caracterizada pelo baixo grau de qualidade
ambiental urbana, decorre essencialmente da ausência de consciência ecológica e,
consequentemente, de educação ambiental. Para programar os princípios de cidade sustentável,
acredita-se ser de fundamental importância promover o desenvolvimento da visão de mundo
ecológica nas comunidades, ou seja, levar os conhecimentos sobre o pensamento sistêmico para
a sociedade. Para isso, a aplicação da metodologia DUC, apoiada em princípios ecoéticos, visa
elaborar estratégias de projeto urbano capazes de mitigar a degradação ambiental e induzir a
sustentabilidade urbana, e, portanto, busca estabelecer novas perspectivas socioeconômicas,
socioambientais e socioculturais para a população do bairro em estudo. Neste sentido, a partir
do Panorama Ambiental Urbano, são apresentados eixos norteadores para a futura elaboração
de projetos sustentáveis para o bairro.

Palavras-chave: Ecoética. Educação Ambiental Sistêmica. Qualidade Ambiental Urbana.
Projeto Sustentável para a Cidade.

1. INTRODUÇÃO
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Em busca de uma melhor qualidade ambiental urbana, torna-se essencial desenvolver
uma mudança de comportamento, pois, de acordo com Capra e Luisi (2014), os problemas da
sociedade são sistêmicos e estes requerem uma percepção sistêmica. Para a preservação do
ecossistema nativo e a garantia da sobrevivência de gerações futuras, é necessário elevar o grau
de consciência ecológica por meio da educação ambiental sistêmica.
As relações antropossociais se desenvolvem de maneira dinâmica e transformam o
ambiente construído, no qual se inserem. Ao mesmo tempo e em decorrência dessa dinâmica,
os parâmetros de visão mundo se modificam, e surgem novas formas de desenho (design) do
ambiente urbano. No entanto, nem sempre se adéquam a visão de mundo ecológica, ou seja,
aos princípios ecossistêmicos.
O conceito de ‘Projeto Sustentável para a Cidade’ (VITAL, 2012) visa estabelecer uma
nova abordagem para a elaboração de projetos urbanos e, para isso, parte do princípio da
Ecoética entendendo que a vida deve ser compreendida a partir do pensamento sistêmico
(CAPRA e LUISI, 2014) e complexo (MORIN, 1990). Isso significa que os elementos da vida
sociocultural estão interconectados ao sistema natural (SPIRN, 1995), pois não existe nada
isolado, tudo manifesta influência, interdependência ou coexistência com os demais elementos.
De acordo com esse conceito, a análise da cidade deve ser realizada a partir da visão de mundo
ecológica (sistêmica e complexa) com a aplicação da metodologia do Diagrama de Unidade
Complexa – DUC – (VITAL, 2012).
Essa metodologia se fundamenta nos conceitos de Desenho Ambiental e Planejamento
Ambiental (FRANCO, 1997 e 2000), Paisagem Cultural (CASTRIOTA, 2010), Identidade e
Habitabilidade (SALOMÃO, 2008), Urbanidade (HOLANDA, 2003), Sustentabilidade
(EDWARDS, 2008; VITAL, 2012), Ecologia (ODUM, 1988), Teorias não Lineares,
Infraestrutura Verde, Resiliência, Conservação Urbana (ZANCHETTI, 2003), Mobilidade
Sustentável e Desenho Universal.
Para apresentar as análises realizadas no Bairro Vigilato Pereira, em Uberlândia, este
trabalho estrutura-se em cinco partes: 1. visão sistêmica, consciência ecológica e educação
ambiental; 2. metodologia DUC; 3. contextualização do Bairro Vigilato Pereira; 4. Panorama
Ambiental Urbano do Bairro Vigilato Pereira; e 5. eixos norteadores para o Projeto Sustentável
do Bairro Vigilato Pereira.

2. VISÃO SISTÊMICA, CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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O olhar ao todo de forma sistêmica consiste na abordagem holística de que o ser humano
pertence ao meio em que vive, assim, cuidar de si próprio é cuidar do Meio Ambiente (CAPRA
E LUISI, 2014). De acordo com Spirin (1995), à medida em que as cidades crescem, as
mudanças produzidas na natureza resultam em problemas ambientais e urbanos que afetam o
bem-estar da sociedade. Ribeiro (1998) ressalta sobre a necessidade de ‘ecologizar’ a
população, ou seja, promover o despertar da consciência ecológica e consequentemente da
educação ambiental, para o desenvolvimento sustentável urbano. Nesta perspectiva, a
implantação de uma educação ambiental sistêmica é essencial para a melhoria da qualidade
ambiental urbana, compreendendo a importância da preservação do ecossistema nativo para a
sobrevivência. Desse modo, a análise do bairro Vigilato Pereira, com uma visão sistêmica,
condiz na percepção do conjunto das ações humanas, no ambiente natural e construído, que se
estruturam por meio das dinâmicas antropossociais.
3. METODOLOGIA DUC – DIAGRAMA DE UNIDADE COMPLEXA
A metodologia DUC (VITAL, 2012) organiza a leitura urbana a partir da compreensão
da realidade composta por camadas (denominadas por layers). As camadas são estruturadas em
quatro dimensões (Filosófica, Ambiental, do Ambiente Construído e da Teia Urbana) e onze
categorias, e têm como finalidade realizar levantamentos e análises de dados para compreender
a problemática urbana de um lugar. Os resultados dessa leitura são organizados em peças
gráficas (plantas da cidade) e configuram o Panorama Ambiental Urbano.
3.1. Dimensão Filosófica: consiste na identificação da visão de mundo e na análise do
grau da consciência ecológica comunitária, fundamentada em quatro categorias: 1 – Percepção
Sistêmica: sentidos do ser humano; 2 – Hierarquia Sistêmica: consciência ecológica; 3 – Ordem
Sistêmica: vida nos sistemas naturais; e 4 – Ética Ecológica: cuidar, conservar, preservar,
recuperar, respeitar, cooperar, etc.
3.2. Dimensão Ambiental: estudo do ecossistema e seus links ecológicos, biológicos
e geográficos, fundamentada nas análises sistêmicas da dimensão filosófica, além das
categorias: 5 – Águas em Evidência: âncora da sustentabilidade urbana – layer azul – análise
da bacia hidrográfica, etc.; 6 – Mosaico Verde: sustentação da vida – layer verde – ecossistema
nativo, subsolo e solo, áreas de risco, dentre outras; 7 – Mosaico de Microclimas: Aspectos
bioclimáticos – layer cinza – análise do conforto ambiental, dos ventos, insolação, etc.
3.3. Dimensão do Ambiente Construído: estudo da estrutura construída da cidade,
suas características e impactos no ecossistema – layer vermelho – composto por várias
subcamadas que abrangem as categorias: 8 – Desenho Ambiental Urbano: morfologia urbana
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e condição do espaço público; e 9 – Espacialização dos Elementos-chave Estruturadores:
elementos urbanos que estruturam a qualidade ambiental urbana.
3.4. Dimensão da Teia Urbana: estudo da dinâmica e vitalidade urbana, estruturada
pelas categorias: 10 – Dinâmica Urbana: fluxos e conexões – layer violeta – fluxos das interrelações sociais, funcionamento e articulação da sociedade; e 11 – Estratégia Chave e
Elementos-chave: pontos capazes de promover o sentido de sustentabilidade urbana.

4. O BAIRRO VIGILATO PEREIRA EM UBERLÂNDIA
Uberlândia é uma cidade média que está localizada no Triângulo Mineiro/Alto
Paranaíba, no Estado de Minas Gerais, Região Sudeste do Brasil que, segundo Vital (2012), a
evolução urbana e socioeconômica da cidade gerou problemáticas ambientais urbanas passíveis
de reconhecimento em toda sua área urbana. O bairro Vigilato Pereira é um dos dezenove
bairros constituintes do Setor Sul (FIGURA 1) e destaca-se como um bairro que mescla alta
qualidade de vida e baixo grau de vitalidade urbana. De acordo com Silva (2012), esse setor
teve um processo de urbanização de modo difuso e fragmentado, demarcado por uma
diversificação e segregação socioeconômica espacial.

Figura 1. Localização do Bairro Vigilato Pereira.

Fonte: Base cartográfica – SEPLAN/PMU, 2014. Organizado por RIBEIRO, 2019.

O bairro Vigilato Pereira foi criado em 2 de maio de 1995, sob a Lei nº 6293 e, segundo
o IBGE (2010), o bairro tem cerca de 5.000 habitantes. Trata-se de um bairro de classe média
alta, cujo padrão social se contrasta com o bairro vizinho, o Lagoinha, de classe de renda baixa
e ou precária. A sua localização, configura-se como ponto de interconexão entre o Setor Central

62

e as áreas periféricas da área urbana de Uberlândia. Nele, concentra um fluxo de veículos e,
portanto, de pessoas, que buscam as áreas centrais de comércio, principalmente, na Avenida
Rondon Pacheco. No interior do bairro, a densidade de fluxo é menor, configurando um baixo
grau de vitalidade urbana.

5. PANORAMA AMBIENTAL URBANO DO BAIRRO VIGILATO PEREIRA
5.1. DIMENSÃO FILOSÓFICA – Grau de consciência ecológica
A partir dos levantamentos realizados, percebe-se que o Bairro Vigilato Pereira
apresenta baixo índice de interesse comunitário em relação as questões socioambientais e,
portanto, ecológicas. No entanto, o conjunto de instituições religiosas e de ensino, apresenta
projetos que visam à sustentabilidade. As instituições religiosas, presentes no bairro, atuam nos
seguintes eixos temáticos: proteção do meio ambiente; pesquisa, tratamento e recuperação de
dependentes químicos; assistência à saúde; combate à fome e à pobreza; trabalho social; coleta
seletiva e reciclagem. Há, ainda, quatro, das oito instituições de ensino infantil, fundamental e
médio, que desempenham projetos de mesmo enfoque. Como exemplo, o Colégio Logosofico
Gonzalez Pecotche desenvolve o projeto “A natureza e suas diferenças” reforça o conceito de
que os seres humanos são parte da natureza e de seus infinitos processos.

5.2. DIMENSÃO AMBIENTAL
Os levantamentos de campo da Dimensão Ambiental estão organizados, em síntese, na
tabela 1. Nela, destacam-se as problemáticas e as potencialidades de cada camada.

Tabela 1. Síntese da Dimensão Ambiental
Layer

Resultados
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Azul: rede
hídrica

Risco de enchentes, ocupação indevida nas APPs (Áreas de Preservação Permanentes),
desmatamento da mata ciliar e, consequentemente, erosão do solo e formação de voçorocas.
A proximidade da ocupação habitacional aos cursos hídricos retira a área de reabsorção
natural, propiciando as enchentes, comuns ao eixo do Córrego Lagoinha. A poluição
promovida pela população contamina o leito do córrego, gerando doenças que percorrem
não só o eixo territorial do bairro, como na cidade como um todo. O Córrego São Pedro,
uma das bacias hidrográficas do município de Uberlândia, é canalizado na Avenida Rondon
Pacheco, delimitando a porção norte do bairro Vigilato Pereira. Devido a isso, em período
de chuva, a captação de água é feita de forma superfaturada.

Verde:
vegetação

A cobertura vegetal do bairro é preenchida por árvores nativas, apresentando características
da formatação arbórea do Cerrado, árvores de pequeno porte com tronco retorcido, e
exóticas, colocando a diversidade foliar em evidência. A colocação entre baixa, média, alta
e rarefeita densidade de arborização, possibilitou identificar quais são as regiões com maior
índice vegetativo e como isso interfere na qualidade do ambiente. Estando intimamente
ligada a temperatura e umidade do ar, a arborização intensa torna o ambiente mais fresco
com temperaturas mais baixas, e consequentemente, mais úmido. Nos locais onde a
arborização é pouca ou rarefeita, o sol atinge o solo com maior intensidade e eleva a sua
temperatura, além de desgastar a pouca vegetação ali presente, o sol intenso retira parte da
umidade do ar. As praças presentes no bairro, Francisca Teodora e Aloísio Rodrigues da
Cunha, apresentam pouca, ou nenhuma, estrutura que permita o desenvolvimento de lazer,
recreação e a atenção às questões ambientais. Assim, observa-se que os moradores possuem
pouca conexão com as questões ambientais do bairro em que vivem.

Marrom:
geologia e
geomorfologia

Desgastes do solo, como erosão e formação de voçorocas, são observados na região do
bairro e evidenciam a alerta a preservação e cuidado deste solo. A altimetria propiciada pelas
curvas de nível do perímetro, dão suporte a ação climática e encaminham os ventos, pressão
e temperatura local. Regiões mais baixas e próximas ao Córrego Lagoinha apresentam
temperaturas mais baixas se comparadas com a temperatura da altimetria mais alta do bairro,
próxima a 856 m. Pela altitude é possível identificar a velocidade das águas que deslizam
pelo solo da região, evidenciando APPs como destino final, locais onde a água chega com
mais intensidade e vazão. Nessa ótica, as enchentes nas APPs (já mencionadas) se
intensificam pelo fator topográfico.

Cinza:
microclima

A quantidade de veículos circulantes no bairro é grande, o que gera gases poluentes
provenientes do escapamento desses automóveis e danifica a boa qualidade do ar. Ainda, o
contingente de entulhos encontrados em alguns pontos do bairro produz componentes
químicos agressivos a saúde humana, como enxofre e chorume, que ficam dispersos no ar
atmosférico e penetram no organismo da população.

Fonte: Autoras, 2019.
5.3. DIMENSÃO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO – Layer vermelho
A morfologia da malha urbana predominante no bairro Vigilato Pereira é ortogonal
quadrangular com a presença de praças e canteiros com formato triangular. Em meio a malha
urbana, na Avenida Rondon Pacheco, na Rua Polidoro Freitas Rodrigues e na Rua São
Francisco de Assis, por exemplo, se vê essa tipologia de forma marcante. Outra tipologia
presente no bairro é a desconexa, a qual se orienta pelos eixos de circulação e formata extensos
quarteirões. Tal fato é considerado um aspecto negativo, uma vez que prejudica a dinâmica dos
fluxos de mobilidade urbana distanciando as pessoas de seus destinos, mas, de modo geral, a
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conectividade da morfologia do bairro é definida como boa. Em relação a paisagem urbana, a
tipologia arquitetônica predominante é a contemporânea com modificações atuais remetidas ao
modernismo. A implantação das residências segue o alinhamento topográfico, possibilitando a
existência de cones visuais para o Setor Central e o Setor Sul de Uberlândia.
5.4. DIMENSÃO DA TEIA URBANA – Layer violeta
Os fluxos presentes no bairro, a partir dos conceitos de Urbanidade e de Habitabilidade,
são analisados a partir da leitura da tipologia dos meios de transporte, do sistema de mobilidade
urbana, do princípio de conectividade urbana e do padrão de uso e ocupação. O bairro Vigilato
Pereira é predominantemente residencial e a locomoção pode ser feita por meio de transporte
público, automóveis, a pé ou de bicicleta. As linhas que tem maior quantitativo em horários
disponíveis, A148 e A147, passam apenas no limite norte no bairro, em áreas demarcadas como
pontos referenciais. Nas vias internas, o fluxo é menos intenso, apresentando um pequeno
número de estabelecimentos comerciais e baixo grau de urbanidade e de mobilidade urbana. O
fluxo de pessoas no bairro é garantido, majoritariamente, pelo uso do automóvel motorizado
individual. Não são identificas âncoras de dinâmica urbana como, por exemplo, instituições,
empresas e equipamentos que geram atratividade e sentimento de pertencimento no bairro.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise do bairro, aqui apresentada, fundamenta a concepção e o desenvolvimento de
projetos sustentáveis por meio da elaboração do Panorama Ambiental Urbano do bairro Vigilato
Pereira. São estabelecidos, portanto, quatro eixos norteadores de projeto (Dimensão Filosófica,
Diemnsão Ambiental, Dimensão do Ambiente Construído e Dimensão da Teia Urbana)
entendidos como capazes de mitigarem a degradação ambiental e impulsionarem a
sustentabilidade urbana, apoiados em princípios ecoéticos e da educação ambiental sistêmica.
Os eixos são: 1. promover a interação e integração dos moradores visando desenvolver
o senso comunitário no bairro com a implantação de instituições públicas e privadas que visam
desenvolver projetos e ações no sentido de despertar a consciência ecológica e promover a
preservação e conservação do meio ambiente; 2. promover o incremento da qualidade
microclimática recuperando o desgaste do solo e garantindo áreas para a absorção e infiltração
da águas (desenvolver plano ambiental com a indicação de diferentes zonas de plantio arbóreo);
3. estabelecer novas conexões do sistema morfológico urbano ancoradas na qualidade da
paisagem urbana; e 4. gerar a atratividade sociocultural e socioeconomica por meio da
implantação de equipamentos e instituições que retratam a vocação da população local.
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Assim, a educação ambiental e a consciência ecológica são tidas como os elementos
primordiaís responsáveis por ancorar a mudança de comportamento sociocultural e,
consequentemente, por garantir a implementação dos referidos eixos norteadores de proejto
sustentável para a cidade.
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Introdução: A Agroecologia volta-se para a prática da agricultura na perspectiva ecológica,
atenta às questões ambientais, sociais e econômicas. Nesse sentido, é espaço privilegiado de
ações de valorização da vida no campo, justiça social, equidade de gênero, soberania alimentar,
direito nutricional, estabelecimento de agrossistemas sustentáveis e de relações econômicas
solidárias e ecológicas. Ao mobilizar tais valores, a Agroecologia reveste-se de importância
social, cultural e econômica. Assim, justifica-se sua discussão em espaços escolares. Este texto
tem como objetivo relatar a experiência de um minicurso para apresentação da temática
Agroecologia a um grupo de estudantes secundaristas da rede estadual, da cidade de Uberlândia,
em diálogo com Residentes Pedagógicos do curso de Ciências Biológicas. Material e métodos:
O minicurso “Plante uma Ideia: Roda de conversa sobre AGROECOLOGIA e construção de
horta caseira!”, foi estabelecido em três etapas: a apresentação do tema por meio do
documentário Agroeocologia – Práticas que mudam a vida, equipe SerrAcima, seguida de roda
de conversa contemplando temas abrangentes e troca de experiências. Posteriormente foi
desenvolvida uma oficina de plantio de hortaliças em embalagens PET reaproveitadas.
Resultados e discussão: Foi constatado o desconhecimento sobre Agroecologia entre os
secundaristas e seu interesse por práticas que aliam agricultura e preservação ambiental. A
atividade forneceu aportes teóricos a serem mobilizados na discussão sobre a exploração
sustentável do ambiente. Conclusões: A escola é importante local para discussão das questões
ambientais, como a Agroecologia. Nesta perspectiva o planejamento e execução do minicurso
mobilizam a formação dos discentes secundaristas e também dos propositores, residentes.
Palavras-chave: Agroecologia. Educação Básica. Educação Ambiental. Residência
Pedagógica.
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Resumo: O objetivo desse trabalho foi identificar as percepções de alunos universitários em
relação à segregação de resíduos sólidos no âmbito municipal e dentro da Universidade Federal
de Uberlândia (UFU). Para este levantamento, foi elaborado um questionário sobre segregação
de resíduos. Para garantir a representatividade da população foi determinado pela equação de
cálculo amostral o número de alunos a serem entrevistados. Para a aplicação do questionário,
foram selecionados dois pontos de grande circulação de pessoas. Os dados dos questionários
foram submetidos a análise descritiva e modelo logístico. O público total entrevistado foi de
267 alunos entre graduandos e pós-graduandos. Apenas 47,50% dos alunos disseram ter
conhecimento da coleta seletiva no logradouro onde residem. A análise estatística apontou duas
variáveis com resultado significativo. A primeira relacionada com o nível do curso do aluno e
a segunda com o conhecimento da rota da coleta seletiva municipal. Com base no modelo
logístico, ao contrário do que era esperado, a probabilidade de praticar a coleta seletiva é menor
dentre os pós-graduandos quando comparados à alunos da graduação. A probabilidade de
realizar a separação dos resíduos sólidos é maior dentre os que conhecem a rota da coleta
seletiva municipal.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, educação ambiental, modelo logístico.

INTRODUÇÃO
Os resíduos sólidos tornaram-se um dos principais problemas de planejamento urbano
e gestão pública em grande parte das cidades do mundo nos últimos anos. Além do
gerenciamento ser complexo e oneroso, depende da participação de toda a população (GARCIA
et al., 2015). Nem todo material descartado deve ser destinado diretamente aos aterros, pois,
estudos como o de Silva (2017), indicam que 30% a 40% do montante de resíduos sólidos
urbanos gerados no Brasil são considerados passíveis de reaproveitamento ou reciclagem antes
da destinação final.
A gestão dos resíduos recebeu maior atenção com a promulgação da Lei N° 12.305 em
2010, chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), criada com o intuito de
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esclarecer a gestão, o manejo, o transporte e a disposição final dos resíduos sólidos. A
destinação final ambientalmente adequada inclui sua reutilização, reciclagem, compostagem,
recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações, de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL,
2010).
Além disso, embora a PNRS tenha sido implementada em 2010, desde 2006 já existe o
Decreto Federal Nº 5.940, que instituiu a Coleta Seletiva Solidária, onde todos os órgãos
públicos são obrigados a destinar os seus resíduos recicláveis para associações e cooperativas
de catadores, formadas por pessoas de baixa renda (BRASIL, 2006).
O desenvolvimento sustentável depende da gestão dos resíduos gerados por meio de um
sistema integrado, participativo e com responsabilidade compartilhada (MILLER, 2013). A
educação ambiental, por meio da conscientização para segregação dos resíduos pode ser uma
excelente ferramenta para a melhoria (redução) da quantidade de resíduos que são dispostos no
solo diariamente (SOUZA et al., 2014). De tal forma que, o art. 19 da PNRS traz a
obrigatoriedade da gestão municipal em realizar programas e ações de educação ambiental que
promovam a não-geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos.
A coleta seletiva está diretamente relacionada com a destinação final correta, visto que
com essa ferramenta os resíduos podem ser reaproveitados, reduzindo a contaminação do meio.
Para Ribeiro e Lima (2000) os resíduos domésticos possuem grande potencial para a
reciclagem, pois contém em sua composição muita matéria orgânica compostável, além de
outros materiais, como: papelão, metais, plásticos e vidros, que podem ser comercializados.
A Universidade é um ambiente pluridisciplinar que gera saber de nível superior para
viabilizar o funcionamento da sociedade (BUARQUE, 1994). Nesse espaço de formação de
novos atores sociais é muito importante ter ações que visem a conscientização ambiental, como
a coleta seletiva. Sendo assim, objetivou-se com esse trabalho, diagnosticar as percepções de
alunos universitários em relação à segregação de resíduos sólidos dentro e fora da Universidade.
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MATERIAL E MÉTODOS
As áreas de estudo deste trabalho foram os campi Santa Mônica e Umuarama da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ambos localizados no município de
Uberlândia/MG. A cidade possui uma área de 4.115,206 km² e 676.613 habitantes, conforme
estimativa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2017. O Produto
Interno Bruto (PIB) per capita em 2015 foi de R$44.612,4 e o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) 0.789 em 2010 (IBGE, 2018).
A população acadêmica da UFU é de aproximadamente 19.714 alunos, entre graduandos
e pós-graduandos, conforme dados de 2014 da própria Universidade (UFU, 2018).
Para o levantamento das percepções ambientais da comunidade universitária, foi
elaborado um questionário com seis perguntas. As questões versaram sobre resíduos sólidos e
recicláveis, desde a sua geração até o transporte para destinação final.
Para garantir a representatividade desse estudo, o número mínimo de alunos necessário
foi determinado por meio da equação de cálculo amostral (Equação 1), considerando um nível
de confiança de 95% e erro amostral de 5%.
𝑁.𝑍 2 .𝑝.(1−𝑝)

𝑛 = (𝑁−1).𝑒 2 +𝑍 2.𝑝.(1−𝑝)

(1)

Onde: n = tamanho da amostra; N = total da população; Z = desvio do valor médio
aceitável para o nível de confiança; e = margem de erro máxima permitida e p = distribuição
da população (proporção homogênea 80/20).
Para a aplicação do questionário, foram selecionados dois pontos de grande circulação
de pessoas na Universidade, um em cada campus, a saber: Ponto I – Restaurante Universitário
do campus Santa Mônica; Ponto II – Restaurante Universitário do campus Umuarama. Todos
os participantes foram voluntários, anônimos e as perguntas realizadas foram:
I.
II.

Qual curso você está matriculado na UFU?
Você reside em Uberlândia? Se sim, qual Bairro?

III.

Quantas pessoas moram na sua residência?

IV.

Você tem conhecimento da coleta seletiva municipal na rua onde mora?

V.

Na sua residência é feita a separação dos resíduos sólidos e recicláveis?

VI.

Como você avalia o sistema atual de separação de resíduos na UFU?

Os dados dos questionários foram tratados por análise estatística descritiva e modelo
logístico por meio do programa STATA, os resultados foram considerados significativos para
p < 0,05 e organizados em tabelas e gráficos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o dimensionamento amostral e seleção dos locais de aplicação do questionário,
foram entrevistados 267 alunos, aleatoriamente, em campanha durante os meses de setembro e
outubro de 2018. Dentre as pessoas abordadas nenhuma se recusou a participar e responder o
questionário. Entretanto, foram consideradas apenas as contribuições feitas por alunos
residentes em Uberlândia. As respostas obtidas com as questões I, II e III foram responsáveis
pela caracterização do ambiente de convívio de cada aluno e as perguntas IV, V e VI revelaram
como é a percepção individual em relação à segregação de resíduos sólidos e a coleta seletiva.
Os resultados apontaram que, dos alunos entrevistados, 34,83% estão matriculados em
cursos da área de humanas, 20,22% na área das biológicas e 44,94% em exatas. Ao todo foram
registrados alunos de 70 cursos diferentes, sendo 47 a nível de graduação e 23 de Pósgraduação.
Dos entrevistados, apenas cinco alunos disseram que não residem em Uberlândia, e dos
restantes a maioria mora em Bairros próximos aos campi Santa Mônica e Umuarama. No Bairro
Santa Mônica residem 52,67% do total de entrevistados. Outros Bairros que tiveram
representatividade, foram: Umuarama, Jardim Finotti, Saraiva e Nossa Senhora Aparecida.
Observou-se que a média de moradores nas residências dos entrevistados foi de 4
pessoas, sendo que 61,32% das residências possuem de 2 a 4 pessoas. Apenas 3,7%
responderam que moram sozinhos, 25,98% das residências possuem de 5 a 10 moradores e
9,01% mais de 10 residentes. O maior número registrado de moradores na mesma residência
foi de 15 pessoas. Outros valores acima de 10 moradores também foram observados, uma
característica que revela a existência de várias repúblicas universitárias próximas ao campus.
Quando questionados sobre a existência de coleta seletiva municipal na rua onde
moravam, apenas 45,80% dentre os residentes em Uberlândia responderam ter conhecimento
das rotas. Ao relacionar os dados da quarta com a quinta pergunta (Figura 1) temos que, 47,50%
dos alunos que sabem da coleta seletiva onde moram, de fato realizam a segregação de resíduos
sólidos em suas residências e dentre os entrevistados que responderam não ter conhecimento,
29,58% possuem o hábito de separar os resíduos recicláveis.
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Figura 1. Correlação entre a quarta e a quinta pergunta do questionário em relação aos alunos
residentes em Uberlândia.

Também foi questionada a eficiência do sistema atual de segregação de resíduos sólidos
existente nos campi da UFU (Lixo Seco e Lixo Úmido) e a média das avaliações feita pelos
alunos entrevistados foi de 2,49 pontos (nota de 0 a 5).
A coleta seletiva de resíduos sólidos na UFU foi implementada com a participação
voluntária de professores, técnicos, estudantes e funcionários que coordenam o recolhimento
dos materiais. A lixeira “Lixo Úmido” serve para depósito de restos de alimentos, cascas de
frutas, guardanapos usados e outros resíduos orgânicos em geral. Já a “Lixo Seco”, para latas
de alumínio, garrafas e copos plásticos, vidro, papelão e outros recicláveis. Os materiais
recicláveis são encaminhados para a Associação de Catadores e Recicladores de Uberlândia
(ACRU) e para a Cooperativa dos Recicladores de Uberlândia (CORU) (UFU, 2018).
Até a data dessa pesquisa, a coleta seletiva municipal de Uberlândia abrangia
aproximadamente 269.412 habitantes, ou seja, 44,6% da população total (PMU, 2018).
Ao final do questionário, os participantes receberam um marcador de páginas
personalizado (Figura 2), confeccionado em gráfica, contendo informações relevantes sobre a
segregação de resíduos sólidos. Todos os entrevistados também foram conscientizados sobre a
importância da reciclagem e informados sobre as rotas da coleta seletiva municipal.
Para execução do modelo logístico foram utilizadas seis variáveis (Tabela 1), sendo que
todas as perguntas foram consideradas. Entretanto, algumas das respostas foram transformadas
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para valores binomiais (questões I, II, IV e V), pois originalmente apenas as respostas das
questões III e VI eram numéricas e inteiras.

Figura 2. Vista da frente e verso do marcador de páginas confeccionado no projeto.

Tabela 1. Variáveis criadas a partir das perguntas do questionário.
Variável
Explicação
Posgrad
Variável com valor 1 para pós-graduandos e 0, caso contrário.
Garea
Variável com valor 1 para cursos de humanas, 2 biológicas e 3 exatas.
Localmora
Variável com valor 1 para residentes em Uberlândia e 0, caso contrário.
Pcasa
Variável com a quantidade de moradores por residência (1 a 15).
Kcoleta
Variável com valor de 1 para segregação de resíduos e 0, caso contrário.
Notaufu
Variável com as notas atribuídas ao sistema de coleta da UFU (0 a 5).
Fonte: Os autores, 2018.

Os resultados do modelo logístico (Logit) são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Resultados do modelo Logit e efeito marginal.
Separalx Coefic. Erro
z
p > |z| Confiança (95%) E. Marginal (dy/dx)
Posgrad
-1,544 0,568 -2,72 0,007* -2,657
-0,431
-0,293
Garea
-0,158 0,150 -1,05 0,293
-0,452
0,136
-0,037
Localmora -0,917 0,745 -1,23 0,218
-2,379
0,544
-0,225
Pcasa
0,029 0,055 0,53 0,597
-0,079
0,138
0,007
Kcoleta
0,734 0,261 2,81 0,005*
0,221
1,246
0,174
Notaufu
-0,035 0,109 -0,32 0,748
-0,249
0,179
-0,008
_cons
0,583 0,922 0,63 0,527
-1,223
2,390
*Resultados estatisticamente significativos. Fonte: Dados da pesquisa.
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A partir dos resultados da Tabela 2, gerou-se a Equação (2):
𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑥 = 0,58𝑏 − 1,54𝑝𝑜𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 − 0,157𝑔𝑎𝑟𝑒𝑎 − 0,917𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑚𝑜𝑟𝑎 +
0,029𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑐𝑎𝑠𝑎 + 0,73𝑘𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 − 0,035

(2)

Com base no modelo logístico, ao contrário do que era esperado, a probabilidade de
praticar a coleta seletiva é menor dentre os alunos dos cursos de Pós-graduação quando
comparados à alunos da graduação. A probabilidade de realizar a separação dos resíduos sólidos
é maior dentre os que conhecem a rota da coleta seletiva municipal.
A análise do efeito marginal das variáveis significativas apontou que estatisticamente
existem 29,3 pontos percentuais dos alunos de pós-graduação atuando inversamente a
probabilidade de segregar os resíduos. Verificou-se também que, quando o estudante tem
conhecimento da existência da coleta seletiva na rua onde reside (variável kcoleta), há 17,4
pontos percentuais atuando estatisticamente de maneira direta na probabilidade de realizar a
separação dos resíduos.

CONCLUSÕES
Com o diagnóstico da percepção em relação à segregação de resíduos dos alunos da
Universidade Federal de Uberlândia, este estudo torna-se uma ferramenta de contribuição e
disseminação do conhecimento em relação à coleta seletiva para a melhoria do sistema de
separação de resíduos sólidos. O trabalho também demonstrou que o conhecimento das rotas
da coleta seletiva municipal, pode influenciar significativamente no volume de resíduos
encaminhados para a reciclagem e consequentemente, na redução do montante direcionado aos
aterros.
A importância da conscientização parte do pressuposto de que se as pessoas possuírem
consciência das reais consequências de suas ações, o vínculo afetivo com o meio ambiente e as
ações de proteção ambiental poderão ser realmente efetivas. A responsabilidade da
conscientização dos alunos universitários pode ser atribuída tanto a Prefeitura Municipal quanto
a própria UFU que recebe alunos de diferentes regiões do país.
Agradecimentos: A CAPES e a FAPEMIG pelo auxílio financeiro com a concessão de bolsas
e ao Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental (PPGMQ - UFU).
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GEOPROCESSAMENTO

ANÁLISE DA PRECISÃO DE COORDENADAS GEODÉSICAS PÓS-PROCESSADAS
VISANDO A INTEGRAÇÃO SIG E GNSS
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Resumo: As aplicações em SIG requerem dados confiáveis que apresentem fidelidade ao
contexto real, sendo tais informações relacionadas a um sistema de referência de alta precisão.
Nesse contexto, a integração do GNSS ao SIG gera uma importante ferramenta no que refere
os estudos ambientais. Este trabalho teve como objetivo analisar a precisão de coordenadas
geodésicas pós-processadas em software livre (IBGE-PPP) e comercial (GNSS Solutions)
verificando influência da forma de processamento e variação das linhas de base. Através do
processamento dos levantamentos GNSS obteve-se coordenadas geodésicas pós-processadas e
seus respectivos desvios-padrão. Com os resultados obtidos, verificou-se na comparação que o
IBGE-PPP, por realizar um processamento absoluto, requer maior tempo de rastreio para a
obtenção de coordenadas precisas, diferentemente do GNSS, que trabalha com processamento
relativo e obteve coordenadas geodésicas com precisão centimétrica nos processamentos com
linhas de base curtas e longas. Mesmo com diferenças, as ferramentas apresentam
potencialidades a serem exploradas para a aplicação em SIG, visando estudos ambientais.

Palavras-chave: Posicionamento GNSS. Georreferenciamento. Geotecnologias

INTRODUÇÃO
Na abordagem da temática ambiental, todo o processo de análise e síntese da
problemática envolvida deve ser trabalhado sob uma visão holística; dessa forma tal abordagem
deve considerar uma grande quantidade de dados e informações que se inter-relacionam. Para
a manipulação desses dados e informações, se tornam necessários a aplicação de tecnologias
computacionais capazes de processá-los e gerar informações importantes na tomada de
decisões, no que refere aos estudos ambientais. Dentre as diversas ferramentas computacionais,
o SIG se apresenta como uma importante ferramenta, sendo capaz de integrar e manipular uma
diversidade de dados espaciais e numéricos, dando suporte à tomada de decisões (ROCHA,
2003).
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Para o funcionamento coerente do SIG, os dados e informações coletados devem
apresentar fidelidade ao contexto real. A obtenção dessas informações mais precisas possui
relação aos dados de referência de coordenadas, que devem apresentar alta precisão, sendo
passível dessa forma a aplicação dos pontos de controle determinados através de levantamentos
com GNSS (Global Navigation Satellite System). A integração do GNSS ao SIG gera um
sistema importante, onde através do GNSS se obtém dados precisos, enquanto o SIG permite a
análise, com base nos dados, auxiliando na tomada de decisões (MONICO, 2008).
Os usuários da ferramenta GNSS devem considerar características importantes no
levantamento em campo, principalmente quando se trabalha com a integração da ferramenta ao
SIG. A acurácia dos métodos de posicionamento, os métodos de posicionamento em si e a
transformação dos sistemas de coordenadas devem receber atenção para a obtenção de dados
precisos (MASTERS; HIRSCH; WONG, 1994).
Baseado no pressuposto das potencialidades da integração SIG e GNSS, o referente
trabalho teve como objetivo avaliar e comparar a precisão de coordenadas pós-processadas
através de software livre (IBGE-PPP) e de software comercial (GNSS Solutions) com variação
das linhas de base e influência de método de posicionamento.

MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo fica localizada na Fazenda Experimental do Campus Glória da
Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia-MG.
Foi realizado um planejamento para o levantamento GNSS, conforme Normas e
Especificações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Determinou-se o intervalo de
coleta do receptor de 15 segundos, a máscara de elevação de 10º e posicionamento relativo
estático rápido (base e rover).
Em campo foram encontradas as feições fotoidentificáveis e em cada uma delas foram
instalados piquetes e montados tripés com receptores GNSS da marca Ashtech modelo Promark
200 (base de campo), Promark 100 (P1, P2), Promark 2 (P3) e antenas receptoras Ashtech
modelo 11660. O tempo de rastreio da base foi de 2h34min e o dos rovers foram de 30min. Os
pontos levantados podem ser observados através da Figura 1.

Figura 1. Pontos de controle referente ao levantamento GNSS.
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Fonte: Google Earth (2018).

Após o levantamento, os arquivos foram descarregados em um computador e
convertidos para o formato RINEX. Com a conversão, os arquivos foram processados no IBGEPPP entrando com modo de processamento estático e altura da antena de 2,4 m para o ponto 3
(P3), pois o mesmo encontrava-se em uma área com obstruções e 2,0 m para os demais pontos.
O processamento e ajuste de coordenadas no GNSS Solutions foram realizados de duas
formas. No primeiro (GNSS-1), foi realizado o transporte de base, vinculando o marco “base”
no referencial SIRGAS 2000 através da estação de controle da cidade de Uberlândia (MGUB)
onde a linha de base foi inferior a 10 km. O segundo processamento (GNSS-2) considerou a
ausência de uma base da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC) próxima ao
local de análise, acarretando em linhas de base superiores a 100 km, sendo que o transporte da
base vinculando o marco “base” foi realizado por meio das estações de controle da cidade de
Jataí (GOJA), Rio Paranaíba (MGRP) e Franca (SPFR) em conjunto.
Posteriormente, os dados RINEX das feições P1, P2 e P3 foram processados em relação
à base de campo processada sob as duas formas descritas anteriormente. O processamento e
ajustamento seguiram o mesmo princípio do transporte de base através do software GNSS
Solutions.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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O levantamento GNSS de todos os pontos foi realizado no dia 27 de fevereiro de 2019,
entre 08h30min e 11h10min da manhã. Os dados brutos do levantamento foram convertidos
para o formato RINEX e pós-processados nos softwares IBGE-PPP e GNSS Solutions. A partir
dos resultados dos processamentos feitos na ferramenta IBGE-PPP foram obtidas as
coordenadas geodésicas dos pontos Base, P1, P2 e P3 (TABELA 1).

Tabela 1. Coordenadas geodésicas pós-processadas no IBGE-PPP e desvio padrão ajustados.
IBGE-PPP
Latitude

σ

Longitude

σ

Alt. Geo.

σ

Base

-18° 58´ 22,9553

0,014

-48° 12´ 28,1247

0,014

834,83

0,027

P1

-18° 58´ 30,1737

0,176

-48° 12´ 27,3733

0,379

825,74

0,559

P2

-18° 58´ 14,8797

0,335

-48° 12´ 24,5654

0,638

853,66

0,753

P3

-18° 58´ 15,6437

1,014

-48° 12´ 17,7486

1,516

842,46

2,877

Feição

Fonte: Autor (2019). Alt. Geo.: altitude geométrica (m); σ: desvio padrão (m).

As coordenadas geodésicas dos pontos Base, P1, P2 e P3 também foram pósprocessadas no software GNSS Solutions. No primeiro processamento considerou a RBMC
MGUB (Uberlândia) como estação de controle, obtendo as coordenadas e respectivos desviospadrão (TABELA 2).

Tabela 2. Coordenadas geodésicas pós-processadas no GNSS Solutions e desvios-padrão com
1 estação de controle.
GNSS Solutions - MGUB
Latitude

σ

Longitude

σ

Alt. Geo.

σ

Base

-18° 58' 22,95575

0,016

-48°12' 28,12430"

0,011

834,842

0,019

P1

-18° 58' 30,17772"

0,002

-48°12' 27,37018"

0,002

825,492

0,003

P2

-18° 58' 14,88109"

0,002

-48°12' 24,56502"

0,002

853,513

0,003

P3

-18° 58' 15,64225"

0,002

-48°12' 17,73265"

0,002

843,461

0,003

Feição

Fonte: Autor (2019). Alt. Geo.: altitude geométrica (m); σ: desvio padrão (m).

No segundo processamento as estações GOJA, SPFR e MGRP foram consideradas
como estações de controle no processamento, obtendo coordenadas geodésicas e seus
respectivos desvios-padrão (TABELA 3).
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Tabela 3. Coordenadas geodésicas pós-processadas no GNSS Solutions e desvios-padrão com
3 estações de controle.
GNSS Solutions – GOJA, MGRP e SPFR
Latitude

σ

Longitude

σ

Alt. Geo.

σ

Base

-18° 58' 22,95467"

0,089

-48°12' 28,12514"

0,080

834,806

0,112

P1

-18° 58' 30,17664"

0,002

-48°12' 27,37102"

0,002

825,456

0,002

P2

-18° 58' 14,88001"

0,002

-48°12' 24,56586"

0,002

853,477

0,002

P3

-18° 58' 15,64117"

0,002

-48°12' 17,73349"

0,002

843,425

0,003

Feição

Fonte: Autor (2019). Alt. Geo.: altitude geométrica (m); σ: desvio padrão (m).

As coordenadas obtidas no processamento através do IBGE-PPP apresentaram os
maiores desvios-padrão entre as três formas de pós-processamento. A base foi a feição com o
menor erro nas três coordenadas, isso ocorreu devido ao maior tempo de rastreio (2 horas e 34
minutos) em relação aos demais pontos (30 minutos). Os pontos P1 e P2 apresentaram erros na
ordem do decímetro para as três coordenadas geodésicas, diferentemente do ponto P3 que
apresentou desvio padrão na ordem métrica. O software IBGE-PPP não tem um tempo mínimo
de rastreio, porém percebeu-se através dos resultados obtidos que quanto menor o tempo de
rastreio, observado entre a base e os rovers, menor será a precisão das coordenadas pósprocessadas devido à necessidade de tempo para a resolução das ambiguidades que acarretam
a diluição da precisão. O ponto P3 processado no IBGE-PPP apresentou o maior desvio-padrão,
tal ocorrência está associada ao efeito de multicaminho causado pela presença de vegetação
muito próxima ao receptor.
As coordenadas processadas através do software comercial GNSS Solutions
apresentaram desvios-padrão na ordem centimétrica. Comparativamente, o marco “base”
processado com apenas uma estação de controle e com linha de base inferior a 10 km apresentou
melhor precisão em relação ao processamento com linha de base superior a 100 km. Os
processamentos dos pontos P1, P2 e P3 não apresentaram diferença significativa entre os dois
métodos de pós-processamento. Mesmo com maior desvio padrão, as coordenadas
planimétricas do terceiro processamento (GNSS-2) apresentaram variação apenas de ordem
centimétrica assim como o segundo processamento (GNSS-1). Detectou-se a maior variação na
precisão da altitude geométrica, entre os três processamentos (FIGURA 2).
Figura 2. Altitude geométrica e desvios-padrão do marco “Base”.
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Altitude geométrica (m)

834.95
834.9
834.85
834.8
834.75
834.7
834.65
IBGE-PPP

GNSS-1

GNSS-2

Forma de pós-processamento
Fonte: Autor (2019).

O processamento pelo GNSS Solutions com linha de base curta (GNSS-1) apresentou o
menor desvio padrão, seguido do IBGE-PPP e por fim o processamento com o GNSS Solutions
considerando linhas de base longas (GNSS-2) que apresentou erro na ordem decimétrica.
Comparativamente, o IBGE-PPP apresenta maior desvio-padrão nas coordenadas
geodésicas com menor tempo de rastreio em relação aos dois métodos de processamento no
GNSS Solutions. Ressalta-se que o IBGE-PPP trabalha com um processamento absoluto, sem
considerar a existência de uma estação coletando dados simultâneos; considerando as órbitas
precisas e as correções nos relógios do satélite para realizar o processamento de coordenadas.
Já o GNSS Solutions trabalha com um processamento relativo, considerando uma estação de
controle no processamento de pontos.
Em estudo comparativo Almeida e Dal Poz (2016) elucidaram diversas vantagens e
desvantagens de aplicativos computacionais de pós-processamento de coordenadas; segundo os
autores o aplicativo comercial LeicaGeo Office apresentava os melhores resultados em termos
de acurácia para receptores de uma frequência com linhas de base inferiores a 20 quilômetros.
Tal resultado se assemelha ao observado no comparativo do GNSS Solutions com o IBGE-PPP,
que apresentou precisão melhor no processamento considerando a MGUB como estação de
controle. Outro aspecto observado pelos autores foi a possibilidade de menor tempo de rastreio
no método de processamento relativo, sendo que tal fato também é verificado no comparativo
do GNSS Solutions e IBGE-PPP.

CONCLUSÕES
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A análise da precisão de coordenadas se torna importante nos estudos ambientais, pois
sua variação pode acarretar em menor precisão dos resultados obtidos pela aplicação do SIG.
De

modo

específico,

acabam

influenciando

no

resultado

de

estudos

como

o

georreferenciamento de imóveis rurais, delimitações de áreas de preservação permanente, na
agricultura de precisão, na delimitação de áreas de atividades sujeitas ao licenciamento
ambiental, determinação de área para planos de recuperação de áreas degradadas, na
delimitação de bacias hidrográficas, entre vários outros.
Nos estudos ambientais que envolvem a aplicação do SIG e sua integração ao GNSS, se
faz necessária a análise das ferramentas de processamento de coordenadas geodésicas
disponíveis. Tal análise deve ser realizada em planejamento prévio visando à otimização do
processo de coleta de dados GNSS, reduzindo custos e evitando a necessidade de retorno ao
campo.
Para uma completa avaliação das potencialidades e limitações das ferramentas nos
estudos ambientais, deve ser dada continuidade ao projeto visando à avaliação dos dados e
informações geradas pelo SIG, de acordo com os métodos de levantamento e processamento de
dados GNSS.

