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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE BIOCONTROLE DE FUNGOS
ENDOFITICOS DA ACCA SELLOWIANA SOBRE FUNGOS
FITOPATOGÊNICOS
MATOS, Alaide Cristina de Bem¹, CASTILHO, Mércia Maguerroski², PRIMIERI
Silmar³, STROSCHEIN, Marcos Roberto Dobler⁴
1 INTRODUÇÃO
A goiabeira-serrana (Acca sellowiana Berg, Myrtaceae), também conhecida como feijoa ou goiabeirado-mato, é uma frutífera nativa da América do Sul, mais precisamente do planalto meridional brasileiro
(DUCROQUET et al., 2000). A cultura da goiabeira apresenta sérios problemas fitossanitários geralmente
controlados pelo uso intensivo de agrotóxicos, muitos dos quais não são registrados para este fim. O uso
crescente e indiscriminado de agrotóxicos tem colocado em risco a saúde de consumidores e produtores, além
de provocar sérios problemas ambientais (PINHEIRO, 2006).
A preocupação da sociedade com o impacto da agricultura no ambiente e a contaminação da cadeia
alimentar com agrotóxicos está alterando o cenário agrícola, resultando em mercados de alimentos produzidos
sem o uso de agrotóxicos ou com selos que garantem que os agrotóxicos foram utilizados corretamente. Esses
aspectos estão fazendo com que se busquem alternativas de tratamento. Dentre as alternativas para a redução
do uso de agrotóxicos, o controle biológico é uma técnica bastante utilizada, podendo tanto aproveitar o
controle biológico natural quanto realizar a introdução de um agente de controle (BETTIOL, 2008).
Muitos agentes de controle eficientes são microrganismos e, entre eles, os microrganismos endofíticos
podem atuar nessa função, conferindo proteção às plantas contra agentes patogênicos. Microrganismos
endofíticos incluem principalmente fungos e bactérias que vivem no interior das plantas, habitando de modo
geral suas partes aéreas, como folhas e caules, sem causar aparentemente nenhum dano a seus hospedeiros
(ASSUMPÇÃO et al., 2009).
Os microrganismos endofíticos são potencialmente úteis à agricultura e à indústria. Várias espécies
selecionadas de endófitos apresentam potencial de emprego nas indústrias de defensivos agrícolas (SOUZA et
al., 2004).
Em contrapartida aos microorganismos endofíticos tem-se microrganismos fitopatogênicos, que são
prejudiciais às plantas e causam-lhes doenças, como o Fusarium oxysporum, causador da fusariose,
Colletotrichum siamense, causador da antracnose e Phylachora balansae, causador da mancha foliar
(RUSSOMANNO, 2007).
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial de biocontrole de fungos endofíticos
sobre o crescimento de fungos fitopatogênicos.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Obtenção dos fungos
Foram coletados ramos e folhas da Acca sellowiana e levados para o Laboratório de Microbiologia do
IFSC - Campus Lages. Os ramos e folhas coletados foram esterilizados em etanol 80% por um minuto e solução
de hipoclorito (0,4g de Cl/100 mL) por três minutos, em seguida foram lavados em água destilada esterilizada
e seco em papel-filtro. Após a esterilização, os ramos e folhas foram segmentados em pedaços de 4 mm e
colocados em placas com meio de cultura Batata Dextrose Ágar (BDA), e incubados em estufa 28°C, para
obtenção e isolamento dos fungos endofíticos. Os fungos endofíticos foram repicados até obtenção de culturas
puras. Os fungos fitopatogênicos Fusarium oxysporum, Colletotrichum siamense e Phylachora balansae
foram obtidos do Laboratório de Fitopatologia da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM.
2.2 Teste de Antagonismo
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O teste foi preparado utilizando 12 fungos endofíticos, em placas de petri de 90 mm de diâmetro com
aproximadamente 16 ml de meio de cultura BDA. Em uma extremidade da placa colocou-se um disco de 6
mm do fungo endofitico e na outra extremidade um disco de mesmo tamanho de um dos fungos
fitopatogênicos. Os fungos utilizados foram: Fusaruim oxysporum, Colletotrichum siamense e Phyllachora
balansae. As placas foram feitas em triplicata e incubadas a 28 ± 2 °C. Fez-se também placas de controle de
crescimento dos fungos fitopatogênicos. O diâmetro dos fungos fitopatogênico pertencentes ao teste, bem
como o do controle, foram medidos em 7 dias e 15 dias de crescimento.
2.3 Relação de Inibição de Crescimento (% de antagonismo)
Através das medidas de crescimento calculou-se a média do crescimento do fungo fitopatogênico em
7 dia e 15 dias. A porcentagem de antagonismo foi calculada através da equação modificada de Chamberlain
e Crawford (1999), descrita abaixo:
Crescimento Radial do fitopatógeno na presença do endófito (RG):