Apoio financeiro: Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
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Introdução: Com o advento da revolução industrial, os Estabelecimentos Assistências de
Saúde (EAS), sofreram avanços tecnológicos, ampliando a demanda e o consequente aumento
na geração dos resíduos dos serviços de saúde (RSS), que pelo seu potencial biológico e/ou
químico, tiveram tratamento especial dado pelas legislações que abordam de forma específica
o seu manejo, considerando seus riscos potenciais. Geralmente, tais riscos estão relacionados
aos processos de trabalho, ou melhor, ao descuido desses processos, ocasionando danos
pessoais, materiais e ambientais referentes ao manejo dos RSS. A implantação de ferramentas
que propiciem a gestão desses riscos se torna crucial, antecipando as condições e ações
inseguras. Materiais e Métodos: Para detalhamento dos riscos no processo de manejo dos RSS,
nas fases de classificação e geração, foco desse estudo, utilizou-se ferramentas de gestão como:
Matriz de gerenciamento de risco, levando em consideração a gravidade e probabilidade do
risco levantado; análise preliminar de riscos (APR) observados; e o diagrama de causa e efeito,
determinando as possíveis causas geradoras dos riscos. Resultados e Discussões: Após a
análise, identificou-se que a maioria dos riscos inerentes aos processos do manejo dos RSS se
configura não pela falta de capacitação desses colaboradores e sim pela falta de entendimento
dos possíveis danos oriundos de suas atividades. Alguns riscos levantados foram: Plano de
gerenciamento de RSS desatualizado e acidentes dos profissionais com os resíduos gerados.
Conclusões: Portanto, estabelece-se com este levantamento, a devida importância no
gerenciamento dos riscos inerentes ao processo de manejo dos RSS e sua divulgação no âmbito
EAS.

Palavras-chave: Riscos. Resíduos hospitalares. Manejo de resíduos.
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Resumo: Minas Gerais é o estado com a maior quantidade de animais abatidos na suinocultura
da região Sudeste, sendo uma atividade agropecuária que ocasiona significativos impactos
ambientais. Nos últimos anos, houve alterações no sistema de licenciamento ambiental no
estado, acarretando mudanças no processo de regularização ambiental da Suinocultura. A fim
de melhor compreender algumas implicações dessas alterações, o presente trabalho tem como
objetivo comparar as DN do COPAM n° 74/ 2004 e 217/2017, no licenciamento ambiental em
Minas Gerais para a atividade de Suinocultura e apresentar uma análise crítica dos aspectos
ambientais positivos e negativos decorrentes da mudança da legislação. O estudo constatou que
a modalidade LAS/RAS, introduzida pela DN n° 217/2017, foi responsável pelas principais
mudanças no processo de licenciamento ambiental da atividade de Suinocultura. Tem-se que
em todas as modalidades previstas para essa atividade, as licenças passarão por análise técnica
e serão expedidas com condicionantes, apresentando avanços para as questões ambientais frente
ao licenciamento ambiental em Minas Gerais.
Palavras-chave: Licenciamento Ambiental em Minas Gerais. Suinocultura. Estudo Ambiental.
Alterações no Licenciamento Ambiental.

INTRODUÇÃO
A atividade de suinocultura é fundamental para a economia brasileira, sendo uma das
cadeias produtivas que mais se desenvolveu no país, gerando emprego e renda para várias
propriedades rurais (ASSIS, 2004). Segundo Rizzoni et al. (2012), porém, esta atividade é
considerada pelos órgãos de controle ambiental como a atividade agropecuária que ocasiona
maior impacto ambiental, sendo um grande desafio encontrar um sistema que seja capaz de
harmonizar a continuidade das atividades desta importante cadeia produtiva com o uso racional
dos recursos naturais e a preservação da qualidade ambiental. No entanto, é preciso que os
desafios ambientais sejam superados para que a suinocultura continue gerando renda e divisas,
mas com equidade ambiental e social (PALHARES; CALIJURI, 2007).
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Segundo Luca et. al (2017), a região Sul é a maior produtora do rebanho de suínos no país
(48,6%), entretanto recentemente houve crescimento da atividade na região Sudeste com a
instalação de grandes plantas frigoríficas, representando 17% da produção nacional. A
suinocultura desenvolvida em Minas Gerais exerce um importante papel econômico no setor
agrícola do país, sendo Minas Gerais o quarto maior estado do Brasil em quantidade de animais
abatidos e o primeiro na região Sudeste (NASCIMENTO; RODRIGUES, 2012).
Em decorrência de seu relevante potencial poluidor/degradador, a suinocultura é uma
atividade que está sujeita ao Licenciamento Ambiental, instrumento por meio do qual o poder
público analisa e autoriza atividades potencialmente degradadoras (CONAMA, 1997). Com as
recentes alterações das legislações mineiras, que tratam do Licenciamento Ambiental (em
especial a DN COPAM n° 217/2017 e o pelo Decreto Estadual n° 47.383/2018), a atividade de
Suinocultura sofreu algumas alterações no seu processo de licenciamento ambiental. Com a
revogação da DN COPAM n° 74/2004 e publicação da DN COPAM n° 217/2017, foram
introduzidos os critérios locacionais para definição das modalidades de licenciamento. Para a
Suinocultura, não houve modificações quanto à definição do potencial poluidor das atividades,
que considera as variáveis ambientais ar, água e solo (BRAGA, 2018), porém assim como
outras atividades, teve a unificação dos códigos dos seus sistemas de produção e a definição de
porte do empreendimento alterada, resultando em muitas mudanças frente à regularização
ambiental.
Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma análise comparativa das
deliberações normativas do COPAM n° 74/ 2004 e 217/2017, com relação ao licenciamento
ambiental para a atividade de Suinocultura em Minas Gerais, bem como realizar uma avaliação
crítica dos aspectos ambientais positivos e negativos das mudanças trazidas pela legislação
vigente.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi dividido em três fases: pesquisa exploratória, análise de processos e
entrevista. Em sua primeira fase, houve uma pesquisa exploratória em monografias, teses,
artigos científicos e livros para o embasamento teórico, seguido de consulta e compilação das
informações constantes nas normas referentes ao licenciamento ambiental a partir das seguintes
normas legais: DN COPAM nº 74/2004,DN COPAM nº 217/17, e Decreto Estadual n°
47.383/2018 (de modo complementar, também foram consultadas outras normas e dispositivos
constitucionais pertinentes a este estudo, a fim de esclarecer alguns dos dispositivos das normas
analisadas).
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Já em sua segunda fase, foi realizada uma busca no Sistema Integrado de Informação
Ambiental (SIAM), tendo como referência a delimitação geográfica competente à SUPRAM
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (SUPRAM TMAP), que corresponde a 67 municípios.
Para este recorte geográfico, foram filtrados os processos disponíveis no site referentes à
Suinocultura no novo código da DN n° 217/2007 e verificados, dentre esses empreendimentos,
quais já haviam iniciado o licenciamento ambiental durante a DN n° 74/2004, a fim de comparar
o enquadramento, a modalidade de licenciamento e os estudos ambientais exigidos nas duas
legislações.
Por fim, em sua terceira e última fase, foi realizada uma entrevista estruturada com um
analista de regularização ambiental da SUPRAM TMAP, para esclarecer algumas lacunas
identificadas nas etapas anteriores e entender como são realizadas, na prática, as tomadas de
decisões sobre os estudos ambientais, as condicionantes das fases das licenças e o
monitoramento dos empreendimentos que desenvolvem a atividade de Suinocultura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Modalidades de licenciamento
A atividade de suinocultura, de acordo com a DN COPAM n° 74/04, possuía três códigos
de identificação, sendo eles: G-02-04-6 Suinocultura (Ciclo Completo); G-02-05-4
Suinocultura (Crescimento e Terminação); e G-02-06-2 Suinocultura (Unidade de Produção de
Leitões). Observa-se que o licenciamento ambiental era tratado separadamente para cada tipo
de produção de suínos intensiva. Os três códigos possuíam potencial poluidor médio e poderiam
ser enquadrados nas Classes 1, 3 e 5 de acordo com o porte, conforme Tabela 1.
Tabela 1. Classificação da Suinocultura segundo n° DN 74/04
Atividade
G-02-04-6 Suinocultura
(Ciclo Completo)

G-02-05-4 Suinocultura
(Crescimento e Terminação)
G-02-06-2 Suinocultura
(Unidade de Produção de
Leitões).

Porte do Empreendimento

Classe

20 ≤ Número de matrizes ≤ 200

1

200 < Número de matrizes ≤ 1000

3

Número de matrizes > 1.000

5

200 ≤ Número de cabeças ≤ 1.000

1

1.000< Número de cabeças ≤ 10.000

3

Número de cabeças > 10.000

5

50 ≤ Número de matrizes ≤ 500

1

500 <Número de matrizes ≤ 2.000

3

Número de matrizes > 2.000

5

Fonte: Elaboração própria a partir de COPAM (2004).
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Os empreendimentos de pequeno porte, classificados como classe 1, eram sujeitos a
Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF), enquanto para os demais portes a
regularização ocorria pelo processo de licenciamento ambiental. Segundo a DN n° 74/2004,
para os empreendimentos enquadrados na classe 3, poderia ser solicitado a expedição
concomitante da Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), com ressalva às atividades
agrossilvipastoris, que inclui a Suinocultura, que poderia solicitar também a expedição
concomitante da LI e Licença de Operação (LO). Para os empreendimentos classificados em
classe 5, a expedição concomitante não era possível, com exceção dos casos de solicitação de
modificações ou ampliações classificadas como 5, para as quais a expedição concomitante das
licenças também poderia ser solicitada.
Com a DN COPAM n° 217/2017, tem-se a junção dos três códigos da suinocultura, em um
único código para a atividade: Suinocultura G-02-04-06; utilizando como parâmetro de porte o
número de cabeças. Segundo informação proveniente da entrevista, para a conversão do
parâmetro “número matriz”, usado anteriormente para unidade produtora de leitões e ciclo
completo na DN n° 74/2004, para o parâmetro “número de cabeças” a SUPRAM TMAP utiliza
a relação de uma matriz equivalendo a 11 cabeças (sendo a matriz e 10 leitões), o que é uma
relação que está abaixo da média nacional (12 leitões por matriz, que chega a fase de creche).
Essa variação pode acarretar prejuízos ambientais, visto que se pode subestimar a quantidade
de animais do empreendimento e, consequentemente, os impactos negativos provenientes da
atividade.
Tabela 2. Regularização Ambiental na Suinocultura
Atividade

Porte
200 ≤ Número de
cabeças ≤ 2.000

Classe

2

2.000 < Número
G-02-04-6
Suinocultura

de cabeças ≤

3

10.000
Número de
cabeças >10.000

4

Critério
Locacional

Modalidade

0

LAS – RAS

1

LAS – RAS

2

LAC 1

0

LAS – RAS

1

LAC 1

2

LAC 2

0

LAC 1

1

LAC 2

2

LAC 2

Fonte: Elaboração própria a partir de COPAM (2017).
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Na Tabela 2, apresentam-se as modalidades de licenciamento ambiental na DN n° 217/2017
segundo as combinações dos critérios de potencial poluidor, porte e locacionais. O potencial
poluidor para atividade se manteve médio, e os empreendimentos poderão ser enquadrados nas
classes 2, 3 e 4. Ressalva-se que não será admitida a modalidade LAS do tipo Cadastro, para os
empreendimentos enquadrados nas classes 1 e 2 para a atividade de Suinocultura, devendo estes
serem submetidos ao LAS/RAS.
Conforme observado a partir dos dados obtidos no Siam, verificou que os empreendimentos
anteriormente enquadrados em Classe 1 na DN nº 74/2004 passíveis de AAF, estão sujeitos a
LAS/RAS na DN n° 217/2017. Assim, tem-se uma melhoria sutil, visto que atualmente deve
ser apresentado no mínimo o RAS, com a caracterização do empreendimento. A principal
diferença entre a AAF e a LAS/RAS, é que na primeira tem-se uma autodeclaração do
empreendimento atestando que está em conformidade com as normas ambientais exigidas,
sendo um processo unicamente administrativo, enquanto que na segunda, o Relatório
Ambiental Simplificado passa pela análise técnica em que se verifica se o empreendimento,
segundo as informações do relatório, está de acordo com as normas ambientais. Como resultado
da análise técnica pode haver a solicitação de regularização do empreendimento para a obtenção
da licença ou, ainda, o indeferimento da licença nos casos de empreendimentos com muitas
irregularidades (Informação proveniente de entrevista). Ressalta-se que o caráter estritamente
autodeclatório da AAF era bastante questionado por não envolver análise técnica (FONSECA;
RODRIGUES, 2017) e, portanto, as alterações de enquadramento para o caso da Suinocultura,
que sempre será sujeita à análise técnica é um aspecto positivo.
Outra observação é que no processo de regularização da suinocultura na DN n° 217/2017,
a modalidade Licenciamento Ambiental Trifásico (LAT) não será exigida, sendo o
Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC) 2 a modalidade mais complexa. Isso implica
que o licenciamento da atividade não se dará pelo modelo trifásico (com expedição sucessiva
de cada etapa), o que está alinhado ao que já acontecia na DN n° 74/2004, uma vez que também
era permitido a expedição das licenças concomitantemente.

Estudos Ambientais
De acordo com a DN n° 217/2017, o RAS “visa identificar, de forma sucinta, os possíveis
impactos ambientais e medidas de controle, relacionado à localização, instalação, operação e
ampliação de atividade” (COPAM, 2017, Art. 17), sendo exigido como parte da documentação
para processos na modalidade LAS/RAS. Vale destacar que em casos em que o
empreendimento é enquadrado em LAS/RAS, mas que também enquadra em diversos critérios
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locacionais, o analista técnico pode usar tal peculiaridade como respaldo para a solicitação de
Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA) em substituição
ao RAS (Informação proveniente de entrevista).
Com relação aos estudos ambientais relacionados às fases da licença, Santos e Borges
(2017) afirmam que na DN n° 74/2004 não se definia o estudo a ser apresentado, sendo possível
existir empreendimentos enquadrados em classes 5 ou 6 que não possuíam impactos ambientais
significativos, não sendo, portanto, passíveis de EIA/RIMA. Entretanto, havia uma ressalva
com relação às atividades agrossilvipastoris em operação, na qual se enquadra a Suinocultura,
de modo que os empreendimentos enquadrados nas classes 3 e 4 estariam condicionados a
apresentação de RCA e PCA (COPAM, 2004).
A partir das informações obtidas pelo Siam para processos da SUPRAM TMAP, verificouse que para os empreendimentos que iniciaram o processo de regularização ambiental na DN
n° 74/2004, e foram enquadrados nas classes 3 e 5, foi exigido como estudo das fases da LP e
LI, respectivamente, o RCA e PCA (com exceção aqueles que esta já estavam em processos de
renovação). De acordo com informação fornecida na entrevista, a regional não solicita o
EIA/RIMA como estudo de viabilidade ambiental, visto que adotam como base a CONAMA
n° 001/1986, na qual estabelece quais atividades são passíveis deste estudo, não sendo, portanto,
a Suinocultura listada.
Por meio da Ação Pública n° 0446101-38.2011.8.13.0024, proposta pelo Ministério Público
contra o Estado de Minas Gerais de um agravo de instrumento, foi impedido à concessão ou
renovação sem a apresentação de EIA/RIMA nos processos de licenciamento ambiental, das
atividades definidas nas listagens G-01, G-2 e G-03 da Deliberação Normativa Copam n°
74/2004, na qual se enquadra a Suinocultura, que contemplem áreas superiores a 1000 ha no
Estado de Minas Gerais. Assim, o único caso em que pode ser solicitado tal estudo, seria para
tais exceções, não existindo nenhum caso na SUPRAM TMAP em que a Suinocultura se
enquadra como atividade principal. Assim, não houve mudanças nesse sentido para a DN nº
217/2017, visto que também serão exigidos o RCA e o PCA como os estudos ambientais nas
fases de LP e LI (Informação proveniente de entrevista).
Com relação ao estudo ambiental pertinente a fase de operação, tem-se o RADA, que
segundo a DN n° 217/2017, “visa à avaliação do desempenho ambiental dos sistemas de
controle implantados, bem como das medidas mitigadoras estabelecidas nas licenças anteriores,
e instruirá o processo de renovação de LO” (COPAM, 2017, Art 17). Os empreendimentos que
já tinham suas licenças renovadas na DN n° 74/2004 e tiveram que se enquadrar na nova
legislação, quando a modalidade é o LAS/RAS, deve ser apresentado o RAS para a renovação;
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já para os casos em que a modalidade é o LAC, exige o RADA com o relatório de cumprimento
das condicionantes da licença a ser renovada (Informação proveniente de entrevista).

Monitoramento e acompanhamento
Com relação ao monitoramento, durante a expedição das fases da licença, na DN n° 74/2004
ocorria a vistoria para todos os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental (Classe
3 a 6) em todas as fases (LP, LI e LO). Assim, apenas os empreendimentos sujeitos a AFF, não
passavam por vistoria. Enquanto que, na DN n° 217/2017, a vistoria em empreendimentos
enquadrados na modalidade LAS/RAS, fica a critério técnico, porém comumente não é
realizada. Para as demais modalidades, LAC e LAT seguem o mesmo molde da DN n° 74/2004,
ocorrendo vistoria em todas as fases (Informação pessoal proveniente de entrevista).
A expedição de condicionantes para as duas modalidades de licenciamento previstas para a
Suinocultura (LAS/RAS e LAC) é uma prática adotada pela SUPRAM TMAP. Assim, tem-se
que a atividade estará vinculada a apresentação de condicionantes de automonitoramento.
Dentre as principais condicionantes exigidas, tem-se a análise de efluentes oriundos da
suinocultura, análise do solo da área fertirrigada pelo efluente, e relatório de resíduos sólidos
do empreendimento. Tais condicionantes são as que apresentam maiores problemas de não
cumprimento, em decorrências do não cumprimento dos prazos exigidos, o que pode ocasionar
o indeferimento da renovação da licença (Informação proveniente de entrevista).

CONCLUSÕES
A partir dos resultados dessa pesquisa, pode-se concluir que, para a atividade de
Suinocultura, a introdução da modalidade LAS/RAS pela DN n° 217/2017, foi crucial para
mudanças no processo de licenciamento ambiental, quando comparada a DN n° 74/2004, visto
que em todas as modalidades a que essa atividade está sujeita há análise técnica e a licença será
expedida com condicionantes. Foi constatado que não houve mudanças com relação aos estudos
ambientais exigidos entre as duas legislações na fase de LP e LI, sendo o RCA o estudo
ambiental que atestará a viabilidade ambiental do empreendimento para as modalidades de
LAC. Tais mudanças apresentam uma melhor tratativa para as questões ambientais da atividade,
trazendo avanços para o licenciamento ambiental em Minas Gerais.
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Resumo: O fluxo de CO2 no solo é um importante componente do ciclo global do carbono e
um indicador de qualidade do solo, mas ainda existem dúvidas sobre os fatores que estão
relacionados a esse processo. O objetivo deste trabalho foi avaliar as emissões de CO2 do solo
nos períodos da primavera, verão e outono em quatro áreas, sendo uma nativa, uma degradada,
uma em recuperação há 4 anos e uma em recuperação há 6 anos, todas localizadas no Parque
Estadual do Pau Furado, que abrange os municípios de Uberlândia e Araguari, no estado de
Minas Gerais. As avaliações de emissão de CO2 do solo foram realizadas com um sistema
medidor de fluxo de gases modelo LI-COR 8100A. Das áreas avaliadas aquela que mais se
destacou foi a nativa, tanto na primavera como no verão, com emissões mais elevadas fato que
pode ter sido ocasionado pela maior quantidade de matéria orgânica disponível e a baixa
influência antrópica; já no outono a área que se destacou foi a de recuperação há 6 anos, que
pode estar associada a maior quantidade de matéria orgânica depositada.

Palavras-chave: Fluxo de CO2; Qualidade do Solo; Unidade de Conservação.

INTRODUÇÃO
Uma das maiores ameaças enfrentadas pela humanidade na atualidade é o aquecimento
global, que vem sendo agravado pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa (GEE)
que são lançados na atmosfera. De acordo com estudos realizados, a temperatura média do
planeta poderá subir entre 3 a 5 °C nos próximos 100 anos, devido principalmente às atividades
antrópicas. Se essa concentração de CO2 continuar aumentando, a elevação da temperatura da
Terra causará um aumento no nível dos mares e alteração na variabilidade de eventos
hidrológicos, o que poderá colocar em risco a vida no planeta (RENNER, 2004).
O efeito estufa é um mecanismo importante que atua na regulação da temperatura do
Planeta. A Terra devolve a energia adquirida do Sol para o espaço ao refletir a luz, emitindo
calor. Uma parcela do calor desprendido é absorvido pelos gases de efeito estufa e irradiado de
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volta para a Terra. Os gases de efeito estufa variam consideravelmente nas quantidades
emitidas, e também em seu efeito de aquecimento e no período de tempo que permanecem na
atmosfera como agentes ativos do aquecimento (GRID-ARENDAL E ZOI ENVIRONMENT
NETWORK, 2016).
A geração de CO2 no interior do solo está relacionada às atividades biológicas, que
inclui a respiração das raízes e a decomposição da matéria orgânica pela atividade microbiana.
A emissão de CO2 é resultado da interação dos processos de produção e transporte desse gás no
interior do solo. Tais processos são muito influenciados pelas condições de temperatura e
umidade do mesmo (SÁ et al., 2001). A velocidade de decomposição da matéria orgânica no
solo se eleva à medida que a temperatura aumenta, com o desprendimento de gás carbônico que
é lançado para a atmosfera (BLEY JR., 1999).
O Ministério do Meio Ambiente define as Unidades de Conservação (UC) como espaços
territoriais, que inclui seus recursos ambientais, com características naturais significativas, que
têm a função de garantir a representatividade de amostras expressivas e ecologicamente viáveis
dos diferentes habitats, populações e ecossistemas do território nacional e das águas de sua
jurisdição, preservando o patrimônio biológico existente. São legalmente criadas pelos
governos federal, estaduais e municipais, após a produção de estudos técnicos dos espaços
propostos e, quando necessário, auditoria pública (BRASIL, 2000).
A implantação do Parque Estadual do Pau Furado através do Decreto Estadual s/n de 26
de janeiro de 2007 deve assegurar a proteção aos ecossistemas presentes na região; proteção às
espécies raras, em perigo ou ameaçadas de extinção; preservação do patrimônio genético;
monitoramento ambiental; conservação de paisagens de beleza cênica natural ou alterada;
promoção de condições para educação ambiental, investigação científica, divulgação sobre os
recursos naturais, assim como o fomento de uso sustentável desses recursos (BEVILAQUA,
2009).
O presente trabalho objetivou analisar os níveis de emissões do gás dióxido de carbono,
emitidos em quatro áreas distintas dentro na Unidade de Conservação Parque Estadual do Pau
Furado, com sede localizada no município de Uberlândia/MG.

MATERIAL E MÉTODOS
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O Parque Estadual do Pau Furado possui uma área total de 2.186,85 ha. Está localizado
(Figura 1) na mesorregião do Triângulo Mineiro e abrange parte dos municípios de Uberlândia
e Araguari. O clima predominante na região, segundo a classificação de Köppen é do tipo
tropical úmido (Aw), com invernos secos e verões chuvosos. O período chuvoso concentra-se
nos meses de dezembro e janeiro, com média de 1.350 mm por ano e período de estiagem, entre
maio e outubro, com temperatura média anual de 23°C (FLAUZINO, 2014).
As amostragens em campo foram realizadas em três campanhas, a primeira durante a
primavera de 2014, a segunda no verão e a última no outono de 2015. Foram analisadas quatro
áreas distintas, a saber: uma degradada centralizada nas coordenadas 18°49'47.21"S e 48°
9'52.85"O; uma nativa (18°49'47.93"S e 48° 9'51.59"O); uma área em processo de recuperação
há 4 anos (18°49'9.26"S e 48° 8'32.34"O); e outra há 6 anos centralizada nas coordenadas
18°49'57.04"S e 48°10'6.35"O. Em cada área, foram amostrados 10 pontos por campanha.
Figura 1. Localização da área de estudo e pontos de amostragem.

Fonte: Mapas digitais do IBGE 19/01/2019, composição colorida com imagens do Landsat8
12/10/2017, órbita/ponto 221/073, bandas 2, 3, 4, 5, 6 e 7. SIRGAS 2000 / UTM zona 22S.
Organizado por Rudmir R. C. Faxina.
As avaliações da emissão de CO2 no solo foram realizadas com um sistema medidor de
fluxo de gases, modelo LI-COR 8100A. Este aparelho possui uma câmara, que consiste em um
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sistema fechado com volume interno de 854,2 cm³ e área de contato com o solo de 83,7 cm². A
câmara do sistema quantifica a concentração de CO2 em seu interior por meio de espectroscopia
de absorção ótica na região espectral do infravermelho, sendo o valor expresso em μmol/m2s-1.
Também foram utilizados anéis volumétricos de amostragem de solo para evitar
distúrbios causados pela inserção da câmara diretamente no solo, como a quebra de sua
estrutura porosa, por exemplo, o que causaria aumento de CO2 emitido pelo solo,
superestimando o valor naquele ponto.

Figura 2. Equipamento IRGA Li-Cor 8100A utilizado nas coletas de dados.

Os dados obtidos com o equipamento de medição foram submetidos a análise estatística
descritiva e as médias avaliadas pelo teste Tukey com tratamentos significativos para p < 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As médias dos valores obtidos (Figura 3) expressa visualmente a diferença das emissões
encontrada nas áreas estudadas em cada período do ano avaliado.
Figura 3. Médias das emissões de CO2 (μmol/m2s-1) por área e período avaliado.
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No período da primavera foi observado diferença estatisticamente significativa (Tabela
1) nos resultados de emissão de CO2 apenas na área nativa.
Tabela 1. Teste Tukey e médias de emissões de CO2 (μmol/m2s-1) por área e período do ano.
Período

Degradada

Áreas
Nativa

Rec. 6 anos

Rec. 4 anos

Primavera

22,683 b

47,988 a

9,924 b

12,222 b

Verão

12,638 b

22,637 a

11,355 b

12,591 b

15,893 a

9,706 b

Outono

6,423 cd

8,037 bd

Segundo Macedo (1995), a maior parte da área com pastagens na região dos Cerrados
encontra-se em situação de degradação. Silva et al. (1997) notaram que pastagens com baixa
geração de biomassa apresentaram balanço negativo de C se comparadas à vegetação nativa,
indicando indícios de degradação.
Ainda não existem dados conclusivos sobre a quantidade de carbono (C) que é liberada
com a substituição de mata nativa por pastagens, nem mesmo sobre a quantidade de C que é
mantida nos diversos compartimentos desse novo ambiente, principalmente no solo (COSTA
et al., 2009).
As práticas agrícolas que utilizam movimentação do solo durante o preparo podem
acarretar na perda de carbono através da perturbação dos agregados, que protegem a matéria
orgânica e estimulam a atividade microbiana, resultando na elevação dos níveis de CO2 e outros
gases libertados para a atmosfera. Esta constatação é outro fator que pode deixar os solos mais
susceptíveis à erosão (BERTOL et al., 2005). Outra prática agrícola como o plantio direto, que
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armazena matéria orgânica no solo e o protege da erosão, pode resultar em um importante
sequestrador de carbono (SÁ et al., 2001).
No período do verão, também foi observado diferença estatisticamente significativa
apenas nos resultados de emissão de CO2 na área nativa.
Alguns fatores beneficiam as perdas de carbono do solo, como o uso de calagem devido
ao manejo da fertilidade, aumentando os níveis de pH (Noordwijk et al., 1997).
A nível nacional foi observada uma elevação nos fluxos de CO2 do solo nos meses mais
quentes do ano, de outubro a fevereiro, em florestas com mata nativa ou eucalipto, o que
contribui com as condições favoráveis às atividades microbianas no solo. A precipitação
pluviométrica também ocasionou interferências nos padrões das emissões de CO2 do solo (Lira
et al., 1999).
A área em recuperação há 6 anos apresentou diferença estatisticamente significativa nas
emissões de gás carbônico pelo solo durante o outono, enquanto que a área em recuperação há
4 anos e a nativa não diferiram entre si, tendo ocorrido o mesmo entre as áreas nativa e
degradada.
Por afetar fortemente a atividade microbiana no solo através da decomposição, o clima
é um fator importante que controla o efluxo de CO2 do solo. Como uma regra geral, a atividade
microbiana aumenta 2,4 vezes com uma elevação de temperatura de 10 ºC (RAICH &
SCHLESINGER, 1992). Entretanto, condições de temperatura e umidade extremas podem
acarretar na diminuição da eficiência de grande parte dos microrganismos do solo, resultando
em um decréscimo nas taxas de decomposição e, consequentemente, num aumento no acúmulo
da liteira (INO & MONSI, 1969).
A influência da água na relação do efluxo de CO2 com a temperatura pode ocorrer tanto
pela chuva como pela umidade do solo. A influência da umidade tem sido observada por um
longo tempo, mas poucos são os trabalhos que tentam explicá-la. HOWARD & HOWARD
(1979) mostraram que a temperatura, o efluxo e a umidade do solo têm uma relação bastante
complexa. Entretanto, dificilmente encontram-se trabalhos mostrando como a chuva influencia
o efluxo do CO2 do solo.
Desta forma, durante o outono a área que mais se destacou foi a de recuperação há 6
anos, fato esse que pode estar relacionado com a espessura da liteira, pois, a quantidade de
matéria vegetal morta depositada no solo foi muito maior em comparação a quantidade
observada nas medições anteriores.
Em relação às outras áreas, na maioria das avaliações não foram obtidas diferenças
significativas em seus fluxos de CO2 quando comparadas entre si. Isso pode estar relacionado
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com o tempo de recuperação dessas áreas ainda não ter sido o suficiente para que o solo se
recuperasse de suas antigas ocupações, ou a relação organismos vivos e tipo de material
orgânico presente não ser positiva, o que pode acarretar em um processo de decomposição mais
lento ou na falta de organismos.

CONCLUSÕES
Após análise e comparação do fluxo de CO2 do solo para a atmosfera, pode-se concluir
que em relação às quatro áreas avaliadas, a nativa foi a que mais se destacou, com um fluxo de
gás carbônico maior quando comparada às outras áreas nos períodos da primavera e verão,
durante o outono a área que sobressaiu foi a em recuperação há 6 anos.
Embora nesse trabalho tenha sido avaliado apenas o efluxo de CO2 do solo é possível
concluir que a temperatura, umidade e pluviosidade são fatores que podem influenciar em suas
emissões, assim como o tipo de solo, as condições de uso e seu manejo.

Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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RESUMO: A ocorrência de incêndios em áreas rurais pode ser considerada uma grave ameaça
para a conservação da biodiversidade e manutenção de processos ecológicos. As queimadas são
particularmente graves para áreas pequenas, em ecossistemas muito sensíveis ao fogo, áreas
isoladas por cidades ou monoculturas agrícolas e áreas com espécies raras e/ou ameaçadas de
extinção. Tendo isso em vista o trabalho objetivou estudar o impacto dessas queimadas sobre
os indicadores de qualidade do solo observar os prejuízos causados pelas queimadas tanto na
parte física, química e biológica do solo, sendo em propriedades privadas, áreas de preservação
permanente, vegetação nativa entre outros, observando também a dificuldade e
consequentemente o tempo para que esse solo seja restaurado.

Palavras-chave: Queimadas, cerrado, qualidade do solo, biodiversidade e incêndios.

INTRODUÇÃO
No cerrado brasileiro, a ocorrência de fogo é um fenômeno antigo, o que é evidenciado
pela existência de amostras de carvão datadas entre 27.100 a 41.700 anos antes do presente.
(SILVA, 1996). Vicentini (1999) também observou que as queimadas ocorriam em uma
frequência menor que a atual para o cerrado, atingindo, porém, grandes áreas. (NEARY et al.,
1999), em extensa revisão sobre o efeito do fogo sobre o solo, define o fogo como uma
manifestação visual de um processo físico-químico conhecido como combustão.
Durante um fogo em área de floresta, a temperatura da superfície do terreno varia de
(200 à 300ºC). Em materiais altamente inflamáveis como as leiras, onde a biomassa pode
alcançar mais de 400 Mg ha-1, a temperatura da superfície do solo pode alcançar (500 à 700ºC),
mas temperaturas ocasionais acima de (1.500ºC) podem ocorrer dependendo da vegetação
predominante. A morte biológica se inicia quando a temperatura alcança a faixa de (40 à 70ºC),
com a degradação das proteínas e morte dos tecidos das plantas. Temperaturas na faixa de (48
à 54ºC) podem dessecar ou mesmo matar as raízes, enquanto temperaturas na faixa de (70 à
90ºC) provocam a mortalidade das sementes (DUNN e DEBANO, 1977 e citados por NEARY
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et al., 1999). Dependendo dos microrganismos, a mortalidade ocorre entre temperaturas na faixa
de (50 à 121ºC), sendo que os fungos são mais sensíveis aos efeitos térmicos do que as bactérias.
Em curto prazo, o fogo torna-se um agente de mineralização da matéria orgânica,
aumentando a disponibilidade de nutrientes para o crescimento das plantas, especialmente em
profundidades menores que 0,5 cm de solo, devido às cinzas com alta concentração de P, K e
Ca (COUTINHO, 1990; KAUFFMAN et al., 1994). Além do enriquecimento do solo,
provocado por ação das cinzas, há um decréscimo no teor de Al, logo após a queima, fato que
também pode ser encarado como benéfico (COUTINHO, 1990). A prática de queima dos restos
da vegetação reduz as quantidades de resíduos a serem incorporados ao solo com isso, o teor
de matéria orgânica e dos nutrientes tende a diminuir. Além disso, a prática da queimada pode
ter efeito deletério sobre a comunidade biológica, visto que a maior parte dela está localizada
nas camadas superficiais, que são menos protegidas do efeito isolante térmico do solo
(SIQUEIRA e FRANCO, 1988) culminando, assim, na diminuição da população da microbiana
e, consequentemente, na perda da capacidade produtiva do solo (ASSAD, 1996).
Os microrganismos do solo são importantes componentes da biosfera. Atuam como
agentes transformadores no fluxo de energia e da matéria orgânica, promovendo a ciclagem de
nutrientes, influenciando as propriedades físico-químicas e biológicas do sistema solo-planta,
como estabilidade dos agregados, fertilidade dos solos, e, consequentemente, atuam sobre o
funcionamento dos ecossistemas (COLOZZI-FILHO et al., 2000). Constituem importantes
componentes para a avaliação da qualidade do solo, sendo utilizados como indicadores de
sustentabilidade de sistemas de produção.
Em áreas queimadas, o fogo permite a mineralização dos nutrientes do solo, porém a
elevação da temperatura influencia diretamente as reações fisiológicas e características físicoquímicas que afetam as células (SIQUEIRA e FRANCO, 1988). Isso pode reduzir e até eliminar
partes de uma população de microrganismos mais sensíveis às variações de calor. Com essa
ação, acarreta-se a diversidade microbiana em geral, favorecendo apenas o crescimento de
populações bacterianas e fúngicas mais resistentes.
O objetivo desse Projeto de Pesquisa foi avaliar os efeitos das queimadas sobre
características químicas e físicas do solo bem como avaliar os indicadores microbiológicos de
qualidade do solo em áreas de Cerrado nativo.

MATERIAIS E MÉTODOS
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A pesquisa foi conduzida com amostras de Latossolo Vermelho em áreas de queimada,
e de cerrado não perturbado coletadas no município de Uberlândia – MG, sendo essa área
queimada em outubro de 2017. A primeira coleta foi realizada em dezembro 2017
caracterizando o período chuvoso, a segunda coleta foi realizada em junho de 2018
caracterizando o período seco, foram realizadas análises físicas e químicas para observar as
alterações causadas pela queimada e a recuperação da área perturbada pelo fogo.
Foram coletadas seis amostras compostas (a partir de cinco amostras simples) em cada
um dos locais de estudo (área da queimada e área preservada) nas profundidades de 0 – 5 e 5 –
10 cm., totalizando 24 amostras, as mesmas foram trabalhadas com a umidade ambiente
conforme chegaram do campo, todas identificadas e colocadas em um saco plástico. As
amostras foram passadas em peneira de 4 mm, sendo uma porção seca ao ar (TFSA) para as
determinações químicas e físicas conforme metodologia da Embrapa (1997). O restante das
amostras de solo em condições naturais de coleta, após passarem pela peneira de 4 mm, foram
homogeneizadas e armazenadas em geladeira a 4°C para posteriormente serem utilizadas no
ensaio de respiração microbiana e determinação do carbono da biomassa microbiana.
Para a determinação da respiração microbiana do solo, foram pesadas 100g de solo, de
cada ponto coletado, adicionamos 10 mL de NaOH (1M) (Hidróxido de sódio) em copinhos de
café. As amostras foram mantidas a 25 ºC e depois de 72h, os copinhos foram retirados e
receberam 5mL de BaCl2 (Cloreto de Bário), com três gotas do indicador fenolftaleína. Assim,
realizou-se com HCl (0,5M) (Ácido Clorídrico). Após essa titulação, repetimos por mais três
vezes de 7 em 7 dias e os dados foram observados e anotados. Também foram feitas duas
amostras em branco com NaOH conforme metodologia descrita.
Para a determinação do Carbono da biomassa, foram pesados 20g de solo em duplicatas,
sendo uma levada ao microondas por 3’ em intervalos de 1’30” cada (amostras fumigadas).
Foram adicionados 50mL de Sulfato de potássio (K2SO4) (0,5M), assim as amostras seguiram
para a mesa agitadora, a uma rotação de 200 rpm/h durante 30 minutos, com cerca de 15 minutos
de repouso, as amostras foram filtradas em tubos falcon.
Após a filtragem, pipetamos 5 mL do extrato em um tubo de ensaio e adicionamos 1 mL
de dicromato de potássio (K2Cr2O7) (1,25 N), e 1mL de Ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado.
Essas amostras foram para digestão em bloco digestor a 150ºC por 1 h. Posteriormente foram
feitas 3 diluições (Figura 6) e foi adicionado 1mL de reagente de carbazida. A leitura foi feita
em espectrofotômetro a 540 nm e a concentração de carbono das amostras foi obtida após a
montagem de uma curva para calibração.
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Para determinação do carbono orgânico total do solo (COT) foram pesados 0,3g de solo
(seco em estufa a 105ºC e triturado), adicionamos 10mL de K2Cr2O7 (1,25 N) e 10 mL de H2SO4
concentrado. Essas amostras foram digeridas em bloco digestor a 150°C por 30 minutos e após
resfriamento das mesmas, transferimos para um erlenmeyer de 125 mL e completamos com
água até aproximadamente 100 mL; foram adicionadas 3 gotas do indicador ferroin, sendo a
titulação feita com sulfato ferroso (0,25 M).
Para determinação do Nitrogênio da biomassa, transferiu-se 5 mL do extrato obtido da
extração do carbono da biomassa para um tubo de ensaio e adicionamos 1 mL de peroxído de
hidrogênio (H2O2), 2mL de H2SO4 e 0,7 g de uma mistura digestora. Colocou-se no bloco
digestor a 250°C por 20 min e posteriormente elevou-se a 350°C por 2 h. Após resfriamento,
adicionou-se 5 mL de água destilada e foi colocada em agitação para então transferir para os
frascos de destilação de 100 mL.
No destilador (Figura 8) foi adicionado 15 mL de NaOH (10 M), utilizou-se 5 mL do
indicador ácido bórico (H3BO3). Após 50-70 mL de destilado realizou-se a titulação com H2SO4
(0,0125 M). As análises físicas relacionadas aos dois períodos de coleta ainda serão
processadas. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo Teste de Tukey com níveis de 0,05 de significância.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Um dos grandes problemas no mundo em relação ao efeito estufa e aquecimento global,
são decorrentes das queimadas devido aos impactos ambientais causados por elas, afetando
diretamente toda a vida de um ecossistema: interferindo na temperatura da terra ocasionando
distúrbios no metabolismo de muitos seres vivos. Dentro disso, os microorganismos do solo
sofrem bastante com essa variação de temperatura, o que impacta diretamente na mineralização
da matéria orgânica e consequentemente na disponibilidade de nutrientes no solo.
Obteve-se os resultados em comparação com a área natural de 0-5 cm e 5-10 cm
referente ao período da primeira coleta no mês de dezembro de 2017 (tabela 1). O primeiro
fator analisado foi a respiração microbiana do solo, que é um processo que reflete a atividade
biológica do solo, sendo definida como a produção de CO2 ou o consumo de O2 como resultado
de processos metabólicos de organismos vivos do solo (STOTZKY, 1965).
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Tabela 1. Atributos microbiológicos do solo (Respiração basal, carbono da biomassa
microbiana, quocientes metabólico e microbiano e carbono orgânico total) em áreas de cerrado
natural e recém queimadas nas profundidades de 0,0 – 0,5 e 0,5 – 0,10m em Latossolo Vermelho
na Reserva do Panga em Uberlândia – MG.
Atributos
microbiológicos
RB (mg kg-1)
C-BMS (mg kg-1)
qCO2
qMic
COT (g kg-1)

Natural

Queimada
0 - 5 cm
8,41 Aa*
6,27 Aa
190,65 Aa
545,80 Aa
0,04 Aa
0,01Aa
0,04 Aa
0,2 Aa
4,75 Aa
3,22 Ba

Natural

Queimada
5 -10 cm
8,58 Aa
3,83 Bb
1443,01 Aa
3618,74 Aa
0,09 Aa
0,01 Aa
0,45 Aa
1,03 Aa
3,22 Ab
3,44 Aa

Observa-se que na respiração microbiana do solo queimado, ocorreu uma diferença
significativa dentro de 0-5 cm e 5-10 cm, isso se explica devido a mineralização rápida da
matéria orgânica ocasionando a disponibilidade destes nutrientes no solo, acelerando a
respiração nos primeiros centímetros do solo e diminuindo posteriormente em uma camada
mais inferior, ocorrendo um desequilíbrio devido ao aumento da temperatura no solo.
Altas taxas respiratórias podem significar uma boa atividade biológica, o que pode ser
desejável, já que isso pode significar transformação rápida de resíduos orgânicos em nutrientes
disponíveis para as plantas. Por outro lado, alta taxa de respiração do solo pode também indicar
estresses ambientais como variações extremas de temperatura e umidade. Assis Júnior et al.,
(2003) com trabalho instalado em Vazante – MG buscando estudar a respiração microbiana,
verificaram maiores valores de respiração para mata nativa e menores para monoculturas e áreas
desmatadas.
A tabela 2 mostra os atributos químicos em relação as áreas queimadas e não queimadas
no período de dezembro de 2017, sendo caracterizado com um período chuvoso na nossa região,
sendo que como os solos de cerrado são solos pobres em fertilidade, notamos que a maioria dos
componentes não apresenta diferença significativa, somente quando observamos o Magnésio
devido a liberação na queimada desse nutriente. É interessante notar também, que os valores de
Cálcio também estão maiores nas áreas perturbadas isso é devido a materialização da matéria
orgânica disponibilizando esses dois nutrientes nas cinzas, já os restantes dos elementos
químicos do solo não sofreram alterações bruscas devido à baixa quantidade presente no solo,
por se tratar de um solo do Cerrado pobre em nutrientes.
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Tabela 2. Caracterização química do solo de áreas de cerrado natural e de áreas recém
queimadas nas profundidades de 0,00 – 0,5 e 0,5 – 0,10 m em Latossolo Vermelho na Reserva
do Panga em Uberlândia – MG.
Natural
Queimada Natural
Queimada
Atributos químicos
0 – 5 cm
5 -10 cm
5,15 Aa
5,31 Aa
5,06 Aa
5,26 Aa
pH (H2O)
-1
95,43
Aa
94,22
Aa
97,76
Aa
95,63 Aa
P (mg kg )
-3
0,65 Aa
0,51 Aa
0,47 Aa
0,52 Aa
K (cmolc dm )
-3
0,74 Aa
1,61 Aa
0,74 Aa
1,07 Aa
Ca (cmolc dm )
-3
0,06 Ba
0,33 Aa
0,03 Aa
0,11 Ab
Mg (cmolc dm )
-3
1,91 Aa
0,78 Aa
1,51 Aa
0,90 Aa
Al (cmolc dm )
-3
4,16 Aa
3,10 Ba
3,63 Aa
3,26 Aa
H + Al (cmolc dm )
Tabela 3. Atributos microbiológicos do solo (Respiração basal, carbono da biomassa
microbiana, quocientes metabólico e microbiano e carbono orgânico total) em áreas de cerrado
natural e recém queimadas nas profundidades de 0,0 – 0,5 e 0,5 – 0,10 m em Latossolo
Vermelho na Reserva do Panga em Uberlândia – MG.
Atributos microbiológicos
RB (mg kg-1)
C-BMS (mg kg-1)
qCO2
qMic
COT (g kg-1)

Natural
0-5
11,47 Aa*
3630,00 Aa
0,005 Aa
0,26 Aa
14,29 Aa

Queimada
6,58 Ba
7337,32 Aa
0,04Aa
0,46 Aa
15,89 Aa

Natural
5 -10
9,10 Aa
2428,51 Aa
0,01 Aa
0,23 Aa
12,00 Aa

Queimada
7,35 Ba
3385,85 Aa
0,07 Aa
0,22 Aa
13,48 Aa

A tabela 3 mostra os atributos microbiológicos do solo, porém já se passou um certo
período desde que a área foi queimada, sendo essa coleta feita em julho de 2018 e caracterizado
por um período de seca. Mesmo assim, nota-se que a respiração microbiana do solo teve uma
diferença significativa em relação as áreas de estudo, devido aos distúrbios na população de
muitos microorganismos independentemente da profundidade, sendo assim observou-se que há
uma diminuição no consumo e CO2 e liberação de O2, por ter uma gama restrita de
microorganismos presentes no solo.
Na Tabela 4 ilustra atributos químicos das áreas ‘queimada’ e ‘não queimada’ no mês
de julho de 2018 caracterizado por um período seco na nossa região, onde podemos observar
algumas diferenças significativas. O primeiro atributo observado foi o pH do solo, sendo que
já era esperado um pH ácido característico de um solo do Cerrado; porém houve uma diferença
entre a área natural e a área queimada, onde na área que não foi queimada, o solo apresenta
ácido e na área que foi queimada também, porém um valor acima do que a área que foi
queimada. Isso é interessante de se observar pois foi disponibilizado Cálcio nas cinzas da área
‘queimada’ podendo ser o fator de correção desse pH alcalino. O fosforo por ser muito
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absorvido às partículas do solo, dificilmente apresenta diferença dentro de uma mesma
vegetação, observa-se valores elevados devido ao tipo de vegetação e características dos solos
do Cerrado.