RG=

(Crescimento do fitopatógeno no teste − tamanho do disco inoculado )

(1)

2

Crescimento Radial do fitopatógeno no controle (C):

C=

(Crescimento do fitopatógeno no controle − tamanho do disco inoculado )

(2)

2

Porcentagem de antagonismo ( %):

 RG 
% = 1- 
 *100
 C 

(3)

2.4 Classificação de Interação
As interações entre os testes foram analisadas com base na classificação de Kusari et al (2012).
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 % de Antagonismo
O teste executado demonstrou, através do cálculo do antagonismo, o potencial de biocontrole dos
fungos endofíticos sobre os fitopatogênicos (Tabela 1).
Através dos cálculos (equações 1, 2 e 3) tem-se que 62,5% dos fungos endofíticos mostraram um
resultado positivo quanto ao seu potencial de biocontrole, atingindo uma porcentagem de antagonismo maior
que 50%. O fungo que mais se destacou foi o IFSC – 6 com uma porcentagem de inibição variando de 77% a
100% sobre os 3 fungos fitopatogênicos testados.
O fungo IFSC – 1 obteve variações na porcentagem de inibição de 51% a 77%, sendo o segundo fungo
com melhor potencial de biocontrole.
3.2 Relação de Interação
Com base na classificação de interações de Kusari et al, foram obtidas 6 diferentes interações durante
o teste (Tabela 1). Na classificação de interação o fungo IFSC – 6 se destacou pelo fato de crescer sobre os 3
fungos fitopatogênicos testados.
Tabela 1: Porcentagem de antagonismo e classificação de interação entre fungos endofíticos e fungos fitopatogênicos.

Fusarium
oxysporum

Colletotrium
siamense

Philanchora
balancae

Fusarium
oxysporum

Colletotrirum
siamense

Philanchora
balancae
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Endofítico 7 dias

15 dias

7 dias 15 dias 7 dias 15 dias 7 dias 15 dias 7 dias 15 dias 7 dias 15 dias

IFSC - 1

50,8

62,5

69,4

77,3

71,4

77,4

I

I

I

I

XI

XI

IFSC - 2

46,9

56,5

46,3

56,5

53,6

59,5

III

III

III

I

VI

VII

IFSC - 3

46,9

59,5

51,0

59,5

65,5

68,4

III

I

III

I

III

I

IFSC - 4

39,0

53,6

37,0

59,5

77,4

74,4

III

III

III

II

III

I

IFSC - 5

46,9

50,6

64,8

77,4

89,3

74,4

XI

I

V

II

III

I

IFSC - 6

85,9

77,4

83,3

89,3

77,4

100,0

VII

VII

VII

VII

II

VII

IFSC - 7

46,9

35,7

46,3

47,6

68,4

35,7

III

II

III

II

III

II

IFSC - 8

46,9

29,8

46,3

41,7

56,5

32,7

III

IX

III

IX

III

IX

IFSC - 9

42,9

44,6

37,0

53,6

62,5

59,5

III

VI

III

VII

III

I

IFSC - 10

46,9

53,6

55,6

53,6

53,6

44,6

I

VII

III

II

III

II

IFSC - 11

46,9

53,6

46,3

65,5

62,5

59,5

III

III

III

III

I

I

IFSC - 12

46,9

47,6

32,4

56,5

35,7

35,7

III

III

III

III

III

II

*valores maiores de 50% demonstram inibição do fungo fitopatogênico.
I – Fungos param de crescer quando se encontraram e não formam halo; II – Fungo endofítico cresce um pouco sobre o
fitopatogênico; III – Fungos não se encontram e não há formação de halo; VII – Fungo endofítico cresce bastante sobre
o fitopatogênico; IX – Há uma mudança de cor na região de encontro dos fungos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados demonstraram que fungos endofíticos isolados de Acca sellowiana podem apresentar
efeito inibitório para o crescimento dos fitopatógenos testados, com grande diversidade de resultados. Dentre
os fungos endofíticos testados, o fungo IFSC – 6 apresentou alto potencial de biocontrole sobre todos os fungos
fitopatogênicos.
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O PAPEL DOS
CATADORES NA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
ALEXANDRE Elisandro1, SANTA CATARINA Paula Miriã2
1 INTRODUÇÃO
O meio ambiente entendido como a interação dos vários elementos naturais, artificiais e culturais que
viabilizam o desenvolvimento equilibrado da vida em todos os seus aspectos, recebeu nova proteção jurídica
com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (LENZA, 2011, p. 1087).
Dispõe a Carta Magna no art. 225 que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (BRASIL, 1988).
Nesse contexto, a geração de resíduos sólidos proveniente da atividade antrópica vem impactando
negativamente na seara ambiental, uma vez que, muitas substâncias que compõem diversos produtos são
altamente tóxicas e mais resistentes acarretando um risco eminente para a saúde do planeta e seres vivos que
nele habitam. Sendo assim, se faz necessária a coleta, tratamento e disposição final ambientalmente adequada
destes resíduos.
O Brasil até o ano de 2010 não contava com nenhuma legislação específica para a gestão dos resíduos
sólidos, e demonstrando preocupação com esse setor foi publicada no dia 2 de agosto do mesmo ano, a Lei
Federal nº 12.305 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e apresentou um modelo de
gestão dos mesmos, visando seguir uma ordem hierárquica de prioridade. Esta hierarquia começa na não
geração de resíduos sólidos, seguida pela redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final e
ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).
No modelo hierárquico de gestão dos resíduos sólidos, a reciclagem ocupa a 4ª posição e além de
representar um papel ambiental, representa também um papel social pois é fonte de renda para muitas famílias.
O catador de resíduos sólidos recicláveis é o agente direto senão a base da reciclagem. No entanto segundo
Zaneti (2003) a produção dos resíduos sólidos é na realidade o resultado de uma sociedade consumista, que
gera não apenas o rejeito material, como também o social, sendo o caso, dos catadores de resíduos sólidos, que
se alimentam e sobrevivem do resto e das sobras daqueles que consomem e descartam o que se considera inútil.
Dessa forma o presente estudo visa traçar apontamentos quanto ao papel exercido pelos catadores de
materias recicláveis dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, objetivando revalorizar a função social
desses agentes como promotores da preservação/promoção do ambiente ecologicamente equilibrado.
2 METODOLOGIA
O estudo em questão possui uma abordagem qualitativa, de cunho descritivo, com revisão
bibliográfica, ou seja, é a pesquisa “desenvolvida com base em material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002) e documental. Para tanto, buscou-se verificar, a
partir da leitura crítica da Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e do Decreto Federal nº 7.405 de 23
de dezembro de 2010, o que a nossa legislação traz sobre a atividade dos catadores de resíduos sólidos passível
de reciclagem, destacando o que foi feito para regulamentar tal atividade que é a base da reciclagem de
inúmeros materiais, fazendo com o que a vida útil dos aterros sanitários seja prolongada.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)
A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (2010) traz como um de seus princípios a “integração dos
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos”, bem como elenca entre os seus instrumentos “o incentivo à criação e ao
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desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis”, incluindo “metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis”.
O art. 10 da Lei 12.305/10 aponta que incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão de