Tabela 4. Caracterização química do solo de áreas de cerrado natural e de áreas recém
queimadas nas profundidades de 0,00 – 0,5 e 0,5 – 0,10 m em Latossolo Vermelho na Reserva
do Panga em Uberlândia – MG.
Atributos químicos
pH (H2O)
P (mg kg-1)
K (cmolc dm-3)
Ca (cmolc dm-3)
Mg (cmolc dm-3)
Al (cmolc dm-3)
H + Al (cmolc dm-3)

Natural

Queimada

Natural

5,48 Aa
75,62 Aa
0,42 Aa
2,82 Aa
0,38 Ba
0,46 Ba
2,36 Ba

4,38 Aa
90,65 Aa
0,25 Aa
0,84 Aa
0,04 Aa
1,15 Aa
4,46 Aa

0-5
4,64 Ba
95,03 Aa
0,89 Aa
0,90 Aa
0,51 Aa
1,11 Aa
5,80 Aa

Queimada
5 -10
5,5 Aa
94,33 Aa
0,49 Aa
1,80 Aa
0,23 Aa
0,48 Ba
2,53 Aa

CONCLUSÕES
O solo submetido à manejo com queimadas, sejam elas naturais ou induzidas, prejudica
drasticamente a microbiota daquela vegetação sendo que, o solo das áreas queimadas
apresentou redução na quantidade de carbono orgânico e nos teores de matéria orgânica e
consequentemente redução nos indicadores microbiológicos de qualidade de solo: fluxo de
CO2, biomassa microbiana e quocientes metabólico e microbiano.
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Resumo: Neste estudo, foi feita a caracterização química dos aerossois submicrométricos em
Chacaltaya, Bolívia, usando o Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM), um
espectrômetro de massa com resolução de tempo de 30 minutos. Foram obtidas medidas sobre
a concentração de orgânicos, sulfato, nitrato, amônio e cloreto no período de 01 de março a 17
de agosto de 2018, marcado pela presença de sulfato e orgânicos com 46 e 36%,
respectivamente, seguido pelo amônio (10%), nitrato (7%) e cloreto (<1%). Durante este
período, dois episódios foram selecionados e caracterizados com mais detalhes, sendo o EP1
correspondente a 28 de março a 02 de abril, onde sulfato, orgânicos, amônio, nitrato e cloreto
representaram 72, 17, 10, 1 e <1% dos aerossois, respectivamente, e o EP2 ocorreu no dia 12
de julho de 2018, sendo 75% do aerossol formado por orgânicos, sulfato com 15%, nitrato com
6%, amônio com 4% e cloreto com concentrações menores do que 1%.

Palavras-chave: Aerossol. ACSM. Composição Química.

INTRODUÇÃO
O material particulado (MP), também chamado de aerossol, corresponde a partículas
sólidas e/ou líquidas presentes na atmosfera com diâmetro na escala de nanômetros a
micrômetros, podendo alterar de tamanho devido a processos como reações químicas,
coagulação com outras partículas ou presença de água na atmosfera (SEINFELD; PANDIS,
2016).
A complexa mistura de partículas presentes na atmosfera pode ter origem natural ou ser
proveniente de atividades antrópicas. Na primeira situação, estas partículas podem se originar
de atividades vulcânicas, poeira, detritos de solo, rochas, mares e oceanos, por exemplo, já no
segundo caso, algumas atividades antrópicas responsáveis por sua presença no ar são emissão
de veículos, processos industriais e queima de biomassa (GUENTHER et al., 2006).
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Seinfeld e Pandis (2016) classificam o aerossol em quatro grupos de acordo com seu
diâmetro (d): moda de nucleação (d < 0.01 μm), moda Aitken (0.01 μm < d < 0.1 μm), moda
de acumulação (0.1 μm < d < 2.5 μm) e moda grossa (d > 2.5 μm). Além disso, o aerossol
menor do que 1 μm, também é conhecido como submicrométrico.
Alguns aerossois são considerados poluentes atmosféricos de vida curta, ou seja, são
rapidamente removidos da atmosfera pela facilidade com que são sedimentados. O aerossol
grosso, por ter diâmetro maior e maior massa, sofre a ação mais intensa da gravidade e é mais
rapidamente removido da atmosfera. Além da rapidez com que é sedimentado, o aerossol
também é facilmente ressuspendido devido a atividades vulcânicas e industriais, poeira de
estradas e processos agrícolas, como o revolvimento do solo (ALLEN et al., 2001).
Os aerossois são compostos, principalmente, por orgânicos, sulfato, nitrato, amônio,
cloreto, metais, material biológico (pólen, vírus, bactérias, fungos), água e material carbonáceo.
Os aerossois são responsáveis pelo comprometimento da qualidade do ar (BARI;
KINDZIERSKI, 2018; KARAGULIAN et al., 2015), gerando efeitos indesejados à saúde,
como danos no sistema cardiovascular e respiratório (BRAGA et al., 2001; LIM et al., 2012;
POPE; EZZATI; DOCKERY, 2009). Além disso, a facilidade com a qual o MP é inalado está
relacionada com seu diâmetro pequeno, considerando que rapidamente atinge o sistema
respiratório (IPCC, 2014).
Ainda que existam efeitos adversos à saúde humana, a presença de aerossois na
atmosfera é essencial para a formação dos núcleos de condensação de nuvens (NCN),
interferindo no ciclo hidrológico (SEINFELD; PANDIS, 2016) e para o balanço radioativo do
planeta (IPCC, 2014).
Nesse sentido, os sítios de medidas de propriedades físicas e químicas de compostos
atmosféricos, bem como outras propriedades atmosféricas (parâmetros meteorológicos) são
importantes para estudo dos aerossois atmosféricos. Além disso, o uso de equipamentos que
forneçam dados em tempo real facilita a obtenção de resultados confiáveis e de sua
interpretação, tendo em vista que as medidas são realizadas de maneira mais rápida reduzindo
erros de amostragem, chamados artifacts, em inglês (WASTON et al., 2009).
A estação de Chacaltaya, na Bolívia, encontra-se num local remoto, uma vez que está
localizada em um dos picos da Cordilheira dos Andes, e está sujeita, principalmente, a
influência de fontes naturais de aerossois atmosférica. Sua localização oferece, portanto, uma
excelente oportunidade para estudar este tipo de aerossois.
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O presente trabalho teve por objetivo geral observar a composição química dos aerossois
submicrométricos em Chacaltaya, e como objetivos específicos analisar a série temporal da
concentração de aerossois e investigar episódios específicos nesta série temporal.

MATERIAL E MÉTODOS
Local e período de estudo
Os dados da composição do material particulado foram coletados na estação de
Chacaltaya, na Bolívia (16º 21.014’ S, 68º 07.886’ O), localizada a 5 240 m de altitude. A
estação se encontra a 30 km da capital do país, La Paz, e apresenta uma estação seca entre maio
e outubro e uma estação chuvosa de novembro a abril (ROSE et al., 2015).
As medidas feitas pelo ACSM referem-se ao período de 01 de março de 2018 até 17 de
agosto de 2018. Neste período foram selecionados dois episódios que se destacavam pela
elevada concentração de alguns compostos, o primeiro episódio apresentado ocorreu de 28 de
março - 02 de abril (EP1) e durou 122 horas e 45 minutos. Já o segundo episódio ocorreu no
dia 12 de julho de 2018 (EP2) e durou 7 horas e 45 minutos.

Equipamentos e análise de dados
A concentração e caracterização química de aerossois foi feita utilizando o Aerosol
Chemical Speciation Monitor (ACSM). O ACSM é um instrumento de monitoramento utilizado
para caracterizar a fração não refratária do aerossol submicrométricos (MP1), ou seja, as
concentrações de orgânicos, sulfato, nitrato, amônio e cloreto, com resolução temporal de 30
minutos. O ACSM utiliza tecnologia semelhante a do Aerosol Mass Spectrometer (AMS), no
entanto, uma das diferenças está no fato do primeiro ter componentes que tornem este
equipamento capaz de funcionar com pouca intervenção do usuário, o que o torna mais simples
(NG et al., 2011).
Após a coleta dos dados referentes ao MP1 na estação de Chacaltaya, o software Igor
Pro 6.37 foi utilizado para o processamento das observações. O horário local da região foi
convertido para o horário local da Bolívia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta a série temporal com os valores da concentração de massa de cada
componente no aerossol. É possível perceber que os aerossois submicrométricos em Chacaltaya
são marcadas pela presença de sulfato e orgânicos, predominantemente, representando em
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média 46 e 36%, respectivamente, seguido pelo amônio (10%), nitrato (7%) e cloreto (<1%)
(Figura 1a).
Os valores médios da concentração de compostos estão apresentados na Tabela 1. No
período total de estudo, a média da concentração de orgânicos foi de 0,7 ± 1,1 μg m-3, a fração
de sulfato apresentou valor médio de 0,9 ± 1,5 μg m-3, o nitrato apresentou o seguinte valor, 0,1
± 0,5 μg m-3, o amônio 0,2 ± 0,3 μg m-3 e, por fim, o cloreto com média de 0,004 ± 0,014 μg
m-3. No caso do cloreto, observa-se que sua concentração medida apresentou valores abaixo do
limite de detecção do instrumento (Ng et al., 2011) durante a maior parte do tempo. Na estação
de Chacaltaya, por estar localizada a 5240 m de altitude, os valores das concentrações dos
poluentes são menores do que aqueles encontrados nas estações com altitude menor, tendo em
vista que as fontes poluidoras estão concentradas mais próximas à superfície.

Tabela 1. Valores médios da concentração de orgânicos, sulfato, nitrato, amônio e cloreto na
estação de Chacaltaya, Bolívia.
Compostos
Orgânicos
Sulfato
Nitrato
Amônio
Cloreto

Período total (μg m-3)
0,7 ± 1,1
0,9 ± 1,5
0,1 ± 0,5
0,2 ± 0,3
0,004 ± 0,014

Episódio 1 (μg m-3)
0,3 ± 0,3
1,4 ± 1,4
0,02 ± 0,03
0,2 ± 0,2
0,01 ± 0,01

Episódio 2 (μg m-3)
1,9 ± 1,5
0,4 ± 0,3
0,2 ± 0,2
0,1 ± 0,1
0,01 ± 0,01

Segundo ZHANG et al. (2007), num estudo em 27 localidades, a concentração de
orgânicos predomina sobre as demais, podendo atingir até 70% da massa do aerossol. Mesmo
quando comparado às concentrações de poluentes vistas em estudos desenvolvidos em outras
localidades, percebe-se que o perfil dos poluentes em Chacaltaya, se difere daquele encontrado
em outras estações remotas, como a Amazon Tall Tower Observatory (ATTO), uma estação
localizada próximo a Manaus, capital do estado de Amazonas, no Brasil, cuja presença de
orgânicos se destaca com uma fração de 71% da composição do material particulado
(ANDREAE et al., 2015). Da mesma forma, em outra estação remota em altitude (Jungfraujoch,
Alpes Suíços, 3580 m) foi observado que os orgânicos, em média, também dominam o MP1 (37
- 57%) seguidos dos sulfatos (FRÖHLICH et al., 2015).
Durante o período de estudo foram observados alguns episódios caracterizados pela
elevada concentração de determinados componentes de MP1 e foram selecionados dois
principais dentre eles (EP1 e EP2). O primeiro (Figura 1b) se destaca pela presença do sulfato
(72%) numa porcentagem acima da média de todo o período (46%). O evento em questão
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iniciou no dia 28 de março de 2018, por volta das 9h30, e se encerrou no dia 02 de abril de 2018
às 12h14, com 122 horas e 45 minutos de duração. Em média, o aerossol foi composto por
sulfato, orgânicos, amônio, nitrato e cloreto na porcentagem de 72, 17, 10, 1 e <1%,
respectivamente.
A média de concentração de sulfato para o EP1 foi de 1,4 ± 1,4 μg m-3, enquanto a média
do período total foi de 0,9 ± 1,5 μg m-3 (Tabela 1). Nota-se que a concentração de sulfato no
EP1 é quase duas vezes maior do que na média do período. Os motivos de tal aumento de
aerossois de sulfato neste período estão sendo investigados.

Figura 1. Concentração de massa no aerossol de orgânicos, sulfato, nitrato, amônio e cloreto
na estação de Chacaltaya, Bolívia, medida pelo ACSM, no período total (a), EP1 (b) e EP2 (c),
incluindo gráficos com os valores em porcentagem.

Na Figura 1c é apresentado o EP2, caracterizado pela elevada concentração de orgânicos
num período que se iniciou às 14h31 e encerrou às 22h16 do dia 12 de julho de 2018, totalizando
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7 horas e 45 minutos. Neste episódio, 75% do aerossol foi formado por orgânicos, sulfato com
15%, nitrato com 6%, amônio com 4% e cloreto com concentrações menores do que 1%. Neste
episódio, a média de concentração de orgânicos foi de 1,9 ± 1,5 μg m-3, quase três vezes maior
do que a média do período total.

CONCLUSÕES
Neste estudo, a composição química dos aerossois submicrométricos foi investigada na
estação em Chacaltaya, na Bolívia, utilizando o ACSM, um equipamento de monitoramento
que faz medidas da composição química do aerossol atmosférico a cada 30 minutos.
A análise da série temporal permitiu a identificação do sulfato como o composto
majoritário dos aerossois submicrométricos, o que é atípico quando comparado a outras
estações de medidas de aerossois. Neste estudo, o sulfato é a componente dominante dos
aerossois, no entanto, é provável que durante episódios com elevada concentração de sulfato,
não haja amônio suficiente disponível para a sua completa neutralização e a consequente
formação de sulfato de amônio. Portanto, é possível que o aerossol apresente caráter ácido. Esta
hipótese será investigada em trabalhos futuros.
O estudo da composição química dos aerossois se faz importante uma vez que contribui
para mudanças climáticas, interferindo nas propriedades nas nuvens, na absorção e
espalhamento da radiação e influenciando diretamente a precipitação e o ciclo hidrológico.
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Resumo: O crescimento exacerbado das frotas veiculares em todas as cidades do país vem
causando um aumento significativo na concentração de poluentes liberados para a atmosfera.
Pensando nisso, um estudo teórico foi desenvolvido na cidade de Uberlândia-MG para alertar
as autoridades e a população sobre a importância do assunto. Para tal, utilizou-se o mesmo
procedimento utilizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para a
obtenção da emissão de cada poluente atmosférico. O estudo foi feito para os poluentes
monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos não metânicos (HCNM), óxidos de nitrogênio
(NOx) e material particulado (MP10) para três cenários diferentes, onde 70%, 50% e 35% da
frota veicular da cidade rodam diariamente. Como resultado para a análise dos diferentes
cenários de fluxo de veículos na cidade de Uberlândia, obteve-se a maior emissão sendo de 547
t/ano de poluentes para veículos movidos à gasolina, resultado obtido no cenário com maior
fluxo, e a menor emissão sendo de aproximadamente 85 t/ano de poluentes para veículos flex
movidos à gasolina, resultado obtido no cenário de menor fluxo. Sendo assim, deve-se atentar
a quantidade de veículos que rodam na cidade, pois esse valor é diretamente proporcional à
emissão de todos os poluentes, acendendo o alerta para necessidade de estudos mais detalhados
para a emissão de poluentes pelas fontes móveis em Uberlândia, já que os resultados obtidos
estão superestimados por terem sidos obtidos para as condições de São Paulo.

Palavras-chave: Difusão de poluentes. Poluição atmosférica. Fontes móveis.

INTRODUÇÃO
A partir do momento em que o homem habitou a superfície terrestre ele vem
desenvolvendo novas tecnologias que são capazes de melhorar nossas vidas, porém quando não
utilizadas de maneira ideal, podem causar danos não só a sua própria saúde como na de outros
seres vivos. É neste contexto de poluição, que surge o que chamamos de poluição atmosférica.
Poluição atmosférica é resultado de um conjunto de atividades antropogênicas e naturais
juntamente com processos físicos e químicos que contribuem para a deterioração da qualidade
do ar, gerando efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente (MELO, 1997).
Estudos do Ministério do Meio Ambiente (2006) mostram que em centros urbanos, 90%
dos gases prejudiciais emitidos ao meio ambiente são provenientes dos veículos automotores.
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Dentre os vários poluentes que são emitidos diariamente estão: monóxido de carbono (CO),
dióxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos não-metano (HCMN), dióxido de enxofre (SO2) e
material particulado (MP).
Segundo Salicio (2018), o CO ao ser liberado pelos veículos é absorvido pela via
respiratória, transportado para o sangue, onde se combina com a hemoglobina para formar a
carboxihemoglobina, que apresentará menor capacidade de transportar oxigênio, podendo
causar hipóxia tecidual. Além disso, ainda é capaz de causar insônia, cefaléia, fadiga,
diminuição da capacidade física, tonturas, vertigens, náuseas, distúrbios visuais, alterações
auditivas, doenças respiratórias, anorexia e cardiopatia.
Os HCMN são compostos que apresentam em sua estrutura molecular apenas átomos
de carbono e hidrogênio. Segundo BÖHM (2007), podem provocar irritações no corpo, anemia
e leucopenia.
O MP, segundo Baird (2002) são partículas sólidas ou líquidas em suspensão, que tem
diferentes morfologias (tamanho/forma), composição química e origens. Trata-se então de uma
mistura complexa de substâncias orgânicas e inorgânicas, fuligem, cinzas, partículas de solo,
pólen, e uma variedade de metais. Segundo Sousa (2018), por se tratar de um material muito
pequeno, o MP pode atingir as estruturas mais profundas do sistema respiratório, interferindo
no funcionamento adequado de tal sistema. Esse mal funcionamento pode causar: doenças
pulmonares, defeitos ósseos, câncer de pulmão, danos ao fígado, constrição das vias aéreas e
dificuldades respiratórias.
Em relação aos padrões de qualidade do ar, cada estado é responsável por monitorar e
propor seus próprios padrões, podendo estes ser iguais ou mais restritivos do que o estabelecido
pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). No caso de Minas Gerais, utiliza-se
os padrões de qualidade do ar nacionais (Tabela 1), estabelecidos pela Resolução CONAMA
nº 491/2018. Onde PI-1, PI-2 e PI-3 consistem em períodos intermediários até atingirem o
período final (PF), o qual foi estabelecido com base nos padrões de qualidade do ar europeus
(World Health Organization, 2005).

Tabela 1. Padrões de Qualidade do Ar.
Poluente
Atmosférico
Material
Particulado
– MP10

Período de
Referência

Pl-1
(µg/m3)

Pl-2
(µg/m3)

Pl-3
(µg/m3)

PF
(µg/m3)

(ppm)

24 horas

120

100

75

50

-

Anual

40

35

30

20

-
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Material
Particulado
– MP2,5

24 horas

60

50

37

25

-

Anual

20

17

15

10

-

24 horas

125

50

30

20

-

Anual

40

30

20

-

-

Dióxido de
Nitrogênio
– NO2

1 hora

260

240

220

200

-

Ozônio – O3
Fumaça

Anual
8 horas
24 horas
Anual

60
140
120
40

50
130
100
35

45
120
75
30

40
100
50
20

-

8 horas

-

-

-

-

9

24 horas

-

-

-

240

-

Anual

-

-

-

80

-

Anual

-

-

-

0,5

-

Dióxido de
Enxofre –
SO2

Monóxido
de Carbono
- CO
Partículas
Totais em
Suspensão PTS
Chumbo Pb

Fonte: Resolução CONAMA 491/2018.

Em Uberlândia, a frota veicular, segundo o DENATRAN, era de 439.689 veículos,
incluindo todos os tipos, em dezembro de 2017. Ainda com relação a frota veicular, sabe-se que
veículos mais novos emitem menos poluentes do que os modelos mais antigos. Isto acontece,
segundo Jacondino (2005), devido às tecnologias empregadas e falta de manutenção dos
motores. Portanto, a idade da frota é um fator importante a ser considerado.
Visto a importância que a qualidade do ar tem sob a vida das pessoas em um centro
urbano, este trabalho tem por objetivo estimar, de forma teórica, as emissões atmosféricas para
a cidade de Uberlândia-MG para três cenários diferentes, onde 35%, 50% e 70% da frota de
veículos leves rodam diariamente.

MATERIAL E MÉTODOS
Para uma estimativa preliminar teórica das emissões atmosféricas veiculares para a
cidade de Uberlândia-MG foi utilizada a metodologia proposta pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB). Esta metodologia consiste na utilização da Equação (1).
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𝐸𝑚𝑐 = 𝐹𝑟 ∗ 𝐼𝑢 ∗ 𝐹𝑒 (1)

Onde: Emc é o valor de emissão atmosférica para cada poluente; Fr é frota circulante
(nº de veículos); Iu é a intensidade de uso ajustada (km/ano) e Fe é o fator de emissão de cada
poluente (g/km).
O valor de Fr foi encontrado no site do DENATRAN junto as informações de quantidade
de veículos por tipo de combustível e o ano de cada veículo. O valor de Fe para cada poluente
foi utilizado conforme proposto pela CETESB (2014) e apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Valores de Fator de Emissão (Fe) para os poluentes do estudo.
Combustível/Poluente
Gasolina C.
FLEX - Gasol. C.
FLEX - Etanol

CO (g/km)
0,216
0,229
0,332

HC (g/km)
0,021
0,024
0,073

NOx (g/km)
0,015
0,02
0,018

MP (g/km)
0,001
0,001
-

Para a obtenção de Iu, foram utilizadas as equações 2 e 3 (CETESB 2014), a primeira
para o combustível gasolina e a segunda para veículos flex (veículos que utilizam etanol ou
gasolina).
𝐼𝑢 = 0,6716𝑥 3 − 49,566𝑥 2 + 779,66𝑥 + 11266 (2)
𝐼𝑢 = −24,288𝑥 3 + 426,19𝑥 2 − 2360,4𝑥 + 19178 (3)
Onde: x é a idade média dos veículos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para aplicação das equações (2) e (3) foi necessário estimar a idade média dos veículos.
A idade média dos veículos foi obtida utilizando os dados de frota do DENATRAN. Para o
cálculo da idade média dos veículos, somou-se todas as idades dos veículos de Uberlândia e
dividiu pelo número de veículos total, obtendo o valor 11,66 anos. Este valor quando
comparado a idade média dos veículos de São Paulo, 8,6 anos no ano de 2014, sugere que a
frota Uberlandense seja um pouco mais velha.
Calculado Iu para cada tipo de combustível (através das equações 2 e 3), foi possível
utilizar a equação 1 para estimar a emissão de cada poluente. Considerando o cenário I, onde
70% da frota veicular da cidade roda diariamente, obteve-se os resultados da Tabela 3.
Tabela 3. Emissões atmosféricas (70 % da frota veicular) para diferentes poluentes em t/ano
na cidade de Uberlândia-MG.
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Combustível/Poluente

CO (t/ano)

HC (t/ano)

NOx (t/ano)

MP (t/ano)

Gasolina C.
FLEX - Gasol. C.
FLEX - Etanol

462,68
141,55
205,23

51,41
14,84
45,12

32,13
12,36
11,13

2,14
0,62
-

Nº
Veículos
145.888
55.708
55.708

Os valores da tabela 3 informam quantas toneladas de poluente são liberados para a
atmosfera por ano para cada categoria de veículos, sendo que o CO foi o poluente mais emitido
para a atmosfera, entre os estudados, chegando a ser 216 vezes maior do que o MP. Quando
comparamos os combustíveis, percebemos que a Gasolina é responsável pela maior emissão
para a atmosfera, atingindo 547 t/ano quando todos os poluentes são somados. A emissão de
poluentes por veículos que utilizam apenas gasolina é maior provavelmente porque esta frota
veicular é maior em Uberlândia, conforme mostra a Tabela 3. A categoria que apresentou a
segunda maior emissão foi a dos veículos FLEX-Etanol com a emissão de 261,5 t/ano.
Nas Tabelas 4 e 5 observamos os resultados obtidos para o cenário 2 (50% da frota) e
canário 3 (35% da frota), respectivamente.

Tabela 4. Emissões atmosféricas (50% da frota veicular) para diferentes poluentes em t/ano
na cidade de Uberlândia-MG.
Nº
Combustível/Poluente CO (t/ano) HC (t/ano) NOx (t/ano) MP (t/ano)
Veículos
Gasolina C.
330,48
36,72
22,95
1,53
104.206
FLEX - Gasol. C.
101,12
10,60
8,83
0,44
39.791
FLEX - Etanol
146,59
32,23
7,95
39.791
Tabela 5. Emissões atmosféricas (35% da frota veicular) para diferentes poluentes em t/ano
na cidade de Uberlândia-MG.
Nº
Combustível/Poluente CO (t/ano) HC (t/ano) NOx (t/ano) MP (t/ano)
Veículos
Gasolina C.
231,34
25,7
16,06
1,07
72.944
FLEX - Gasol. C.
70,78
7,42
6,18
0,31
27.854
FLEX - Etanol
102,61
22,56
5,56
27.854
Observa-se que a medida que a quantidade de veículos rodando diariamente diminui,
consequentemente a quantidade de poluentes emitidos para a atmosfera diminuem chegando a
274 t/ano no cenário 3 (35 % da frota veicular) para veículos movidos a gasolina para os dias
de semana (segunda – sexta), especula-se que o cenário mais realístico seja o cenário 1 (70 %
da frota veicular), visto que a população utiliza os veículos para diversos usos. No entanto, para
os finais de semana (sábado – domingo), quando a circulação de veículos diminui na cidade,
estima-se que o cenário 2 (50 % da frota veicular) seja o mais realístico. O cenário 3 (35 % da

125

frota veicular), pode ser característico de feriados prolongados, principalmente por Uberlândia
não ser uma cidade turística, fazendo com que a população se desloque para outras regiões e o
trânsito fique mais calmo. Com base em um estudo feito por Paiva em 2007 mostrou que para
São Paulo cerca de dois terços dos veículos rodam diariamente no centro da cidade e, o que
coincide com o cenário 1 em Uberlândia, no qual 70% dos veículos leves rodam.
É muito importante que a população comece a se preocupar mais com a quantidade de
poluentes que estão sendo emitidos anualmente, pois causam diversos danos à saúde da
população, e consequentemente aumento dos gastos públicos com saúde, por exemplo através
de baixas hospitalares. Além disso, vale lembrar que as estimativas apresentadas neste estudo
provavelmente estejam superdimensionadas, visto que as equações utilizadas são baseadas no
trânsito de São Paulo, onde os veículos rodam muito mais e a cidade é muito maior. Portanto,
é imprescindível que em estudos futuros as equações sejam ajustadas para a realidade de
Uberlândia.

CONCLUSÕES
Com a análise dos 3 cenários observamos que a variável frota é diretamente
proporcional a variável emissão atmosférica, o que nos leva a discussão sobre a quantidade de
veículos que temos hoje na cidade de Uberlândia-MG. Apesar dos resultados estarem
superestimados, já que foram obtidos considerando a realidade paulistana, eles alertam para a
necessidade de um estudo aprofundado que detalhe a emissão de poluentes atmosféricos pelas
fontes móveis na cidade de Uberlândia.
Uma das formas de diminuir as emissões é através do uso das bicicletas, veículos que
estão sendo cada vez mais utilizados fora do Brasil e, dentro do país, em cidades como São
Paulo, nos últimos anos a utilização desse meio de transporte está cada vez maior. Obviamente
que com o aumento do número de bicicletas nas ruas, a Prefeitura deverá ter melhores planos
para as vias a fim de evitar acidentes indesejáveis.
Outra medida seria a melhoria do transporte público e a implementação de metrô.
Segundo DOTTA (2018), o transporte público em Uberlândia, apesar de utilizar o Sistema
Integrado de Transporte (SIT), ainda precisa melhorar, principalmente no tempo de viagem,
lotação e tarifas. A criação de novas rotas e o aumento da frota de ônibus poderia diminuir a
quantidade de veículos nas ruas da cidade e os problemas de lotação, isso tudo alinhado a um
ótimo plano de divulgação do transporte público na cidade.
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Introdução: O desmatamento na Amazônia ocorre com o intuito de disponibilizar terras. Uma
das formas de realizar essa transformação é por meio da queima de biomassa, que emite grandes
concentrações de aerossois para a atmosfera. Um dos marcadores de queima de biomassa é o
valor de f60 , que é derivado da molécula de levoglucosan presente na constituição das plantas,
emitido para a atmosfera durante a queimada. Este trabalho tem como objetivo avaliar os
valores de f60 medidos na bacia central do Amazonas (BCA). Material e métodos: O valor de
f60 foi medido pelo Monitor de Especiação Química de Aerossol (ACSM) na Torre Alta de
Observação da Amazônia (ATTO) durante a estação seca (agosto a dezembro) de 2014. O f60
também pode ser utilizado como indicador de queimada de caráter local ou regional.
Tipicamente o valor de f60 para queimadas locais é elevado (>1,5%). Resultados e discussão:
Durante a estação seca do ano de 2014 foi observado, em média, valor de f60 de 0,38% ± 0,1%.
No entanto, verificou-se que esse traçador apresentou valor máximo de 1,04% durante o período
analisado. Estudos semelhantes na BCA, 70 km vento abaixo de Manaus, obteve valores
maiores de f60 (0,3% à 3%). E em outro estudo no oeste da bacia do Amazonas (Rondônia),
foi encontrada uma variação de 0,3% à 4% de f60 . Conclusões: Pode-se concluir que os valores
de f60 obtidos neste estudo são menores que os demais estudos, o qual indica o predomínio de
queimadas regionais na estação ATTO no período analisado.
Palavras-chave: f60 , traçador de queimada, queima de biomassa.
Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
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Introdução: O foco deste trabalho está no estudo das concentrações de ozônio (O3) que é um
poluente secundário, ou seja, é formado a partir de reações fotoquímicas de poluentes
precursores emitidos para atmosfera. O gás O3 é prejudicial à saúde humana quando é formado
na baixa troposfera e afeta principalmente os grupos mais sensíveis de pessoas como crianças,
idosos e pessoas com debilidades cardiorrespiratórias. Material e métodos: As medidas foram
feitas na área externa do terminal central de ônibus, no centro de Uberlândia - MG, no ano de
2017. Para a coleta dos dados de concentração de O3 foi utilizado o monitor de O3 portátil da
série 200 da empresa Aeroqual Limited. Para a análise dos dados amostrados será utilizada uma
técnica de análise exploratória de dados: o box-plot. Resultados e discussão: Com esse estudo
ao longo do ano, pôde-se observar que os maiores valores médios de concentração foram
obtidos nos meses entre setembro e novembro (53 – 60 μg/m3), um efeito que pode se relacionar
com a primavera e a maior quantidade de compostos orgânicos voláteis (COV’s) produzidos
pelas plantas nessa época do ano. E os menores valores médios foram identificados no período
de maiores índices pluviométricos na cidade, de dezembro a janeiro (30 – 39 μg/m3).
Conclusões: A chuva a melhora da qualidade do ar como um todo e reforça a sua qualidade de
limpante atmosférico. Com a análise desses dados de concentração, não houve ultrapassagem
do limite estabelecido pelo CONAMA 491/18 de 140 μg/m3 de ar.

Palavras-chave: Ozônio. Poluição. Atmosférica. Qualidade. Ar.

Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

FORMAÇÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS EM SÃO PAULO E SANTIAGO DE
CHILE
Caio V. Carvalho1*, Roberto T. Atarassi2, Felipe Reyes3, Pedro Oyola3, Sanna Saarikoski4,
Hilkka Timonen4, Paulo Artaxo5, Samara Carbone6
1

Graduando em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG.
2
Professor Adjunto, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG.
3
Pesquisador do Centro Mario Molina, Santiago, Chile.
4
Pesquisadora do Instituto Meteorológico Finlandês, Helsinki, Finlândia.
5
Professor na Universidade de São Paulo, São Paulo/SP.
6
Professora, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG.
*e-mail de contato: caiocarvalhohs@gmail.com

129

Resumo: Metrópoles como São Paulo e Santiago do Chile são cidades que enfrentam
problemas de degradação da qualidade do ar. Como consequência desta degradação pode-se
citar o impacto direto na saúde das pessoas e alteração no balanço de energia planetária, uma
vez que alguns destes gases e o material particulado interagem com radiação solar, alterando
assim a quantidade de energia que chega à superfície da Terra. O foco desse trabalho está no
estudo da formação de poluentes secundários como o gás ozônio (O3), nas regiões
metropolitanas de São Paulo e Santiago do Chile durante os anos de 2015 e 2011
respectivamente. O estudo utilizou dados com alta resolução temporal (10 – 60 minutos) em
ambas as localidades durante o período de transição do inverno para a primavera, indo de 15/08
a 04/11, período este característico por elevadas concentrações de poluentes como O3, NO e
NO2. Ênfase será dada às relações encontradas entre a emissão de gases precursores do O3 (NO
e NO2) na atmosfera. Através deste estudo, tentamos identificar as principais diferenças e
semelhanças nos mecanismos responsáveis pela formação de poluentes secundários como o O3
utilizando medidas dos perfis diários dos poluentes em cada localidade. Destacando-se o fato
de que foram encontradas elevadas concentrações durante o período do inverno de NO e NO2
na cidade de Santiago se comparado com a cidade de São Paulo, mas em contrapartida a cidade
de São Paulo apresentando maiores valores de radiação solar devido a sua elevada latitude em
relação a Santiago, apresentou grandes concentrações de O3 durante a primavera.

Palavras-chave: Dióxido de nitrogênio (NO2). Ozônio (O3). Material particulado.

INTRODUÇÃO
São exemplos de poluentes atmosféricos, os aerossóis, ou material particulado (MP),
partículas suspensas no ar com tamanho variando de 0,002µm a 100µm, podendo ser líquidos
e/ou sólidos, e gases tais como o monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrogênio (NO),
dióxido de nitrogênio (NO2), ozônio troposférico (O3) e os compostos orgânicos voláteis
(COVs) (SEINFELD; PANDIS, 2006). As principais fontes desses poluentes em ambientes
urbanos são os antrópicos, como emissão de indústrias e motores a combustão, principalmente
a diesel e gasolina.
O NO pode ser formado na atmosfera por reações originadas da fotólise química, como
o ácido nitroso (HONO) que após sua quebra libera radicais OH* e moléculas de NO (PERNER
E PLATT, 1979).
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Sabe-se que os gases COV, CO, NO e NO2, emitidos principalmente pela ação
antrópica, servem como precursores para a formação do O3 troposférico e MP2,5 (SEINFELD;
PANDIS, 2006). A formação do O3 a partir desses compostos ocorre de forma natural, onde o
O3 é formado e também é consumido no ciclo chamado de estado foto-estacionário e pode ser
melhor exemplificado pela equação (1) e (3) a seguir, sendo M outros gases,
predominantemente dinitrogênio (N2) (SEINFELD; PANDIS, 2006):
NO2 + Radiação Solar → NO + O (1)
O + O2 + M → M + O3

(2)

NO + O3 → NO2 + O2

(3)

Porém a presença de emissões antrópicas, tais como as de COVs em centros urbanos,
advindos da combustão torna essa equação desbalanceada, uma vez que reações fotoquímicas
com os COVs, geram maiores concentrações de O3 interferindo assim no balanço acima citado,
tendo como consequência, mais O3 produzido do que consumido. Sendo assim, pode ocorrer
elevadas concentrações deste gás, o que poderá afetar a saúde da população, principalmente
crianças e idosos (KIM; KABIR; KABIR, 2015).
Um estudo realizado na região central de Santiago do Chile mostra a presença de
elevadas concentrações de poluentes, tais como aerossóis, NO, NO2 e a formação do O3
troposférico. Comprovando também a ligação entre os horários de maior tráfego na cidade com
o os horários onde são registradas as maiores concentrações desses poluentes (ELSHORBANY
et al., 2009).
Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), o relatório anual de qualidade do ar da
CETESB no ano de 2017 (CETESB, 2017), foram registradas 28 dias com ultrapassagens da
concentração estadual padrão no valor de 160 μg.m-3 (valor conforme a legislação do período
vigente) para o O3. Estudos recentes apontam dificuldade no controle de poluentes secundários
como o MP2,5 e o O3 na RMSP (CARVALHO et al., 2015). Por exemplo, medidas para uma
estação (Parque do Ibirapuera) na RMSP de 1996 a 2015 mostram um aumento da concentração
média máxima diária do O3 troposférico que chega a 280 μg.m-3 (ANDRADE et al., 2017).
Destaca-se o mês de setembro que apresentou 12 dias consecutivos com ultrapassagens e
valores bem acima do padrão primário, esse fenômeno se deve a baixa umidade e falta de chuva
que passou por São Paulo neste mês (CETESB, 2017).
Este trabalho tem como objetivo estudar a formação dos poluentes atmosféricos, tais
como os gases (NO, NO2, O3) de duas regiões metropolitanas importantes da América do Sul,
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São Paulo e Santiago do Chile. Enquanto que São Paulo corresponde a uma megacidade (21,5
milhões de habitantes na sua região metropolitana), Santiago do Chile apresenta uma população
inferior (6,5 milhões), mas apresenta uma topografia complexa, o que dificulta a dispersão dos
poluentes na atmosfera. Portanto, este trabalho pretende investigar como a formação destes
poluentes atmosféricos ocorre ao longo do dia nas duas localidades.

MATERIAL E MÉTODOS
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)
A RMSP que se localiza na altitude de 760 m e coordenadas geográficas sendo sua
latitude de -23° 32' 51'' e longitude de -46° 38' 10'', tiveram os dados coletados em uma estação
automática de qualidade do ar da rede da CETESB instalada no Instituto de Pesquisas
Energéticas Nucleares (IPEN/USP) e no Instituto de Física da USP (IF/USP) com a ajuda do
equipamento Time-of-Flight Aerosol Chemical Speciation Monitor (ToF-ACSM), no período
de 01 julho a 04 de novembro de 2015, evidenciando o período de transição da estação do
inverno para a primavera. Nesta oportunidade, a estação do IPEN mediu os gases O3, NO e NO2
de forma horária.
Os dados meteorológicos, principalmente os valores de irradiação solar na localidade de
São Paulo foram obtidos através da internet no banco de dados do Laboratório de Modelagem
e Estudos de Recursos Renováveis de Energia (LABREN) (CCST/LABREN/INPE, 2017).

Região Metropolitana de Santiago de Chile (RMSC)
A RMSC que se localiza na altitude de 556 m e coordenadas geográficas sendo sua
latitude de - 33°27′24″ e longitude de - 70°38′53″, tiveram os dados coletados de 17 de agosto
a 23 de novembro de 2011 e foram obtidos na estação de monitoramento automática dentro da
Universidade de Santiago de Chile (USACH) onde foram coletados a concentração dos gases
NO, NO2 e O3. Os com a ajuda do equipamento Quadrupole Aerosol Chemical Speciation
Monitor (Q-ACSM) e valores meteorológicos como temperatura, direção do vento e índice de
radiação solar foram obtidos na estação meteorológica de O'Higgins Park (CARBONE et al.,
2013).
Por ser tratar de uma alta resolução temporal (10 – 60 minutos) foram calculadas medias
e medias horarias, com o objetivo de verificar a variabilidade diurna dos poluentes em estudo
e facilitar a visualização dos dados em forma gráfica. No caso da RMSC os dados já foram
inclusive validados e publicados (CARBONE et al., 2013). As análises propostas neste estudo
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foram feitas utilizando os recursos gráficos e estatísticos do software Igor Pro (Wavemetrics
Inc.).
Em ambas as localidades os dados foram analisados para dois períodos distintos, o
primeiro período que será chamado de inverno corresponde aos dados de 15 de agosto a 15 de
setembro, e o segundo período, que será chamado de primavera, que abrange os dados de 04 de
outubro à 04 de novembro. Para a cidade de Santigo os dados foram coletados durante o ano de
2011 e para a cidade de São Paulo durante o ano de 2015, tal diferença temporal se deve a
disponibilidade limitada de dados disponibilizada para o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram calculadas as médias aritméticas do perfil diário dos poluentes referente aos dois
períodos, de inverno e de primavera para ambas as localidades. Observa-se que os gases
nitrogenados NO e NO2 apresentam o mesmo perfil diário de concentração, com valores
levemente altos na madrugada. Os valores máximos ocorrem entre 09-11h e valores mínimos
na parte da tarde (~15h). Os valores de NO e NO2 voltam a aumentar por volta das 17h e seus
níveis se estabilizam durante o início da noite, mantendo-se relativamente alto até o início da
manhã seguinte, onde todo o ciclo novamente começa. O aumento da concentração durante a
manhã e no final da tarde para ambos os gases, coincidem com os horários de maior trafego de
veículos das grandes cidades em questão, Figura 1.
Destaca-se que o NO, apresenta uma concentração em μg.m-3 muito maior do que todos
os outros poluentes em estudo neste trabalho, onde seu pico na manhã, para a RMSC
especificamente entre 8h e 9h, chega a ser 4 vezes maior do que os valores para RMSP durante
o mesmo horário nos dois períodos estudados. Além disto, nota-se que o poluente se comporta
de maneira semelhante nas duas localidades, tendo o mesmo padrão de variação na sua
concentração anteriormente citado.
Fatores como baixa temperatura com mínimas de 8°C durante o inverno, baixa
velocidade do vento e uma menor incidência de radiação local, bem como a topografia,
possivelmente justifiquem as elevadas concentrações deste poluente em RMSC. Pois as baixas
temperaturas e ventos moderados contribuem para as inversões térmicas atmosféricas, condição
que juntamente com a topografia complexa, dificulta a dispersão dos poluentes (GUERRERO,
2010).
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Figura 1. Gráficos comparativos entre as cidades de Santiago e São Paulo, entre os valores de
concentração para NO, NO2 e O3.

O NO2 é um gás poluente secundário, formado através de reações químicas na
atmosfera. Este poluente pode ser formado, por exemplo a partir da oxidação de NO por O3,
sendo esse um dos fatores que explica o pico posterior ao NO nos perfis diários de concentração
visto no gráfico (VILLENA et al., 2011) (SEINFELD; PANDIS, 2006).
Nota-se que se comparado ao NO, o NO2 apresenta um deslocamento na sua
concentração máxima nas duas cidades, e nos dois períodos estudados (inverno e primavera),
isto é, em ambos a concentração máxima de NO2 ocorre cerca de 1 a 2h após o pico de NO,
ocorrendo entre as 8h e 10h da manhã. Além desse fato, o NO2 também apresentou uma maior
concentração no inverno e para a cidade de Santiago, concentrações maiores também estão
relacionadas com a topografia local, pois a cidade está cercada por montanhas e apresenta baixo
índice pluviométrico durante todo o ano. A precipitação média anual em Santiago é de 359 mm,
ao passo que São Paulo apresenta uma média anual de 1340 mm. A chuva remove estes
poluentes da atmosfera através da deposição úmida. O aumento da concentração durante o
período da noite deve estar associado às condições meteorológicas das estações, baixa
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temperatura do ar e ventos fracos, as quais possibilitam a presença de inversões térmicas
atmosféricas (RUTLLANT; GARREAUD, 1995).
O O3 ao contrário dos óxidos nítricos anteriormente citados apresenta uma concentração
de aproximadamente 20% maior para a cidade de São Paulo do que a cidade de Santiago,
destacando-se também o fato de as concentrações serem maiores durante o período da
primavera, diferentemente ao que acontece com os outros poluentes em estudo. Essa maior
concentração durante ambos os períodos na cidade de São Paulo pode ser explicada
principalmente por valores de irradiação solar maior do que em Santiago e pela presença de
outros poluentes precursores, tais como o CO e COVs, que através de reações químicas podem
gerar mais O3 (ELSHORBANY et al., 2009).
Outros fatores importantes, são a radiação solar e a temperatura do ar. Com o aumento
destas durante o período da primavera, reações químicas e fotoquímicas são favorecidas, o que
possivelmente explica as maiores concentrações de O3 serem encontradas durante a primavera
nas duas localidades (ALVES, 2005).
O O3 apresenta um perfil distinto dos demais gases, com uma elevação na sua
concentração na parte da tarde, e um pico nas duas localidades em torno de 15h. Observa-se
que com a redução brusca nos valores de NO e NO2 na atmosfera ocorre um aumento do O3, o
que evidencia a íntima relação presente entre eles no ciclo de reações (SEINFELD; PANDIS,
2006).
Interessantemente, a concentração e o pico de O3 nas duas localidades é muito parecida,
apesar da grande diferença de concentração dos seus precursores (NO e NO2). Os motivos para
tal semelhança ainda estão sendo estudados, no entanto, sabe-se que a radiação solar deve
apresentar um papel importante, já que Santiago encontra-se aproximadamente 10º de latitude
ao sul de São Paulo, promovendo menores irradiâncias, o que há de ser significativo para a
fotólise do NO2 e consequente formação de O3 troposférico.
Estudos anteriormente publicados mostram que durante o período de inverno, poluentes
que não tem interação fotoquímica apresentam maiores concentrações durante o inverno e
traços como o O3 que tem sua formação diretamente ligada com reações dependentes de
radiação solar, apresentam um aumento considerável de seus níveis nas épocas da primavera e
verão (ALVIM et al., 2018).