resíduos sólidos gerados em seus territórios, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de
seus resíduos.
Os municípios brasileiros e o Distrito Federal, segundo a PNRS devem “elaborar o plano municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos para terem acesso a recursos da União destinados a empreendimentos
e serviços relacionados com à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos” (BRASIL, 2010).
A lei em comento determina também conteúdos mínimos ao plano de gerenciamento de resíduos
sólidos a ser elaborado, dispondo no art. 21, § 3º, inciso I, que deverão ser estabelecidos em regulamento
“normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à atuação
de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis”. (BRASIL, 2010).
Ainda a PNRS apresenta que os municípios que “optarem por consórcios intermunicipais para a gestão
de resíduos sólidos e implantarem coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de
associação de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda”, terão acesso
prioritário a recursos da União (BRASIL, 2010).
Por fim, importante destacar, que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, buscando viabilizar o
exercício das atividades delineadas, permite que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no
âmbito de suas competências” instituam normas para a concessão de incentivos “fiscais, financeiros ou
creditícios” a “projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em
parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda” (BRASIL, 2010).
3.2 Decreto Federal nº 7.405/2010
Em consonância com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, foi publicado em 23 de dezembro do
ano de 2010, o Decreto Federal nº 7.405 que “instituiu o Programa Pró-Catador a fim de integrar e articular as
ações do Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis”, visando a “melhoria das condições de trabalho, à ampliação das oportunidades de
inclusão social e econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem
por meio da atuação desse segmento” (BRASIL, 2010).
Referido decreto determina que são considerados catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis,
“...as pessoas físicas de baixa renda que se dedicam às atividades de coleta, triagem, beneficiamento,
processamento, transformação e comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis” (BRASIL, 2010).
Conforme dispõe o art. 3° do diploma em comento, o Programa Pró-Catador poderá ser realizado em
cooperação com órgãos ou entidades da administração pública federal e órgãos e entidades dos Estados,
Distrito Federal e Municípios que a ele aderirem voluntariamente, por meio de termo de adesão, bem como,
respeitada a legislação vigente, nos termo do art. 4º, com “consórcios públicos constituídos nos termos da Lei
no 11.107, de 6 de abril de 2005, cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
e entidades sem fins lucrativos que atuem na incubação, capacitação, assistência técnica e no desenvolvimento
de redes de comercialização, de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis, ou na sua inclusão social e econômica” (BRASIL, 2010).
Ademais o Decreto em questão versa sobre o Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica
dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, o qual
revaloriza o papel dos catadores, apoiando ações de inclusão social e econômica, e, articulando políticas
setoriais e acompanhando a implementação de ações voltadas à população de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis, entre outras competências dispostas no art. 7, do diploma em análise.
4 CONCLUSÃO
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Reciclar os resíduos provenientes da geração de bens e serviços para satisfação do bem-estar do
homem é uma alternativa bastante sábia se levarmos em consideração os impactos ambientais já causados pelo
uso indiscriminado dos bens naturais e do descarte incorreto do que chamamos de “lixo”. Neste âmbito,
percebemos a atividade de inúmeras pessoas que veem na coleta de resíduos sólidos o seu sustento e de sua
família. Fazendo uma pesquisa bibliográfica na legislação vigente, percebemos o quanto essa classe foi
valorizada pela Lei Federal nº 12.305 de 2010, a qual estabeleceu diretrizes e critérios a fim de incorporar a
atividade de coleta informal dos resíduos sólidos recicláveis na coleta seletiva dos entes federativos, bem como
pelo Decreto nº 7.405 de 2010, que de modo geral veio a formalizar e criar mecanismos para a atividade dos
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, visando em última análise à inclusão social e econômica
desses agentes.
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FONTES ALTERNATIVAS DE ÁGUA E SEU TRATAMENTO VISANDO O
REÚSO
D’AGOSTIN, Andressa1, TONIAZZO, Fabiane 2, LAVNITCKI, Laís3, BAUM, Camila Angélica4,
BECEGATO, Valter Antônio5
1 INTRODUÇÃO
A Terra, reconhecida como planeta água, recebe este título por conta da vasta cobertura da sua
superfície por tal recurso: estima-se que 1.386 milhões km³ estejam distribuídos sobre a área global. Deste
número, apenas 2,5% correspondem a água doce, presentes em lagos, reservatórios, rios e águas subterrâneas,
bem como nas geleiras, calotas polares e pântanos, devendo-se ressalvar, no entanto, que somente 0,266%
desse total configuram-se como sendo de fácil acesso (BARROS FILHO & MESSANY, 2014; TOMAZ,