CONCLUSÕES
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A radiação solar e a temperatura do ar têm papel fundamental na concentração de gases
na atmosfera já que sua energia é capaz de promover reações fotoquímicas. Essa característica
tem influência direta na formação de poluentes como o NO2 e O3.
De forma geral São Paulo e Santigo apresentam um perfil temporal similar de poluentes
na sua atmosfera, porém Santiago apresenta maiores concentrações devido ao seu clima mais
temperado e sua localização geográfica, rodeada por cadeia de montanhas, fazendo com que a
diferença de latitude seja um fator importante para os fatores meteorológicos locais.
Mesmo com tais diferenças foi observado que durante o dia há um aumento da
concentração de NO nas duas localidades durante o horário de maior circulação de veículos,
mostrando uma relação direta entre os horários de pico veicular e o pico na concentração deste
poluente.
Observou-se também que logo após (2–3h) ocorre a um pico na concentração de NO2,
onde finalmente, ocorre formação de O3 com pico às 15h em ambas localidades, que é
semelhante em concentração apesar da grande diferença na concentração dos gases precursores,
mostrando a interligação do NO2 como percursor de O3.
Nas cidades de São Paulo a formação de O3 é bem mais agressiva do que comparada
com a cidade de Santiago, mas ambas apresentam o mesmo perfil diário de poluente.

Apoio financeiro: O projeto foi aceito no edital 2018/2 da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), para bolsas de iniciação cientifica com vigência de março
de 2019 a fevereiro de 2020, mas infelizmente, este apoio foi cancelado no mês de março devido
a problemas financeiros desta instituição.
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Resumo: A dissecação horizontal é uma variável morfométrica do relevo que mensura a
distância que separa os talvegues e a linha de cumeada. O trabalho propõe a análise da
dissecação horizontal na bacia hidrográfica do rio Bagagem (MG), a partir da aplicação da
proposta cartográfica de Spiridonov (1981), fazendo uso das as técnicas digitais recomendadas
por Ferreira et. al. (2014), com o auxílio do software ArcGis 10.5. A área de estudo localiza-se
entre as coordenadas 18°33’45’’S/47°56’15’’W e 18°56’15’’S/47°26’15’’W, abrangendo
municípios da mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, cujo uso dominante das águas
é destinado ao agronegócio. A partir do mapeamento realizado foi possível identificar, com
base na variável dissecação horizontal, as áreas de maior suscetibilidade ao desencadeamento
de processo morfogenéticos, relacionando-os as condições morfoestruturais. Quanto a isso,
destaque foi dado, aos setores de Média e Baixa Bacia. Já para a Alta Bacia, por apresentar
interflúvios amplos e aplainados em áreas de cabeceiras de drenagens, comporta-se como áreas
de recarga hídrica do manancial.

Palavras-chave: Dissecação Horizontal. Bacia Hidrográfica. Processos Morfogenéticos.

INTRODUÇÃO
Entre os vários mecanismos ocorrentes na superfície do planeta Terra, os processos
morfogenéticos ganham grande destaque no modelamento das formas do relevo. Nessa
perspectiva, a dissecação horizontal é uma ferramenta que auxilia na quantificação dessas
formas, como salienta Ferreira et. al. (2014), a partir da mensuração da distância que separa os
talvegues e a linha de cumeada. Dessa forma, a dissecação causada pelos rios está associada à
disposição dos interflúvios no relevo, ou seja, a forma que eles ocupam no espaço e a densidade
dos mesmos.
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Partindo desse ponto de vista, interflúvios mais estreitos denotam uma região de maior
suscetibilidade aos processos fluviais, enquanto interflúvios mais amplos indicam uma menor
suscetibilidade aos processos relacionados a erosão fluvial. Cunha, Mendes e Sanches (2003)
compreendem que as cartas morfométricas objetivam quantificar as formas do relevo, as quais são
passíveis de serem analisadas através de sua geometria. Um dos documentos cartográficos que
permitem essa quantificação é a carta de Dissecação Horizontal proposta por Spiridonov (1981).
Tal proposta foi aplicada por esse trabalho na bacia hidrográfica do rio Bagagem.
A referida bacia está localizada entre as coordenadas 18°33’45’’S/47°56’15’’W e
18°56’15’’S/47°26’15’’W, abrangendo os municípios da mesorregião do Triângulo
Mineiro/Alto Paranaíba de Cascalho Rico, Estrela do Sul, Grupiara, Iraí de Minas, Monte
Carmelo, Nova Ponte, Romaria e Patrocínio. (Figura 1). Suas nascentes encontram-se no
município de Patrocínio e Iraí de Minas, ao passo que sua foz posiciona-se no Reservatório da
Usina Hidrelétrica de Emborcação, no rio Paranaíba, localizada entre Araguari e Catalão. Tem
área drenada de 1.344 Km² e curso principal com distância de 111 km, de acordo com Reis
et.al. (2017).
De acordo com Cortes (2015), a bacia do rio Bagagem apresenta um histórico de uso
fortemente associado a atividades extrativistas, especialmente de diamante, e mais
recentemente, voltados ao agronegócio. Em mapeamento multitemporal do uso da Terra e
cobertura vegetal natural, Reis et.al. (2017) indicam a mudança da paisagem na bacia do rio
Bagagem, com expansão das áreas de agricultura substituindo áreas de pastagens. De acordo
com o Plano de Ação dos Recursos Hídricos da Unidade de Gestão Hídrica Afluentes Mineiros
do Alto Paranaíba (CBH-AMAP, 2013), a demanda de água para atendimento dos diversos usos
presentes na PN1, na qual se insere a bacia do rio Bagagem é de 53,4 m³/s – a segunda maior
da bacia do rio Paranaíba. A captação atende majoritariamente o conjunto de atividades
agrícolas (irrigação), alcançando 93,3% do total.
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Figura 1. Bacia hidrográfica do Rio Bagagem

Organização: Autores.

Diante dessas circunstâncias, reforça-se a importância da quantificação das feições
originadas no relevo, com enfoque na dissecação horizontal, afim de definir a maior ou a menor
suscetibilidade aos processos morfogenéticos. Assim, esse trabalho tem por objetivo analisar a
dissecação horizontal na bacia do Rio Bagagem, a partir da aplicação da proposta cartográfica
de Spiridonov (1981), com o intuito de colaborar com o futuro Zoneamento Geoambiental para
a área de estudo.

MATERIAL E MÉTODOS
A carta de Dissecação Horizontal foi elaborada a partir da proposta cartográfica de
Spiridonov (1981). Sua elaboração se deu em ambiente de Sistema de Informações Geográficas
(SIG), de acordo com as sugestões técnicas digitais de Ferreira et al. (2014).
Inicialmente, foi gerada uma base cartográfica com o auxílio do software ArcGis 10.5,
partindo da vetorização das Cartas Topográficas Catalão, Folha SE-23.Y.A.I; Estrela do Sul,
Folha SE-23.Y.A.IV; Monte Carmelo, Folha SE-23.Y.A.V; Perdizes, Folha SE-23.Y.C.II; e
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Nova Ponte, Folha SE-23.Y.C.I. Tais cartas estão disponíveis no site do exército (BDGEx),
apresentam escala de 1:100.000 com equidistância entre as curvas de nível de 40 metros.
Na sequência foram delimitadas a bacia e sub-bacias e gerado um Modelo Digital de
Elevação (MDE), partindo de um modelamento TIN, realizado em função de uma feição buffer
gerada ao entorno da bacia hidrográfica, e das curvas de nível inicialmente vetorizadas, o qual
posteriormente foi convertido em um Raster.
Após a elaboração do MDE, foram geradas as dissecações horizontais em função de
uma extensão disponibilizada pelo Ferreira et. al. (2014), na qual os dados de entrada são
referentes as sub-bacias, arquivos de drenagens, parâmetro de segmentação 20, parâmetros de
agrupamento de drenagem 60, o MDE gerado, um Geodatabase, o nome da imagem e, por fim,
as classes de dissecação. As classes adotadas correspondem aos valores: < 100 m; 100 ˫ 200;
200 ˫ 400 m; 400 ˫ 800 m; 800 ˫ 1600 m. São representadas no mapeamento, respectivamente,
pelas cores marrom, vermelho, laranja, amarelo e verde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A área em estudo está localizada em duas unidades morfoestruturais distintas, definidas
como Bacia Sedimentar do Paraná e Faixa Móvel Brasília (CODEMIG, 2017). Devido a esse
contexto morfoestrutural, com o intuito de colaborar para a análise dos resultados, a área de
estudo foi subdividida em: Alta Bacia, instalada na Bacia Sedimentar; Média Bacia, pertencente
a uma faixa de transição entre a Bacia Sedimentar e a Faixa Móvel Brasília (com maior área
nesta última unidade); e Baixa Bacia, posicionada na Faixa Móvel Brasília.
Nessa perspectiva, a partir da carta de Dissecação Horizontal apresentada na Figura 2,
é possível observar que a Alta Bacia apresenta uma elevada homogeneidade frente as classes
de Dissecação Horizontal, com exceção em alguns setores ao longo dos rios, principalmente no
encontro de drenagens, as quais se apresentam mais dissecados do que os setores ao entorno. A
homogeneidade presente na maior parte dessa localidade, que está associada as características
desse setor da Bacia Sedimentar do Paraná, resulta em interflúvios extensos com distâncias
iguais ou superiores a 1600 metros, com registros pontuais de classes inferiores de dissecação
bem próximos aos canais fluviais. Tal contexto geral de dissecação horizontal indica menor
potencial ao desencadeamento de processos morfogenéticos. No entanto, tais características
levam a Baixa Bacia a comportar-se como áreas de nascentes e de recargas hídricas do
manancial.

Figura 2. Mapa de Dissecação Horizontal.
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Já a Média Bacia apresenta uma menor homogeneidade frente a essa dissecação, no qual
aumenta a proporção das classes 200 ˫ 400 m, e de 400 ˫ 800 m, com cores amarela e laranja.
O aumento das classes ocorre em área da unidade morfoestrutural da Faixa Brasília, com
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significativa alteração na densidade de canais fluviais e também na evidências de controles litoestruturais, com destaque ao entorno da cidade de Estrela do Sul. Nessas áreas, devido ao
aumento das classes de dissecação, os processos morfogenéticos estão mais suscetíveis as suas
ocorrências. Além disso, destaca-se que uma porção do setor Oeste da Média Bacia exibe um
aspecto similar com o da Alta Bacia (reduzidas classes de dissecação), o que indica que essa
porção ainda possa fazer parte da Bacia Sedimentar do Paraná.
Por fim, a Baixa Bacia apresenta alto grau de dissecação, com adensamento das
colorações vermelha e marrom, referentes as classes de 100 ˫ 200 m e <100 m. Destaque é dado
ao setor Oeste da Baixa Bacia, local em que as drenagens entalham o Ortognaisse Goiandira,
composto basicamente por biotita e muscovita-biotita gnaisse (CODEMIG, 2017). Dessa
forma, o setor Oeste apresenta classes mais elevadas de dissecação, com o adensamento das
drenagens, fator que indica a maior suscetibilidade a ocorrência de processos morfogenéticos.
O setor norte da Baixa Bacia apresenta um baixo grau de dissecação, resultado da proximidade
com o seu nível de base, representado pelo rio Paranaíba.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dissecação horizontal busca quantificar a distância que separa os talvegues da linha
de cumeada. Nessa perspectiva, foi possível observar que a Alta Bacia do Rio Bagagem
apresenta classes mais reduzidas de dissecação, com maiores distâncias interfluviais, resultando
assim em um relevo mais plano e extenso, exceto nos setores relacionados a canais fluviais e
no encontro dos mesmos, os quais apresentam um pouco mais dissecados.
Já na Média Bacia, as distâncias interfluviais se encontram mais reduzidas, com maior
adensamento dos rios, resultando assim em um relevo mais dissecado. Além disso, a variação
do litotipo e dos padrões de drenagens nesse setor indicam uma mudança na morfografia dessa
região quando comparada a Alta Bacia, com evidências de um controle lito-estrutural.
Por fim, o setor oeste da Baixa Bacia foi o que apresentou maiores classes de dissecação
horizontal, o que indica menores distâncias entre talvegue e linha de cumeada, com claro
adensamento dos canais fluviais, os quais resultam em um relevo movimentado e
consequentemente com maior potencial ao desencadeamento de processos morfogenéticos.
Dessa forma, a variável dissecação horizontal, para fins de zoneamento geoambiental,
denota atenção, em termos de potencial ao desenvolvimento de processos morfogenéticos, aos
setores da Média e Alta Bacia. Para o setor da Alta Bacia, os interflúvios mais amplos, a menor
densidade de drenagem e as formas aplainadas com solos e coberturas superficiais espessas,
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comportam-se como áreas de cabeceiras de drenagens e áreas de recargas hídricas. Logo,
merecem notável atenção para a preservação desse manancial.
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Resumo: O aporte de nutrientes como o fósforo nos corpos hídricos pode resultar no fenômeno
da eutrofização. Diante disso, objetivou-se analisar as águas do Córrego Riacho Fundo, Distrito
Federal. A pesquisa foi feita a partir de dados de fósforo total (FT) do ano de 2014, obtidos pela
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA)
disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA). Os resultados foram comparados
com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas doces. Foi
realizado também o estudo do estado trófico por meio do Índice de Estado Trófico (IET). Em
geral, os valores encontrados para as médias de FT atingiram resultados satisfatórios, que
estiveram dentro dos limites estabelecidos para a classe 2, no qual o corpo hídrico em questão
está enquadrado, exceto os pontos: (P4) que atendeu o limite (≤0,15) para classe 3; e o P2 e o
P7 que atenderam os limites para classe 4 (>0,15). Para os valores do IET um ponto (P1) foi
classificado como oligotrófico, seis pontos (P3, P4, P5, P6, P8 e P9) foram classificados como
mesotróficos e dois pontos (P2 e P7) como eutrófico. Os resultados altos podem estar
relacionados à descarga de efluentes domésticos e industriais ricos em fósforo. Este trabalho
subsidiará o planejamento e a gestão deste recurso natural, com intuito de minimizar impactos
futuros ainda maiores.
Palavras-chave: Eutrofização, Gestão Hídrica, Resolução CONAMA357/05.
INTRODUÇÃO
O debate sobre os recursos hídricos e seu gerenciamento vem crescendo diante das crises
hídricas ocorridas nos últimos tempos, onde os ecossistemas de água doce estão sendo
impactados tanto em termos de qualidade quanto quantidade, sendo considerados os mais
impactados a nível global (ROCHA et al., 2016). O crescimento populacional desordenado nos
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centros urbanos aliado a falta de gestão de recursos naturais, tem gerado sérios danos a
qualidade e a disponibilidade da água.
Por consequência da interferência antrópica, os rios assimilam materiais provenientes
das atividades agrícolas, esgotos, indústrias e construção civil sendo assim, de qualquer
atividade em que as condições naturais da bacia são alteradas por decorrência da expansão
urbana (MOURA; BOAVENTURA; PINELLI, 2010).
Com intuito de preservar a qualidade dos corpos hídricos, torna-se necessária a criação
e aplicação de mecanismos de gestão e monitoramento da qualidade dos ambientes aquáticos.
No Brasil, este monitoramento é feito considerando como valores de referência os níveis
exigidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o qual estabelece limites
que devem ser seguidos conforme enquadramento dos corpos hídricos.
A resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos
corpos hídricos e diretrizes para seus enquadramentos e dá outras providências. De acordo com
essa resolução, em seu Art. 42, enquanto não é feito os enquadramentos, as águas doces serão
consideradas classe 2 (BRASIL, 2005). Assim, as águas do Córrego Riacho Fundo são
consideradas classe 2.
O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA) é um programa
implementado pela Agência Nacional de Águas (ANA), importante para a expansão do
conhecimento sobre a qualidade das águas superficiais no Brasil, sendo que, por meio desse
programa, são disponibilizados metadados sobre variáveis de qualidade da água, contribuindo
com a gestão sustentável dos recursos hídricos (ANA, 2016).
Assim, este estudo teve como objetivo entender/avaliar a qualidade da água do Córrego
Riacho Fundo, por meio da variável fósforo total (FT), considerando os limites estabelecidos
pela Resolução CONAMA 357/2005 para água doce e, a partir dos resultados obtidos para FT,
realizar o estudo do grau de trofia.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A sub-bacia do córrego Riacho Fundo está localizada na região sudoeste da bacia do
lago Paranoá. De acordo com Pinheiro (2007), possui uma área de 225,48 km², tendo cerca de
4,8 km² desta área localizada no Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo, considerada
uma Área de Proteção Ambiental, e tem como curso principal o córrego Riacho Fundo, com
extensão de 13 km e vazão média de 4,04 m³/s. O autor afirma ainda que os solos mais comuns
na região são os Latossolos, Cambissolos, Gleissolos e Plintossolos.
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Segundo Medeiros (2011), o córrego Riacho Fundo, principal tributário da Bacia do
Paranoá, em seu braço sul, está localizado numa região densamente povoada, recebendo
influência direta das Regiões Administrativas do Riacho Fundo I e II, Park Way, Núcleo
Bandeirante e Candangolândia, recebendo as águas dos seus principais afluentes, os córregos
Guará e Vicente Pires, sendo este último portador de águas com alta carga poluidora. Este corpo
hídrico também é receptor do efluente da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Riacho
Fundo, onde o tratamento é feito em nível terciário.
Pontos amostrais, dados de fósforo total e valores de referência
Foram analisados nove pontos amostrais situados na área urbana do Distrito Federal
(Figura 1).
Figura 1. Espacialização dos pontos amostrais no Córrego Riacho Fundo e seus afluentes,
Distrito Federal, Brasil.

Fonte: Elaborados pelos autores no Google Earth a partir de bases de dados disponibilizadas
pela ANA (2016)
Os dados de FT de 2014 do Córrego Riacho Fundo foram obtidos pela Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) e
disponibilizados no Portal de Metadados Geoespaciais da ANA (ANA, 2016).
Os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para água doce classe 1,
classe 2, classe 3 e classe 4, em ambiente lótico, são apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Limites estabelecidos (valores de referência) pela Resolução CONAMA 357/2005 para
água doce.
Valores de referência (mg.L-1)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
≤0,1
≤0,1
≤0,15
>0,15
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005).
Estudo do estado trófico
Os valores obtidos para FT foram convertidos de mg.L-1 para µg.L-1, com intuito de
calcular o Índice do Estado Trófico (IET).
O IET tem por finalidade caracterizar os corpos hídricos em diferentes graus de trofia,
avaliando a qualidade de água quanto ao enriquecimento de nutrientes e sua influência no
crescimento em excesso de algas e cianobactérias. Com isso, os resultados de FT devem ser
compreendidos como uma medida do potencial de eutrofização do corpo hídrico, pois o F atua
como agente causador desse fenômeno (CETESB, 2017).
O IET foi calculado de acordo com a Equação 1 (E1), da CETESB (2017):
IET (PT)= 10*(6-((0,42-0,36*(Ln(FT))/Ln 2)) -20

(E1)

Na qual: IET é o Índice de Estado Trófico; FT, é a concentração de fósforo total, em µg.L-1; e
ln, o logaritmo natural.
Os valores obtidos de IET foram classificados conforme proposta da CETESB (2017)
apresentada no Quadro 1.
Quadro 1. Categoria de estado trófico e respectivas características
Categoria
(Estado Trófico)
Ultraoligotrófico
Oligotrófico
Mesotrófico
Eutrófico
Supereutrófico
Hipereutrófico

Ponderação
IET ≤ 47
47 < IET ≤ 52
52 < IET ≤ 59
59 < IET ≤ 63
63 < IET ≤ 67
IET> 67

Fonte: CETESB (2017).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados disponibilizados pela ANA (2016) são apresentados na Tabela 2 e os
valores obtidos para o IET, na Tabela 3.

150

Tabela 2. Níveis de fósforo total de 2014 no Córrego Riacho Fundo e seus afluentes, Distrito
Federal, Brasil
Resultados de fósforo total (FT) em mg.L-1
PA
Corpo hídrico
NU MI MA ME
SD
Latitude Longitude
Córrego Riacho Fundo relocado
5 0,02 0,031 0,022 0,005 -15,89116 -48,0309
1
2
Córrego Riacho Fundo relocado
5 0,08 0,415 0,204 0,145 -15,88784 -47,99825
3
Ribeirão Riacho Fundo
5 0,03 0,132 0,063 0,040 -15,86530 -47,96065
4
Águas Claras Córrego Samambaia 9 0,02 0,606 0,101 0,191 -15,82062 -48,02413
5
Águas Claras Córrego Vicente Pires 8 0,02 0,088 0,040 0,027 -15,82672 -47,99518
6
Águas Claras Córrego Vicente Pires 8 0,02 0,084 0,040 0,024 -15,83757 -47,99134
7
Águas Claras Córrego Vicente Pires 4 0,01 0,770 0,245 0,353 -15,85764 -47,97762
8
Águas Claras Córrego Vicente Pires 8 0,02 0,111 0,050 0,036 -15,86439 -47,95887
9
Ribeirão Riacho Fundo
5 0,02 0,136 0,058 0,049 -15,85086 -47,93616
PA: ponto amostral; NU: número de amostras; MI: mínimo; MA: máximo; ME: média; SD:
desvio padrão.
Fonte: Adaptado pelos autores a partir de metadados disponibilizados pela Agência Nacional
de Águas (ANA, 2016).
De acordo com a Tabela 2 os valores encontrados para a variável FT no Córrego Riacho
Fundo e seus afluentes variaram de 0,01 a 0,77 mg.L-1 com média 0,022± 0,005 mg.L-1 a 0,245
± 0,353 mg.L-1. Observou-se que para os valores médios, seis pontos amostrais (P1, P3, P5, P6,
P8 e P9) atenderam ao limite (≤ 0,1) estabelecido para água doce classe 1 e 2, um ponto (P3)
atendeu ao limite (≤ 0,15) para classe 3; e dois pontos (P2 e P7), atenderam ao limite (>0,15)
estabelecido para água doce classe 4. Os maiores valores foram observados nos pontos P2
(0,204 mg.L-1), P4 (0,101 mg.L-1) e P7 (0,245 mg.L-1). Esses últimos valores encontrados
ultrapassaram os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, para água doce
classe 2, no qual o corpo hídrico em questão está enquadrado.
Segundo a CETESB (2017), A presença de fósforo nos corpos hídricos pode ser um
indicativo de descarga de esgotos sanitários, matéria orgânica fecal, efluentes industriais,
pesticidas, abatedouros e frigoríficos. Áreas agrícolas e urbanas também podem provocar o
aumento excessivo de fósforo na água.
Os resultados encontrados podem ter tido influência da área de contribuição, visto que
os pontos amostrais do corpo hídrico do presente estudo e seus afluentes estão localizados em
área urbanizada (Figura 1), o que favorece o despejo de efluentes domésticos e industriais.
No estudo realizado por Pedroso e Colesanti (2017) sobre a qualidade da água na bacia
hidrográfica do Ribeirão da Areia, Goiás, os maiores valores encontrados para FT foram no
período de estiagem, em dois pontos nomeados P4 e P5 (1,49 e 0,161 mg/L simultaneamente).
Segundo os autores, pelo fato desses pontos localizarem em ambientes pós-urbano e de
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produção agrícola respectivamente, o lançamento de efluentes domésticos e a drenagem
agrícola, assim como no Córrego Riacho Fundo, podem ter influenciado nos resultados obtidos.
Na Tabela 3, são apresentados os resultados obtidos para o IET.
Tabela 3. Resultados de 2014 para o Índice de Estado Trófico no Córrego Riacho Fundo e
seus afluentes, no Distrito Federal, Brasil
PA
Corpo hídrico
NU IET para MI IET para MA IET para ME
49,500
51,776
49,994
1
Córrego Riacho Fundo relocado 5
61,561
56,700
65,250
2
Córrego Riacho Fundo relocado 5
5
51,605
59,300
55,459
3
Ribeirão Riacho Fundo
49,500
67,216
57,910
4 Águas Claras Córrego Samambaia 9
49,500
57,195
53,100
5 Águas Claras Córrego Vicente Pires 8
49,500
56,953
53,100
6 Águas Claras Córrego Vicente Pires 8
45,900
68,460
62,512
7 Águas Claras Córrego Vicente Pires 4
49,500
58,400
54,258
8 Águas Claras Córrego Vicente Pires 8
5
49,500
59,455
55,029
9
Ribeirão Riacho Fundo
PA: ponto amostral NU: número de amostras; MI: mínimo; MA: máximo; ME: média; SD:
desvio padrão.
Fonte: Adaptado pelos autores a partir de metadados disponibilizados pela Agência Nacional
de Águas (ANA, 2016).
Observa-se na Tabela 3 que entre os valores mínimos (MI) e máximos (MA), o IET
varia de 44,500 a 68,460. Quando se trata das médias (ME), os valores estão entre 49,994 a
62,512. Segundo a Tabela 3, para a ME de IET, notou-se que um ponto (P1) foi classificado
como Oligotrófico, (47 < IET ≤ 52); seis pontos (P3, P4, P5, P6, P8, P9), na categoria
mesotrófico (52 < IET ≤ 59) e dois pontos (P2 e P7), na categoria Eutrófico (59 < IET ≤ 63).
De forma geral, pode-se dizer que os valores encontrados para o IET em média, atingiram
valores satisfatórios. No entanto, os altos valores encontrados em três pontos (P2 e P7) pode
ser um indicativo de impacto ambiental. Pode-se analisar através da Figura 1, que a área de
contribuição do Córrego Riacho Fundo localiza - se em zona predominantemente urbana, o que
pode ter influência direta nestes valores, devido a possíveis despejos clandestinos de efluentes
industriais e domésticos nos corpos d’agua.
Alves et al., (2017) estudando as águas do Ribeirão das Abóboras (GO), encontrou
resultados semelhantes aos do presente estudo, com o grau de trofia variando de Eutrófico entre
junho e dezembro e Supereutrófico no mês de janeiro. Os maiores valores segundo os autores
coincidem com o período chuvoso e de intensas práticas agrícolas, como preparo do solo e altas
aplicações de fertilizantes NPK nas lavouras de soja e milho, situação favorável ao carreamento
de fósforo, o que possivelmente teria influenciado os resultados.

152

Já Silva et al., (2014), no estudo sobre o grau de trofia nos rios Anil e Bacanga, São
Luís (MA), foram encontrados valores que variaram de supereutrófico a hipereutrófico para o
primeiro e mesotrófico a supereutrófico para o segundo. Segundo os autores, a qualidade da
água desses corpos hídricos pode ter sido comprometida pela presença de atividades rurais.
Uma das consequências dos impactos ocasionados pela interferência antrópica nos
corpos hídricos é a eutrofização, processo caracterizado pela alta produtividade de um
ecossistema devido ao enriquecimento de nutrientes, principalmente fósforo (F) e nitrogênio
(N) (WIEGAND; PIEDRA; ARAÚJO, 2016), resultando no crescimento excessivo de plantas
aquáticas e em específico das cianobactérias, em detrimento das demais espécies aquáticas
(CAPELO NETO; VIDAL, 2014).

CONCLUSÕES
Tendo em vista que as águas provenientes do Córrego Riacho Fundo são enquadradas
como classe 2 e considerando a média para cada ponto, a maioria dos ambientes amostrais, seis
no total, atenderam os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para águas
doce classe 1, no entanto, os resultados, em média, para os ambientes amostrais do P2, P4 e P7
não atenderam ao limite estabelecido Resolução supracitada. Para o IET, o P2 e P7, foram
classificados como eutróficos, indicando uma possível influência antrópica.
Devido à grande expansão urbana de área de contribuição do corpo hídrico, um fator
que pode ter influenciado de forma direta nos resultados é a presença de fontes de F oriundas
de efluentes domésticos e industriais, causando assim, o aumento da concentração de nutrientes
no corpo hídrico. É necessária a implementação de políticas públicas com intuito de minimizar
os danos ambientais e evitar possíveis impactos futuros ainda maiores. Este estudo será
importante para subsidiar o planejamento e a gestão ambiental desse importante corpo hídrico.
Apoio financeiro: IF Goiano Campus - Rio Verde.
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Resumo: Mesmo diante da importância da água, esta vem sendo degradada, seja pela expansão
urbana, industrial ou agrícola, ocasionando impactos ambientais negativos nas bacias
hidrográficas. Sendo assim, objetivou-se avaliar os parâmetros físico-químicos da água do Rio
Verde, em um ponto amostral localizado no município de Mineiros, Goiás, por meio das
variáveis potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (OD), turbidez, temperatura (T) e
condutividade elétrica (CE). Os dados obtidos foram disponibilizados pela Agência Nacional
das Águas (ANA), com resultados dos anos de 2012 a 2018. Os resultados de pH, OD e turbidez
foram comparados com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para água
doce classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Os resultados de T e CE foram comparados com
valores observados na literatura. Para as variáveis pH e turbidez, um período não atendeu aos
limites da Resolução CONAMA 357/2005 para todas as classes, sendo o ano de 2012, para o
pH, três leituras estiveram acima de 9. Para turbidez, valores acima de 48 UNT foram
encontrados no ano de 2013, não atendendo aos limites para a classe 1. Os resultados de OD,
atenderam aos limites da resolução supracitada para todas as classes em questão. Os valores de
CE estiveram dentro do limite estabelecido pela CETESB e os de temperatura estão próximos
dos valores observados por outros autores na região. Estes resultados subsidiarão a gestão
ambiental desse importante recurso hídrico.

Palavras-chave: Qualidade de água. CONAMA 357/2005. Impacto ambiental.
INTRODUÇÃO
A água é um recurso natural determinante para sustentação da vida, além de
proporcionar o desenvolvimento cultural e econômico da sociedade humana (CALIJURI;
CUNHA, 2013). De acordo com a FAO (2003), o total de recursos hídricos do mundo são

155

estimados na ordem de 43.750 km3/ano, sendo distribuídos de forma desigual pelo fato dos
diferentes climas e estruturas fisiografias do planeta, onde a América fica com a maior parcela
de água doce do mundo (45%), seguida da Ásia (28%), Europa (15,5%) e África (9%).
De acordo com Von Sperling (2014), a qualidade da água está relacionada as condições
naturais e do uso e da ocupação do solo na bacia hidrográfica.A poluição da água ocorre através
do lançamento de substâncias químicas, elementos radioativos ou organismos patogênicos em
corpos hídricos. Os esgotos domésticos, os efluentes agroindustriais, as águas pluviais (meio
em que há o carreamento de impurezas presentes no solo), os resíduos sólidos e sedimentos
provenientes das margens dos cursos de água constituem exemplos de lançamentos
(CALIJURI; CUNHA, 2013).
Dessa forma, é desejável o monitoramento ambiental das águas em corpos hídricos,
visto que as variações dos parâmetros que indicam a qualidade da água possibilitam a detecção
de possíveis alterações na qualidade hídrica (Alves et al., 2018). Sendo assim, é necessário o
monitoramento dos parâmetros físico-químicos, tais como pH, temperatura, condutividade
elétrica e turbidez em corpos de água doce. Esse monitoramento da qualidade da água pode
sugerir ou não outros tipos de investigações para se descobrir o nível de degradação de uma
bacia (ROCHA; CABRAL; BRAGA, 2014).
Nesse sentido, o Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PQNA),
lançado pela Agência Nacional de Águas (ANA), tem como objetivo a expansão do
conhecimento relacionado à qualidade das águas superficiais no Brasil, colaborando com a
gestão sustentável dos recursos hídricos. O programa disponibiliza dados sobre variáveis de
qualidade de água de vários cursos hídricos no Brasil, possibilitando a análise e divulgação dos
dados de uma bacia hidrográfica (ANA, 2016).
Sendo assim, este estudo tem como objetivo analisar as variáveis pH, OD, turbidez,
condutividade elétrica e temperatura da bacia hidrográfica do Rio Verde, localizada no
município de Mineiro, Goiás, por meio dos dados fornecidos pela Agência Nacional de Águas
(ANA, 2018), e comparar com os valores de referência estabelecidos pela Resolução
CONAMA 357/2005 para água doce (BRASIL, 2005).
Este estudo é importante pelo fato da Bacia do Rio Verde ser usada para irrigação de
culturas agrícolas, ser fonte de água do processo produtivo de industrias do entorno, e muitos
dos seus afluentes são fontes de abastecimento público, além conservar e preservar a
biodiversidade do entorno da bacia.
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MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo, pontos amostrais, obtenção e análise dos resultados
O munícipio de Mineiros, localizado no sudeste de Goiás, tem uma população estimada
em 65.420 habitantes para o ano de 2018 (IBGE, 2018). Este município passou por um processo
de industrialização acelerado nas últimas décadas, colocando-o entre os maiores produtores de
soja, milho e cana-de-açúcar, além de forte pecuária de corte e leite (BORGES; SILVA, 2017).
A área de estudo é a bacia hidrográfica do Rio Verde, situada no Sudoeste de Goiás, nos
municípios de Portelândia, Mineiros, Serranópolis, Jataí, Itarumã e Caçu. Sua nascente está
localizada na faixa de altitudes entre 850 m e 900 m, a noroeste da bacia, próxima às
coordenadas 17°28’ S/52°53’W (RUFINO et al., 2010).
O ponto amostral da estação automática de coletas de dados, com código 60910000,
denominada de Estação Ponte do Cedro, está no local com as coordenadas geográficas 17º34'45.998"S /52º36'5"W, no município de Mineiros, Goiás.
Figura 01. Localização da Estação Fluviométrica e da área urbana de Mineiros, GO.

Fonte: Elaborados pelos autores a partir do software Google Earth.
Os resultados obtidos foram comparados com os limites estabelecidos para pH, OD e
turbidez estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 2005 para água doce classe 1,
classe 2, classe 3 e classe 4 (Tabela 1). E os resultados de T e CE foram comparados com
valores observados na literatura.
Tabela 1. Limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para potencial
hidrogeniônico (pH) oxigênio dissolvido (OD) e turbidez (Turb) para as classes de água doce
Valores de referência (CONAMA 357/2005)
Variáveis
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Ph
6,0 a 9,0
6,0 a 9,0
6,0 a 9,0 6,0 a 9,0
OD (mg/L)
≥6,0
≥5,0
≥4,0
>2,0
Turb (UNT)
≤40
≤100
≤100
Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005).
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Os dados de interesse foram disponibilizados pela ANA, por meio do Portal da
Qualidade da Água, os quais são valores de pH, turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade
elétrica e temperatura da água da bacia hidrográfica do Rio Verde.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados disponibilizados pela ANA (2019) para pH, OD, turbidez, CE e T para a
área de interesse são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Resultados das variáveis físico-químicas: potencial hidrogeniônico (pH); oxigênio
dissolvido (OD), turbidez (Turb), Condutividade Elétrica (CE) e Temperatura (T) entre os anos
2012 a 2018 no Rio Verde, no município de Mineiros, Goiás.
Data de Leitura
pH
OD
Turb
CE
T
19/04/2012
9,5
8,8
18,6
0,03
22,7
03/08/2012
9,2
9,8
9,64
0,019
16,9
01/11/2012
10,2
7,9
7,92
0,018
23,5
12/03/2013
7,9
7,42
56,8
0,0346
24,3
18/06/2013
7,2
8,1
48
0,0205
19,6
12/09/2013
7,5
0,0175
19,5
14/02/2014
7,4
7,8
4,8
8,1
22,4
05/06/2014
7,5
8,2
4,5
13,2
20,1
19/06/2015
8,6
8,2
19,8
24/05/2017
7,4
9
24,1
22
24/08/2017
6,8
9,2
15,8
20,1
24/05/2018
7,3
9,1
6
16,1
15/08/2018
7,44
8,95
1,97
15,99
Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados disponibilizados pela ANA.
De acordo com a Resolução CONAMA 357/05, os limites estabelecidos para o pH são
de 6 a 9 para as quatro classes de água doce (Tabela 1). A partir da tabela 2, pode ser observado
que os resultados de pH variam de 7,2 a 10,2. Dos valores obtidos para pH, três não atenderam
ao limite máximo estabelecido pela resolução supracitada para todas as classes, com valores
entre 9,2 e 10,2 no ano de 2012. Estes valores podem estar associados ao uso do solo no entorno
da bacia do Rio Verde, onde se tem áreas de intensa atividade agropecuária, área urbana
próxima e área industrial, com a presença de um frigorifico de bovinos de grande, localizado
no município de Mineiros (Figura 02).
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Figura 2. Uso do solo no entorno da bacia do Rio Verde (Figura 2A - Usos do solo; figura 2B
- Área agropecuária; figura 2C –Área industrial; figura 2D – Área urbana)

Fonte: Elaborados pelos autores a partir do software Google Earth.
Ao contrário dos resultados de pH obtidos neste estudo, os valores apresentados por
Baggio, Freitas e Araújo (2016) tiveram como resultado para o rio das Velhas, localizado entre
as cidades de Várzea da Palma e Barra do Guicuí- MG, valores variando de 5,16 a 7,78; onde
a maioria dos resultados então abaixo de 6, sendo este limite mínimo estabelecido pela
Resolução 357/05 para todas as classes. Este fato pode ser explicado pela coleta ter sido
realizada na época de estação seca, que está relacionado ás variáveis litológicas, pedológicas,
vegetacionais e o uso da terra ao longo do perfil longitudinal do curso d’água.
De acordo com Von Sperling (2007), o OD é indispensável para os organismos aeróbios,
e a sua falta pode levar a morte de diversos seres aquáticos, inclusive os peixes. Sendo assim,
o OD é o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição das águas por despejos
orgânicos, sendo usado como parâmetro de caracterização dos ecossistemas aquáticos. O menor
valor de OD obtido no presente trabalho foi de 7,42 mg.L-1 em março de 2013, e o maior valor
foi de 9,8 mg.L-1 em agosto de 2012. Todos os valores encontrados atenderam os limites
estabelecidos pela Resolução 357/05 para classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4.
Valores de OD dentro do exigido pelo CONAMA para água doce classe 2 foram
encontrados por Rodrigues et al. (2015), na avaliação das qualidades de água da bacia do
Ribeirão Campo Alegre, no município de Santa Helena de Goiás, GO, onde foram obtidos os
valores entre 5,2 e 6,0 mg.L-1.
Pereira et al. (2014), estudando a bacia hidrográfica do Ribeirão Piancó, no município
de Anápolis, Goiás, encontraram valores de OD variando entre 1,7 a 5,4 mg.L-1 no período seco,
e 4,9 a 5,8 mg.L-1 no período chuvoso. Os autores atribuíram os baixos valores de OD devido
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à falta de conservação no solo e ausência de matas ciliares no entorno da bacia, resultando no
assoreamento do manancial.
A turbidez pode ser definida segundo Von Sperling (2014), como o grau de interferência
com a passagem de luz através da água, atribuindo-lhe uma aparência turva. Neste trabalho os
valores de turbidez variaram de 6 a 56,8 UNT, onde grande parte deles atenderam aos limites
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para classe 1 (tabela 1). No entanto, dois
valores ficaram acima do limite permitido para águas classe 1, sendo o valor de março e junho
de 2013, com valores de 56,8 e 48 UNT respectivamente, que podem ter causas naturais, como
a presença de partículas de solo, algas e outros. No geral, todos os resultados estão em
conformidade com a resolução supracitada para a classe 2, classe 3 e classe 4.
O trabalho realizado por Alves et al. (2017), no Ribeirão da Abóboras, apresentou
valores de turbidez entre 7,85 e 57,8 UNT, atendendo ao limite estabelecido pela Resolução
CONAMA 357/2005 para águas classe 2, e sua maior média foi no mês de janeiro, em época
chuvosa. Enquanto, Pimenta et al. (2009), estudando a bacia do Rio São Tomás no município
de Rio Verde (GO) encontraram valores acima de 100 UNT, não atendendo os limites da
resolução supracitada para todas as classes de água.
Outro parâmetro a ser citado é o de CE, que é a capacidade que uma solução tem em
conduzir a corrente elétrica, e esta capacidade se deve a concentração dos íons presentes, sendo
que quanto maior a concentração iônica, maior será a condutividade elétrica (ESTEVES, 2011).
Os resultados de condutividade elétrica deste trabalho variaram de 0,0175 a 24,1. Estes valores
indicam pouca variação no corpo hídrico em estudo, pois, segundo a Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB, 2017), valores acima de 100 µS/cm indicam ambientes
impactados.
A temperatura é uma variável que não possui limites estabelecidos pela Resolução
CONAMA 357/2005, porém é uma variável muito usada nos estudos de qualidade das águas,
pelo fato de condicionar as demais variáveis (VON SPERLING, 2014). No presente trabalho
seus valores ficaram entre 15,99 e 22,7 ºC.
Nos estudos realizados por Lima e Santos (2012) na bacia do Rio Claro (Jataí-Goiás),
que possui atividade predominante agrícola, encontraram valores de temperatura variando de
22,6 a 23,30 ºC, no período seco, e de 24,70 a 26,80 ºC, no período chuvoso. De acordo com
os autores, esta variação de temperatura é devido aos horários das amostragens, onde as
menores médias correspondes as amostras coletadas no período da manhã, enquanto as maiores
médias as amostras coletas no período da tarde.
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CONCLUSÕES
Resultados apresentados no Rio Verde para pH não estiveram em conformidade com a
Resolução CONAMA 357/05 para todas as classes em apenas três leituras, com valores acima
de 9. Todos os valores obtidos da variável turbidez atenderam aos limites estabelecidos pela
resolução supracitada para classe 2, classe 3 e classe 4, não atendendo os limites para a classe
1 em apenas duas leituras, com valores de 48 e 56,8 UNT. Os resultados de OD apresentaram
conformidade com a Resolução CONAMA 357/05 para todas as classes de água, com valores
acima de 7,42 mg.L-1. Os valores de CE atenderam o limite estabelecido pela CETESB, e os de
temperatura estão próximos dos valores observados por outros autores na região.
Diante da necessidade dos recursos hídricos para diversos usos para a sociedade, é
recomendável a implementação constante de políticas ambientais que incentivem sua
conservação. Dessa forma, esses resultados são importantes para o planejamento e a gestão
ambiental da bacia hidrográfica em estudo, proporcionando a melhora da qualidade ambiental.
Apoio financeiro: Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde.
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Resumo: A expansão urbana desordenada tem gerado sérios danos aos ambientes aquáticos.
Diante disso, objetivou-se analisar as águas do rio Meia Ponte, especificamente em um ponto
da área urbana de Goiânia (GO). Realizou-se uma pesquisa a partir de dados históricos de
turbidez, condutividade elétrica (CE), oxigênio dissolvido (OD) e potencial hidrogênionico
(pH) obtidos pela Agência Nacional das Águas (ANA), através do Plano Nacional dos Recursos
Hídricos (PNRH), de 2013 a 2018. Os dados foram comparados aos valores de referência
estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para água doce. Em geral, os resultados
encontrados para Turbidez atingiram os limites estabelecidos para classe 2, no qual o corpo
hídrico em questão está enquadrado, com exceção de um valor encontrado em abril de 2013
(116,3 UNT), que atingiu os valores para classe 4. Para CE, não há valores de referência
propostos pela resolução supracitada, no entanto, adota-se que níveis superiores a 100 µS/cm
indicam ambientes impactados. Com base nisso, a maioria dos valores encontrados para CE no
corpo de água ultrapassaram este limite, indicando um possível impacto negativo. Em média,
os valores encontrados para OD também estão em discordância com os níveis estabelecidos
para classe na qual o corpo hídrico enquadra-se. Os altos resultados podem ser em decorrência
de lançamentos de efluentes domésticos e industriais, drenagem urbana, atividade agrícola e
pastagem que são favoráveis ao carregamento de substâncias e nutrientes nos corpos hídricos.
Este trabalho dará subsídio para políticas públicas e outras ações ligadas a gestão ambiental na
unidade hidrográfica em questão.
Palavras-chave: CONAMA 357/2005. Gestão Ambiental. Qualidade da água.

INTRODUÇÃO
A água é o bem mais importante para a existência e manutenção da vida na terra, seja
de perto ou de longe todos os seres vivos têm algum tipo de ligação com esse líquido. Porém,
mesmo com o conhecimento de que a água é fundamental para vida, o ser humano não tem feito
um uso consciente desse recuso natural. Caso sejam mantidos os padrões atuais de degradação,
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consumo e taxa de crescimento a humanidade caminha rapidamente para uma das maiores
crises já vivenciadas, a chamada “crise da água” (ESTEVES, 2011).
Analisar e monitorar a qualidade dos recursos hídricos é fundamental para identificar e
prever possíveis impactos negativos. A qualidade da água pode ser representada através de
diversos parâmetros de qualidade, que traduzem as principais características físicas, químicas
e biológicas (VON SPERLING, 2007). Dessa forma, parâmetros como turbidez, condutividade
elétrica (CE), oxigênio dissolvido (OD) e potencial hidrogênionico (pH) podem ser utilizados
como ferramentas para averiguar a situação em que se encontram os corpos d’água.
A qualidade hídrica é resultante de fenômenos naturais e da atuação do homem (VON
SPERLING, 2007). Um dos usos que mais tem trazido prejuízos aos corpos de água são as
áreas urbanizadas, uma vez que, traz consigo problemas de infraestrutura como ocupação do
leito de rios, a falta de tratamento de esgoto, impermeabilização e canalização de rios e perda
de biodiversidade aquática.
No Brasil o monitoramento das águas é feito considerando como valores limites os
níveis exigidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece limites
que devem ser seguidos conforme enquadramento dos corpos hídricos. A resolução CONAMA
357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos hídricos e diretrizes para
seus enquadramentos e dá outras providências (BRASIL, 2005).
O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA) é um importante
programa para a expansão do conhecimento sobre a qualidade das águas superficiais no Brasil,
com o intuito de ajudar na elaboração de políticas públicas para a recuperação da qualidade
ambiental em corpos hídricos, sendo que, por meio desse programa, são disponibilizadas
informações sobre parâmetros de qualidade da água. Esse programa é administrado pela
Agência Nacional de Águas (ANA) (ANA, 2019).
O Rio Meia Ponte (RMP) é um dos corpos hídricos mais importantes do estado de Goiás,
devido ao grande número de usos da água e de pessoas que o utilizam, assim, torna-se relevante
estudar o corpo de água em questão. Dessa maneira, objetivou-se analisar a qualidade da água
do RMP, especificamente em um ponto da área urbana da cidade de Goiânia (GO), por meio
das variáveis turbidez, CE, OD e pH, a partir de dados fornecidos pela ANA (ANA, 2019) e
comparar com os valores de referência estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo
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Este estudo é o resultado de uma pesquisa aplicada, com uso de dados quantitativos
fornecidos pela ANA, através do PNRH para analisar a qualidade da água por meio de variáveis
físico-químicas no rio Meia Ponte.
A Bacia Hidrográfica (BH) do Rio Meia Ponte (RMP) está localizada no estado de Goiás
e tem uma área de aproximadamente 12.180 Km2. O RMP percorre 415 km até sua foz,
drenando 37 municípios do Estado de Goiás (CARVALHO; SIQUEIRA, 2011). Tem afluentes
importantes como o ribeirão João Leite, sendo este um dos principais responsáveis pelo
abastecimento urbano da cidade de Goiânia (GO), além de suprir demandas de irrigação,
piscicultura e de outras atividades ao longo da bacia (SANTOS; GRIEBELER; OLIVEIRA,
2010).
O clima dominante na área de estudo é tropical, com duas estações bem definidas,
quente/húmido (verão) e frio/seco (inverno).