2009). Não obstante, num contexto mais estrito, é interessante levar em conta o cenário no Brasil: reconhecido
pela abundância de recursos hídricos, com 12% da reserva de água doce do mundo (OCDE, 2015), e a vasta
extensão de seus rios, o país enfrenta problemas de escassez, que podem ser atribuídos principalmente a má
distribuição territorial deste recurso, perdas de água no sistema de abastecimento e a má gestão dos recursos
hídricos.
Dessa forma, é imperativo que se adotem medidas para a conservação da água e redução do consumo
de fontes potáveis, de forma que elas estejam disponíveis para usos mais nobres, assim como venham a
minimizar os impactos ambientais e os custos relacionados a novos projetos de estações de tratamento de água,
de transposições interbacias hidrográficas e de estações de tratamento de esgoto, por exemplo (HESPANHOL,
2008). E é nesse contexto que se insere o reuso da água, que, segundo publicação da ANA; FIESP;
SINDUSCON-SP (2005), é definido como o “uso de água residuária ou água de qualidade inferior tratada ou
não”.
O presente trabalho possui o intuito de apresentar formas de tratamento de águas residuárias
domésticas (cinzas, negras) e pluviais (azuis), a partir de revisão da literatura, com vistas ao seu reúso como
fonte alternativa para fins não potáveis.
2 METODOLOGIA
A metodologia do presente trabalho consistiu em pesquisa bibliográfica em bancos de dados online,
tendo sido encontrados e utilizados diversos estudos na área, a partir do ano de 2002, englobando, portanto,
trabalhos feitos nos últimos 15 anos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para que se possa fazer uma classificação e distinção dos tipos de águas residuárias a serem tratadas e
reutilizadas, é necessário que se saiba o uso para qual ela foi empregada. Nesse contexto, pode-se separá-los
em três grupos principais: os usos domésticos, industriais e agrícolas.
Em uma residência, de acordo com a Portaria nº 2914/2011, do Ministério da Saúde, a água é utilizada
para suprir as necessidades humanas de alimentação, hidratação, higiene pessoal e limpeza da casa, incluindo
cuidado com roupas e objetos pessoais. Além disso, a quantidade consumida varia por diversos fatores, como
a renda da família, valor da tarifa, características culturais e locais – clima da região, topografia etc. (BARROS
FILHO & MESSANY JR., 2014).
Levando-se em conta tais usos, é importante conhecer também quais as características da água
residuária gerada em cada um para saber quais métodos de tratamento/desinfecção utilizar, bem como para
definir quais serão os reúsos dados à água. As águas residuárias geradas em uma residência podem ser
divididas, de acordo com sua cor, em (Henze & Ledin, 2001 apud SILVA, G.T., 2015): 1) águas amarelas
(contêm apenas urina); 2) águas marrons (contêm apenas fezes, sem urina); 3) águas cinza-escuras
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(provenientes do banho, pia da cozinha, máquina de lavar pratos e lavatórios); 4) águas cinza-claras (geradas
em banhos, lavatórios, máquinas de lavar roupas e tanques); e 5) águas negras (mistura de todos os efluentes
domésticos, incluindo os de vasos sanitários). Pode-se incluir nesta classificação as águas azuis, que são as
águas pluviais, provenientes das precipitações atmosféricas.
As águas residuárias devem ser submetidas a tratamento específico visando à remoção de poluentes e
contaminantes e enquadrá-las nos padrões legais, além de levar em conta a capacidade de autodepuração do
corpo receptor e aspectos de reúso. Segundo Nuvolari (2011), tratar esgoto sanitário é basicamente remover
os sólidos: grosseiros, sedimentáveis e não sedimentáveis, e areia.
Contudo, é interessante que levar em conta as diferentes composições das águas a serem tratadas. Por
exemplo, o tratamento dado às águas negras deve ser diferente do aplicado às aguas cinzas, que, por não
conterem material fecal, não requerem um tratamento tão complexo. Deve-se, inclusive, considerar uma etapa
de pré-tratamento das águas cinza-escuras ou negras, como a caixa de gordura por exemplo.
O tratamento mais comum e amplamente empregado é a filtração, através de diversos meios filtrantes,
como areia (diferentes granulometrias), carvão ativado, pedra brita e anéis de bambu, podendo também ser
biológicos (como no caso dos FAFA – filtros biológicos anaeróbios de fluxo ascendente – e dos FBAS – filtros
biológicos aerados submersos), dada sua facilidade de operação/manutenção, relação custo/benefício e
eficiência.
Para a captação da água da chuva, é interessante aproveitar as estruturas já existentes na residência por
questões de economia e facilidade; sabendo disso, pode-se utilizar a área do telhado, ou laje, e construir
adicionalmente um sistema de calhas e um reservatório para que a água fique armazenada de forma a não entrar
luz solar nem insetos (SOARES, 1998). O sistema também deve ser projetado em concordância com o descrito
na norma ABNT NBR 10.844:1989, que trata das instalações prediais de águas pluviais, para que estejam
garantidos níveis adequados de segurança, funcionalidade, higiene, conforto, durabilidade e economia.
Além disso, deve-se lembrar de que a superfície do telhado não é um local limpo, podendo conter
folhas e galhos de árvores, excretas de animais, material particulado (poeira), penas de pássaros, insetos e
pequenos animais mortos etc. (MAY, 2004). Portanto, recomenda-se utilização de um sistema de descarte dos