Ponto Amostral e Dados das Variáveis Físico-químicas
Os resultados usados foram retirados da estação fluviométrica 60650000 (Figura 1)
obtidos pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e disponibilizados pela ANA (2019), por
meio do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas. Essa estação é localizada
em uma área urbana da cidade de Goiânia (GO), com local nas coordenadas geográficas
16°40'51.96''S/49°11'47.04''W (Figura 1).
As variáveis escolhidas para estudo foram Turbidez, CE, OD e pH, com dados
recolhidos do período de abril de 2013 a dezembro de 2018. Os resultados encontrados para
Turbidez, OD e pH foram comparados com os limites para água doce propostos pelo CONAMA
357/2005 (Tabela 1). Para CE os resultados foram comparados com valores observados na
literatura.

Figura 1. Localização da Estação fluviométrica e da área urbana de Goiânia (GO)
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Fonte: Elaborados pelos autores com uso do software Google Earth.

Tabela 1. Limites estabelecidos (valores de referência) pela Resolução CONAMA 357/2005
para água doce de classe 1 a classe 4
Variável

Valores de referência
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Turbidez (UNT)

≤40

≤100

≤100

>100

CE (µS/cm)

-

-

-

-

OD (mg/L)

≥6

≥5

≥4

>2

pH

6-9

6-9

6-9

6-9

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005).

De acordo com o Art. 42 da Resolução CONAMA 357/2005, enquanto não aprovados
os enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, exceto se as condições de
qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa
correspondente (BRASIL, 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 2 são apresentados os resultados para as variáveis físico-químicas.

Tabela 2. Resultados obtidos em um ponto do Rio Meia Ponte localizado na área urbana de
Goiânia (GO)
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Variável
Condutividade
Oxigênio
Turbidez
pH
Elétrica
Dissolvido
abr/13
116,3
112,2
7,94
7,85
jun/13
59,2
46,5
0
7,5
out/13
57
169,7
3,39
7,21
mar/14
51,1
112,6
7,88
7,13
mar/15
1,6
154,8
4,2
7,49
nov/15
0,8
273,6
0,6
7,72
fev/17
67,5
177,8
1,8
8,26
abr/17
194,8
1,45
7,22
ago/17
29,9
7,49
nov/17
23,25
0
1,21
6,97
dez/17
7,32
0,53
7,32
jun/18
10,52
0,7
7,05
ago/18
17,35
1,14
7,03
out/18
55,57
2,1
7,45
dez/18
68,38
4,13
7,42
Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados disponibilizados pela ANA.
Data de
leitura

A turbidez é um importante parâmetro que indica o grau de interferência da luz, altos
valores desse parâmetro podem causas prejuízos ao ecossistema aquático. Apenas um valor não
atendeu aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para classe 3, seis valores
para classe 2 e sete valores para classe 1. Como observado, a grande maioria dos valores
estiveram dentro do limite da classe em que o corpo hídrico é enquadrado (classe 2), o único
valor acima (abril de 2013) possivelmente tem relação com o carreamento de substâncias em
decorrência da precipitação pluviométrica, uma vez que, a leitura foi feita no período chuvoso
da região.
Alves et al. (2017) estudando as águas do Ribeirão das Abóboras (GO) e comparando
os resultados com a Resolução supracitada encontraram valores abaixo do limite máximo de
referência, entre 7,85 e 57,8 UNT para as classes 1 e 2. As principais causas segundo os autores
podem ter como principais fatores as partículas suspensas (como as bactérias, fitoplâncton,
detritos orgânicos e inorgânicos) e em menor proporção os compostos dissolvidos.
A resolução CONAMA 357/05 não estabelece valores de referência para CE, contudo,
a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) afirma que essa variável fornece
uma boa indicação das modificações na composição da água e, geralmente, níveis superiores a
100 µS/cm indicam ambientes impactados (CETESB, 2017). Os valores de CE variaram de 0 a
273,6 µS/cm, com a grande maioria dos resultados acima do limite sugerido pela CETESB. A
área de contribuição do ambiente de estudo pode ter afetado os resultados da variável, com o
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carreamento de sedimentos da área agrícola e lançamentos de efluentes e resíduos provenientes
da área urbana e industrial (Figura 2).
Figura 2. Atividades realizadas na área de contribuição do ponto amostral que podem ter
afetado os resultados da qualidade da água
A

B

C

A: área urbana; D: área industrial; C: área de agricultara e pastagem.
Fonte: Elaborados pelos autores com uso do software Google Earth.
Nos estudos realizados por Souza et al. (2014) no Rio Almada (BA), valores
semelhantes ao do RMP (resultados com grandes amplitudes) foram encontrados, sendo o maior
valor de 175µS/cm. De acordo com os autores as causas para as altas amplitudes possivelmente
estão associadas aos aspectos sazonais, em que, nas estações menos chuvosas ocorre maior
carreamento de poluentes para as águas do rio, elevando assim os teores de sais e matéria
orgânica.
O OD é o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição das águas por
despejos orgânicos (VON SPERLING, 2007). Quando em níveis baixos pode influenciar em
toda a dinâmica do corpo d’água e ocasionar até mesmo a morte dos organismos aquáticos. Os
resultados encontrados variaram de 0 a 7,94 mg/L. A leitura que apresentou valor 0 (junho de
2013) possivelmente teve algum erro nos processos analíticos, o que explica o valor tão baixo,
que seria improprio para vida de seres aeróbicos. Sete leituras obtiveram números abaixo dos
limites propostos para água doce classe 4, quatro para classe 3 e duas para classe 1. Deve-se
atentar que muitas leituras estiveram em discordância com os níveis estabelecidos para classe
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2, na qual o corpo hídrico enquadra-se, acredita-se que estes valores podem ser devido ao
lançamento de efluentes domésticos e industriais, drenagem urbana, atividade agrícola e
pastagem provenientes da área de contribuição do ponto amostral, como é mostrado na Figura
2. Esse tipo de lançamento aumenta a carga orgânica e diminui a quantidade de oxigênio
dissolvido no corpo d’água.
Amorim et al. (2017) estudando as águas dos igarapés Rabo de Porco e Precuá,
município de Bacabeira (MA), obtiveram valores superiores ao do presente estudo, indicando
um nível médio de oxigenação dos corpos d’água estudados, sendo que 35,5% dos dados
atenderam ao limite da classe 1; 35,5%, da classe 2; 12,5%, da classe 3; e 12,5%, da classe 4.
As causas podem ser decorrentes do aumento da carga de matéria orgânica durante os eventos
de precipitação pluviométrica.
Todos os valores de pH atenderam aos limites propostos pela resolução CONAMA
357/05, variando de 6,97 a 8,26. Esses resultados podem ter origem naturais, ligadas ao
ambiente de estudo. Segundo Von Sperling (2007) as variações do pH de origem natural estão
relacionadas a dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da matéria
orgânica e fotossíntese.
Nos estudos de Siqueira, Aprile, Miguéis (2012) sobre qualidade da água do rio
Parauapebas (PA) valores que também atenderam a Resolução CONAMA 357/05 foram
encontrados, oscilando entre 6,93 e 7,60. Os autores ressaltam que as causas dos níveis menores
são relacionadas a fatores naturais, uma vez que na região de estudo é comum um pH mais
baixo.
CONCLUSÕES
Algumas das leituras das variáveis de turbidez e oxigênio dissolvido não atenderam aos
limites de referência estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05 para as classes 2 (classe
que o corpo hídrico se enquadra), 3 e 4. Em relação a condutividade elétrica, todos os valores
com exceção de um, estiveram acima do limite proposto pela Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo. Esses resultados evidenciam que o Rio Meia Ponte possivelmente apresenta
impactos ambientais negativos no período de estudo. As causas podem estar relacionadas aos
despejos urbanos/industrias, drenagem urbana, atividade agrícola, pastagem, provenientes da
área de contribuição do ponto amostral.
Esse trabalho subsidiará o planejamento, manejo e a gestão do corpo hídrico, para que
assim, esse corpo hídrico tão importante para região seja conservado para essa e para as
próximas gerações.
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Resumo: Parques urbanos são importantes áreas de lazer e podem ser relevantes na
conservação da biodiversidade regional. Ecossistemas aquáticos desses locais podem ser
afetados por diferentes impactos antrópicos. Neste trabalho avaliamos a qualidade ambiental de
córregos em três parques urbanos (parque Victório Siquierolli, do Sabiá e Gávea) de
Uberlândia, MG. Em outubro e dezembro/2018 e março/2019 foram realizadas medições de
temperatura, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos e turbidez da água.
Foi utilizado um protocolo de avaliação rápida (PAR) para determinar a qualidade ambiental
dos córregos. Os parâmetros da água foram comparados entre córregos utilizando-se ANOVA.
A temperatura da água entre 23,59 e 25,90oC e não foi diferente entre os córregos (F=2,191;
p=0,193). Também não houve diferença entre os valores de pH (6,56 - 7,44; F=0,151; p=0,863),
sólidos dissolvidos (0,011 - 0,107 g/L; F=4,515; p=0,064), turbidez (28,5 - 118,0 UNT;
F=1,764; p=0,193) e oxigênio dissolvido (3,75 – 6,98 mg/L; F=0,631; p=0,564). Os valores de
condutividade no córrego do parque Siquierolli (0,133+0,041 mS/m) foram significativamente
mais elevados que nos demais córregos (F=7,189; p=0,026). O PAR classificou os córregos dos
parques Siquierolli (48 pontos) e Gávea (52 pontos) como ambientes alterados e o do parque
do Sabiá como ambiente natural (64 pontos). Os resultados obtidos indicam que todos os
córregos estão impactados e o córrego do Siquierolli está em piores condições ambientais.
Medidas de fiscalização em relação lançamento de efluentes clandestinos, sensibilização acerca
da disposição correta de resíduos sólidos e monitoramento periódico são essenciais para a
melhoria da qualidade ambiental dos córregos avaliados.

Palavras-chave: Parques urbanos. Qualidade ambiental. Ambientes lóticos. Qualidade da
água.
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Resumo: Os sedimentos dos sistemas aquáticos são considerados substratos para uma grande
variedade de organismos que vivem na água. O conhecimento da composição química dos
sedimentos é de grande relevância podendo fornecer importantes informações a respeito do
ambiente estudado. Essa pesquisa teve como objetivo caracterizar as alterações espaciais dos
sedimentos da Represa Amador Aguiar II. O estudo constituiu na identificação e quantificação
dos metais Al, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn presentes nas amostras de sedimentos coletadas em seis
diferentes pontos da represa. As análises foram realizadas utilizando-se Espectrometria de
Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP - OES). Foram avaliadas, também,
as propriedades físico-químicas da água do local. Os resultados obtidos para as amostras de
sedimentos foram comparados com os valores estabelecidos pela Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 454/12. Concentrações maiores dos metais foram
encontradas em pontos com maior atividade humana e de descarga de efluente. As
características do solo da região também influência nos valores encontrados.
Palavras-chave: Ecossistema aquático. Sedimentos. Constituintes metálicos.
INTRODUÇÃO
O conhecimento sobre os sedimentos dispostos nos ecossistemas aquáticos é de
fundamental importância para a caracterização do curso fluvial e da qualidade da água do local.
Os substratos mais comuns nos sedimentos são os óxidos de ferro e manganês, matéria orgânica
e argilominerais. Os sedimentos podem agir como possíveis fontes de poluição de metais
pesados, que podem não ser permanentemente fixados, voltando a ser disponibilizados para a
coluna d’água, devido a variações nas condições ambientais, como mudanças de pH, de
potencial redox, pela presença de quelantes orgânicos, oxigênio dissolvido, ação microbiana,
turbidez, entre outros, afetando assim a qualidade da água

e desenvolvendo processos

bioacumulativos (LEMES et al.2003).
O monitoramento e a avaliação da qualidade das águas superficiais e caracterização dos
sedimentos são fatores primordiais para a adequada gestão dos recursos hídricos, permitindo a
análise de tendências em bacias hidrográficas, sendo essenciais para várias atividades de gestão,
tais como: planejamento, outorga, cobrança e enquadramento dos cursos de água (ANA, 2012).
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Essa pesquisa teve como objetivo caracterizar as alterações espaciais das amostras de
sedimentos da Represa Amador Aguiar II, em relação aos constituintes metálicos, devido a sua
alta toxicidade, alta persistência no meio e rápida acumulação nos organismos aquáticos. Como
os sedimentos podem ser fonte potencial de contaminantes do sistema aquático, é importante
que se mantenha o monitoramento da represa, evitando que no futuro esses metais sejam
liberados para a água, podendo afetar a biota e o uso da água.

MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo é a Represa Amador Aguiar II, localizada no Rio Araguari entre os
municípios de Uberlândia, Araguari e Indianópolis. Foram estabelecidos seis pontos de
amostragem ao longo do reservatório para coleta de sedimentos e avaliação de parâmetros
físico-químicos da água. A localização dos pontos de coleta foi apresentada na Figura 1
Figura 1. Localização dos pontos de amostragem de sedimentos na represa

Fonte: Adaptado de imagem do Google Earth pelos autores.

Os parâmetros físico-químicos da água foram obtidos com o uso da Sonda
Multiparâmetros. Foram coletadas amostras de sedimentos para quantificação dos constituintes
metálicos. As amostras de sedimentos foram analisadasutilizando-se Espectrometria de
Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente (ICP - OES), da Agilent Technologies,
modelo 5100, após um processo de digestão acida, segundo as normas da Standard Methods
for theExaminationofWaterandWastewater (APHA, 2005), para reduzir a interferência
ocasionada pela meteria orgânica na leitura
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RESULTADOS E DISCUSSÂO
Na Tabela 1 estão os resultados da avaliação dos parâmetros físico-químicos da água,
que foram comparados com os valores estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05.

Tabela 1. Parâmetros avaliados para a água e os valores estabelecidos pela Resolução
CONAMA nº 357/05.
Parâmetros

P1

P2

P3

P4

P5

P6

pH

6,97

6,72

6,7

6,48

6,49

6,76

CONAMA
357/05
6,0 a 9,0

Temperatura
(°C)
Oxig. Dissolv.
(mg/L)
Cond. Elétrica
(µS/cm)
Resistividade
(MΩ.cm)
TDS
(ppm)
Potencial de
Oxirred. (mV)
Salinidade
(PSU)
Turbidez
(FNU)

22,17

22

26,21

26,11

26,45

26,54

-

6,39

6,92

6,59

6,93

7,21

7,08

>5

71

72

36

36

42

44

-

0,0141

0,0290

0,0286

0,0278

0,0238

0,0227

-

35

28

18

18

21

22

< 500

168,5

167,4

186,2

193,8

195,5

178,3

-

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

< 0,50

34,8

34

2,6

2,2

3,4

2,3

< 100

Os valores dos parâmetros físico-químicos avaliados para a água estão de acordo com
os valores estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05.
Na Tabela 2 foram apresentados os resultados das análises das amostras de sedimentos,
para os constituintes metálicos avaliados. Foram utilizados como valores de referência para
cádmio, cromo, cobre, níquel, chumbo e zinco, valores expressos na Resolução CONAMA nº
454/2012. Esses valores apresentam-se em dois níveis: Nível 1, também tido como TEL,
caracterizado como nível de efeito limiar, ou seja, limiar abaixo do qual há menor probabilidade
de efeitos adversos à biota; e Nível 2 ou PEL, nível de efeito provável ou limiar acima do qual
há maior probabilidade de efeitos adversos à biota. (VASCONCELOS, 2017).
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Tabela 2. Valores de referência da Resolução CONAMA 454/2012 para TEL e PEL e valores médios das concentrações de metais nos pontos.
CONAMA 454/2012
Metais

P1

P2

P3

P4

P5

P6

-

850,82 ± 126,09

153,73 ± 22,32

141,93 ± 30,16

188,02 ± 26,42

119,01 ± 12,46

527,88 ± 73,17

0,6 mg/kg 1

3,5 mg/kg 2

0,18 ± 0,01

0,05 ± 0,01

0,02 ± 0,01

0,05 ± 0,001

0,04 ± 0,01

0,12 ± 0,01

Cr

37,3 mg/kg 1

90 mg/kg 2

0,71 ± 0,19

0,43 ± 0,13

0,21 ± 0,04

0,65 ± 0,05

0,52 ± 0,09

0,44 ± 0,06

Cu

35,7 mg/kg 1

197 mg/kg 2

0,83 ± 0,10

0,26 ± 0,04

0,13 ± 0,01

0,21 ± 0,01

0,16 ± 0,01

0,82 ± 0,09

Ni

18 mg/kg 1

35,9 mg/kg 2

0,24 ± 0,07

0,09 ± 0,01

0,07 ± 0,01

0,12 ± 0,01

0,11 ± 0,01

0,20 ± 0,03

Pb

35 mg/kg 1

91,3 mg/kg 2

0,16 ± 0,04

0,07 ± 0,01

0,10 ± 0,01

0,10 ± 0,01

0,05 ± 0,01

0,11 ± 0,01

Zn

123 mg/kg 1

315 mg/kg 2

1,20 ± 0,06

0,36 ± 0,04

0,31 ± 0,02

0,32 ± 0,03

0,31 ± 0,07

0,93 ± 0,09

TEL

PEL

Al

-

Cd

1:

TEL – Threshold Effect Level (Nível de Efeito Limiar).

2:

PEL – Probable Effect Level (Nível de Efeito Provável).
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Em relação ao alumínio, pode-se observar que houve diferença significativa do alumínio
nos pontos P1 e P6 ao longo da represa, pode-se dizer que a concentração desse metal
apresentou variação espacial significativa. Fato que pode estar relacionado à presença de
matéria orgânica, poeiras de solos e erosão. Além disso, os solos da região são do tipo latossolo,
ricos em alumínio.
O cádmio está presente, principalmente na área próxima à rodovia P1, contribuindo para
que a concentração desse metal seja maior nessa área. Nas outras áreas a poluição pode ocorrer
pelos fertilizantes, poluição do ar ou vindo como impureza de tubulações galvanizadas e soldas.
Os valores de concentração também figuram abaixo do limiar mínimo estabelecido pelo
CONAMA 454/2012.
O cromo se manteve abaixo do valor de referência, não vindo a ser caracterizado como
poluição e/ou prejudicial ao ambiente. Possíveis fontes emissoras do cromo podem ser
fertilizantes, tintas, pigmentos e estruturas de construção civil. O cobre apresentou suas maiores
concentrações nos pontos 1 e 6, indicando possível contaminação nessas áreas próximas às
atividades humanas e descarga de efluentes, respectivamente, podendo ser por efluentes de
esgotos, precipitação atmosférica de fontes industriais e corrosão de tubulações. O cobre não
apresentou valores acima dos limites de referência.
O níquel apresentou diferenças significativas de concentrações o maior valor observado
foi no ponto 1 seguido do ponto 6, as maiores concentrações foram observadas em áreas
próximas às ações antropogênicas, que podem levar esse metal ao corpo hídrico. Os valores
permaneceram abaixo do limite estabelecido.
O chumbo por estar presente no ar, pode ocorrer por deposição atmosférica ou por
lixiviação do solo. Os valores encontrados estão dentro dos estabelecidos. Os valores do zinco
apresentaram variação significativa, sendo o P1 o de maior concentração e o P6 um dos
menores. Ainda assim, os valores das concentrações foram inferiores aos valores de referência.

CONCLUSÕES
O constituinte metálico presente nas amostras se sedimentos do reservatório Amador
Aguiar II que apresentou concentração significativa foi o alumínio, pelo tipo de solo da região,
que é rico em alumínio. Como a coleta foi realizada no período chuvoso, acredita-se que os
processos de lixiviação, infiltração, carreamento e erosão que chegam ao reservatório
contribuem para a presença de metais no reservatório, evidenciando que o local sofre com os
usos e ocupações do solo na bacia.
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É importante notar que o ponto 1, 5 e 6 apresentaram as maiores concentrações dos
constituintes metálicos. Esses pontos sofrem muita influência de ações antropogênicas, uma
vez que o P1 está localizado próximo à rodovia e os pontos 5 e 6 são próximos a área de lazer
do local, justificando seus valores mais elevados do que os outros pontos. Considerando-se que,
o Reservatório Amador Aguiar II pode ser, se necessário, utilizado como complementação do
abastecimento de água do município de Uberlândia e região, futuramente, é necessário manter
a continuidade desse estudo.
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Resumo: Devido aos impactos ambientais causados aos recursos hídricos, torna-se
fundamental o monitoramento destes. Assim, objetivou-se estudar os impactos na qualidade
hídrica do Ribeirão João Leite, localizado no município de Goiânia, Goiás, por meio das
variáveis potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (OD) e turbidez. Os resultados
foram obtidos entre os anos de 2011 a 2017, sendo estes disponibilizados pela Agência Nacional
de Águas (ANA). O ponto amostral e estação automática de coletas de dados, com código
60642000, do tipo fluviométrica, denominada de Estação Captação João Leite, estão localizados
no local com coordenadas geográficas 16°37'54.12''S/49°14'38.04''W. Os resultados foram
comparados com limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para água doce
classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Um Valor obtido de pH não atendeu aos limites para as
quatro classes referidas, três valores de OD e dois de turbidez não atenderam ao limite para
classe 1, sendo que esses valores em inconformidade podem ter relação com a interferência
antrópica presente na área de contribuição do ponto amostral, como efluentes domésticos e
industriais sem tratamento ou com tratamento inadequado, drenagem de área urbana e agrícola,
efluentes clandestinos e outros. Esse trabalho é importante para subsidiar outros estudos e ações
na bacia hidrográfica do curso d’água em questão que visem a sua conservação.

Palavras-chave: CONAMA 357/2005. Recursos hídricos. Variáveis físico-químicas.

INTRODUÇÃO
Diante da crise hídrica enfrentada nos últimos anos, a reflexão acerca dos recursos
hídricos no Brasil vem crescendo tanto quantitativa como qualitativamente, no qual, os
ecossistemas de água doce são os mais impactados mundialmente (ROCHA et al., 2016), sendo
necessário o estabelecimento de parâmetros a fim de analisar sua qualidade, visto que
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indicativos de degradação ambiental podem ser expressados através de dados de qualidade da
água (SANTIAGO; JESUS; SANTOS, 2016).
O potencial hidrogeniônico (pH) é uma medida que expressa a acidez ou alcalinidade
da água (CABRAL; ARAÚJO, 2016). Fatores como as características naturais do ambiente e o
despejo de efluentes domésticos sem tratamento prévio podem alterar os valores de pH da água
(MELO et al., 2018).
O oxigênio dissolvido (OD), segundo Von Sperling (2014), é considerado o principal
parâmetro para caracterizar os efeitos da poluição na água ocasionada por dejetos orgânicos. A
diminuição dos níveis de oxigênio da água pode estar relacionada a impactos ambientais, como
a entrada de material oriundo de atividades agrícolas que favorece o aumento de fosfato na água
(BARCELOS et al., 2017), aumentando o aporte de nutrientes na água, e consequentemente, a
necessidade de oxigênio para o consumo destes por microrganismos.
A turbidez pode ser caracterizada como uma medida do grau de interferência à passagem
da luz através d’ água. Além de alterações de origem natural, os valores dessa variável podem
ser influenciados pelas atividades antrópicas, como despejo de esgoto sanitário, efluentes
industriais e mineração (SOUZA et al., 2016).
O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA) da Agência
Nacional de Águas (ANA) objetiva ampliar o conhecimento relacionado à qualidade das águas
superficiais no Brasil, auxiliando na gestão sustentável dos recursos hídricos (ANA, 2019).
O Ribeirão João Leite apresenta uma vazão média de 3000 L/s no seu baixo curso e é
formado pela junção do Córrego das Pedras e Ribeirão Jurubatuba (RIOS et al., 2013). A água
do Ribeirão João Leite é destinada, além do abastecimento público, à pesca, ao lazer, à
preservação da fauna e da flora e à harmonia paisagística, sendo a cidade de Goiânia a que mais
consome água tratada da bacia (SANTOS, 2012).
Devido a importância do Ribeirão João Leite para o município de Goiânia, Goiás,
objetivou-se estudar os impactos na qualidade hídrica através das variáveis pH, OD e turbidez,
durante o período de 2011 a 2017 deste corpo hídrico, sendo a bacia hidrográfica (BH) do
Ribeirão João Leite inserida na BH do Rio Paranaíba, no município de Goiânia, Goiás, a partir
de dados fornecidos pela ANA (ANA, 2019), e comparar com os limites estabelecidos pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) para água doce (BRASIL, 2005).
MATERIAL E MÉTODOS
Caracterização da área de estudo
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A BH do Ribeirão João Leite está localizada nos paralelos 16º13’e 16º39’ S e entre os
meridianos 48º57’ e 49º11’W (RIOS et al., 2013). O Ribeirão João Leite é considerado um dos
principais mananciais de captação de água bruta para tratamento e posterior distribuição para
abastecimento público na cidade de Goiânia (SANTOS, 2012).
O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen-Geiger, é classificado do
tipo AW, caracterizado por climas úmidos tropicais, com duas estações bem definidas: seca no
inverno, de maio a outubro e úmida no verão, de novembro a abril (PEEL et al., 2007).
Ponto amostral e obtenção dos resultados
O ponto amostral e estação automática de coletas de dados, com código 60642000, do
tipo fluviométrica, denominada de Estação Captação João Leite, estão localizadas nas
coordenadas geográficas 16°37'54.12''S/49°14'38.04''W, no município de Goiânia, Goiás, que
possui uma população estimada de 1.495.705 pessoas (IBGE, 2018).
A área de contribuição do Ribeirão João Leite a montante do ponto da estação
supracitada é coberta por pastagens, áreas agrícolas e urbanas e mata ciliar e de galeria, além
de fragmentos de vegetação nativa (Figura 1). Já no ponto amostral, há predominância de área
urbanizada e industrial, além de mata ciliar e de galeria (Figura 2).
Figura 1. Área de contribuição da Bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, Goiânia, Goiás.

Fonte: Google Earth (2019)
Figura 2. Área de contribuição do ponto amostral da Bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite,
Goiânia, Goiás.
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Fonte: Google Earth (2019).
Os resultados foram obtidos e disponibilizados pela ANA, no atendimento ao PNQA.
Foram baixados os resultados de pH, OD e turbidez da água do Ribeirão João Leite (ANA,
2019).
Procedimentos metodológicos
Os resultados foram comparados com os limites estabelecidos pela Resolução
CONAMA 357/2005 para água doce classe 1 (pH= 6,0 a 9,0, OD= ≥6,0 mg/L e turbidez= ≤40
UNT), classe 2 (pH= 6,0 a 9,0, OD= ≥5,0 mg/L e turbidez = ≤100 UNT), classe 3 (pH=6,0 a
9,0, OD= ≥4,0 mg/L e turbidez= ≤100 UNT) e classe 4 (pH= 6,0 a 9,0, OD= >2,0 mg/L e
turbidez = sem limite) (BRASIL, 2005).
Considerando o Art. 42 da Resolução CONAMA 357/2005, enquanto não aprovados os
enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, exceto se as condições de
qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa
correspondente (BRASIL, 2005).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados disponibilizados pela ANA (2019) para a área de interesse são
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Resultados das variáveis físico-químicas, de 2011 a 2017, no Ribeirão João Leite, no
município de Goiânia, Goiás.
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Data de Leitura

pH

OD

Turb

30/06/2011

7,6

9,1

12,1

03/10/2011

7,4

5

35,3

29/02/2012

7,6

5,6

14,2

23/05/2012

-

10,05

13,1

10/08/2012

-

9,02

9,31

09/11/2012

-

-

53,1

17/10/2013

8,3

6,7

3,08

14/03/2014

7,38

-

9

06/03/2015

8,29

7,09

1

23/07/2015

8,19

-

1,1

22/10/2015

9,1

-

0,6

13/03/2017

7,26

5,73

50,3

13/06/2017

8,87

6,29

-

pH: potencial hidrogeniônico; OD: oxigênio dissolvido (OD); Turb: turbidez
Fonte: Adaptado pelos autores a partir dos resultados disponibilizados pela Agencia Nacional
de Águas (ANA, 2019)
O pH representa a intensidade de condições ácidas ou alcalinas no ambiente aquático,
compreendendo um intervalo de 0 a 14, onde valores inferiores a 7 expressam condições ácidas
e superiores a 7 condições alcalinas na água (SILVA; GASPARETTO, 2016). Variações de pH
é um fator limitante para a vida aquática, que depende de condições ótimas para sobreviverem
no ambiente (SANTIAGO; JESUS; SANTOS, 2016), sem alterações bruscas dessa variável.
De acordo com a Tabela 1, os valores encontrados para pH variaram de 7,26 a 9,1. Todos
os resultados atenderam ao limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005 para classe
1, classe 2, classe 3 e classe 4, com exceção do valor obtido na campanha realizada em outubro
de 2015 (Tabela 1). Esse resultado pode ter relação com atividades antrópicas na área de
contribuição da BH, visto que há presença de áreas urbanizada e agrícola, pastagens e
residências rurais (Figura 1 e Figura 2), podendo favorecer o despejo de efluentes domésticos
e industriais clandestinos, influenciando nos valores de pH da água.
Alves e Moraes (2016) obtiveram para pH na água do córrego Barrinha, localizado no
município de Rio Verde, Goiás, valores entre 7,05 a 7,15 e média de 7,11. Apesar desse corpo
hídrico estar submetido a impactos de origem antrópica, todos os valores para a variável pH
atenderam ao limite estabelecido pelo CONAMA, diferindo do Ribeirão João Leite.
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A elevação de oxigênio na água acontece quando há grande produção pelos processos
fotossintéticos de plantas e algas aquáticas ou também, pelas quedas d’água, que favorecem a
reareação da água com a atmosfera (PEDROSO; COLESANTI, 2017). Nesse sentido, os
valores registrados nas campanhas realizadas oscilaram de 5 a 10,05 mg/L. Sendo assim, todos
atenderam aos limites estabelecidos pela legislação supracitada para água doce classe 1, classe
2, classe 3 e classe 4, com exceção dos valores mensurados em outubro de 2011, fevereiro de
2012 e março de 2017 (5; 5,6 e 5,73 mg/L respectivamente), que não atenderam para classe 1.
No Ribeirão das Abóboras, Rio Verde, Goiás, os valores de OD variaram de 6,30 a 7,97
mg/L, sendo que o mês de junho (que coincide com o período de seca) apresentou menor média
(ALVES et al., 2017). No entanto, assim como no presente estudo, todos os valores atenderam
aos limites estabelecidos pela CONAMA para classe 2, visto que os autores compararam os
resultados com os limites estabelecidos para OD para essa classe.
O assoreamento dos cursos hídricos possibilita a entrada e consequente acúmulo de
substâncias minerais e orgânicas, alterando a turbidez da água. Essas substâncias alteram a
disponibilidade de luz e de acordo com a profundidade, possibilita condições de vida anaeróbica
decorrente dos sedimentos em suspensão que bloqueiam a passagem da luz, dificultando a
fotossíntese dos organismos localizados nas zonas profundas do corpo hídrico (SANTIAGO;
JESUS; SANTOS, 2016).
Os valores para turbidez variaram de 0,6 a 53,1 UNT (Tabela 1). Comparando os valores
estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005, todos atenderam ao limite para turbidez para
águas doces de classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, com exceção dos resultados de duas
campanhas realizadas em novembro de 2012 e março de 2017 (53,1 e 50,3 respectivamente),
que não estiveram em conformidade com o limite para classe 1.
Os resultados em inconformidade com a classe 1 podem estar relacionados a impactos
ambientais na área de contribuição da BH, visto que o período em que foram encontrados tais
valores é caracterizado como chuvoso na região, o que favorece o carreamento de resíduos
provenientes de atividades antrópicas na área de contribuição, como agricultura e pastagens
(Figura 1), influenciando nos resultados de turbidez.
A precipitação total nos meses de novembro de 2012 e março de 2017 no município de
Goiânia, Goiás foi de 224,5 e 215, 5 mm respectivamente (BDMEP, 2019). Chuvas de alta
intensidade favorecem o carreamento de partículas sólidas para os corpos hídricos e mudanças
qualitativas no uso e ocupação do solo e principalmente em Área de Preservação Permanente
(APP), podendo resultar em consequências ambientais, como a redução na qualidade hídrica
(SILVA et al., 2017).
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Percebe-se pela Figura 2 que o ponto amostral está localizado em perímetro urbano,
onde o corpo hídrico pode estar sujeito a impactos ambientais relacionados a esta categoria de
uso do solo, como o despejo de efluentes clandestinos, que podem aumentar a turbidez da água.
CONCLUSÕES
Considerando os resultados obtidos nas campanhas realizadas e comparando-os com a
Resolução CONAMA 357/2005, um valor obtido para pH não atendeu aos limites para as
quatro classes referidas, três valores de OD e dois de turbidez não atenderam ao limite para
classe 1. Esses resultados podem estar relacionados com a interferência antrópica presente na
área de contribuição do ponto amostral, como efluentes domésticos e industriais sem tratamento
adequado, drenagem de área urbana e agrícola, efluentes clandestinos e outros.
Este trabalho é fundamental para subsidiar outros estudos e ações na bacia hidrográfica
do curso d’água em questão que visem a sua conservação.
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Resumo: Este projeto tem como objetivo identificar possíveis semelhanças e interferências na
qualidade da água de áreas alagadas de veredas na bacia do Rio Uberabinha, a fim de ampliar
os conhecimentos sobre os ecossistemas de veredas. Para tanto, foram selecionadas cinco áreas
localizadas na região de Uberlândia/MG, sendo duas em zona urbana e três em área rural. Uma
das áreas em zona rural foi considerada como vereda de referência devido as condições de
preservação natural do local, para comparação dos dados em diferentes épocas do ano. O
monitoramento foi realizado durante 6 meses com duas campanhas em estações diferentes.
Foram analisados os parâmetros de pH, sólidos dissolvidos totais, oxigênio dissolvido e
turbidez.

Palavras-chave: Cerrado, Multiparâmetros, físico-química.

INTRODUÇÃO
O Cerrado vem sendo ocupado desordenadamente, num ritmo acelerado, que parece ir
muito além da capacidade de resistência e recuperação de seus subsistemas naturais. A área de
ocorrência das veredas apresenta-se subordinada às características ambientais que
possibilitaram sua evolução, com suas particularidades e sistemas específicos. As
características geoambientais dessas áreas são específicas e particulares, merecendo estudos
mais aprofundados para os processos de intervenção antrópica (BASTOS, 2010).
As veredas são fisionomias com formato linear que ocorrem em solos hidromórficos
geralmente ao longo de estreitos cursos d'água. Crescem usualmente em relevo plano ou
próximo a nascentes. São marcadas pela abundância de buritis (Mauritia flexuosa), que se
destacam sobre outras espécies, arbustos, e um denso estrato herbáceo (TUBELIS, 2009).
A bacia hidrográfica do Rio Uberabinha localiza-se na porção oeste do estado de Minas
Gerais, na mesorregião do Triângulo Mineiro, entre as coordenadas geográficas de 18º58’48’’
e 19º22’12’’ S e 47º50’24’’ e 48º18’36’’ O. O Rio Uberabinha é um afluente do Rio Araguari
pela margem esquerda, tem sua nascente localizada na porção norte do município de Uberaba
e atravessa o município de Uberlândia, abrangendo também parte do município de Tupaciguara
(BORGES e NISHIYAMA, 2008). A bacia do Rio Uberabinha possui relevante importância
para o desenvolvimento econômico e social do município de Uberlândia, assim como é
indispensável na manutenção do equilíbrio ambiental da região. No entanto, a intensa e
desordenada utilização dos recursos hídricos desta área coloca em risco sua sustentabilidade, o
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que enaltece a necessidade de se realizar estudos que visem a sua gestão, no intuito de propor
possíveis soluções para problemas encontrados e esperados (BORGES e NISHIYAMA, 2008).
O monitoramento da água pode resultar numa melhor compreensão da qualidade geral
de cada vereda, afinal, elas exercem um importante papel na manutenção da fauna e flora do
Cerrado. Sendo assim, com esse estudo objetivou-se explorar este ecossistema tão importante
e ao mesmo tempo, com poucas pesquisas relacionadas, afim de caracterizar e comparar a
qualidade da água de áreas alagadas em veredas rurais e urbanas, a partir da coleta e análises
físico-químicas de amostras de água.

MATERIAL E MÉTODOS
Por meio da fotointerpretação de imagens de satélite, foram selecionadas cinco áreas
alagadas em veredas urbanas e rurais dentro da bacia do Rio Uberabinha, para caracterização e
identificação de possíveis semelhanças e diferenças.
Os parâmetros avaliados para análise da qualidade das águas foram: pH, Sólidos
Dissolvidos Totais (SDT), Oxigênio Dissolvido (OD) e Turbidez.
Após a seleção das áreas e definição dos parâmetros, foram realizadas durante o segundo
semestre de 2018, duas campanhas de amostragem em cada uma das áreas selecionadas. A
primeira campanha foi conduzida na época de seca e a segunda no período chuvoso, com intuito
de garantir a representatividade nos resultados de acordo com a sazonalidade. Em cada
campanha foram amostrados de cinco a dez pontos nas áreas selecionadas com o equipamento
de Multiparâmetros HANNA HL9829.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira área selecionada, está situada dentro da Reserva Legal do Clube Caça &
Pesca em Uberlândia, centralizada nas coordenadas 784754.15 E e 7898807.11 S. Está área foi
denominada de referência (Figura 1) devido as suas características de conservação. A vegetação
no local é característica das fitofisionomias do Cerrado com presença de buritis e arbustos
circundados por campo limpo.

Figura 1. Área alagada de referência.
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Foto: Rudmir R. C. Faxina.
A primeira área alagada urbana selecionada (Figura 2a), centralizada nas coordenadas
787137.17 E e 7902135.35 S está localizada no setor sul do município de Uberlândia. Trata-se
de uma vereda em área urbana com vegetação bastante característica e definida. Nesta área,
foram observados resíduos flutuantes e no entorno (latas de alumínio, embalagens de alimentos
e plásticos diversos), sinal de que esta vereda tem sido utilizada como para lazer sem a menor
preocupação com sua preservação. A coloração da água a olho nu aparenta poluição e possui
odor desagradável. A segunda área alagada urbana (Figura 2b) está em uma vereda localizada
as margens do anel viário no setor sul de Uberlândia (787801.29 E e 7900429.38 S). A
vegetação neste local se mistura com espécies características de mata ciliar. Por estar dentro do
perímetro urbano, é possível visualizar obras e intervenções (escada hidráulica) próximas a área
alagada. No entorno existem loteamentos em expansão e bairros residenciais consolidados, bem
como áreas de vazio urbano. Apesar de estar localizada em área urbana, não foram observados
sinais de poluição antrópica.

Figura 2. Áreas alagadas selecionadas em veredas urbanas.
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Fotos: Rudmir R. C. Faxina.
A primeira área alagada rural selecionada (Figura 3a) está localizada em uma vereda
próxima a Rodovia BR050 centralizada nas coordenadas 795003.00 E e 7893898.00 S. Neste
local a vegetação de vereda é bem característica, circundada por chácaras e pastagens de gado.
Uma das margens aparenta estar em melhores condições de preservação do que a outra. Esta
área está situada dentro de uma propriedade particular, mas apesar da criação de gado no
entorno, possui cercamento. A segunda área alagada rural selecionada (Figura 3b) está
localizada em uma vereda próxima ao anel viário do setor oeste de Uberlândia (779647.12 E e
7898570.00 S). Neste local a vegetação de vereda é bastante característica, porém circundada
por pastagens de gado. Em um dos pontos de acesso a água foi possível observar o pisoteio por
animais e em algumas partes do corpo d’água, dejetos de gado.

Figura 3. Áreas alagadas selecionadas em veredas rurais.

Fotos: Rudmir R. C. Faxina.
Os dados coletados foram submetidos a análise de estatística descritiva com o intuito de
construir tabelas comparativas com as médias dos parâmetros avaliados. Os resultados dos
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parâmetros de pH, SDT, OD e turbidez de cada área, avaliados na primeira campanha estão
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Média dos valores de pH, SDT, OD e Turbidez por área na primeira campanha.
Veredas
pH
SDT (mg/L)
O.D. (mg/L)
Turbidez (NTU)
Rural I
5,11
2,25
5,51
7,89
Rural II
5,38
5,00
4,93
16,85
Referência
5,24
6,60
10,22
6,53
Urbana 1
6,01
25,20
2,85
32,52
Urbana 2
4,75
4,60
5,81
20,00
Os resultados dos parâmetros de pH, SDT, OD e turbidez de cada área, avaliados na
segunda campanha após tratamento estatístico estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Média dos valores de pH, SDT, OD e Turbidez por área na segunda campanha.
Veredas
pH
SDT (mg/L)
O.D. (mg/L)
Turbidez (NTU)
Rural I
4,66
2,60
2,61
11,86
Rural II
4,88
3,00
2,84
14,63
Referência
4,93
4,10
3,56
7,33
Urbana 1
6,03
20,20
2,39
42,60
Urbana 2
5,06
7,00
2,32
24,60
Para fins de comparação, de acordo com a Resolução n° 357 de 2005 do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), os valores para pH de água doce, devem variar entre
6 a 9. Entretanto, com exceção da vereda urbana 1, os valores encontrados foram menores do
que o padrão estabelecido.
Em relação ao parâmetro SDT, o valor máximo permitido é de 500 mg/L, sendo assim,
todas as áreas alagadas estão dentro do limite.
Para o parâmetro de OD, em caso de águas de classe 1 o mínimo é de 6 mg/ L O2, e na
classe 2 não inferior a 5 mg/L O2. Dessa maneira, com exceção da área alagada de referência
na primeira campanha, todas as áreas estão sujeitas ao enquadramento na classe 2 em relação
ao oxigênio dissolvido. Também foram observadas variações significativas deste parâmetro
entre as campanhas, isso pode estar relacionado com o maior carreamento de partículas sólidas
e orgânicas pelas águas das chuvas e maior atividade dos organismos decompositores presentes
no meio.
Em relação a turbidez, o valor máximo permitido para a classe 1 é de 40 NTU e para a
classe 2 até 100 NTU, desse modo, com exceção da área alagada na vereda urbana 1 durante a
segunda campanha, todas se enquadrariam na classe 1.

192

De maneira geral as áreas alagadas em veredas rurais apresentaram menores níveis de
turbidez e SDT e maior disponibilidade de OD do que as áreas alagadas em veredas urbanas.
Enquanto que a área alagada da vereda de referência seguiu valores médios para todos os
parâmetros avaliados.

CONCLUSÕES
As diferenças observadas nos parâmetros das áreas alagadas urbanas e rurais estão
relacionadas aos diferentes usos e ocupações do solo de cada local. Nas áreas urbanas, foram
observados maiores indícios de interferência antrópica acentuada, como, a presença de óleos na
superfície da água, emissários de esgoto irregulares e resíduos sólidos no entorno.
Diferentemente das áreas alagadas em zona rural, onde as maiores interferências estão
relacionadas ao manejo do solo e presença de animais.

Apoio financeiro: Esse estudo faz parte de um projeto de Iniciação Científica está vinculado
ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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Resumo: As crises hídricas que vem acontecendo nos últimos 6 anos no Brasil, com destaque
para a crise do Sistema Cantareira, em São Paulo, e a seca do Rio São Francisco, demonstram
que a gestão dos recursos hídricos precisa ser aperfeiçoada. Neste sentido, foi desenvolvido o
Projeto Crise Hídrica contribuindo com a educação ambiental de alunos e funcionários de
escolas do município de Uberlândia. O objetivo do projeto foi demonstrar que o
reaproveitamento de água é uma ferramenta importante para a gestão das águas. Um sistema de
reaproveitamento de água excedente de bebedouros na Escola Estadual Inácio Castilho foi
construído utilizando uma bombona de 240 litros, adaptada com entrada e saída de água. Foram
realizados estudos e medidas de distância, desnível e vazão de água no local. Para avaliar a
qualidade da água captada e, assim seus possíveis usos, foram realizadas análises dos
parâmetros microbiológico e físico-químico de amostras coletadas nos bebedouros. A interação
educativa ocorreu por página no Instagram @projetocrisehidrica, e apresentação durante a
mostra de ciências da escola, alcançando cerca de 550 alunos e funcionários. Os parâmetros
físico-químico estão dentro do nível aceitável para água potável conforme definido pelo
Ministério de Saúde. Porém os parâmetros bacteriológicos apresentaram bactérias
termotolerantes e bactérias fermentadoras de lactose, condicionando o uso da água apenas para
limpeza. A bombona atende à demanda de água para a limpeza da escola e irrigação do jardim
reduzindo o desperdício, os custos e aumentando a conscientização de alunos e funcionários.

Palavras-chave: Educação ambiental. Recursos hídricos. Consciência ecológica. Escassez
hídrica.
Apoio financeiro: LATEC – Laboratório de Tecnologia Ambiental, LAMIC – Laboratório de
Microbiologia e UBERTAMBORES.
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Resumo: O presente projeto tem como objetivo quantificar o tempo de concentração na Bacia
Hidrográfica do Córrego Fundo pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, em Minas
Gerais, comparando-o com dados empíricos resultantes do emprego de equações tradicionais
utilizadas em hidrologia. Para obtenção dos resultados foi necessário a caracterização do uso e
ocupação do solo na bacia, utilizando imagens multiespectrais com resolução mínima de 30 m.
Concomitantemente, foram obtidas verdades de campo por meio de dispositivos GPS. Ademais,
por meio desse dispositivo foram obtidos pontos cotados e a hidrografia que, juntamente com
o modelo digital de elevação (DEM), possibilitaram traçar a malha hídrica da bacia hidrográfica
em estudo. Para a obtenção dessas informações foi utilizado o software QGIS 2.18. A bacia já
contava com instrumentos para aferir o nível de água do respectivo córrego e também do
pluviômetro. Como resultado desta pesquisa, a equação empírica de Kirpich apresentou o
resultado mais satisfatório para a bacia em estudo, comparado ao tempo real estimado em
campo.

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica. Hidrologia. Tempo de Concentração.

INTRODUÇÃO
Uma bacia hidrográfica de um curso de água é uma área de captação natural da água da
precipitação que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório. É
composta basicamente de um conjunto de superfícies vertentes de uma rede de drenagem
formada por cursos de água que confluem até resultar um leito único no exutório. Bacia
hidrográfica é, portanto, uma área definida topograficamente, drenada por um curso d’água ou
por um sistema conectado de cursos d’água, de forma tal que toda a vazão efluente seja
descarregada por uma simples saída (TUCCI, 2004).

195

Entender o comportamento do ciclo hidrológico nessas unidades fisiográficas em função
de diferentes usos e manejos do solo é um dos grandes desafios da hidrologia, sobretudo em
microbacias hidrográficas que possuem comportamento hidrológico efêmero, ou seja, a
presença do escoamento somente é verificada durante ou logo após a ocorrência da precipitação.
(MELLO; LIMA; SILVA, 2007).
Uma variável importante a se compreender é o tempo de concentração, o qual se
refere ao tempo necessário para que a área de toda a bacia hidrográfica contribua com o
fluxo no ponto de saída, ou seja, o tempo necessário em que a parcela que se precipita em
um ponto remoto da bacia chegue até o exutório ou seção de controle.
É importante compreender esta variável, pois o seu valor é utilizado em diversas
equações e metodologias para estimativa de vazões máximas ou de pico em um corpo
hídrico, sendo esta vazão de grande importância no dimensionamento de obras hidráulicas
como barramentos, pontes, galerias e bueiros etc.
O presente projeto tem como objetivo quantificar o tempo de concentração na Bacia
Hidrográfica do Córrego Fundo, afluente do córrego Uberabinha, que por sua vez é afluente
do córrego Araguari, que conjuntamente compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba,
em Minas Gerais, é compará-lo com o (tc) estimado pelo empregado de equações
empíricas.

MATERIAL E MÉTODOS
A Bacia Hidrográfica do Córrego Fundo possui uma área total de 17,80 km² (Figura 1),
localizada no setor oeste da cidade de Uberlândia, tendo como principal formador o
Córrego Fundo afluente do Rio Uberabinha. O Córrego Fundo possui comprimento igual a
5,73 km e declividade de 0,02 m.m-1. A bacia apresenta oito classes de uso predominante do
solo (Figura 2), sendo estas: área edificada, represa, vereda, pastagem, vegetação densa, cultura
perene, cultura anual e rodovia pavimentada, com áreas de 3,42; 0,12; 1,70; 9,44; 2,20; 0,34;
0,40 e 0,19 km², respectivamente. Os valores de área gramada e mata ciliar não foram colocados
por não terem valores significativos neste estudo.
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Figura 1. Bacia Hidrográfica do Córrego Fundo.

Fonte: DURANT (2018)
¹ Nota: A sigla “FFU1” indica a localização da estação fluviométrica na Bacia do Córrego Fundo.
² Nota: A sigla “MCB” indica a localização da estação meteorológica na Fazenda Capim Branco.
³ Nota: A sigla “PFU1” indica a localização do pluviômetro na mesma bacia.

Figura 2. Uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Córrego Fundo.

Fonte: DURANT (2018)
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Para a caracterização do uso do solo, declividade e cálculo da área da bacia
hidrográfica foi utilizada carta de relevo disponibilizada pelo site U.S. Geological Survey,
em formato GEOTIFF, resolução espacial de 30 metros e em Sistemas de Coordenadas
geográficas e Datum SIRGAS 2000. Além disto, verdades de campo foram obtidas por
meio de visitas em campo para aferição da malha hídrica e levantamento dos tipos de uso
e ocupação do solo.
Os parâmetros utilizados neste trabalho foram vazão e chuva, monitoradas por meio
da estação fluviométrica e pluviométrica instalada na bacia.
Neste estudo foram avaliadas três equações empíricas, utilizadas para a estimativa do
tempo de concentração (Equações 1 a 3), conforme parametrização citada em Silveira
(2016).
Equação de Onda Cinemática
tc =

7,35∗ n0,6 ∗L0,6

(1)

i0,4 ∗S0,3

Onde: tc = tempo de concentração em min; n = n’Maning, representa a rugosidade
do curso d´água principal em m

-1/3

; i = intensidade da chuva na bacia hidrográfica em mm

-1

h ; L = comprimento do curso d’água principal, em km; S = declividade, dada pela razão
entre o desnível máximo e o comprimento L do percurso do rio principal da bacia, em m
-1

m .
Equação de McCuen
2,25∗𝐿 0,5552

𝑡𝑐 = 𝑖 0,7164 ∗𝑆0,2070

(2)

Equação de Kirpich
𝑡𝑐 =

0,0663∗𝐿 0,77
𝑆 −0,385

(3)

A análise estatística das três equações do presente estudo seguiu a metodologia dos
erros absolutos e relativos, conforme explicitado nas Equações 4 e 5. O erro relativo é dado
pela razão do erro absoluto pelo valor mais verdadeiro ou provável, expresso em
porcentagem.
EA=Tccalc-TcObs
𝐸𝑅 =

𝐸𝐴
𝑇𝑐 𝑂𝑏𝑠

∗ 100

(4)
(5)

Onde: EA = erro absoluto, em min.; ER = erro relativo, em %; tcobs = tempo de
concentração observado, obtido no hidrograma da bacia, em min.; tccalc = tempo de
concentração calculado em cada equação empírica, em min.
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Os parâmetros relacionados à bacia hidrográfica em estudo foram obtidos por métodos
variados, conforme descrito a seguir. Os valores de área (A), declividade (S) e comprimento do
curso d’água principal (L), foram obtidos por meio do software livre de informação geográfica
QGIS 2.18.16.
Segundo PORTO (1998) o coeficiente de Manning, o qual representa a rugosidade do
curso d’água, pode ser determinado através da análise da natureza do local, conjuntamente com
as condições. Seguindo a característica de descrição do córrego Fundo, trata-se de um córrego
com rocha e vegetação em condição regular, tendo um coeficiente de rugosidade de 0,035
segundo disposto na literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para estimativa do tempo de concentração e da intensidade da chuva da bacia
hidrográfica em estudo, foi feito análise dos hidrogramas mais característicos, ou seja, aqueles
onde é possível perceber a ascensão, o pico e a recessão de forma clara e bem pronunciada. Na
tabela 2 observam-se os valores obtidos por meio da análise dos hidrogramas para a bacia
hidrográfica em estudo.
Tabela 2. Valores do tempo de concentração e da intensidade da chuva na Bacia Hidrográfica
do Córrego Fundo, obtidos através do hidrograma unitário.
Data

Tc (min)

Intensidade (mm h-1)

24/10/2017

55

11,82

28/10/2017

35

15,76

04/11/2017

60

6,85

17/11/2017

20

13,54

04/12/2017

70

7,42

22/12/2017

110

3,01

25/12/2017

50

2,59

24/01/2018

35

2,81

13/02/2018

50

11,64

19/02/2018

110

2,68

29/03/2018

35

2,61

12/04/2018

40

13,63

56

7,86

Média
Fonte: Autor (2018)
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Abaixo na tabela 3 estão dispostos os valores estimados do tempo de concentração da
Bacia Hidrográfica do Córrego Fundo, obtidos por meio das equações empíricas em estudo.

Tabela 3. Tempo de concentração da Bacia Hidrográfica do Córrego Fundo com base nas
equações empíricas estudadas.
Equação Empírica

Tc (min)

Erros
Absoluto (min)

Relativo (%)

Kirpich

73

-17

-30

McCuen

188

-132

-237

Onda Cinemática

250

-194

-346

Fonte: Autor (2019)

Com base nos dados estudados, a partir de 12 hidrogramas unitários estimou-se o valor
do tempo de concentração da Bacia Hidrográfica do Córrego Fundo, que apresentou valor igual
a 56 minutos. Para a Bacia do Córrego Fundo a equação de Kirpich apresentou o resultado com
melhor desempenho, apresentando erro absoluto de -17 minutos e erro relativo de -30%,
chegando ao valor de 73 minutos de tempo de concentração, ou seja, o mais próximo do valor
estimado pelos hidrogramas. O bom desempenho desta equação relaciona-se ao fato da bacia
em estudo apresentar características semelhantes às bacias do estudo que originaram a presente
equação e também devido a uma parcela significativa da bacia estar urbanizada, o que contribui
para que haja um aumento no escoamento superficial e consequentemente um menor tempo
para que a precipitação na bacia contribua para o aumento na vazão do curso d’água. Já a
equação de Onda Cinemática apresentou valor discrepante do real, devido a equação ter sido
desenvolvida para superfícies planas e com precipitação constante, diferente do que se observa
na bacia em estudo, que apresenta uma declividade de 0,02 m.m-1 e eventos de chuva com
pequenos intervalos, ou seja, interfere na intensidade da chuva a qual está estritamente
relacionada à equação. A equação de McCuen apresenta variáveis semelhantes à equação de
Onda Cinemática, tendo como diferença a retirada da variável do coeficiente de Manning que
pode atribuir diferenças em resultados de trabalho de diferentes autores, devido à dificuldade
em estabelecer um valor único para cada tipo de superfície, observado que uma bacia
hidrográfica pode apresentar diferença na superfície ao longo de toda a bacia. Apesar da retirada
do coeficiente de Manning ou coeficiente de retardância, também assim chamado, nota-se que
o valor do (tc) ainda é elevado em relação ao valor real obtido através dos hidrogramas.
CONCLUSÕES
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Para a Bacia Hidrográfica do Córrego Fundo a equação empírica de Kirpich, apresentou
o melhor desempenho (73 minutos), quando comparado ao valor real (56 minutos).
Existe uma determinada equação empírica que irá se ajustar melhor aos valores reais e
reduzir extrapolações, observados que diversos são os fatores que afetam o tempo de
concentração, dentre eles: forma da bacia, tipo de cobertura vegetal, declividade da bacia,
comprimento do talvegue principal e o uso do solo. Desta forma, aconselham-se mais estudos
relacionados ao desenvolvimento de equações empíricas específicas para cada bacia
hidrográfica que for estudada, pois quando se trabalha com eventos da natureza é sempre difícil
estabelecer exatidão.
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RESÍDUOS
SÓLIDOS

A AUDITORIA INTERNA COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DO
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM UM HOSPITAL
DO TRIÂNGULO MINEIRO
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Introdução: As equipes de saúde e limpeza quando não estão envolvidas na compreensão e
execução das etapas de manejo de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) conforme descrito na
Resolução de Diretoria Colegiada nº 222, de 28 de março de 2018, contribuem na
potencialização de riscos ambientais. Para tanto, a realização de auditorias internas se torna
uma ferramenta prática que busca verificar o nível de cumprimento dos procedimentos
realizados em ambiente hospitalar. Este trabalho visa monitorar conformidades para que se
possa garantir a funcionalidade do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS) de um hospital do Triângulo Mineiro. Material e Métodos: Para execução do
monitoramento dos resíduos gerados nas áreas assistenciais e nas áreas de apoio utiliza-se o
Formulário para Registro de Auditorias Ambientais. A avaliação final consta de três diferentes
pontuações, tais como: verde em conformidade (90-100% dos itens auditados conformes),
amarelo não conformidade moderada (89-50% dos itens auditados), vermelho não
conformidade grave (< 50% dos itens auditados). As auditorias são realizadas sem agendamento
prévio uma vez a cada três meses por um integrante da equipe do Setor de Controle Ambiental.
Discussão: As principais causas de não conformidades encontradas nos setores estão
relacionadas com mistura de resíduos dos grupos Infectantes, químicos, comum, recicláveis e
perfuro cortantes, falta de identificação de coletores, acondicionamento e armazenamento
inapropriado e erros cometidos na coleta destes resíduos. Conclusão: Em virtude das
inconformidades encontradas, fica evidente a importância de um plano de auditoria ambiental
como instrumento na gestão de resíduos sólidos.

Palavras-Chave: Auditorias ambientais. Resíduos hospitalares, PGRSS.
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BENEFICIAMENTO DE CASCA DE OVO PARA A PRODUÇÃO DE CATALISADORES
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Introdução: A casca de ovo de galinha é composta por substâncias orgânicas e inorgânicas,
como glicoproteínas, mucoproteínas, colágeno e mucopolissacarídeos, enquanto, compostos
como CaCO3, MgCO3 e Ca3(PO4)2 compõem a fração inorgânica da casca do ovo. Esta
composição apresenta grande interesse como novas fontes de catalisadores. Objetivo: Este
trabalho teve como objetivo identificar características alcalinas que possa ser usadas como
catalisadores. Materiais e métodos: Na obtenção deste material foi realizado visitas em
lanchonetes do município de Ituiutaba – MG, solicitando aos comerciantes realizasse a coleta
do material durante uma semana, logo este material foi submetido à análise em laboratório da
instituição, inicialmente uma parte das cascas foram lavadas/higienizadas e colocadas para
secar a temperatura ambiente. As análises físico-químicas realizadas foram umidade em estufa
a uma temperatura de 105°C, calcinação a 800°C em mufla e identificações com indicadores
ácido/base antes e após a calcinação. Resultados e discussões: A análise de umidade resultou
em 14%, na determinação do teor de cinza foi de 42,4%, para a identificação acido/base foram
tomados amostras secas a 105°C e 800°C, utilizado 2g de cada e adicionado a um tubo de ensaio
onde foram adicionados 20 ml de água destilada e adicionado 3 gotas de fenolftaleína, logo
verificou-se que amostra seca a 105°C não houve alteração de cor enquanto adicionado ao
material calcinado houve a alteração de cor, ficando com uma coloração rósea intensa o que
justifica a presença de uma base, segundo a literatura revisada, isto acontece devido a presença
de CaO que está presente após a calcinação. Conclusões: Portanto verifica-se que este material
apresenta características de catalisadores, apresentando características alcalinas.

Palavras-chave: resíduos, reaproveitamento, caracterização, meio ambiente, sustentabilidade.
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM UM CONDOMÍNIO FECHADO DE
UBERLÂNDIA-MG
Paula de Oliveira Menegaz1, Lais Abreu Tedde1*, Juliana Ribeiro1, Bruna Fernanda Faria
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Introdução: Em Uberlândia - MG foi atribuída aos condomínios fechados horizontais ou
verticais com mais de 100 habitantes a obrigação da construção de abrigos para
acondicionamento dos seus resíduos conforme a Lei Municipal 12.578 de 2016. No entanto,
alguns desses locais não puderam adequar suas instalações às exigências dessa lei, o que fez
com que instalassem sistemas de gerenciamento ‘independentes’ do poder público. Assim, o
presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho ambiental da gestão de resíduos
sólidos em um condomínio fechado na cidade que possui um sistema de gerenciamento de
resíduos ‘independente’ instalado. Material e métodos: Foram utilizados 11 indicadores
(Pedrazzi et al., 2016) acerca da geração, armazenamento, transporte, coleta e destinação de
resíduos sólidos, os quais receberam pontuações que vão desde o pior cenário (nível 1) até a
condição ideal (nível 5). Posteriormente, foram analisadas as fragilidades do condomínio e
propostas ações para a melhoria do sistema. Resultados e discussão: O condomínio apresentou
um desempenho médio de 4,27, sendo que 45% apresentam avaliação excelente, 27% cenário
bom, 18% regular, e 9% crítico. Os indicadores passíveis de melhoria são: criação de pontos
para coletas de pneus; implantação de monitoramento de emissões de gases gerados pelos
roteiros de coleta; plano de controle interno de resíduos verdes; plano de compostagem para
reutilização no próprio condomínio e realização de campanhas de conscientização para aumento
da eficácia da coleta interna. Conclusões: O condomínio avaliado possui, de maneira geral, um
bom desempenho do seu sistema de gestão de resíduos baseado nos indicadores avaliados.

Palavras-chave: Indicadores Ambientais. Gerenciamento Ambiental. Condomínio fechado.
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Resumo: Os locais de disposição final de resíduos sólidos, geralmente, são um dos principais
problemas ambientais de uma cidade. Diante deste fato, o presente trabalho teve como objetivo
analisar a influência de um desses locais na qualidade da água superficial do seu entorno. Foi
utilizado como objeto de estudo o Ribeirão da Cachoeira, localizado próximo ao lixão da cidade
de Tupaciguara/MG. Inicialmente o local de disposição final dos resíduos foi caracterizado e
classificado quantos às suas condições, por meio do Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos
(IQR), proposto pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A etapa seguinte consistiu
na análise do teor de metais da água do ribeirão, realizada por espectrometria de emissão
atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Os resultados apontaram que
o local de destinação dos resíduos sólidos é “inadequado” já que foi identificada ausência de
cercamento e recobrimento dos resíduos, proximidade de curso d’água, presença de catadores
no local, entre outros. Em relação à qualidade da água, a área não provocou alteração na
concentração dos elementos tóxicos do Ribeirão da Cachoeira.

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos. Contaminação ambiental. Qualidade da água

INTRODUÇÃO
A industrialização, urbanização e aumento do poder aquisitivo traz um maior consumo
e, consequentemente, maior geração de rejeitos (Dias, Martinez, Barros, & Libânio, 2012), o
que tem colocado o tema em destaque no âmbito nacional e global.
Como consequência, surge a necessidade de grandes áreas para a disposição e
tratamento dos mesmos, e com isto a possibilidade de contaminação ambiental pelo descarte
incorreto (MORAES, 2014). Assim, os locais de disposição final de resíduos sólidos,
geralmente, são um dos principais problemas ambientais de uma cidade (PASTOR, 2011).

206

No Brasil, muitas cidades ainda descartam seus resíduos em lixões ou aterros
controlados, que são formas inadequadas de acordo com a Política Nacional de Resíduos
Sólidos - PNRS (ABRELPE, 2016). Essa situação é mais comum em municípios de pequeno
porte, devido às restrições orçamentárias (Urban, 2015), ausência de ferramentas de apoio e
carência de profissionais capacitados nas prefeituras (LIMA, 2017).
Diante dessa situação, surge a necessidade de monitorar a qualidade dos locais de
disposição de resíduos. Para isso, em 1997, foi criado o Índice de Qualidade de Aterro de
Resíduos – IQR (CETESB, 2015), proposto pela CETESB. O IQR engloba parâmetros
referentes às características do local, à infraestrutura implantada e às condições operacionais do
aterro (LIMA et al, 2017).
Os locais utilizados para recebimento dos resíduos podem ser considerados a principal
fonte de contaminação do solo e da água superficial e subterrânea a partir do chorume (Sizirici
& Tansel, 2015). Este líquido é formado pelas enzimas expelidas pelas bactérias de
decomposição e também por água de constituição que percolam, com a ajuda da água de chuva,
carreando matéria orgânica, minerais e até metais pesados contidos nos resíduos (GANDOTTI,
1997), especialmente em locais sem impermeabilização de base.
Diante do exposto, observa-se a necessidade de levantar informações sobre a possível
alteração da qualidade da água em locais de disposição final de resíduos sólidos. Assim, este
trabalho teve como objetivo principal verificar a possível contaminação da água do Ribeirão da
Cachoeira, situado nas proximidades do lixão do município de Tupaciguara, por meio do
levantamento da concentração de metais pesados e ainda a determinação da qualidade do aterro
por meio do IQR.

MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo deste trabalho (Figura 1) foi o lixão do município de Tupaciguara e o
córrego da Cachoeira, situado nas proximidades do local. Essa região hidrográfica está
localizada entre as coordenadas geográficas 18° 36’ a 19° 21’ S e 47° 51’ a 48° 33’ O no
município de Tupaciguara.
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Figura 2. Localização da área de estudo

Fonte: IBGE (2016). Organizado por Rudmir R. C. Faxina.

A primeira etapa do projeto consistiu em caracterizar o local de disposição final de RSU
do município de Tupaciguara, MG. Os dados foram levantados por meio de análise documental
e visita ao local. A metodologia utilizada foi o Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos
(IQR). Esse índice consiste em uma planilha dividida em três partes. A primeira avalia as
características do local, como estrutura de apoio e de proteção ambiental. A segunda trata da
infraestrutura implantada, como presença de catadores, queima de resíduos, presença de
animais, entre outros. Enquanto a terceira avalia as condições operacionais, enquadrando
características das áreas, como proximidade com núcleos operacionais e corpos d’água, vida
útil do aterro e restrições para o uso do solo. O índice varia de 0 a 10, sendo que resultados
entre 0 a 7,0 enquadra o local de disposição final como inadequado e entre 7,1 a 10,0 como
adequado (CETESB, 2018).
Feita a caracterização, foi iniciada a etapa de análise da qualidade da água em si. A água
do Ribeirão da Cachoeira foi amostrada nos meses de novembro de 2018 e janeiro de 2019. As
amostras foram coletadas em três diferentes pontos sendo um na nascente do ribeirão (ponto1
–

montante),

outro

em

um

ponto

localizado

nas

adjacências

do

lixão

(Ponto 2 – adjacências), sendo este o ponto mais próximo ao local, e o terceiro logo após essa
área de disposição final dos resíduos (Ponto 3 – jusante), conforme Figura 1. No momento da
amostragem, o frasco foi mergulhado e enxaguado, de duas a três vezes, nas águas em que
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foram realizadas as coletas. O frasco foi mergulhado de boca para baixo e virado lentamente no
sentido contra a corrente até que fosse completamente preenchido com o líquido.
Foram utilizadas caixas de isopor para o acondicionamento das amostras até que fossem
conduzidas ao Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA), do Instituto de Ciências
Agrárias – UFU, onde foram refrigeradas a 4ºC e realizadas as análises em triplicata.
Para determinação dos metais a amostra foi acidificada a pH<2 seguida de filtragem e
lidas por espectrometria de emissão atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICPOES), modelo 5100 da Agilet Technologies® pertencente à Universidade Federal de Uberlândia.
As demais análises foram realizadas por Multiparâmetro HANNA HI 982.
A fim de avaliar a influência do lixão na qualidade da água do córrego em estudo, as
concentrações dos metais pesados serão comparadas com os limites estabelecidos para corpos
hídrico Classe 2 pela Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, Ministério do Meio
Ambiente, 2005), que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais
para o seu enquadramento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Índices de Qualidade de Aterro de Resíduos
As pontuações referentes ao IQR do local de estudo, por item, são apresentadas na
Tabela 1. O subtotal da primeira parte da planilha foi de quatro pontos, sendo que único item
que pontuou foi a estrutura de apoio, devido aos subitens isolamento físico e visual da área. Já
a segunda parte da planilha não obteve pontuação. A pontuação da terceira parte da planilha foi
de quatro pontos. Os subitens que receberam pontuação máxima foram a proximidade com
núcleos populacionais e proximidade com corpos d’água.

Tabela 1. Distribuição dos pontos dos critérios que compõe o IQR.
ITEM

PONTOS

Subtotal 1

7

Subtotal 2

0

Subtotal 3

4

Total

11

IQR

1,1
Fonte: Adaptado de Cetesb (2015)
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O valor do IQR para a área foi de 1,1 pontos (Tabela 1), o que enquadra o local como
inadequado. Esse valor baixo era esperado, já que foram identificados diversos critérios
considerados inadequados no local no dia da visita, como ausência de cercamento e
recobrimento dos resíduos, proximidade de curso d’água, presença de catadores no local, entre
outros.
As concentrações medidas para os metais pesados estão apresentadas na Tabela 2. A
fim de analisar as substâncias classificadas como tóxicas que são o cádmio, chumbo, cromo e
níquel, e também as substâncias que afetam a qualidade organoléptica (alumínio, cobre, ferro,
manganês e zinco) (CETESB, 2013) os valores medidos foram comparados com as
concentrações máxima permitidas para cursos hídricos enquadrados na classe 2 conforme
CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, 2005).

Tabela 2. Valores médios das concentrações de metais da primeira campanha.
Al

Cd

(mg/L)
Cr

Cu

Fe

VMP: 0,1

VMP: 0,001

VMP: 0,05

VMP: 0,009

VMP: 0,3

Ponto 1

0,1025

0,0005

0,0039

0,0033

0,0734

Ponto 2

0,0323

0,0005

0,0038

0,0005

0,3978

Ponto 3

0,0135
Mn

0,0005
Ni

0,0038
Pb

0,0008
Zn

0,0562

Amostra

Amostra

VMP: 0,1

VMP: 0,025

VMP: 0,01

VMP: 0,18

Ponto 1

0,0156

0,0025

0,008

0,0105

Ponto 2

0,0175

0,0104

0,008

0,0075

Ponto 3

0,0089

0,0129

0,008

0,0103

*VMP: Valor máximo permitido de acordo com a Resolução Conama nº 357/2005.
Ponto1: à montante do lixão; Ponto 2: nas adjacências do lixão; Ponto3: à jusante do lixão

Em relação aos elementos tóxicos, para o cádmio e chumbo foram encontradas
concentrações abaixo do limite de detecção do equipamento, de 0,0005 e 0,008 mg/L,
respectivamente (TABELA 2). O elemento cromo teve valores de sua concentração média
próximos nos três pontos de coleta, ficando entre 0,0038 e 0,0039 mg/L, sendo que o máximo
permitido é 0,05 mg/L. Já o níquel apresentou uma variação um pouco maior, mas ainda abaixo
do máximo permitido de 0,025 mg/L. Dessa forma, não foi identificada influência do lixão na
toxidade da água do Córrego da Cachoeira no período amostrado.
Para os elementos que afetam a qualidade organoléptica da água (CETESB, 2013) que
são ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco apenas o ferro teve sua concentração pouco acima
do valor permitido 0,3 mg/L. O ferro, apesar de não se constituir em um elemento tóxico, pode
trazer diversos problemas para o abastecimento público de água, já que confere cor e sabor à
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água, provocando manchas em roupas e utensílios sanitários. Por isso, trata-se de um parâmetro
de potabilidade da água (Piveli, 2012).

CONCLUSÕES
Mesmo sendo considerado inadequado pelo Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos
(IQR) o lixão do município de Tupaciguara – MG não provocou alteração na concentração dos
elementos tóxicos do Ribeirão da Cachoeira. O mesmo aconteceu para os elementos que afetam
a qualidade organoléptica da água, com exceção do ferro que no ponto próximo ao local de
disposição de resíduos teve sua concentração superior ao limite estabelecido pela Resolução
357 de 2005.

Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG)
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TREINAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA FUNCIONÁRIOS DA
LIMPEZA TERCEIRIZADA DE UM HOSPITAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
Larícia Miranda Martins1*, Erica Cristina Rezende1, Elisandro de Souza Batista2, Caio
Augusto de Lima3
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Introdução: O treinamento de resíduos de serviço de saúde (RSS) é de grande importância nos
estabelecimentos assistenciais de saúde. O hospital foco do trabalho já possui um estudo com
os riscos inerentes a cada setor, sendo fundamental o alinhamento da equipe prestadora de
serviços com o conhecimento dos riscos para evitar acidentes. Dessa forma, o objetivo deste
trabalho é analisar a eficácia e a eficiência do treinamento no processo de coleta e transporte
dos resíduos hospitalares, aos funcionários da empresa terceirizada de limpeza. Material e
métodos: O método utilizado foi o método da observação participante, onde o observador
integrou-se ao grupo com a finalidade de vivenciar o cenário da pesquisa. A partir desde método
foi possível aplicar uma pesquisa de percepção verificando a quantidade de funcionários que
conheciam o treinamento de RSS no hospital e o colocava em prática. Estes dados foram
comparados ao Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) para o
manuseio correto dos RSS, e então deu-se a elaboração da análise dos dados. Resultados e
discussão: A alta rotatividade dos funcionários da terceirizada influenciou de maneira
significativa, visto que 12% dos funcionários ainda não tinham passado pelo treinamento de
RSS, 39% passaram pelo treinamento, mas durante a pesquisa foram observados praticando não
conformidades. Os demais 49% dos funcionários estavam cientes do treinamento e colocavam
em prática o descrito no PGRSS. Conclusões: Concluímos que é necessário treinamento com
maior frequência ao admitir novos funcionários e uma maior fiscalização durante os
procedimentos protocolados.

Palavras-chave: Capacitação ambiental. Treinamento ambiental. RSS.
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A DISSECAÇÃO VERTICAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO MATHEUS,
ABADIA DOS DOURADOS (MG): Subsídio a identificação de processos morfogenéticos e
de controles lito-estruturais
Fernando Resende Honorato1*, Alan Silveira2
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Resumo: O presente trabalho apresenta e analisa a carta de Dissecação Vertical do relevo na
bacia hidrográfica do Ribeirão Matheus, localizada no município de Abadia dos Dourados
(MG). A carta foi elaborada a partir da técnica automática para a obtenção dos dados em
ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG). A dissecação vertical visa identificar o
grau de entalhamento realizado pelos canais de drenagem na topografia. Consequentemente as
informações extraídas da carta estabelecem relação com as condições lito-estruturais, bem
como possibilita a avaliação da potencialidade a ocorrência de processos morfogenéticos. Foi
observado que a área de estudo apresenta uma grande diversificação quanto aos diferentes graus
de entalhamento por parte dos canais. Notou-se que os setores marcados por controle litoestrutural apresentam classes de maior grau de dissecação vertical, assim como áreas que
possuem coberturas detríticas. Sendo assim, a partir da variável dissecação vertical, esses locais
estão potencialmente sujeitos a ocorrência de processos morfogenéticos.
Palavras-chave: Geometria do relevo. Sistema de Informação Geografica. Cartográfia
morfométrica.
INTRODUÇÃO
A análise de variáveis geomorfométricas fornece dados quantitativos que permitem uma
avaliação hierárquica da geometria do relevo, destacando ambientes qualitativamente distintos,
suscetíveis ao desenvolvimento de processos morfogenéticos, pedogenéticos e gravitacionais
(FERREIRA et. al., 2015). Entre as variáveis geomorfométricas, este trabalho destaca a
dissecação vertical, que vem sendo utilizada como subsidio para a identificação desses
processos.
A técnica utilizada no presente trabalho foi proposta por Spiridonov (1981). Autores
como Mauro et. al. (1991), Cunha (2001), Ferreira et. al. (2015), Zanatta (2018), entre outros,
fizeram uso da técnica e propuseram procedimentos para sua realização. Os referidos autores
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descrevem que a carta tem por objetivo destacar o grau de entalhamento realizado pelos canais
na topografia, indicando o desnível altimétrico entre o divisor de águas e o canal de drenagem.
A área de estudo se encontra no município de Abadia do Dourados (MG), como ilustra
a Figura 1. Do ponto de vista geológico a referida bacia hidrográfica está localizada na zona
interna da Faixa de Dobramentos Brasília. Localmente as rochas aflorantes pertencem ao
Complexo Abadia dos Dourados, que segundo mapeamento realizado pela CPRM (2013) é
composto por unidades anfibolíticas, filíticas e de rochas vulcânicas ácidas, além de serem
presentes também unidades de micaxisto, pertencentes ao Grupo Araxá, e coberturas detríticas
indiferenciadas quaternárias.
Figura 1. Localização da área de estudo.

Quanto ao viés geomorfológico a área de estudo é caracterizada pelo IBGE (2006) por
Planaltos do Distrito Federal. Já outros autores como Ferreira (2005) utilizam da terminologia
de Planalto Dissecado da Faixa de Dobramentos Brasília, onde o padrão de relevo predominante
é o denudacional convexo. Para a cobertura pedológica, Motta et. al. (2004) identificaram o
domínio dos Argissolos Vermelho Distrófico e Cambissolos Háplico Tb Distrófico.
O objetivo deste trabalho é apresentar e analisar a carta de Dissecação Vertical do relevo
na bacia hidrográfica do Ribeirão Matheus, obtida através da técnica automática em ambiente
SIG, sugerida por Ferreira et. al. (2015) com base na proposta de Spiridonov (1981), a fim de
auxiliar na identificação de locais suscetíveis a processos morfogenéticos e na identificação de
áreas com controle lito-estrutural. Visto que a área de estudo sofre uma carência quanto ao
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acervo geocientífico e a estudos mais detalhados, a presente pesquisa também visa colaborar
para suprir essas necessidades.

MATERIAL E MÉTODOS
Conforme mencionado anteriormente, a elaboração da carta de Dissecação Vertical foi
baseada nos critérios propostos por Spiridonov (1981). O documento cartográfico foi
organizado em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), a partir das
recomendações de Ferreira et. al. (2015). A base cartográfica foi extraída a partir da folha
topográfica Abadia Dos Dourados (MG), disponibilizada pelo IBGE (2006), MI-2416-3, escala
de 1:50.000 e equidistância entre as curvas de nível de 20 metros.
Mauro et. al. (1991) ao trabalhar a técnica de Spiridonov (1981) indica que a primeira
etapa para a realização da carta de Dissecação Vertical consiste na delimitação de bacias e subbacias de drenagem e na identiﬁcação de pontos nos quais as curvas de nível interceptam o
canal fluvial. Na etapa seguinte os autores sugerem o traçado de segmentos de reta sobre as
linhas de maior declividade que se prolongam até o divisor de água. Tem-se então que esse
traçado seria a menor distância desde o ponto do canal seccionado pela curva de nível até o
divisor de água.
O procedimento automático proposto por Ferreira et. al. (2015) é realizado dentro do
software ArcGis e objetiva gerar polígonos que representem a dissecação vertical do relevo.
Polígonos estes delimitados com base nos canais de drenagem, curvas de nível e os segmentos
de retas já mencionados.
Segundo Ferreira et. al. (2015) os dados de entrada da ferramenta automática consistem
nos polígonos das sub-bacias, canais de drenagem, curvas de nível, a escala de trabalho utilizada
e um modelo digital de elevação (MDE). Para a bacia hidrográfica do Ribeirão Matheus,
inicialmente foram delimitadas as sub-bacias e os canais de drenagem, através da carta
topográfica e utilizando do MDE como auxílio. Após a vetorização desses dados, os mesmos
foram inseridos na ferramenta junto ao restante das informações. As classes de dissecação
vertical foram definidas a partir da equidistância das curvas de nível, sendo estas classes: < 20
m; 20 ˫ 40 m; 40 ˫ 80 m; 80 ˫ 100 m; 100 ˫ 120 m; ≥ 120 m.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da carta de Dissecação Vertical apresentada na Figura 2 foi possível observar
inicialmente que a bacia hidrográfica do Ribeirão Matheus se mostra bem diversificada quanto
a dissecação vertical dos canais.
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O setor de baixa bacia apresenta dois cursos d´água com maior expressão, sendo o
setor mais SW do Ribeirão Matheus e o Córrego Barro Branco. Este, em sua maior parte,
apresenta litologias de micaxistos pertencentes ao Grupo Araxá, com registros de classes de
dissecação vertical < 20 m, 20 ˫ 40 m , 40 ˫ 60 m e 60 ˫ 80 m. O Córrego Barro Branco se
mostra bem entalhado no relevo, já que atinge classes superiores aos 80 metros (Figura 3).
Neste setor ainda foi encontrado a classe 80 ˫ 100 m de forma pontual, com destaque a
uma drenagem tributária ao Córrego Barro Branco. Os dados disponibilizados pela CPRM
(2013) indicam que essa drenagem se insere em um contexto de falha ou fratura, o que indica
o encaixamento no relevo por parte do canal, implicando em classes mais elevadas de
dissecação vertical.
Já o setor SW do Ribeirão Matheus na baixa bacia está inserido, em sua maior parte,
sobre as rochas anfibolíticas do Complexo Abadia dos Dourados. Duas áreas se destacam por
apresentar classes de dissecação vertical mais elevadas, chegando a atingir os 100 metros. Tal
fato indica um entalhamento do canal principal, apesar das vertentes que se dirigem a ele, se
mostrarem mais suavizadas. Nas proximidades da confluência com o Rio Dourados, a classe
predominante é < 20 m.
Na média bacia os registros da dissecação vertical se mostram diferenciados frente aos
distintos contextos litológicos. Tais contextos associam-se a unidade de rochas vulcânicas
acidas, a unidade filítica e as coberturas detríticas superficiais. Os locais onde estão localizadas
as coberturas superficiais, apresentam classes de dissecação vertical mais elevadas, atingindo
os 100 metros. Embora denote valores elevados de entalhe, tais locais registram vertentes
extensas com baixa declividade, o que indica menor potencialidade a ocorrência de processos
morfogenéticos. Em virtude disso, essas coberturas com solos mais espessos são destinados ao
uso da agricultura (Figura 4).
Nos locais onde se registram as rochas vulcânicas acidas, porção SW da média bacia,
observam-se classes de dissecação vertical de < 20 m, 20 ˫ 40 m , 40 ˫ 60 m e pontualmente a
classe de 80 ˫ 100 m. Em toda essa porção os interflúvios são mais estreitos e as vertentes são
mais declivosas e curtas. Esses fatores denotam que o local esta sujeito a ocorrência a processos
morfogenéticos.
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Figura 2. Carta de Dissecação Vertical
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Já os os locais com registros de filitos, NE da média bacia, são caracterizados por classes
de dissecação vertical < 20 m, 20 ˫ 40 m, 40 ˫ 60 m. Apesar dessas classes de dissecação não
possuírem grande variação altimetrica, alguns canais fluviais, especialmente o Ribeirão da
Corte, se mostram bem encaixados em algumas porções da média bacia(Figura 5).
Nesses locais de filitos, se comparados a outras porções da bacia de estudo, possuem
um grau mais elevado a ocorrência de processos morfogenéticos. O uso do solo é geralmente
destinado a pastagem, já que essas áreas apresentam vertentes mais declivosas e curtas.
Figura 3. Córrego Barro Branco com alto
grau de entalhamento

Figura 4. Canal fluvial em área de cobertura
detrítica

Autor: Honorato, 2019
Autor: Honorato, 2019
A alta bacia do Ribeirão Matheus
apresenta as maiores classes de dissecação vertical. Essa porção está localizada sobre as rochas
Figura 5. Córrego da Corte encaixado nos
Figura 6. Canal entalhado na alta bacia
xistosas
filitos. do grupo Araxá, com algumas coberturas detríticas pontuais. A porção setentrional da
alta bacia é a que mostra os canais com maior dissecação vertical em toda a área de estudo
(Figura 6). A mesma apresenta classes mais elevadas: 40 ˫ 60 m, 60 ˫ 80 m, 80 ˫ 100 m,
atingindo cotas superiores a 120 m. A medida que se caminha para a porção meridional a
dissecação vertical dos canais sofre de uma redução, com domínio da classe amarela (20 ˫ 40
m). Apesar dessa redução, alguns locais se mostram com classes mais elevadas, que chegam
aos 100 m, estes sendo identificados como morros, derivados dos micaxistos, e porções de
cobertura detrítica.

Autor: Honorato, 2019

Autor: Honorato, 2019
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Por fim, vale o destaque ao uso da carta de Dissecação Vertical, junto a outros
documentos cartográficos, para a identificação de zonas influenciadas por controle litoestrutural e indicação de áreas com potencial ao desenvolvimento de processos morfogenéticos.
A Figura 7, exemplifica um canal tributário do Córrego Barro Branco, localizado na baixa
bacia. Tal canal encontra-se encaixado em uma falha ou fratura, fator que potencializa o
desencadeamento de processos morfogenéticos.
Figura 7. Esquema representando a relação da dissecação vertical com as falhas ou fraturas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos indicam o potencial da carta de Dissecação Vertical na
colaboração para a identificação de locais que possuem uma maior suscetibilidade ao
desencadeamento de processos morfogenéticos e a identificação de áreas com contexto litoestrutural, a partir de sua relação com o grau de entalhamento dos canais.
A bacia hidrográfica do Ribeirão Matheus apresenta uma heterogeneidade quando ao
grau de desenvolvimentos dos processos morfogenéticos. A porção setentrional da alta bacia se
apresenta com potencialidade maior a ao desencadeamento desses processos, se comparada a
outras porções da bacia, enquanto que o trecho final do Ribeirão Matheus se mostra oposto a
esse contexto, sendo menos suscetível a tais processos.
Correlacionando a carta de Dissecação Vertical a outros tipos de dados, como os
estruturais e litológicos, pode-se observar que tanto a litologia quanto a geologia estrutural da
área influem diretamente na diversificação das classes. Os setores de baixa, alta e algumas
porções da média bacia se dão em contextos de complexidade lito-estrutural. Esse fator
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contribui para que os valores de entalhamento dos canais estejam elevados nesses locais. As
coberturas detríticas estão presentes pontualmente na área de estudo. Nessas porções as classes
são elevadas, e consequentemente os canais estão bem entalhados no relevo, muito embora as
vertentes sejam suavizadas e extensas.
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Resumo: A demanda por energia elétrica tem aumentado nas últimas décadas, sobretudo, pelo
crescimento econômico dos países e pela dependência cada vez maior dos seres humanos por
aparelhos eletroeletrônicos. Paralelamente, a preocupação com o meio ambiente também tem
ganhado destaque, especialmente na busca por fontes renováveis de energia. Neste contexto, a
geração distribuída tem se destacado principalmente na área da energia solar fotovoltaica,
energia eólica e energia da biomassa. Essa última inclui o aproveitamento de resíduos de
matéria orgânica das mais diversas áreas para a produção de eletricidade, incluindo os dejetos
da suinocultura. O manejo incorreto desses dejetos pode trazer sérios problemas ao meio
ambiente. Assim, o uso de biodigestores para o tratamento desses dejetos tem se tornado cada
vez mais comum. O biogás e biofertilizante como produtos de uma fermentação anaeróbica,
provenientes dos dejetos suínos, produzida por biodigestores, podem apresentar diferentes
meios de aproveitamento energético (calor e energia elétrica), proporcionando ainda a redução
dos impactos ambientais e uma renda extra ao proprietário. Neste sentido, o presente trabalho
avaliou a qualidade do biogás produzido em um biodigestor de atividade suinícola, buscando
verificar a concentração dos principais gases constituintes do biogás, bem como a concentração
de metano no mesmo. Para isso, é analisado a concentração de amônia, gás sulfídrico, gás
carbônico e metano.

Palavras-chave: Metano. Biogás. Suinocultura.

INTRODUÇÃO
O rápido crescimento da população global causa preocupações acerca da demanda de
alimento disponível para suprir a necessidade de todas essas pessoas. Dessa forma, o setor
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agropecuário mundial sofre grande pressão em relação ao aumento da produtividade e
qualidade, considerando a redução do impacto ambiental sofrido pelo planeta.
O Brasil é destaque mundial na produção alimentícia e agropecuária, principalmente na
bovinocultura, avicultura e suinocultura. O município de Rio Verde, no estado de Goiás, tem
grande destaque no setor agropecuário, sobretudo pela produção integrada agroindustrial da
BRF (ABCS, 2016), que inclui a produção de aves e suínos.
Entretanto, isso requer uma atenção especial para a destinação dos dejetos da
suinocultura (fezes e urina), que se despejados in natura ou sem o devido tratamento, podem
gerar graves problemas ao meio ambiente (PICA; TONIELO, 2015).
Para evitar tal problema, o tratamento dos dejetos produzidos pela atividade suinícola
da região, ocorre pela adoção dos biodigestores (padrão canadense), os quais convertem dejetos
suínos em materiais menos agressivos ao meio ambiente (BLASCHEK; EZEJI; SCHEFFRAN,
2010).
O biogás e o biofertilizante são os dois produtos de um processo natural chamado de
digestão anaeróbica, que é a decomposição natural da matéria orgânica (GEHRING, 2014).
Segundo CENBIO (2000), o biogás é composto por gás metano (CH4), entre 40-80% do volume
total de gás produzido, dióxido de carbono (CO2), entre 20-40%, e outros gases como ácido
sulfídrico (H2S), nitrogênio e hidrogênio, representando cerca de 0,3-2% do total.
Segundo Costa (2006), uma das principais propriedades de um gás está relacionada a
quantidade de energia liberada na combustão completa de uma unidade de volume deste,
também conhecida como poder calorífico, ou poder de queima. De acordo com as
concentrações de metano no biogás, o poder calorífico pode variar entre 4,95 a 7,92 kWh.m-3,
sendo, portanto, viável para a produção de energia elétrica.
De acordo com Rezende (2017), a cidade de Rio Verde se destaca em relação ao
potencial energético de produção de biogás, sendo este de aproximadamente 5,4 mil TJ, valor
este que pode ser convertido a uma geração distribuída de cerca de 52 MW de potência.
Este trabalho tem como principal objetivo colaborar na busca por informações para uma
melhor compreensão da tecnologia dos biodigestores, sobretudo quanto a análise da eficiência
técnica do mesmo, visando assim uma melhor difusão da referida tecnologia no Sudoeste
Goiano, especialmente através da análise da qualidade do biogás produzido na região.