milímetros iniciais de precipitação, que servirá para a limpeza da atmosfera, da superfície de captação, assim
como de calhas e tubulações da residência, somada à instalação de dispositivos de retenção de impurezas,
como telas e filtros. Tomaz (1998 apud HAFNER, 2007) sugere que sejam rejeitados 0,4 a 1,5 mm por metro
quadrado de área de captação.
A etapa da desinfecção deve estar presente em qualquer que seja a configuração do sistema. Ela é
imprescindível para que se garanta a segurança mínima requerida pelas normas, no caso de eventual contato
com os usuários. O desinfetante mais amplamente empregado é o cloro, por sua facilidade de obtenção,
diferentes formas de apresentação (líquido, gasoso, sólido), valor acessível, além de atender à exigência feita
pela norma NBR 13969 (ABNT, 1997), referente à manutenção de um residual de cloro livre – este dependente
dos usos previstos para a água de reúso, mas não devendo ser inferior a 0,5 mg/L.
Avaliando o potencial de reúso das águas cinzas, negras e pluviais, pode-se inferir que as águas cinzas
apresentam maior emprego em fins domésticos não potáveis, como rega de jardins, descarga em bacias
sanitárias, lavagem de: veículos, roupas, pisos, calçadas, contudo ainda é bastante comum seu emprego
restritamente em descargas sanitárias. O mesmo foi constatado para a mistura de águas cinzas e pluviais. Já as
águas negras apresentaram potencial para estes dois usos, além do emprego na irrigação.
4 CONCLUSÃO
Considerando os diferentes tipos de águas que podem ser empregadas com a finalidade de reuso
(cinzas, negras, azuis), faz-se importante o conhecimento das suas características para que se possa delimitar
o tratamento adequado para cada caso. Contudo, para que não haja riscos à saúde dos usuários, as águas
servidas e/ou pluviais devem passar por algum tipo de tratamento e principalmente por desinfecção, para a
eliminação dos microrganismos, que podem apresentar potencial patogênico.
Foi possível verificar que tanto as águas cinza-claras quanto as escuras apresentaram potencial para
reúso doméstico em fins não potáveis, assim como as águas pluviais, após passarem por tratamento e
desinfecção. Apesar de pouco empregadas, as águas negras tratadas apresentaram potencial para aplicação na
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irrigação. Tais potenciais puderam ser definidos de acordo com a classificação definida pela norma ABNT
NBR 13969:1997, que estabelece alguns padrões a serem atendidos.
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CONTENÇÃO DE IMPACTOS ANTRÓPICOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS:
PANORAMA ENERGÉTICO BRASILEIRO E TRANSFORMAÇÃO DO
LIXO ORGÂNICO.
Arthur Trama Silveira1 e Vinícius Silveira Miranda2.
1 INTRODUÇÃO
Devido ao contexto de crise hídrica brasileira, ocorrida a partir do ano de 2013, o setor de geração de
energia elétrica sofreu forte abalo, por apresentar grande dependência desse recurso. Como consequência
torna-se evidente a necessidade de um sistema energético diversificado, descentralizado e integrado, tendendo
aos modelos renováveis.
O trabalho tem como objetivo o estudo de modelos de produção de Energia Renovável, enquanto
fontes alternativas às metodologias convencionais, focando no processo de biodigestão, que busca atenuar
impactos antrópicos pela conscientização social e fomento às políticas públicas. Expõe e analisa as matrizes
energéticas dispostas ao longo do território brasileiro, abordando aspectos ambientais, sociais, econômicos,
bem como as vantagens socioambientais da transformação do lixo orgânico em energia.
2 DESENVOLVIMENTO
O atual panorama brasileiro apresenta à sua disposição diversas fontes de energia elétrica, como:
hidrelétrica, termoelétrica, biomassa, eólica, nuclear, fotovoltaica (conforme Quadro 1) e, em escala reduzida,
geotérmica e maremotriz, em seus respectivos percentuais de geração, além de importações.
Sobretudo a partir do início do século XXI, houve no Brasil um processo intenso de investimento
público e privado em Usinas Hidrelétricas, devido ao mercado internacional favorável à obtenção de energia
a partir de recursos hídricos e por conta da sua abundante disponibilidade no território nacional, pois o Brasil
possui 13% da água doce mundial (AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2013), chegando ao ano de 2009 a
representar 73% de sua matriz (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA), indicando uma grande
dependência desta fonte.
Em contrapartida, a partir do ano de 2013 instala-se, principalmente no sudeste do país, um cenário de
crise hídrica, forçando a uma diversificação nas formas produtivas, trazendo como consequência o
investimento em diversas outras fontes de energia como termelétrica, biomassa, eólica, nuclear e fotovoltaica
(conforme Quadro 1). Afeta diretamente diversos setores da economia, como observado por Jucilene Galvão
e Célio Bermann, no artigo “Crise Hídrica e Energia: Conflito no uso múltiplo das águas” indicando que: “A
recente crise hídrica revela uma série de conflitos envolvendo o Sistema Elétrico Brasileiro, suas empresas e
seus órgãos de gestão, e os demais usos como a irrigação, a piscicultura, a navegabilidade para transporte e
lazer.”, além do uso industrial.
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Figura 1: Empreendimentos Energéticos em operação no Brasil.
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica, http://portal.metodista.br/rh-energia/industrias/industria-de-energia-nobrasil . 2014.