MATERIAIS E MÉTODOS
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O projeto está sendo conduzido em uma propriedade rural destinada a atividade
suinícola, localizada no município de Rio Verde. O projeto obteve total apoio do Instituto
Federal Goiano Campus Rio Verde para a obtenção do Kit de Análise de Biogás, utilizado para
quantificar os componentes do biogás. Por meio do kit, foram medidas as concentrações de
amônia, gás sulfídrico, metano e gás carbônico, principais constituintes do biogás. As coletas
foram feitas nos dias 13/09/2018 e 09/10/2018. Para obter uma análise mais confiável, algumas
análises foram feitas em formato de duplicada e outras em formato de triplicata.
O kit utilizado para as análises inclui: maleta para transporte; amostrador de biogás;
seringas coletoras; mini-orsat; reagentes (possibilitando 100 testes para cada parâmetro);
cartelas em material resistente e manual de instruções. A Tabela 1 descreve os procedimentos
utilizados para a coleta e análise do biogás, bem como de seus principais gases constituintes.
Tabela 1. Procedimentos para análise do biogás

Etapa da

Equipamento

Análise

Utilizado

Coleta do
Gás

Análise de
Amônia

Saco

O bag é conectado no ponto de coleta, após o compressor, por meio

Amostrador

da mangueira. O bag deve ser enchido e esvaziado ao menos duas

(Bag)

vezes para evitar contaminação.

Água

Adiciona-se água deionizada na cubeta de plástico. Em seguida,

Deiozinada; Pré- adiciona-se a solução Pré-Tratamento 1 que é misturada com o
Tratamento 1;

biogás. Por fim adiciona-se o restante das soluções e aguarda-se dez

Amônia Indotes

minutos para o desenvolvimento da cor da amostra e sua análise de

1, 2 e 3
Análise de
Gás
Sulfidrico

Descrição do Procedimento

Água

acordo com a tabela para amônia indicada.
A solução com água deionizada e Pré-Tratamento 1 é misturada

Deiozinada; Pré- com o gás. Em seguida a solução é transferida para a cubeta de
Tratamento 1;

vidro, onde é adicionado o restante das soluções. Após dez minutos

Sulfeto 1 e 2

a cor desenvolvida deve ser comparada com a da tabela indicada.
O bag deve ser conectado ao suporte e o gás transferido para a

Análise de

seringa de vidro. O gás é transferido para a seringa de plástico e é

Gás

Pré-Tratamento

misturado a solução. Com o suporte na posição vertical, o gás que

Carbônico

2; Mini-Orsat

está na seringa plástica deve ser transferido para a seringa de vidro.

e Metano

Ao término da transferência, observa-se na lateral do suporte a
porcentagem de CO2 e de metano.
Fonte: Autor

Para uma melhor visualização dos objetos citados na Tabela 1, todos os elementos do
kit utilizados durante as coletas e análises foram nomeados e podem ser visualizados na Figura
1. O bag refere-se ao saco amostrador utilizado para coletar o biogás; a cubeta de plástico é
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utilizada para a mistura dos reagentes líquidos; as seringas são usadas para a mistura do gás e
da substância líquida, cada seringa é indicada para uma análise específica; a cubeta de vidro é
onde se desenvolve a cor pelo método colorimétrico; e o suporte para análise de metano é usado
nas coletas e análises da porcentagem de metano e gás carbônico.

Figura 1. Elementos constituintes do Kit de Análise de Biogás.

Fonte: Autor
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizando a metodologia supracitada, as análises foram feitas em formato de triplicata.
A primeira leitura, indicada na figura 2 (a), mostrou uma concentração de 45 ppmV. A segunda
análise feita, indicada na figura 2 (b), mostrou uma concentração de 15 ppmV. A terceira
análise feita, indicada na figura 2 (c), confirmou a primeira análise, com uma concentração de
45 ppmV.

Figura 2. Análise do teor de amônia no biogás.
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(a) Amostra 1

(b) Amostra 2
Fonte: Autor

(c) Amostra 3

Nas análises de gás sulfídrico, na figura 3 (a), a concentração de gás sulfídrico ficou
superior ao limite, que é de 610 ppmV. Portanto, como sugestão fornecida pelo kit, a análise é
feita novamente, entretanto usa-se 3 ml de biogás, ao invés de 5 ml. Dessa forma, a segunda
análise foi feita, indicada na figura 3 (b), e obteve-se a concentração de 460 ppmV.
Figura 3. Análise de concentração de gás sulfídrico no biogás.

(a) Amostra 1

(b) Amostra 2
Fonte: Autor

(c) Amostra 3

Em seguida, na terceira leitura feita, indicada na figura 3 (c), obteve-se a concentração
de 460 ppmV.
Em seguida foi feita a análise de gás carbônico e metano. A análise foi feita na forma
de duplicata. Na primeira leitura, indicada na figura 4 (a), obteve-se a porcentagem de 75% de
metano e 25% de gás carbônico. Na segunda leitura feita, indicada na figura 4 (b), a
porcentagem de metano e gás carbônico foi de 80% e 20%, respectivamente. Os valores obtidos
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estão bem próximos, e se encontram dentro da variabilidade esperada das análises, que é de
aproximadamente 8%.
Figura 4. Análise do teor de metano no biogás.

(a) Amostra 1

(b) Amostra 2
Fonte: Autor

Foi feita uma adaptação para a coleta do biogás após o filtro purificador de gás
sulfídrico, para que pudéssemos analisar a eficiência dele. Portanto o biogás foi coletado e em
seguida foram feitas duas análises para a amostra coletada. Ambas as análises apresentaram
concentração de gás sulfídrico de 75 ppmV, figura 5 (a) e (b).
Figura 5. Análise da concentração de gás sulfídrico.

(a) Amostra 1

(b) Amostra 2
Fonte: Autor

Na tabela 2 está indicado um resumo das análises feitas nos dias 13/09 e 09/10.
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Tabela 2. Resumo das análises
Gases
Amônia [ppmV]
Gás Sulfídrico [ppmV]
Metano [%]
Gás Carbônico [%]
Filtro: Gás Sulfídrico
[ppmV]

Data
13/09/2018
45
15
45
610
460
460
75
80
25
20
-

175
610
70
30

09/10/2018
175
610
75
25

75

305

305

75

-

175
610
-

Fonte: Autor
Dessa forma, segundo as análises obtidas, pode-se observar que os valores de amônia e
de gás sulfídrico foram bem diferentes nos dois dias de coleta, isso pode ser explicado, segundo
Tobias (2002), pelo fato de que as características físico-químicas dos dejetos suínos apresentam
relação direta com o manejo e os aspectos alimentares aplicados aos animais. Dessa forma, a
composição dos dejetos vai variar segundo a quantidade de água usada nas instalações, tipo de
alimento, faixa etária dos animais, entre outros, afetando também a composição do biogás.
Observa-se também que o filtro de gás sulfídrico apresentou eficiência ao reduzir a
concentração do gás. Outro fator importante a ser observado é a porcentagem de metano, que
se mostra elevada tornando a utilização desse biogás eficiente para a produção de energia
elétrica.
O kit permite uma análise qualitativa do gás, permitindo que o produtor analise a
concentração dos principais componentes do biogás, bem como e eficiência do biogás, por meio
da porcentagem de metano. Com a porcentagem de metano, é possível avaliar o poder calorífico
inferior e superior do biogás, que segundo Avellar (2001) possui valores próximos de 2.338,52
kcal/kg (para poder calorífico inferior) e 3.424,29 kcal/Nm3 (para poder calorífico superior).

CONCLUSÕES
Com o auxílio do Kit de Análise de Biogás, produzido pela empresa Alfakit, observouse que o potencial energético do biogás coletado é satisfatório. Apesar do grande poder
corrosivo do biogás, devido a presença de gás sulfídrico, observa-se que o produtor não possui
problemas com seu motor, por possuir um filtro purificador, no qual sua eficiência pôde ser
analisada nesse trabalho.
As coletas e análises possibilitaram uma melhor compreensão da produção de biogás e
de sua composição, principalmente para a região Centro-Oeste do país, que possui poucas
literaturas a respeito.
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Apesar do alto custo de aquisição do biodigestor, o mesmo se faz extremamente necessário
no tratamento dos dejetos de suínos, isto porque os dejetos são altamente poluidores, podendo
prejudicar o meio ambiente de maneira significante. Além de eliminar os problemas ambientais
envolvendo os dejetos, o biogás produzido dentro dos biodigestores pode ser aproveitado na
produção de energia elétrica, reduzindo o custo do produtor com energia.

Apoio financeiro: CNPq, CAPES, FAPEG e Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde.
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Resumo: O trabalho teve como finalidade a investigação da bacia hidrográfica do Ribeirão do
Brejão a partir da cartografia morfométrica que permite uma compreensão acerca dos processos
naturais e interferências antrópicas, visto que possibilita identificar áreas de maior fragilidade
ambiental. A elaboração da Carta de Dissecação Vertical seguiu a proposta de elaboração
automática de FERREIRA et al. (2015) que permite a aquisição dos dados através do software
ArcGIS de forma rápida e precisa. Vale ressaltar que a proposta automática é integralmente
fundamentada na proposta metodológica de SPIRIDONOV (1981) e adaptações de MAURO et
al. (1991). O documento cartográfico proposto quantifica a altitude relativa entre o talvegue e
a linha de cumeada que está diretamente associado à interferência gravitacional nos processos
morfogenéticos. Desta forma, torna-se possível uma espacialização das áreas mais suscetíveis
aos processos denudativos, viabilizando um zoneamento de setores de maior fragilidade
ambiental. Com a obtenção da Carta de Dissecação Vertical e a investigação em campo, notouse que a Baixa Bacia apresenta enorme potencial morfogenético mediante ao afloramento de
blocos rochosos e feições erosivas ao longo das vertentes. Desta forma, a Baixa Bacia necessita
de maiores investigações e cuidados quanto à fragilidade ambiental para que evite problemas
mais graves no futuro.

Palavras-chave: Morfometria. Cartografia. Fragilidade ambiental.

INTRODUÇÃO
A cartografia morfométrica colabora com o planejamento ambiental diante a
capacidade de quantificar e caracterizar os elementos do relevo, propiciando uma identificação
das áreas mais suscetíveis aos processos denudativos (MACHADO; CUNHA; SATO, 2010).
Os processos morfogenéticos correspondem aos mecanismos encarregados de denudar
e esculpir o relevo. Um importante processo morfogenético é atribuído à ação das gotas da
chuva e ao escoamento superficial que possibilitam uma interação mecânica com a cobertura
superficial, esculturando significativamente as vertentes (CHRISTOFOLETTI, 1980).
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Os processos erosivos estão intimamente relacionados com o gradiente de vertente, as
litologias, a cobertura vegetal e o clima (PENTEADO, 1980). O clima é importantíssimo nos
processos morfogenéticos já que a precipitação é muito acentuada em áreas de clima tropical.
Ambientes inseridos em uma sazonalidade bem definida dispõem-se, em seus períodos
chuvosos, de um potencial morfogenético bastante ativo (TORRES; NETO; MENEZES, 2012).
Com a precipitação, tem-se a ocorrência do escoamento pluvial quando a quantia de
água precipitada é superior a capacidade de infiltração (CHRISTOFOLETTI, 1980). A
capacidade de infiltração pode ser reduzida através da impermeabilização da superfície por
conta do rompimento de agregados durante o impacto das gotas na cobertura pedológica
(TORRES; NETO; MENEZES, 2012). Com a concentração do escoamento superficial há um
ganho energético do fluxo que possibilita uma erosão atuante sobre as vertentes, propiciando a
formação de sulcos e ravinas (CHRISTOFOLETTI, 1980). Sem o tratamento adequado, as
feições erosivas são suscetíveis a constantes evoluções que intensificam ainda mais a
dificuldade de correção, como ocorrem com as voçorocas (SILVEIRA, 2017).
Em vista da interação e interdependência entre diferentes sistemas hidrográficos, temse o Ribeirão do Brejão como um notável afluente do rio Araguari. Diante a interferência
antrópica no meio ambiente, ressalta-se que há a presença de uma usina hidrelétrica no rio
Araguari, nas proximidades da área de estudo, e que foi constatado o desaparecimento de canais
e a intensificação de processos erosivos na área (RODRIGUES, 2002).
A bacia hidrográfica do Ribeirão do Brejão apresenta uma área aproximada de 73,356
km² e está posicionada no município de Nova Ponte (MG), mesorregião do Triângulo Mineiro.
Situa-se nos Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná (ROSS, 1985), sobre o
contexto geológico da Formação Serra Geral e Formação Marília, com a ocorrência de
Coberturas Detrítico-Lateríticas Coluvionares (CODEMIG, 2017). Acerca da cobertura
pedológica, na área de estudo predominam os Latossolos Amarelos Distróficos e Latossolos
Vermelhos Acriférricos, com presença de Neossolos Litólicos Distróficos mais restritos
(MOTTA et al., 2004). Quanto ao clima, caracteriza-se pelo Tropical Semi-Úmido com os
seguintes aspectos: quente ao longo do ano em que quatro a cinco meses são secos; temperatura
média anual entre 22°C a 26°C; pluviosidade média anual entre 1100 a 1750 mm (NOVAIS,
2011).
Diante a interação entre diferentes litologias, condição climática e a proximidade com
uma usina hidrelétrica, teve-se o interesse de investigar a suscetibilidade da área de estudo
quanto à vulnerabilidade ambiental através da elaboração da Carta de Dissecação Vertical
proposta por Spiridonov (1981), seguindo as recomendações técnicas de FERREIRA et al.
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(2015). Essa carta viabiliza uma compreensão acerca das áreas mais suscetíveis aos processos
morfogenéticos de interferência gravitacional, visto que quanto maior o desnível altimétrico,
maior a atração exercida pela gravidade. Assim, em áreas de alta dissecação vertical, a
ocorrência de escoamentos superficiais mais energéticos são mais frequentes até que o nível de
base seja atingido (CUNHA; MENDES; SANCHES, 2003).

MATERIAL E MÉTODOS
A Carta de Dissecação Vertical expressa a altitude relativa entre o talvegue e a linha de
cumeada, quantificando a distância vertical para cada setor de cada sub bacia (CUNHA;
MENDES; SANCHES, 2013). Esse documento cartográfico possibilita zonear as áreas de
maior suscetibilidade e fragilidade aos processos morfogenéticos pela interação gravitacional
(FERREIRA et al., 2015)
A elaboração da Carta de Dissecação Vertical seguiu a proposta automática de
FERREIRA et al. (2015) que consiste em gerar o documento cartográfico a partir do software
ArcGIS. O procedimento automático é baseado na metodologia fundamentada por
SPIRIDONOV (1981). O método automático se torna mais vantajoso diante uma melhor
rapidez ao gerar os dados morfométricos, sem que haja a interferência no resultado pela
subjetividade do pesquisador (FERREIRA et al., 2015).
Para a área de estudo, seguiram-se as orientações acerca dos dados e procedimentos
necessários para a obtenção da carta. O software adotado foi o ArcGIS 10.5 e classificaram-se
em 6 classes de dissecação vertical para cada sub bacia, em que as altitudes relativas foram
definidas como: < 20 m; 20 ˫ 40 m; 40 ˫ 60 m; 60 ˫ 80 m; 80 ˫ 100 m; ≥ 100 m.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após gerar todas as classes para a área de estudo foi possível obter uma carta que
espacializa o grau de entalhamento ao longo de toda a bacia. Com o resultado, pôde perceber
uma certa heterogeneidade das classes obtidas para a dissecação vertical, em que a Alta Bacia
apresenta classes de menor grau de entalhamento quando comparado a Baixa Bacia (Figura 1).
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Figura 1. Carta de Dissecação Vertical da área de estudo.
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Um comportamento bastante interessante pode ser identificado ao comparar as classes
nas porções sudeste e noroeste. As porções a sudeste, ao longo da vertente esquerda do canal
principal, apresentam graus de entalhamento mais elevados com o predomínio de ocorrência de
classes de 60├ 80 m e 80├ 100 m, casos ainda de superiores a 100 metros. Por outro lado, as
sub bacias posicionadas, sobretudo, a noroeste apresentam o domínio de classes mais reduzidas
de entalhamento, como de valores de 40├ 60 m. Vale ressaltar que, a partir da carta, foi possível
notar a presença constante de classe muito alta, neste caso superior a 100 m, para a Baixa Bacia,
como pode ser visto a sudoeste na Figura 1.
Para a Alta Bacia, obtiveram-se o predomínio de altitudes relativas máximas de 40├
60 m. Associado a essas classes, perceberam-se reduzidos graus de entalhamento diante
vertentes com longos comprimentos de rampa, favorecendo o intenso uso da agricultura. O
grande comprimento da vertente e altitudes relativas não muito significativas propiciam uma
restrita inclinação da vertente e favorece a condição de ambiente acumulador de água em que a
infiltração é superior ao escoamento, com presença de buritizais por exemplo. Assim, tem-se
para esta porção da área de estudo uma baixa vulnerabilidade aos processos morfogenéticos e,
por tanto, não foram evidenciadas feições erosivas lineares em campo (Figura 2).

Figura 2. Relação entre a dissecação vertical morfometria e as condições reais para a Alta
Bacia: a) Recorte da área registrada com os graus de entalhamento identificados, ocorrência das
classes 20├ 40 e 40├ 60 m (amarelo e laranja); b) extensa rampa associada ao intenso uso
agrícola; c) setor com alto potencial acumulativo de água, comportando os buritizais, com
reduzido entalhe da drenagem.

Autor: Silva (2019).
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Para a Média Bacia, identificaram-se a ocorrência de altitudes relativas de até 100
metros. Comparando este setor com o anterior, notou-se um maior entalhamento de vale diante
a presença de vertentes com rampas não tão extensas, porém possibilitado ainda o uso de
técnicas agrícolas. O médio comprimento de rampa associado a altitudes relativas muito mais
significativas possibilitaram um ganho na inclinação da vertente e, portanto, promovendo uma
maior potencialidade ao escoamento de água e aos processos gravitacionais. Assim, este setor
apresenta canais fluviais de maior vazão e mais entalhados que o anterior, capazes de
transportar frações maiores. Com isso, evidencia-se que a Média Bacia apresenta significativa
vulnerabilidade aos processos morfogenéticos, visto que em algumas áreas deste setor foram
identificadas o uso de terraceamento agrícola, que objetivam minimizar a energia do
escoamento superficial (Figura 3).

Figura 3. Relação entre a morfometria e as condições reais para a Média Bacia: a) ocorrência
de grau de entalhamento de até 100 m, em marrom; b) significativo comprimento de rampa
associada ao uso agrícola; c) leito do canal principal com entalhamento superior ao registrado
na alta bacia.

Autor: Silva (2019).
Para a Baixa Bacia, obtiveram-se frequentes classes de altitudes relativas superiores a
100 metros. Assim, notaram-se a presença de vales bem entalhados, a ausência de atividades
agrícolas em virtude dos processos morfogenético bastante atuantes, visto que há a constante
exposição de blocos rochosos. Menores comprimentos de rampa associados a altitudes relativas
muito significativas propiciaram um acentuado gradiente de vertente e, portanto, promovendo
uma alta potencialidade ao escoamento de água e aos processos gravitacionais, tendo para esta
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área a ocorrência de sulcos e outras feições erosivas, sobretudo, às margens das estradas. A
baixa infiltração neste setor promove a presença de canais fluviais e pluviais competentes,
refletindo em vales bem entalhados devido ao alto potencial de escoamento. Assim, pode-se
afirmar que a Baixa Bacia apresenta alta vulnerabilidade aos processos morfogenéticos que
podem ser facilmente associados com as feições erosivas vistas em campo (Figura 4).

Figura 4. Relação entre a morfometria e as condições reais para a Baixa Bacia: a) ocorrência
de classes superiores a 100 m (em preto); b) exposição de blocos rochosos ao longo da vertente;
c) canal fluvial bastante energético com forte potencial de entalhamento, pode-se notar a
fragilidade erosiva das margens do canal mediante a velocidade do fluxo.

Fonte: Silva (2019).
CONCLUSÕES
Com a elaboração da Carta de Dissecação Vertical e a coleta de informação em campo,
notaram-se comportamentos bem distintos ao longo de toda a área de estudo. Para o setor da
Baixa Bacia, tem-se uma área mais suscetível aos processos morfogenéticos e, por tanto, mais
vulnerável a degradação da cobertura superficial. Assim, assume-se que este setor necessita de
mais estudos e uma maior atenção quanto ao planejamento ambiental, visto que quanto mais
tardio a correção de feições erosivas maior a dificuldade em recuperar os danos ambientais.

Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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Resumo: O mundo tem experimentado uma crescente demanda por energia elétrica, e
naturalmente, um aumento da pressão pela busca por fontes alternativas e renováveis de energia
elétrica. De fato, isso tem sido verificado nos diferentes setores da economia. No setor
agropecuário não tem sido diferente, o qual necessita de uma grande demanda energética, e em
contrapartida, procuram uma redução dos custos da produção, sobretudo aqueles atrelados a
energia elétrica. Se tratando da avicultura, com uma cadeia de produção que se estrutura pela
criação em grande escala, utilizando grandes galpões que contam com diversos equipamentos
eletroeletrônicos, que visa a manutenção da qualidade do produto e o bem-estar animal no
processo produtivo. Destaca-se que estes equipamentos demandam grande quantidade de
energia, elevando consideravelmente os custos da produção, reduzindo substancialmente a
margem de lucro dos produtores. Neste sentido, a energia solar fotovoltaica se mostra como
uma alternativa energética renovável de grande potencial para o setor. Apesar das vantagens
desta fonte, a realização de estudos de viabilidade técnica-econômica é muito importante para
o dimensionamento eficiente do sistema. Diante do exposto, o presente trabalho, que busca
viabilizar, por meio de estudos computacionais a implantação de placas solar fotovoltaicas nos
aviários da região centro-oeste brasileiro, devido ao elevado potencial de radiação solar
disponível na região. Os estudos foram conduzidos o programa HOMER, o qual possibilita a
realização de estudos de viabilidade técnico-econômica. Os resultados obtidos demonstram o
grande potencial do uso de energia solar fotovoltaica na cadeia produtiva de aviários.

Palavras-chave: HOMER. Irradiação. Aviários.

INTRODUÇÃO
As questões ambientais têm ganhado ênfase, principalmente nos assuntos relacionados
a matriz energética, intensificando a produção de energia elétrica baseadas em fontes limpas e
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renováveis. O rápido crescimento no Setor de Energia, foi impulsionado por vários fatores,
incluindo a melhoria no custo-benefício das renováveis (ALVES, 2017).
De acordo com Baptista (2006), o Brasil passou em 2001 por um racionamento de
energia elétrica e a partir deste evento, muitos consumidores perceberam a necessidade de
reduzir seu consumo de energia elétrica.
Na região Centro-oeste do Brasil, cuja a economia está voltada às atividades rurais, a
implantação de tecnologias renováveis tem se tornado algo fundamental e natural. A avicultura
e a suinocultura no Brasil são as atividades de maior industrialização e figuram entre as de
maior interesse econômico (COLUNA, 2016). Tornando tais atividades, precursoras ao
aprimoramento de tecnologias renováveis.
Na avicultura, para um bom manejo dos animais (ambientes propícios para
desenvolvimento do animal), é necessário um grande consumo de eletricidade, contudo,
Nascimento (2011) afirma que sistemas de geração de energia elétrica movidos a fontes
renováveis locais podem proporcionar uma melhoria na rentabilidade da atividade avícola.
Neste caso, destaca-se a solar fotovoltaica, sendo esta, uma das principais formas de
compensação de energia, no qual o consumidor consegue arcar com os custos de implantação
ao longo da atividade produtora. Segundo Arcano (2018), o período de recuperação de um
investimento consiste na identificação do prazo em que o montante do dispêndio de capital
efetuado seja recuperado por meio dos fluxos líquidos de caixa gerados pelo investimento.
Embora a energia solar fotovoltaica (PV) esteja em franca expansão, ela ainda é uma
matriz relativamente cara, e de baixa eficiência. Surge então, a necessidade de realizar estudos
de viabilidade técnica e econômica, afim de tornar tecnologia PV uma fonte de energia rentável.
Assim nosso objetivo é realizar análises computacionais por meio do software Homer,
e verificar a viabilidade de implantação da tecnologia no Centro-Oeste brasileiro, com o intuito
de buscar um melhor aproveitamento energético para os produtores rurais que já utilizam ou
pretendem usufruir dessa tecnologia. Para tanto, serão considerados os seguintes parâmetros:
análise dos fatores de instalação e eficiência do equipamento; dimensionamento e delineamento
de sistemas fotovoltaicos ligados à rede; avaliação da inclinação e azimute com base na região
de Rio Verde – GO e condições estruturais em relação a radiação solar; eficiência do sistema
FV com relação a temperatura.
MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente foi proposto compreender a teoria em relação às atividades que serão
executadas, compreendendo a atividade avícola, bem como característica elétricas e de
carregamento do sistema analisado (tensão, corrente, potência nominal, curva de carga, e
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utilização da energia elétrica), avaliando ainda a implantação do sistema autônomo ou ligados
à rede, onde os requisitos estarão voltados a demanda de animais por granja.
Com o auxílio do software, Google Earth PRO, foi buscada uma propriedade com
potencial de implantação do sistema PV no entorno do município de Rio Verde - GO, cuja a
mesma foi selecionada de acordo com um número considerados de galpões instalados, tendo
como consequência uma alta demanda energética. Considera-se também a localização da
propriedade, sobre efeito da determinação de dados longitudinais e latitudinais para fins de
instalações dos equipamentos.
O cálculo do melhor ângulo para instalação do painel solar nas propriedades foi
determinado para fins de rendimento em relação à irradiação solar. Sendo esta medida em
Wh.m-2, utilizando a plataforma do CRESESB (Centro de Referência para energia Solar e
Eólica) onde possui guias para informações do potencial solar para quaisquer pontos no globo
terrestre, sendo solicitado a localização da propriedade em questão. Será abordado no presente
trabalho tabelas e gráficos que esbocem a média da irradiação solar diária de acordo com as
estações meteorológicas próximas ao determinado ponto de estudo.
Na sequência determinou-se a relação de materiais para instalação do sistema, em que
é proposto um levantamento de área para implantação do modelo, onde as atribuições de
instalação são voltadas para a demanda energética da propriedade estudada. Ressalva-se que
nesse caso, será listado materiais e verificado a questão de valores com a literatura.
Em seguida foi utilizado o Software Homer (Hybrid Optimization Model for Electric
Renewables), onde segundo Freitas (2008), simula sistemas ligados à rede, autônomos ou
híbridos, combinando diferentes tipos de geração, eólica, biogás, microturbinas, etc.
O uso de simuladores, leva em consideração em suas análises, tanto as questões técnicas,
as variáveis que interferem na produção de energia, com destaque para: temperatura dos
módulos FV, irradiação solar, orientação e inclinação do arranjo FV, entre outros.
Os resultados dos estudos permitem avaliar a possibilidade da instalação do sistema
fotovoltaico nessas granjas, sendo esta de suma importância quanto à utilização da referida
tecnologia pelas demais granjas da região, favorecendo assim a disseminação da referida
tecnologia, caso os resultados sejam positivos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o auxílio do software google Earth PRO, foi identificado um produtor em potencial
para implantação da tecnologia fotovoltaica, localizado entre os municípios de Rio Verde – GO
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e Aparecida do Rio Doce - GO. A propriedade contém 5 galpões aviários, o que favoreceu a
escolha devida à necessidade de uma alta demanda energética.
Considerando a localidade da propriedade, o georreferenciamento de uma possível
instalação dos sistemas PV, influência na angulação da placa e auxilia na determinação do
índice de irradiação solar do local, visando a melhor eficiência do sistema. Logo, este último
foi determinado através da plataforma do CRESESB que informa a incidência solar. Neste
sentido, foi estudada uma propriedade localizada entre os municípios citados com coordenadas:
Latitude: 18,236435° S e Longitude: 51,112706° O.
A tabela 1, extraída da plataforma do CRESESB, destaca a irradiação solar, sendo esta
apresentada mensalmente, além de uma média anual, considerando 3 estações próximas ao
ponto informado. Estes dados podem ser visualizados graficamente na Figura 1.

Tabela 1. Irradiação Solar diária média mensal, de acordo com coordenadas geográficas
adotadas.
Irradiação Solar diária média mensal [kWh/m².dia]
Município UF Latitude Longitude
Jan
[º]
[º]
Aparecida
do Rio GO 18,201° S 51,149° O 5,56
Doce

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez Média

5,69

5,24

5,02

4,55

4,30

4,48

5,42

5,26

5,41

5,56

5,73

5,18

Rio Verde GO 18,201° S 51,049° O 5,54

5,67

5,20

5,01

4,57

4,34

4,51

5,45

5,27

5,42

5,56

5,73

5,19

Aparecida
do Rio GO 18,301° S 51,149° O 5,54
Doce

5,68

5,26

5,03

4,54

4,30

4,48

5,42

5,23

5,45

5,61

5,75

5,19

Fonte: CRESESB.

Observa-se que as estações meteorológicas presente na tabela 1 seguem um padrão na
questão de irradiação solar, devido o fato da latitude e longitude das mesmas se encontrarem
georreferenciados em coordenadas próximas. Diante do exposto, será adotada a estação de Rio
Verde, com o intuito de parametrizar dados de irradiação diária para a grandes quantidades de
granjas nas redondezas do município.

Figura 1. Irradiação Solar diária média mensal correlacionando as estações meteorológicas
próximas as coordenadas estabelecidas.
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Irradiação Solar Diária - kWh/m².dia

Média Mensal
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
Jan

Fev
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Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Meses
Aparecida do Rio Doce - GO

Rio Verde - GO

Aparecida do Rio Doce - GO

Fonte: CRESESB

Para critérios de implantação de um sistema PV em granjas aviárias, será adotado
materiais necessários para uma produção de 500 kWp. Ressalva-se que na presente propriedade
de estudo, verificou-se a quantidade de 5 galpões, sendo assim, adota-se cerca de 100 kWp
aproximadamente para cada, visando-se o suprimento da demanda do caso em questão.
Diante do exposto, a tabela 2 foi desenvolvida visando uma listagem de materiais
necessários para atender a demanda do caso estudado. Os valores em real de cada equipamento
listado, foram estabelecidos de acordo com o trabalho de Dassi et al. (2015).

Tabela 2. Lista de materiais para instalação de um sistema fotovoltaico de 500 kWp.
Materiais
Painel solar

Quantidade

Valor Unitário

Valor total

400

R$

750,00

R$

300.000,00

5

R$

15.619,88

R$

78.099,40

400

R$

120,00

R$

48.000,00

Painel de proteção e distribuição de energia
fotovoltaica

1

R$

9.200,00

R$

9.200,00

Instalações elétricas das placas fotovoltaicas

1

R$

62.000,00

R$

62.000,00

Projeto Elétrico

1

R$

28.000,00

R$

28.000,00

R$

525.299,40

Inversor (Potência de 20,0 kW)
Suporte de fixação de painéis

TOTAL

Fonte: Autor
A Figura 2 apresenta o resultado irradiação solar inseridos no aplicativo computacional
HOMER. Esta figura mostra a irradiação solar ao longo do dia para o ano de 2019. Observa-se
na figura, que as regiões com as cores amareladas equivalem ao horário de maior incidência
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solar direta sobre as placas, com máximo em torno das 12h. Ainda segundo os dados de
simulação do aplicativo, a média de incidência direta de irradiação solar foi de 4,343 horas/dia.
Verificando a insolação mínima diária, o presente valor obtido diante da simulação no software
é considerado baixo, uma vez que a captação solar pode ser melhorada com a instalação de
sistemas Tracking (Rastreamento da radiação solar).

Figura 2. Análise Colorimétrica de Incidência solar para a estação meteorológica de Rio Verde
- GO

Fonte: Software Homer 2.68.

A partir da simulação, também foi possível obter os resultados de aproveitamento do
sistema, que considerando a capacidade avaliada de 500 kWp, o software forneceu um
aproveitamento do fator de capacidade de 18,1%, resultando em uma produção anual de energia
elétrica de 790.921 kWh.ano-1. Assim como mostra a Tabela 3.

Figura 3. Simulação de resultados PV.
QUANTIDADE

VALOR UNIDADE

Capacidade Avaliada

500

kW

Fator de capacidade

18.1
790,921

kWh/ano

Produção Total

%

Fonte: Software Homer 2.68.

Considerando que em um ano, a produção estimada de 790.921 kWh e o custo da tarifa
rural equivalente a R$ 0,42/ kW, o payback da implantação do sistema PV é igual a 8 anos com
produção contínua, como mostra na Tabela 4. Os acréscimos podem variar de acordo com o
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consumo e manutenções realizadas ao longo do ano nos equipamentos e o desconto varia de
acordo com as condições impostas para aproveitamento das placas solares.

Tabela 4. TRI (Tempo de retorno Financeiro).
Ano

Valor de
Investimento

Acréscimo

1
2
3
4
5
6
7
8

R$ 525.299,40
R$ 525.299,40
R$ 439.616,08
R$ 353.932,76
R$ 268.249,44
R$ 182.566,12
R$ 96.882,80
R$ 11.199,48

R$
R$ 246.503,50
R$ 246.503,50
R$ 246.503,50
R$ 246.503,50
R$ 246.503,50
R$ 246.503,50
R$ 246.503,50

Desconto

Valor total

R$
-R$ 332.186,82
-R$ 332.186,82
-R$ 332.186,82
-R$ 332.186,82
-R$ 332.186,82
-R$ 332.186,82
-R$ 332.186,82

R$ 525.299,40
R$ 439.616,08
R$ 353.932,76
R$ 268.249,44
R$ 182.566,12
R$ 96.882,80
R$ 11.199,48
-R$ 74.483,84

Fonte: Autor.

CONCLUSÕES
O presente trabalho avaliou uma série de quesitos que compõem um projeto de
utilização de tecnologia solar fotovoltaica. Perante as análises computacionais, observou-se
uma variedade de critérios que influenciam no resultado final da viabilidade financeira da
implantação do sistema PV em aviários. Embora esta seja uma tecnologia que vem
acompanhando o mercado agropecuário, é necessário evidenciar todos os itens de instalação e
gastos para projetar tal sistema.
Hoje, observando o cenário energético e econômico, a tecnologia PV, apresenta-se
promissora para a região centro-oeste Brasileiro e seu meio produtivo, portanto, pesquisas e
trabalhos científicos, mostram-se importantes para a visibilidade do presente meio alternativo.

Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), ao CAPES e ao IF Goiano.
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VARIAÇÃO DO TAMANHO DAS COPAS DAS ÁRVORES DE CITRIODORA NUM
SISTEMA SILVIPASTORIL COM APLICAÇÃO DE ÁGUA RESIDUÁRIA DE
SUINOCULTURA
Ivanilson Bento Leite1*, Lorena Carla Adorno2, Mariana C. Silva3, José Geraldo Mageste4
1

Graduando em Engenharia Ambiental da Univ. Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG.
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Introdução: Os sistemas silvipastoris (SSP) são uma modalidade dos sistemas agroflorestais
onde técnicas de produção integram animais, plantas forrageiras e árvores em uma mesma área,
permitindo uma maior diversidade e sustentabilidade de uso da terra. O estudo objetivou-se a
avaliar o tamanho das copas das árvores de Corymbia citriodora, num sistema silvipastoril, de
4 anos de idade, instalado na Fazenda Bonsucesso, em Uberlândia, Minas Gerais. Material e
métodos: O experimento foi realizado em blocos casualizados constituídos de filas simples e
duplas de corymbia, sendo o espaçamento entre filas de 15 m, a distância entre filas duplas de
3,3 m, distância das árvores dentro da mesma linha de 2 m, onde foram realizados tratamentos
a partir da aplicação da água residuária de suinocultura em 5 doses de 0, 200, 400, 600 e 800
m³.ha-1.ano-1. Resultados e discussão: Os resultados obtidos indicam que não houve diferença
de tamanho, estatisticamente, para filas simples em resposta às doses de água residuária de
suinocultura (ARS), no entanto, houve diferença estatística entre o tamanho das copas em filas
simples em relação as filas duplas com maiores médias de área da copa de Corymbia citriodora.
Conclusões: Aos 4 anos de idade, as árvores de citriodora em filas duplas diferiram
estatisticamente em relação às filas simples aplicando as mesmas doses de ARS, uma vez que
proporcionaram um tamanho médio de copa maior do que o dobro das filas simples. A dose
que proporcionou maior tamanho de copas, aos 4 anos de idade foi de 520 m3 ha-1 ano.
Palavras-chave: Sistemas silvipastoris, Corymbia citriodora. Água residuária de suinocultura.
Componente Florestal.
Apoio financeiro: Os autores agradecem à FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais; Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Fazenda Bonsucesso –
Uberlândia – MG.
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TRATAMENTO DE
EFLUENTES

INTERAÇÃO BOLHA-PARTÍCULA NO PROCESSO DE FLOTAÇÃO POR AR
DISSOLVIDO APLICADO A EFLUENTES COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE
SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS
Ana G. T. Alves1*, Janna N. S. Castro 1, Elaine A.M. Ribeiro 2, Sheila C. Canobre3, Fábio A.
do Amaral3
1

Graduandos em Engenharia Ambiental, ICIAG, Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia/MG
3
Docente da Escola Técnica de Saúde, ESTES, Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia/MG
4
Docentes do Instituto de Química, IQUFU, Universidade Federal de Uberlândia,
Uberlândia/MG
*e-mail de contato: anagbariela_tome@hotmail.com

Resumo: O presente trabalho utilizou efluentes com diferentes concentrações de sólidos
suspensos totais, estes são: efluente da produção de biodiesel e solução de água com saibro,
para o tratamento físico-químico com posterior separação sólido-líquido por flotação por ar
dissolvido (FAD). O processo de coagulação foi realizado com tanino catiônico (TC) e,
posteriormente, a interação bolha-partícula foi avaliada no processo de FAD a partir dos
parâmetros de velocidade de ascensão e características dos flocos formados. O tratamento do
efluente de Biodiesel, caracterizado pela elevada concentração de sólidos suspensos, com
tanino catiônico promoveu uma coagulação através do mecanismo por formação de
pontes/varredura com formação de flocos expansivos e na posterior separação do lodo com
FAD foi verificada uma interação bolha-partícula por “entrapment ou aprisionamento”. O
efluente de biodiesel tratado apresentou remoção de turbidez de 98,47% e tempo de ascensão
das micro-bolhas de 1,39 s. Já para a água com saibro, de baixa concentração de sólidos
suspensos, tratada com tanino catiônico houve coagulação por neutralização de
cargas/varredura, com formação de flocos de características compactas, com interação bolhapartícula pelo mecanismo “attachment ou de ligação/interação”. A água com saibro tratada, a
remoção de turbidez foi de 97,42% e tempo de ascensão de 1,15 s. Sendo assim, foi sugerido
mecanismos de interação bolha-partícula, “entrapment” ou “attachment”, entretanto, são
necessários estudos adicionais com imagens de alta resolução a fim de estudar o comportamento
de interação bolha-partícula.

Palavras-chave: tratamento físico-químico, tanino, FAD.
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INTRODUÇÃO
O

tratamento

físico-químico

de

efluente

industrial

é

comumente

feito

por

coagulação/floculação seguido de uma etapa de separação sólido-líquido, que pode ser feito por
sedimentação, flotação ou filtração. O tratamento pode ser complementado por um processo de
polimento por adsorção com carvão ativado ou adoção de lagoas de estabilização (MENEZES,
2005).
Sendo assim, a flotação é o processo de separação de misturas que ocorre pela introdução de
bolhas de ar no meio de dispersão. A característica de maior distinção deste com relação a
outros métodos de separação sólido-líquido é que ele representa o inverso do que ocorreria
espontaneamente: a sedimentação das partículas. A ocorrência desse fenômeno se deve à tensão
superficial do meio de dispersão e ao ângulo de contato formado entre as bolhas e as partículas
no ato da aderência das partículas às bolhas. O resultado desse processo é a formação de uma
espécie de “espuma”, lodo de flotação, que no caso de misturas sólido-líquido é rico em sólidos
(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).
Além disso, o processo de flotação surge como alternativa para o tratamento de águas que
apresentam dificuldades de serem tratadas pelo processo de sedimentação, como as águas com
partículas de baixa densidade que possuam tendência natural para flutuar, águas ricas em
nutrientes, cor elevada, baixa turbidez e alcalinidade, e águas turvas com baixo conteúdo
orgânico, que ao serem submetidas ao tratamento químico utilizando produtos normalmente
empregados para coagulação (coagulantes inorgânicos), produzem flocos com baixa
velocidade de sedimentação (GREGORY, 1997).
No tratamento de efluentes, a maior parte das partículas dispersas são sólidos
constituídos de partículas polares que foram recobertas e aglomeradas por moléculas polares
ou polímeros com carga, gerando assim uma estrutura (floco) também polar, o que teoricamente
dificulta a remoção dessas partículas pela FAD convencional (sem uso de auxiliares) com base
nas propriedades e mecanismo descritos na flotação de minério. No entanto, experimentalmente
a aplicação da flotação nessas condições ocorre e tem sido relatada por vários pesquisadores
como na clarificação de águas que apresentam elevada turbidez (REALI, 2003).
LIU, 2010, ao estudar efluentes contaminados por corantes, demonstrou que um
tratamento associado de coagulação e flotação com microbolhas reduziu a necessidade de pré-
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tratamento no efluente e as dosagens dos reagentes empregados promovendo também um
aumento da biodegradabilidade (LIU, 2010).
No auxílio do tratamento de efluente de refinaria de petróleo em Portugal, através da
otimização do processo de coagulação-floculação seguida de flotação para remoção de matéria
orgânica, óleos e graxas até uma faixa aceitável para aplicação de tratamento biológico
aeróbico, relatando que o pH é fator determinante para boa atuação dos coagulantes e
floculantes (SANTOS, 2012).
Além disso, as características do lodo gerado após o processo de FAD, segundo Leite
(2016), sugerem a ocorrência de mecanismos diferentes de interação bolha-partícula, esta
diferenciação pode ter origem na composição dos efluentes que geram flocos no processo de
coagulação/floculação que influenciam na atuação das bolhas de ar da flotação. Estes
mecanismos de interação foram propostos por Gochin (1983) e Hendricks (2010) que são:
Entrapment (aprisionamento/acoplamento) o qual a estrutura do floco grande e aberto acomoda
a nuvem de bolhas de ar injetadas, e Attachment (ligação) o qual as bolhas interagem/ligam
com a superfície de um pequeno floco em um processo de adsorção, a Figura 1 ilustra os
mecanismos de interação.
Essa diferenciação de comportamento pode ter origem na composição dos efluentes, que
influencia na formação de flocos no processo de coagulação, por serem de características
distintas, ou seja, o efluente de biodiesel possui alta concentração de sólidos suspensos totais
(SST), enquanto a água com saibro possui baixa concentração de SST, fator que pode ter
influenciado amplamente na atuação das bolhas de ar da flotação.
Figura 1. Esquema representativo dos mecanismos de interação bolha-partícula (B-P) por: a)
Entrapment e b) Attachment.

Fonte: LEITE, 2016.
Sendo assim, a proposta deste trabalho foi investigar a eficiência da FAD em dois
efluentes distintos, estes são: biodiesel que possui alta concentração de sólidos suspensos totais
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(SST) e água com saibro contendo baixa concentração de SST, a fim de estabelecer parâmetros
que auxiliem no estudo das interações bolha-partícula

MATERIAL E MÉTODOS
A separação sólido-líquido por meio da flotação por ar dissolvido foi realizada após o
processo de coagulação prévia utilizando o coagulante tanino SG por meio de um compressor
de ar ligado a uma câmara de pressurização, na qual a água foi saturada durante 20 minutos
sobre uma pressão de 5 kgf/cm² e injetada ao efluente na proporção 20%/80% (água
saturada/efluente), já com os coágulos estáveis. Em seguida, a turbidez do efluente tratado foi
determinada. Durante a aplicação das microbolhas ao efluente tratado, o tempo de ascensão dos
flocos foi mensurado e o lodo gerado foi registrado fotograficamente. A Figura 2 representa de
forma esquemática o método utilizado para realização da FAD. Por fim, a mistura água e saibro
foi preparada de forma que a turbidez inicial foi em torno de 60 NTU e do efluente de produção
de biodiesel foi de 1100 NTU.

Figura 2. Representação esquemática do ensaio de Flotação por Ar Dissolvido (FAD).

Fonte: A autora

A eficiência de remoção de turbidez foi calculada por meio do valor da turbidez inicial,
sendo próximo a 1100 NTU para o efluente de biodiesel e 60 NTU (pré-estabelecido) para a
água com saibro, conforme Equação 1:

Os valores da remoção de turbidez do efluente foi calculada a partir da Equação 1:
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𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 (%) = (

𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Eq. 1

) ∗ 100

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com objetivo de avaliar se a forma dos flocos gerados após o tratamento químico de
ambos os efluentes (Biodiesel e Saibro) influenciaria no mecanismo de captura bolha-partícula,
foi observado e registrado fotograficamente os flocos formados após a coagulação. Na Figura
3 são mostradas fotos ilustrativas do efluente de biodiesel tratado com coagulante tanino
catiônico.

Figura 3. Efluente da produção de biodiesel: a) após a coagulação com Tanino catiônico b)
após separação sólido-líquido por FAD.

a)

b)
Fonte: A autora.

A Figura 3a mostra a formação de flocos volumosos e expansivos, que assemelham-se
aos flocos formados no tratamento de efluente industrial, observado por Thompson (2013) e
Leite (2016), concordantes com a ocorrência de mecanismo de coagulação de varredura e
formação de pontes entre partículas. Uma vez que o coagulante tanino é um biopolímero de
cadeia grande, atuar em um efluente com elevada concentração de sólidos fez com que em uma
mesma molécula do coagulante fosse arrastado (varredura) ou aderisse (formando pontes) uma
quantidade muito maior de sólidos, pois os mesmos ocupam a maior parte do volume do frasco
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no jar test, resultando assim em flocos abertos, volumosos, grandes e expansivos (LEITE,
2016).
Assim, o efluente da produção de biodiesel, caracterizado pela elevada concentração de
sólidos suspensos, explica a formação de flocos expansivos e, posterior separação por FAD
com interação bolha-partícula por entrapment. Já para a água com saibro, os flocos formados
possuíam características compactas, assim como indicado na Figura 4, dessa forma, supõe-se
que uma molécula do coagulante se conformou em torno do sólido de forma mais efetiva
(neutralizando mais efetivamente a carga), incorporando a sua estrutura (varredura) uma
quantidade menor de sólidos devido aos mesmos estarem mais distantes e serem menos
numerosos no volume do efluente, resultando assim em flocos de baixo volume, fechados e
pequenos (LEITE, 2016).