As Usinas Termoelétricas, em sua maioria concentradas nas regiões sudeste e sul, obtêm sua matériaprima das seguintes fontes: exploração do carvão mineral, extraído de jazidas via processos mineradores, que
muitas vezes oferecem condições insalubres de trabalho, além de comprometer estruturas geológicas e
contaminar as águas e os solos; combustíveis fosseis, cuja prospecção em sua maioria feita em plataformas
marítimas, que oferecem grandes riscos de vazamento e custo elevado; madeira, principalmente feita com
pinus e eucaliptos (espécies exóticas), que necessitam grande área de plantio, gerando a desertificação do solo;
e biomassa, uma fonte alternativa, que apesar de necessitar uma vasta área de atuação, aprimora o
gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos. Todos esses processos são baseados na queima de matéria-prima,
gerando gases como CO2, CO, NO2, NO, SO2 (que participam do efeito estufa global).
As Usinas Hidrelétricas, saturadas na região sudeste, expandem-se no sentido da bacia amazônica,
necessitando para sua implantação da disponibilidade de um rio, com grande fluxo de água, influenciando seu
curso para represar uma vasta área, exigindo extração da vegetação nativa e possível remanejamento da
população ribeirinha local.
Um exemplo recente, de grande repercussão midiática, é o caso da Usina de Belo Monte, cujos
impactos atingiram principalmente a população de Altamira no oeste do Pará e os ribeirinhos do rio Xingu,
descrito na reportagem do “Profissão Repórter” “Usina de Belo Monte causa impactos ambientais e sociais em
Altamira (PA)”: “A situação também é difícil para os ribeirinhos do rio Xingu. Quem vive da pesca, reclama
da escassez de peixes na região da hidrelétrica. Para a bióloga Cristiane Carneiro, da Universidade Federal do
Pará, as explosões das encostas durante a obra e a forte iluminação dos canteiros causaram a morte dos peixes.”.
Podendo ser complementado ainda, o problema da massiva mão-de-obra requisitada para construção, que após
o término da execução do projeto encontra-se ociosa.
As Usinas Nucleares, situadas em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, geram resíduos altamente tóxicos e
prejudiciais à saúde dos seres vivos e do Meio Ambiente, que demoram longos períodos para realizar o
processo de decaimento eletrônico, que diz respeito à composição química radioativa dos elementos,
influenciando também no microclima marítimo ou lacustre em seu entorno, para arrefecimento dos reatores.
Esse procedimento de geração energética implica numa alta instabilidade atômica e oferece risco aos
trabalhadores e comunidade ao redor, como observado no artigo “Energia Nuclear e Impacto Ambiental” de
José Marcos de Oliveira Godói.
As Usinas Fotovoltaicas encontram-se dispersas ao longo do território brasileiro, pois apresentam
baixos investimentos em pesquisa. Exige extração de minerais como o silício, manuseio de compostos à base
de enxofre e outros produtos químicos corrosivos de PH ácido, para produção dos painéis solares, implicando
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em problemas geológicos e com descarte de subprodutos do material. Já as Usinas Eólicas (localizadas na
região Nordeste), em operação, oferecem poluição visual e sonora. Além disso, ambas apresentam como prérequisito amplo espaço para funcionamento e elevado custo de implantação.
Analisando o quadro de disposição das matrizes energéticas brasileiras, mostra-se evidente a
necessidade de investimentos em energias sustentáveis. Em paralelo, nota-se que o Brasil está incluso entre os
países que apresentam suas economias voltadas para a exportação de commodities, com destaque para os
produtos agrícolas, como mencionado no livro “As Veias Abertas da América Latina” 20ª Edição, Editora Paz
e Terra, de Eduardo Galeano. Na sua produção, gera grande volume de matéria orgânica, indicando a
necessidade de um manejo sustentável, planejamento de coleta e tratamento residual.
O biodigestor, que se utiliza da matéria orgânica para a decomposição anaeróbia, baseia-se na ausência
de oxigênio, estimulando os processos de fermentação realizados pelos microrganismos, divididos em quatro
etapas subsequentes: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. O processo geral é de
responsabilidade da central tecnológica de armazenamento e tratamento das substancias. Os produtos finais
formados são: biofertilizantes e biogás. O biofertilizante pode ser comercializado ou empregado de maneira
autônoma pelos próprios agricultores em suas plantações. O biogás contém em sua composição,