Figura 4. Foto ilustrativa da água com saibro: a) flocos formados na água com saibro após
coagulação com Tanino; b) após separação sólido-líquido por FAD.

a)

b)
Fonte: A autora.

A forma do lodo final gerado na superfície do jarro de flotação sugere a ocorrência de
mecanismos diferentes de interação bolha-partícula, uma vez que formaram um produto final
(lodo) de características diferentes, mesmo com aplicação de uma mesma metodologia de
tratamento.
Desta forma, é possível inferir que a característica do efluente utilizado interfere no
mecanismo bolha-partícula, portanto, interfere na característica do lodo gerado, ou seja, mais
denso ou não. Além disso, outro fator é a velocidade de ascensão dos flocos, sendo que para o
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efluente de biodiesel os flocos levam em média 1,39 s para ascenderem, já para os flocos da
água com saibro levam em média 1,15 s.
Para o efluente da produção de biodiesel houve uma remoção de turbidez de 98,47% e
tempo de ascensão das micro-bolhas de 1,39 s, já para a água com saibro a remoção de turbidez
foi de 97,42% e tempo de ascensão das micro-bolhas de 1,15 s.
Além disso, para o efluente da produção de biodiesel, houve a formação de flocos
expansivos, maiores e mais abertos, os quais geraram uma zona mais favorável ao
acomodamento de microbolhas de ar do que a ocorrência de uma interação superficial. Já para
a água com saibro, houve a formação de flocos menores e mais compactos, os quais geraram
uma zona menos favorável ao acomodamento de microbolhas de ar (LEITE 2016).
Para o Efluente de Biodiesel, o processo de acoplamento de bolhas de ar na estrutura do
sólido sugere a ocorrência do mecanismo de interação B-P denominado de entrapment
(aprisionamento), no qual as bolhas são aprisionadas no interior dos flocos volumosos
(GOCHIN, 1983 e HENDRICKS, 2010).
No entanto, para que essas estruturas maiores e mais densas ascendessem para a
superfície foi necessário o acoplamento de uma quantidade numerosa de bolhas para redução
da densidade do complexo e que houvesse assim, a possibilidade da remoção dos flocos do
meio para a superfície, justificando a ascensão mais lenta.
Já para a água com Saibro, o processo de acoplamento de bolhas de ar na estrutura do
sólido sugere a ocorrência do mecanismo de interação B-P denominado de attachment, no qual
as bolhas interagem/ligam com a superfície de um pequeno floco em um processo de adsorção.
Neste caso, a quantidade de microbolhas ligadas promoveram maior velocidade de ascensão
quando comparado à velocidade de ascensão dos coágulos de efluente de biodiesel.
Dessa maneira, a próxima etapa de experimentos será a utilização de uma câmera de
alta resolução a fim de avaliar quais dos mecanismos de interação bolha-partícula prevalecem
nos sistemas e o comportamento dos mesmos. Além disso, carece mais estudos comparativos
entre diferentes tipos de efluentes afim de estabelecer o sistema de interação bolha-partícula e
sua influência no tratamento de efluentes.

Apoio financeiro: Os autores agradecem à FAPEMIG (processos APQ-02249-14 e APQ03219), CNPq (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil
(CAPES), Rede Mineira e Universidade Federal de Uberlândia.
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CONCLUSÕES
A separação sólido-líquido por meio da flotação por ar dissolvido envolve mecanismos
de interação bolha-partícula que varia de acordo com a característica do efluente utilizado,
principalmente quanto à concentração de sólidos suspensos totais. No efluente de biodiesel
tratado (elevada concentração de sólidos suspensos) com tanino catiônico foi verificada uma
remoção de turbidez de 98,47% e tempo de ascensão das micro-bolhas de 1,39s com coagulação
que ocorreu com formação de flocos expansivos e, posterior separação do lodo por FAD
sugerindo o mecanismo de interação por entrapment. Já para a água com saibro tratada (baixa
concentração de sólidos) com tanino, a remoção de turbidez foi de 97,42% e tempo de ascensão
de 1,15s, cuja coagulação ocorreu por neutralização de cargas/varredura e formação de flocos
de características compactas. Neste caso, a separação do lodo por FAD sugere interação bolhapartícula pelo mecanismo “attachment ou de ligação/interação”. Entretanto, são necessários
estudos adicionais, que é a próxima etapa do trabalho, com imagens de alta resolução a fim de
avaliar o comportamento de interação de bolha-partícula.
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Resumo: Os altos níveis de contaminação de ureia nos corpos hídricos podem causar
eutrofização em ambientes aquáticos, o qual promove desequilíbrio ecológico, diminuição de
espécies aquáticas e disseminação de doenças. Métodos alternativos estão sendo utilizados para
a remoção de compostos nitrogenados em efluentes, como é o caso do uso da técnica de
adsorção. Este estudo visa avaliar o potencial de remoção de ureia com quatro materiais
adsorventes alternativos: zeólita, escória de alto forno de ferro gusa, argila expandida e resíduos
de construção civil recicláveis (RCCR). A partir da caracterização de um efluente industrial de
uma empresa de logística em Araguari (MG), foi preparado um efluente sintético, composto de
água e ureia, para a realização dos ensaios em laboratório. Os materiais adsorventes foram
analisados segundo a metodologia de coluna de leito fixo para quatro volumes de efluentes
passantes, sendo a eficiência da adsorção da ureia calculada em função da remoção da Demanda
Química de Oxigênio do efluente inicial. A partir desses dados foram construídos curvas de
ruptura para cada material adsorvente. Os resultados máximos obtidos das médias de remoção
de ureia a partir da zeólita, escória de alto forno de ferro gusa, argila expandida e RCCR foram
respectivamente de 14,62%, 19,17%, 16,20% e 39,16%. Aparentemente, o material que obteve
o maior percentual de remoção de ureia foi o RCCR com uma remoção máxima de 39,16%.
Além disso, este material adsorvente apresentou uma curva de ruptura mais próxima do ideal
se comparado aos outros materiais analisados.
Palavras-chaves: Coluna de leito fixo. Efluente de ureia. Materiais adsorventes. Resíduo de
construção civil reciclável.
INTRODUÇÃO
O excesso de nitrogênio causa toxicidade à flora e fauna dos corpos hídricos, diminuição
da concentração de oxigênio dissolvido, processo de eutrofização e outros problemas que
também afetam a saúde humana (ZOPPAS; BERNARDES; MENEGUZZI,2016).
Estudos para tratamento de efluentes com nitrogênio têm sido realizados para avaliar a
remoção deste nutriente a fim de atender os padrões dispostos na legislação ambiental (GATTI,
2017). Novos métodos alternativos de tratamento sustentáveis estão recebendo atenção, como
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é o caso da adsorção, esse processo de possui baixo custo e é de fácil de operação (IBRAHIM,
2016). A adsorção é uma eficiente alternativa na remoção do nitrogênio em efluentes (BOER,
2013).
A adsorção é um método de transferência de massa, que estuda a capacidade de
determinados sólidos em concentrar na sua superfície determinadas substâncias existentes em
fluidos, possibilitando a separação dos componentes desses fluidos (NASCIMENTO, 2014).
Os

componentes

adsorvidos

concentram-se

a

superfície

do

material

adsorvente

(NASCIMENTO, 2014).
Segundo a Resolução nº 357/2005, o limite de nitrogênio amoniacal em corpos hídricos
de água doce pode variar de 0,5 a 3,7 mg/L, dependendo da classe do corpo hídrico e de seu pH
(CONAMA, 2005). Já segundo a Resolução 430/2011, a concentração máxima de nitrogênio
amoniacal que pode conter no efluente a ser lançado no corpo hídrico é de 20 mg/L (CONAMA,
2011).
Nesse estudo foi analisado o efluente de ureia oriundo da lavagem de vagões de uma
empresa de logística em Araguari. Quando os vagões chegam a essa empresa com os
fertilizantes de ureia, os produtos são descarregados dos vagões, e logo em seguida estes são
lavados com água pressurizada, com o objetivo de garantir a retirada de todo resíduo de
fertilizante do vagão.
O resíduo gerado na lavagem de vagões é uma água concentrada com ureia. As
principais características físico-químicas do efluente gerado pela lavagem de vagões que
transportam fertilizantes são a alta concentração de nitrogênio, DQO e turbidez, o que
inviabiliza o reuso ou o seu lançamento para um corpo receptor.
O objetivo do presente estudo foi avaliar materiais alternativos para a remoção da ureia
através de ensaios de adsorção em leito fixo.
MATERIAL E MÉTODOS
O efluente da empresa de logística de Araguari, composto por água e ureia, foi
caraterizado por uma empresa terceirizada. O parâmetro analisado foi a demanda química de
oxigênio (DQO).
Para produzir um efluente sintético com características semelhantes ao do real foi
necessário encontrar a massa de ureia solubilizada em água que apresentasse DQO semelhante
ao do efluente bruto. Para a realização deste cálculo foram realizadas análises de DQO em
amostras com diferentes concentrações do fertilizante de ureia (50, 75, 100, 200, 300, 400,
500g/L). A partir dessa curva-padrão foi determinado a massa de ureia referente a DQO do
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efluente bruto. As análises de DQO foram realizadas em duplicata pelo método de refluxo
fechado segundo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012).
A coluna para os ensaios de adsorção em leito fixo foi construída de material PET, com
altura de 17cm, volume total de 620mL, sendo que o volume útil preenchido com material
adsorvente foi de 550mL (15cm) (Figura 1). A coluna foi preenchida com duas granulometrias
diferentes dos materiais adsorventes: de 2 a 4mm preenchendo os primeiros 10cm da coluna
(parte inferior); e de 4 a 6,3mm os restantes 5cm (parte superior). Os ensaios foram realizados
em triplicatas e os materiais utilizados como adsorventes foram: zeólita, escória de alto forno
de ferro gusa, argila expandida e resíduo de construção civil reciclável (RCCR).
Em cada coluna de leito fixo com material adsorvente foi adicionado 250ml do efluente
sintético, após toda a passagem deste volume pela coluna, o efluente foi coletado para a
determinação da DQO. Este procedimento foi repetido quatro vezes, no total cada coluna
recebeu 1000ml do efluente sintético. Na sequência foi construída uma curva de ruptura, em
que o eixo horizontal (X) representa o volume acumulado de efluente passante nas colunas de
eixo fixo (250, 500, 750 e 1000ml) e o eixo vertical (Y) representa a relação (Cf/Ci) dos valores
de DQO do efluente sintético final (Cf) e inicial (Ci), respectivamente. A linha de tendência
utilizada nos gráficos foi a polinomial de terceira ordem, obtida a partir do maior valor de R2.

Figura 1. Colunas contendo os materiais: (A) Zeólita; (B) Escória de Alto Forno; (C) Argila
Expandida e (D) RCCR.

260

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: A autora (2018)
A forma da curva de ruptura é importante para a determinação do funcionamento e
dinâmica de uma coluna de adsorção. Em uma ideal breakthrough curve pressupõe-se que a
eliminação do poluente seja completa nos primeiros estágios de funcionamento da coluna.
Normalmente, o ponto de ruptura, designado por Cb, é apresentado em porcentagem. Este ponto
pode ser determinado pela concentração máxima do poluente permitida na legislação, em
relação a concentração do poluente inicial do efluente. (NASCIMENTO, 2014).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A caracterização da DQO do efluente produzido pela lavagem dos vagões na empresa
de logística foi de 1150 mg/L. A elevada DQO reflete a alta concentração de nitrogênio total
neste efluente, o qual é o desafio deste estudo, já que o valor máximo permitido para o
lançamento em corpos receptores é de 20mg/L de nitrogênio amoniacal, segundo a resolução
CONAMA 430/2011.
Para encontrar o valor da concentração de ureia referente ao valor de DQO no efluente
real foi construída a curva de concentração de ureia, g/L, em função da concentração de DQO
em mg/L. A partir da equação da reta y=2,5603x, foi determinado o valor da concentração de
ureia para uma DQO de 1150mg/L. O valor encontrado foi de 449g/L, sendo este valor para
produzir o efluente sintético utilizado nos ensaios de adsorção por leito fixo.
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A partir dos volumes adicionados nas amostras para os testes de adsorção e dos testes
de DQO realizados foi construída a curva de ruptura ou “breakthrough” para avaliar a eficiência
de uma coluna de leito fixo. Esta curva foi construída a partir da concentração do adsorvato do
final/concentração inicial versus o volume de líquido tratado (NASCIMENTO et al., 2014).
Para a construção desta curva foi utilizada a linha de tendência poligonal de terceira ordem.
Os Gráficos apresentados na Figura 2 mostram as curvas de ruptura para os quatro
materiais adsorventes, mostrando a dinâmica do leito fixo para cada material.

Figura 2. Curva de ruptura dos materiais adsorventes: (a) Zeólita; (b) Escória de Alto Forno;
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(c) Argila Expandida e (d) RCCR na coluna de leito fixo.
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Fonte: A autora (2018)

As curvas de ruptura mostram a baixa capacidade adsortiva dos materiais testados pelo
composto ureia. Resultados melhores poderiam ter sido observados com volumes inferiores a
250mL, obtendo pontos na curva de ruptura próximos a zero na relação Cf/Ci. A curva de
ruptura do ensaio contendo RCCR foi a que mais se aproximou da ideal, apesar da relação Cf/Ci
não ser igual a zero nos primeiros volumes adicionados a coluna de leito fixo. Os valores das
médias de Cf/Ci nos volumes de 250 a 750 ml foi aparentemente o menor com o RCCR do que
em relação aos outros adsorventes, sendo aparentemente a maior em remoção do adsorvato.
O ponto de ruptura da curva (Cb) ocorre quando Cf/Ci é 2,21%, que é quando a remoção
do adsorvato é igual ou maior que o limite estabelecido pela legislação CONAMA 430/2011.
Deste modo, em nenhum dos ensaios foi observada a fase em que a adsorção do efluente é
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completa. O ensaio com RCCR foi o que obteve uma maior zona de transferência de massa, o
que indica um melhor potencial de adsorção e representa um gráfico mais próximo do ideal de
acordo com o exposto por Nascimento (2014). Assim, consoante com as análises feitas sobre a
curva de ruptura o material mais adequado para ser utilizado como adsorvente é o RCCR.
Os baixos valores observados na remoção da zeólita podem ser explicados pelas
propriedades químicas superficiais das zeólitas bruta. Esse tipo de substrato é composto por
aluminossilicatos hidratados de metais alcalinos e alcalinos terrosos estruturados em redes
cristalinas tridimensionais, compostas de tetraedros do tipo SiO4 e AlO4 unidos nos vértices
através dos átomos de oxigênio (BRECK, 1984). Essas características conferem ao material
uma carga estrutural negativa, a qual é balanceada pelas cargas positivas de cátions trocáveis
(BERTOLINI et al., 2013; SULLIVAN; BOWMAN; LEGIEC, 2003). Uma alternativa seria
modificar a estrutura das zeólitas a partir de surfactantes tornando as propriedades superficiais
da zeólita hidrofílica para organofílica, e como consequência, haveria um aumento da afinidade
por ânions e compostos orgânicos (BERTOLINI et al., 2013; SULLIVAN; BOWMAN;
LEGIEC, 2003).
Os resultados obtidos de remoção de DQO utilizando a escória, quando comparado com
os resultados da literatura consultada foram mais baixos. Em um experimento realizado, a
remoção de DQO foi em média de 47%. Tal fato pode estar relacionado à granulometria
aplicada neste experimento. Assim, poderia melhorar a eficiência aumentando a área superficial
com a redução da granulometria do substrato (KORKUSUZ; BEKLIOĞLU; DEMIRER, 2005).
A argila expandida possui grande capacidade adsortiva, que é devida à ação de diversos
tipos de forças químicas como ligações de hidrogênio, interações dipolo-dipolo e forças de Van
der Waals. Contudo, foi observada uma rápida passagem do absorvato pela coluna, o que sugere
pouca afinidade adsortiva entre o adsorvente e o adsorvato (DI BERNARDO, 1993).
O resultado de remoção de DQO utilizando o RCCR obteve um resultado similar a um
outro experimento realizado que obteve um percentual de 40% de DQO (PORTES, 2016). A
maior adsorção pelo RCCR cerâmico ocorre por ser um material poroso com elevada área
superficial, sendo amplamente utilizado como material filtrante (YAN, 2018).
CONCLUSÕES
Dos quatro materiais adsorventes analisados o que aparentemente obteve o melhor
potencial de remoção de DQO foi o RCCR. O potencial máximo de remoção do RCCR foi de
39,16% de ureia. Além disso, o formato da curva de ruptura do RCCR foi mais próximo do
ideal se comparado aos outros materiais analisados. Porém, apenas pelo método de adsorção
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com RCCR não seria o suficiente para remover o nitrogênio total até o limite de 20mg/L exigido
pela CONAMA 430/2011, outra metodologia deve ser adicionada para o tratamento do efluente.

Apoio financeiro: Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
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Resumo: A eletrocoagulação/eletroflotação consiste na aplicação de uma diferença de
potencial e uma determinada corrente em placas de alumínio, ou ferro, para promover uma
célula eletrolítica em que, por meio da oxidação do alumínio haverá a formação do agente
coagulante Al(OH)3 e pela eletrólise da água haverá geração de hidrogênio e oxigênio que
promoverão a flotação dos coágulos, neste caso, de um efluente de biodiesel, com turbidez
superior a 1200 NTU. As variáveis investigadas foram diferença de potencial (E), corrente
elétrica (A), condutividade do eletrólito (mS/cm) tendo como parâmetros de controle: remoção
de turbidez (%), volume de lodo e tempo de operação (h). As dimensões da placa de alumínio
foram de 12x5x3 mm e o volume de efluente de biodiesel tratado foi de 0,4 L, com parâmetros
avaliados de E 3,5 V para correntes elétricas de 100 mA e 8,25. 10-3 A e para E 5,0 V para
correntes de 200 mA e 9,37. 10-3 A. O processo de eletrocoagulação não ocorreu de maneira
efetiva para maiores correntes, 100 e 200 mA, para ambos E. Já em relação à E, as maiores
remoções de turbidez foram alcançadas a 5 V. Neste E, a eletrocoagulação/eletroflotação foi
mais eficiente aplicando-se 9,37.10-3 A e condutividade iônica de 4,6 mS/cm, por um tempo de
0,66 h, fornecendo uma remoção de turbidez de 96,2% e volume de lodo de 375 mL. Desta
forma, a eletrocoagulação e eletroflotação mostraram-se eficientes para tratamento físico
químico do efluente de biodiesel para os parâmetros analisados.

Palavras-chave: Eletrocoagulação. Eletroflotação. Efluente de Biodiesel.

INTRODUÇÃO
Desde as Revoluções Industriais entre os séculos XVIII e XIX, a humanidade muito
progrediu em torno da exploração dos recursos naturais sem a preocupação necessária com as
consequências proporcionadas aos ecossistemas e à saúde humana. No entanto, ao longo das
décadas e com o desenvolvimento intenso das cidades, tornou-se necessário adotar algumas
medidas para garantir o bem-estar da população e preservação do meio ambiente.
Sendo assim a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou que é um direito do
homem o acesso à água potável e saneamento básico sendo de responsabilidade do Estado
garantir a realização plena deste e de todos os outros direitos humanos básicos. Segundo dados
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da ONU, 884 milhões de pessoas no mundo não possuem acesso à água potável e 2,6 bilhões
de pessoas não têm acesso a saneamento básico, isso representa 40% da população mundial.
Dessa forma, umas das problemáticas atuais são os efluentes gerados pelas indústrias como
de laticínio, têxtil, petróleo, biodiesel entre tantas outras, devido ao grau de contaminação dos
corpos receptores quando não há um tratamento adequado, sendo assim, diversas metodologias
de tratamento vêm sendo pesquisadas envolvendo processos químicos, físicos e biológicos.
Os processos físicos caracterizam-se em geral pela separação sólido-líquido, destacando-se
atualmente: sedimentação, filtração, centrifugação e flotação. Já os métodos químicos são:
oxidação, processos de troca iônica, e processos biológicos como processos adsortivos
(Menezes et al., 2011). Dessa forma, o tratamento de efluentes, em geral, envolve etapas de
coagulação/floculação seguido de uma etapa de separação sólido-líquido.
Muitos dos processos utilizados em estações de tratamento de efluentes envolvem a adição
de agentes coagulantes e floculantes, como, por exemplo, polímeros e sais de ferro e de
alumínio. Estes agentes podem causar impactos ambientais devido à toxicidade de algumas
moléculas usadas, podendo, mesmo em baixas concentrações, desequilibrar o meio ambiente
em relação aos organismos aquáticos do corpo receptor (Menezes et al., 2011).
Sendo assim, alguns pesquisadores e indústrias estão investindo no processo de
eletroflotação (EF), também denominado eletrocoagulação (EC) por envolver as etapas tanto
de coagulação quanto a separação sólido-líquido via flotação. A EC consiste na aplicação de
diferença de potencial em placas de alumínio que em um processo de oxidação irá liberar Al3+
no eletrodo chamado de “eletrodo de sacrifício”, como mostra na Equação 1. Este cátion
trivalente será hidrolisado para formar o agente coagulante (Al(OH)3), responsável pelo
processo de coagulação das partículas coloidais do meio, conforme as Equações 2 e 3.
Já a EF depende da geração dos gases de hidrogênio e oxigênio durante a eletrólise da água,
como mostram as Equações 4,5 e 6. As bolhas de gás formadas na superfície dos eletrodos
imersos na solução entram em contato com as partículas coloidais que, por interações, serão
arrastadas para a superfície gerando um lodo que poderá removido na parte superior por
raspagem (HOSNY, 1996).
Al(s) → Al3+(aq) + 3e-

(Eq.1)

Al3+(aq) + 3 H2O(l) → Al(OH)3(s) + 3 H+(aq)

(Eq.2)

nAl(OH)3(s) → Aln(OH)3n(s)

(Eq.3)

2 H2O(l) + 2e- → H2(g) + 2 OH-(aq)

(Eq.4)

2 H2O(l) → O2 (g) + H+(aq) + 2e-

(Eq.5)
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2 OH-(aq) → O2 (g) + H+(aq) + 2e

(Eq.6)

A Figura 1 ilustra a célula eletroquímica utilizada, em escala de bancada, para os processos
de eletrocoagulação e eletroflotação.

Figura 1. Diagrama esquemático de uma célula de EC/ EF em escala de bancada.

Fonte: Adaptado de Mollah et al. (2004).

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo principal analisar o efeito das variáveis:
corrente elétrica aplicada, diferença de potencial, condutividade do eletrólito e tempo de
tratamento. sobre o processo de eletrocoagulação/flotação de um efluente de biodiesel.

MATERIAL E MÉTODOS
Dentre as variáveis temos: temperatura (ºC), tempo de tratamento (h), faixa de pH,
condutividade do eletrólito (mS/cm), diferença de potencial (V), corrente elétrica (A) e material
dos eletrodos. Para este trabalho, o material dos eletrodos foi fixado sendo este de alumínio,
pelo menor custo comparado ao ferro e por não deixar cor residual no efluente tratado e a alta
capacidade de adsorção. Sendo assim, as dimensões da placa de alumínio foram de 12 x 5 x 3
mm e o volume de efluente tratado foi de 0,4 L.
Ademais, os experimentos foram conduzidos em um becker com capacidade de 0,6 L, para
um efluente de biodiesel. A célula eletrolítica foi montada pela montagem de um par de
eletrodos de alumínio com área de 60cm2 verticalmente, ligado a uma fonte alimentadora Yihua
1502dd. Além disso, um agitador magnético Fisatom 752A foi utilizado durante a realização
do experimento para garantir a agitação constante e NaCl foi adicionado no efluente para
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melhorar a condutividade iônica do meio (eletrólito suporte) até um valor médio de 4,2 mS/cm
conforme estudos realizados por Meneses (2011).
Para averiguação da condutividade iônica e do pH do meio foram utilizados um
condutivimetro Hanna HI 2030-02 e um phmetro Hanna HI 11310, respectivamente. Durante a
realização da eletrocogulação/eletroflotação, o índice de turbidez foi medido por meio do
Turbidímetro TD-300, já o volume de lodo flotado foi medido por meio de uma escala no
próprio Becker e, posteriormente, comparado com o volume de lodo sedimentado medido em
cones Imhoff®. A faixa de pH, temperatura e a turbidez iniciais das amostras de efluente bruto
foram: 4.6, 25 °C e 1200 NTU, respectivamente.

Figura 2. Foto ilustrativa do efluente de Biodiesel submerso na célula eletrolítica antes do
tratamento de eletrocoagulação/eletroflotação.

Fonte: Os Autores

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o tratamento do efluente de biodiesel foram fixadas duas diferenças de potencial (DDP
ou E), 3,5 V e 5,0 V, sendo variadas a corrente e a condutividade iônica do meio já que para
correntes menores o meio deve ser menos resistível para que haja movimento de cargas (Tabela
1).
Inicialmente foi observado em relação às correntes, que para aplicação de 100 e 200 mA
não ocorreu o processo de eletrocoagulação de maneira efetiva. A indicação de eficácia do
processo, dados em termos dos menores valores de turbidez e maiores valores de volume de
lodo formado (marcados em negrito na Tabela 1) foram obtidos para menores valores de
correntes, 8,25. 10-3 A para E de 3,5 V e 9,37. 10-3 A para E de 5,0 V, ou seja, em torno
de 10 mA.
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Estes valores sugerem que menores correntes elétricas devem ser aplicadas para impedir a
formação de uma camada passivante sobre a superfície do alumínio durante a realização do
experimento. Ressalta-se que as correntes aplicadas foram sempre maiores para o maior valor
de E, seja para os maiores valores de corrente ou para os menores valores de corrente
aplicados.

Tabela 1. Dados dos parâmetros variados (colunas 1 a 4) e parâmetros de controle observados
(colunas 5 a 8) para a eletrocoagulação/eletroflotação.
Parâmetros variados

Parâmetros de controle

E

Corrente,

Densidade

Condutividade

Tempo

Volume de

Turbidez

pH

Temperatura

(V)

i

de Corrente,

(mS/cm)

(h)

lodo

(NTU)

final

(°C)

(A)

j (A/cm2)

3,5

0,1

1,67. 10

-3

3,8

1

105

1265

6,3

28

3,5

8,25. 10-3

1,37. 10-4

4,6

1,25

115

858

6,1

30

5,0

0,2

3,33. 10-3

3,8

0,75

65

923

6,3

27

-4

4,6

0,66

375

46

6,8

30

5,0

9,37. 10

-3

1,56. 10

(mL)

Já em relação à E, as maiores remoções de turbidez (menores turbidez) foram
conseguidas em 5 V, sendo observada a formação de um maior volume de lodo, indicativo da
eficiência da eletroflotação. Entretanto, apenas para a E de 5V, densidade de corrente de 9,37.
10-3A e condutividade de 4,6 mS/cm, a eletrocoagulação e eletroflotação adequou-se a um dos
parâmetros (turbidez) exigidos pela CONAMA 357/2005 que foi escolhido como medida de
controle.
Também foi observado de maneira visual que o lodo formado para correntes maiores
possuía um aspecto mais denso que para correntes menores, o que dificultou as partículas
flotarem de maneira mais uniforme, já que a força exercida para deslocar a coluna de lodo
durante o procedimento deve ser maior para densidades maiores, assim com mostra as Figuras
3, fator que pode ter influenciado no processo de flotação das partículas e, consequentemente,
no tratamento.
Figura 3. Representação do aspecto visual do lodo gerado no tratamento de efluentes para
aplicação de: a) E 5 V, corrente 9,37. 10-3A; b) E 5V, corrente 0.2 A;
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a)

b)
Fonte: Os autores.

Já na Figura 4 é mostrada uma foto ilustrativa do efluente após o tratamento para estas
condições, resultando numa turbidez final de 46 NTU. As substâncias iônicas, quando estão em
soluções liberam íons, proporcionando o fluxo de corrente elétrica, que é de grande relevância
e dependência para a coagulação acontecer. Os eletrólitos suportes são soluções que permitem
a condução iônica sem participarem das reações eletródicas, neste caso sendo adicionado
cloreto de sódio (NaCl) ao efluente industrial, para proporcionar um aumento da condutividade
iônica do meio, permitindo movimentação de íons.
Ademais, o pH da solução teve uma elevação significativa durante o processo, de pH inicial
de 4,6 para um pH final em média de 6,4 para todos os experimentos. Essa elevação indica a
perda de cargas de H+, formando gás hidrogênio, conforme Equação 4. Como contra-ponto, o
pH no fim do processo encontra-se mais próximo ao ideal, pH 7 (neutro), ou seja, mais apto à
destinação final.

Figura 4. Foto ilustrativa do efluente de biodiesel após eletrocoaglução/eletroflotação.
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Fonte: Os autores.

Ademais, a temperatura tem influência na eficiência do processo eletrolítico (WIENDL,
1998). Segundo Mannarino (1997), com o aumento da temperatura, as microbolhas do gás
hidrogênio geradas ascendem mais rapidamente para a camada de lodo, onde esse efeito reduz
a passivação dos eletrodos e gera um consequente aumento da eficiência do processo. Assim,
as maiores temperaturas (30 ºC) promoveram menor turbidez, ou seja, maior eficiência.

Apoio financeiro: Os autores agradecem à FAPEMIG (processos APQ-02249-14 e APQ03219), CNPq (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil
(CAPES), Rede Mineira e Universidade Federal de Uberlândia.

CONCLUSÕES
A eletrocoagulação e eletroflotação para o tratamento de efluente de biodiesel se
mostrou eficiente para a diferença de potencial de 5,0 V e corrente de 9,37.10-3 A, com
condutividade iônica de 4,6 mS/cm e sendo aplicada por um tempo de 0,66 h, fornecendo uma
remoção de turbidez de 96,2% e volume de lodo de 375 mL, indicativos de maior eficácia do
método.
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Resumo: O uso dos coagulantes inorgânicos apresenta ligação direta com problemas de saúde
pública visto que influencia diretamente no sistema nervoso dos animais, e a ingestão destes
compostos está ligada à alta permanência nos corpos hídricos resultado de sua nãobiodegradabilidade. A substituição destes por coagulantes orgânicos na etapa de coagulação do
tratamento físico-químico de efluentes é uma alternativa eficiente, visto que os polímeros
catiônicos testados - Tanino e Hemiceluloses catiônicas (HC) - promoveram formação de flocos
na etapa de coagulação e resultaram em eficiências superiores a 60% na remoção da turbidez
de efluentes da indústria alimentícia. Quando aplicados de forma associada, as HCs e Taninos
promoveram aumentos significativos na eficiência de remoção de turbidez, indicando maior
eficácia no processo de coagulação, sendo que as HC’s sintetizadas por micro-ondas
apresentam vantagens em seu processo produtivo, visto que demandam menor tempo de síntese
e menores quantidades de reagentes.

Palavras-chave: Tratamento de efluentes; Coagulantes orgânicos; Síntese por micro-ondas.

INTRODUÇÃO
O crescimento populacional junto ao desenvolvimento, têm resultado em maiores demandas
dos recursos hídricos para as atividades industriais, o que influencia na degradação direta dos
cursos d’água. Os efluentes gerados pela indústria, apresentam elevada carga orgânica e alta
toxicidade em sua composição (ALMEIDA et al., 2004), o que pode dificultar o tratamento
quando disposto junto a rede de efluentes domésticos, e influenciar nos parâmetros de qualidade
da água (BRITTO & RANGEL, 2008), prejudicando o tratamento ao longo do seu curso e,
portanto, deve ser adotada uma rota de tratamento para redução dos danos ambientais, que
comprometem todo o ciclo biogeoquímico da água (ROCHA et al., 2009).
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No tratamento de efluentes industriais por processos químicos, a eficiência da etapa de
coagulação é imprescindível. Esta se dá em função do mecanismo de interação entre as
partículas e o coagulante, resultando na formação dos flocos (FLEER, 2010). Os coagulantes
mais utilizados são inorgânicos e estes demandam altas concentrações para serem empregados
no tratamento de efluentes, além de gerarem alto volume de lodo residual. Além disso, são
muito sensíveis ao pH, não coagulam partículas muito finas, e são compostos por metais, o que
pode ocasionar danos ao sistema nervoso dos animais (BONGIOVANI et al., 2010).
Pensando na problemática acima citada, têm sido desenvolvidos polímeros orgânicos a
serem empregados na etapa de separação sólido-líquido no tratamento de efluentes, onde estes
consistem em polímeros naturais como amido, celulose, taninos, hemiceluloses e seus
derivados, podendo alguns substituir completamente a ação dos coagulantes tradicionais
(OZACAR & SENGIL, 2003).
O uso de polímeros catiônicos orgânicos sintetizados de produtos naturais, como o tanino
(Figura 1a) extraído da acácia negra, promove a desestabilização dos coloides em suspensão
dos efluentes (cargas negativas), pelos polímeros catiônicos orgânicos. A desestabilização do
sistema por meio da neutralização das cargas resulta na formação de microflocos, ocasionando
o processo de coagulação (MANGRICH et al., 2014).
Os polissacarídeos são relativamente estáveis ao cisalhamento e biodegradáveis (BOLTO
& GREGORY, 2007). As hemiceluloses são o segundo grupo de polissacarídeos em maior
abundância na natureza, e apresentam alto potencial químico reacional. Em seu estado natural,
as hemiceluloses são consideradas como sendo de estrutura não-cristalina e polímeros de baixa
massa molecular com grau de polimerização que pode variar de 80 a 200 (RIBEIRO et al.,
2017a). O caráter amorfo e a baixa massa molecular permitem que as hemiceluloses apresentem
maior acessibilidade da cadeia polimérica devido às cadeias laterais em sua estrutura, o que
confere conformação espacial menos impedida para reações químicas e, consequentemente
maior reatividade. Alguns estudos propõem o uso do resíduo da casca de amendoim para
obtenção de hemiceluloses, visto que contêm grandes quantidades de hidroxilas ativas a serem
utilizadas para modificação química (RIBEIRO, 2017a; GONG et al., 2005).

Figura 1. Fórmula estrutural de: (a)Tanino catiônico; e (b) Hemicelulose catiônica.
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(a)
(b)
Fonte: (a) LANDIM et al., 2013; (b) Adaptado de TANAC, 2003 e LAMB & DECUSATI,
2002.
A síntese de hemiceluloses catiônicas (HC) pode ser realizada por meio da reação de
hemiceluloses com reagentes que possuem grupo amônio, como o regente comercial cloreto de
2,3-epoxipropiltrimetilamônio (ETA), resultando na quaternização do polissacarídeo
(RIBEIRO et al., 2017a).
Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi investigar eficiência do
tratamento de efluentes industriais com o uso de coagulantes orgânicos biodegradáveis, como
fontes alternativas no tratamento de efluentes, substituindo o uso dos sais metálicos por
polímeros catiônicos, associando os Taninos catiônicos (TC) extraídos de Acácia negra,
produzidos pela empresa TANAC, às Hemiceluloses catiônicas (HC) extraídas de cascas de
amendoim, produzidas pelos autores por indução por micro-ondas, que permite a redução de
energia e reagentes em relação ao método convencional.

MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção de hemiceluloses a partir das cascas de amendoim
A obtenção das hemiceluloses naturais a partir da casca do amendoim ocorreu em duas
etapas: a primeira consistiu na realização do método do clorito ácido para a eliminação da
lignina e obtenção da holocelulose que é constituída de celuloses e hemiceluloses, segundo
procedimento descrito por VIEIRA et al., 2007. A segunda etapa consistiu na separação da
celulose e hemiceluloses utilizando hidróxido de sódio (NaOH) na concentração de 17,5%,
segundo metodologia adaptada de MORAIS et al., 2010.

Síntese de hemiceluloses catiônicas (HC) pelo método convencional
A síntese das HC pelo método convencional foi realizada segundo descrito por
RIBEIRO et al., (2017b), no qual as hemiceluloses foram colocadas em meio básico de NaOH
na presença do agente cationizante, ETA (na proporção igual a 3 de ETA/OH hidroxila das
hemiceluloses, considerando unidades de xilose para as hemiceluloses, portanto, 2 mols de OH
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para 1 mol de xilose), no qual a reação total tem duração de aproximadamente 7 horas. Ao final,
o meio foi resfriado, neutralizado com HCl e o produto da síntese foi precipitado com etanol
98%.

Síntese das hemiceluloses catiônicas (HC) por indução de micro-ondas
A síntese da HC por indução de micro-ondas foi realizada utilizando a hemiceluloses
solubilizadas provenientes da extração, no qual contém em média 0,8 ± 0,1 g de hemiceluloses,
30 mL de H2O e 6 g de NaOH. O processo de cationização foi realizado transferindo-se as
hemiceluloses naturais solubilizadas para um béquer de 50 mL, com adição do NaOH e água.
Posteriormente, a solução resultante foi aquecida duas vezes em micro-ondas por 10 segundos,
com agitação manual após cada aquecimento, a fim de solubilizar as hemiceluloses e promover
o meio básico para a reação posterior. Após o aquecimento, 30 mL do agente cationizante
cloreto de 2,3- epoxipropiltrimetilamônio (ETA) foi adicionado e a mistura foi aquecida
novamente 4 vezes em intervalos de 15 segundos com agitação manual entre os intervalos. Ao
final, o meio reacional foi resfriado, a solução foi neutralizada com HCl e as HC foram
precipitadas com etanol 98%. e, por fim, filtradas em funil de placa porosa. As HC obtidas
foram redissolvidas e re-precipitadas novamente a fim de retirar sais que, por ventura, ainda
estivessem presentes.

Aplicação dos coagulantes orgânicos na etapa de separação sólido-líquido no tratamento
de efluentes
As soluções dos polímeros coagulantes contendo 5 mL (H2O)/1,5 g (HC), para as HC
convencionais e para as HC de micro-ondas, foram preparadas para o tratamento físicoquímico. Em seguida, a eficiência de remoção de turbidez para o tratamento utilizando TC, HC
convencional (HCC) e HC de micro-ondas (HCM) foi avaliada para diferentes pHs de
equalização (etapa que precede a coagulação), pH 3, 5; 8; e 11.
Também foi testada a eficiência das HC convencionais e HC de micro-ondas associadas
ao TC em proporção de 25% de solução de HC para 75% de solução de TC (HCC+Tanino, e
HCM+Tanino), somente em pH 11, por ser o pH de equalização que apresentou maiores
remoções da turbidez residual na etapa anterior em relação aos demais pontos avaliados.
Após a etapa de coagulação, os efluentes tratados foram dispostos em cones Imhoff®
durante 30 minutos para avaliação dos índices de turbidez residual e volume de lodo. As
medidas de turbidez iniciais foram tomadas anteriormente para comparação com os índices de
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turbidez finais de acordo com a equação 1, e a rota de tratamento seguiu de acordo com a Figura
2.
Turbidez inicial − Turbidez final
Eficiência na Remoção de Turbidez (%) = (
) x 100
Turbidez inicial
(Eq. 1)

Figura 2. Representação da Rota de Tratamento Proposta para o tratamento de efluente
industrial.
•Efluente Bruto
•Acidificação/Alcalinização
•Determinação do pH de equalização
•Coagulação/Floculação
•Sedimentação

Fonte: A autora.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aplicação dos coagulantes orgânicos na etapa de separação sólido-líquido no tratamento
de efluentes
Os ensaios de tratamento do efluente industrial foram realizados com o objetivo de
avaliar o pH de equalização ideal para aplicação dos polímeros catiônicos aplicados
individualmente (Figura 3a), tendo como base os estudos anteriores realizados pelo grupo de
trabalho (RIBEIRO, 2017a), sendo a eficiência na remoção de turbidez relacionada as
associações dos polímeros catiônicos apresentadas na Figura 3 (b).

90

90

Eficiência na remoção de turbidez / (%)

Eficiência na remoção de turbidez / (%)

Figura 3. Variação da eficiência na remoção de turbidez em função do pH de equalização para
adição dos dois coagulantes orgânicos aplicados de forma: (a) individual; (b) associada.
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Assim como mostrado na Figura 3a, os coagulantes catiônicos foram aplicados de
acordo com as faixas de pH de equalização: 3, 5 (pH inicial do efluente), 8 e 11. De modo em
que, verificou-se que as maiores remoções de turbidez ocorreram em pH 11, para todos os
coagulantes em relação às demais faixas, determinando assim o pH ideal equalização para o
tratamento físico-químico dos efluentes.
Definido o pH ideal, foi avaliada então a eficiência de remoção de turbidez das
diferentes associações entre os polímeros catiônicos em comparativo a aplicação individual
destes polímeros chegando portanto, a partir da Figura 3b, à conclusão de que a associação dos
coagulantes ocasionou significantes eficiências na remoção da turbidez do efluente, quando
comparadas a aplicação dos polímeros catiônicos individualmente.
A associação entre HC sintetizadas pelo método convencional e Tanino catiônico
(HCC+Tanino), resultou em 76% de eficiência na remoção da turbidez inicial (Tabela 1), e
demonstrou um aumento de aproximadamente 7% quando comparada a atuação das HCC
individualmente, e de aproximadamente 3% quando comparada a atuação do Tanino catiônico
individualmente.
As HC sintetizadas por indução de micro-ondas associadas ao Tanino catiônico
(HCM+Tanino) promoveram aproximadamente 86% de eficiência na remoção de turbidez
(Tabela 1) do efluente industrial e, resultaram em um aumento de aproximadamente 26%
quando comparada a atuação das HCM individualmente e, de aproximadamente 13% quando
comparada a atuação do Tanino catiônico individualmente.
A eficiência de HCM+Tanino foi significativamente superior à eficiência dos demais
polímeros catiônicos aplicados individualmente, e em associação.

Tabela 1. Variação da eficiência de remoção de turbidez, após aplicação dos coagulantes,
calculados em relação a cada tratamento.
Eficiência na remoção de turbidez / %
Tanino
HCM +
pH
HCC
HCM
HCC + Tanino
catiônico
Tanino
3,5
15
10
8
70
62
35
11
73
69
60
76
86
Fonte: a autora.

A produção de lodo residual também foi avaliada para cada ponto do tratamento e os
dados estão dispostos na Figura 4.
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Eficiência na remoção de turbidez / (%)

Figura 4. Variação da eficiência na remoção de turbidez em função do volume de lodo residual
após os tratamentos físico-químicos do efluente.
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O efluente bruto provindo da indústria alimentícia apresentava inicialmente índices de
turbidez de 267 NTU e coloração acinzentada, como pode ser visto na Figura 5.

Figura 5. Aspectos visuais do efluente de indústria alimentícia: (a) anterior ao tratamento
físico-químico; (b) posterior ao tratamento utilizando HCC+Tanino e HCM+Tanino em
cone Imhoff®.

(a)

(b)

Fonte: a autora.

CONCLUSÕES
Diante do atual cenário de uso dos coagulantes inorgânicos, como é o caso do sulfato
de alumínio, e sua ligação direta com problemas de saúde pública, além da alta permanência
nos corpos hídricos resultado da não-biodegradabilidade, a aplicação de coagulantes orgânicos
no processo de coagulação é uma alternativa que de acordo com este trabalho se mostrou
eficiente para a etapa de coagulação no tratamento físico-químico de efluentes.
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Todos os polímeros catiônicos testados (Tanino, HCC, e HCM) promoveram formação
de flocos na etapa de coagulação e, resultaram em eficiências superiores a 60% na remoção da
turbidez dos efluentes de indústria alimentícia.
Quando aplicados de forma associada, as HCs e Taninos promoveram um aumento
significativo na remoção de turbidez e no volume de lodo, indicando maior eficácia no processo
de coagulação, sendo que HCM+Tanino apresenta vantagens em seu processo de síntese
quando comparada com a HCC, visto que demanda menor tempo de síntese, e menores
quantidades de reagentes.
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Introdução: O estudo de alternativas para remoção dos poluentes orgânicos na água é
fundamentada pela sua complexidade estrutural e potencial de toxicidade. Assim, para remoção
de contaminantes de baixos pesos moleculares, com a possibilidade do reuso do efluente, a
aplicação de membranas tem apresentado alta eficiência. O trabalho teve como objetivo avaliar
a eficiência da ultrafiltração do surfactante aniônico Alquilbenzeno Linear Sulfonado – LAS, e
dos fármacos emergentes diclofenaco de sódio e cafeína, por meio do reator de membranas
submersas de fibra oca, material polimérico, com diâmetro de corte de 10,0 kDa, operadas a
pressão transmembrânica de 0,5 a 6,0 psi. Materiais e métodos: As filtrações foram realizadas
a partir de concentrações iniciais de 5,0 a 15,0 mg.L-1 do LAS, 10,0 a 15,0 mg L-1 de diclofenaco
de sódio e 5,0 a 10,0 mg.L-1 de cafeína em água destilada. Resultados e discussão: Foi
observada remoção máxima de Demanda Química de Oxigênio (DQO) de 60% em amostras de
LAS, 80% nas amostras de diclofenaco de sódio e 20% nas amostras de cafeína, para a faixa
ótima de pressão de 4,5 a 5,5 psi. Conclusão: Baseado na análise da superfície de resposta
(remoção de DQO) foi possível otimizar a eficiência de retenção das membranas em função das
variáveis independentes concentração e pressão. Também foi constatado que a composição
hidrofóbica das membranas auxiliou a adsorção e retenção de LAS e do diclofenaco de sódio,
enquanto que para os ensaios de filtração da cafeína resultaram em menor eficiência, devido ao
seu tamanho molecular.
Palavras-chave: Cafeína, Diclofenaco, Alquilbenzeno linear sulfonado.
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