principalmente, CH4 reutilizado como combustível automotor, para geração de energia elétrica e calefação,
representando menor impacto nas mudanças ambientais e climáticas provenientes de possível intensificação
humana do efeito estufa global, e também o CO2.
Tomando como base a possibilidade da intensificação do efeito estufa global, como consequência da
ação humana, prevalece à hipótese de que a queima do biogás proveniente da biodigestão emite dióxido de
carbono, ainda que em menor quantidade do que hidrocarbonetos comuns (gasolina, diesel). Além disso, esse
subproduto é utilizado pelas próprias plantas (para realização de fotossíntese), que serão adubadas com o
biofertilizante e, posteriormente aplicadas como matéria-prima para o processo biodigestivo, dando origem ao
biogás. Esse processo configura um ciclo autossustentável.
A Alemanha é o país que mais investe em pesquisa e produção de energia através da biodigestão, e
compreende: o maior complexo biodigestor do mundo, situado em Güstrow, que ocupa uma área aproximada
de cinquenta hectares; o biodigestor urbano de Marl, com capacidade para processamento de até 300 toneladas
de resíduos por dia e geração de até 3 MW, como citado por G. Machado em seu Portal Resíduos Sólidos, no
artigo “Biodigestor de Resíduos Sólidos Orgânicos municipais de Marl na Alemanha.”. O crescimento do setor
ocorre especialmente a partir da proibição (novembro de 2006) do uso de restos de alimentos provenientes de
feiras e restaurantes à confecção de ração para porcos e da crise de energia nuclear. Além do modelo alemão
de biodigestor, existem outros exemplares como, indiano, chinês e batelada, mais utilizados localmente, sem
necessidade de extensas redes transmissoras de energia.
No Brasil, ainda há baixos investimentos em pesquisa para trabalhos com biodigestores, o cenário
começou a se atualizar com a Lei 12.305/2010, que estimula a implantação de biodigestores e o tratamento de
resíduos sólidos orgânicos urbanos. Apesar de dispersos ao longo do território, os biodigestores apresentam
pequena concentração nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, com pouca ênfase na geração de
energia elétrica através do biogás.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para ocorrer à mitigação dos impactos socioambientais, provenientes da geração energética citados no
desenvolvimento do texto, o biodigestor torna-se uma alternativa importante, com múltiplas funções que
envolvem viabilidade econômica, gerenciamento e tratamento de dejetos orgânicos, geração de biofertilizante
(utilizado como adubo nas lavouras e plantações) e biogás (para geração de energia elétrica, térmica e
automotiva).
Assim, propõe-se uma estrutura de políticas públicas fundamentadas em dois eixos: Educação
Ambiental Crítica, que consiste na participação do individuo na analise do cenário ambiental atrelado aos
aspectos políticos e socioeconômicos, sustentada na Lei No 9.795/1999 e na retomada da discussão sobre a
proposta de lei da oferta de educação ambiental (crítica) como disciplina obrigatória do conteúdo curricular da
educação básica; e incentivo de subsídios estatais para a implantação de diferentes modelos de biodigestores
adaptados aos meios rurais e urbanos, com aproveitamento do biofertilizante como adubo para o plantio
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agrícola, matéria prima para combustão e tratamento de processos erosivos, e do biogás para geração de energia
elétrica, térmica, combustível automotor e uso doméstico.
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RESPIRAÇÃO BASAL DO SOLO SOB DIFERENTES FONTES DE ADUBOS
ORGÂNICOS EM EXPERIMENTO DE LONGA DURAÇÃO
BELINATO, Layana Dorado Correia1, BARETTA, Carolina Riviera Duarte Maluche2,
SOLIVO, Rafael3, SPAGNOLLO, Evandro4, OLIVEIRA, Patrícia Aparecida de3
1 INTRODUÇÃO
Atualmente, o crescimento da produção animal no Brasil e no mundo aumentou a oferta, mesmo que
de maneira restrita, a proteína de origem animal. Neste cenário, o Brasil apresenta-se como um grande produtor
de carnes de bovinos, aves, suínos entre outros, possuindo segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2015) um rebanho de aproximadamente 215 milhões de bovinos, 45 milhões de suínos e
1,5 bilhões de aves.
Com o aumento dos rebanhos animais aumentou-se, por consequência, a quantidade de dejetos
produzidos nestas atividades, e a necessidade da busca de alternativas à utilização dos mesmos de forma
racional e sustentável. Os dejetos animais podem ocasionar implicações ambientais trazendo resultados
negativos no ambiente através do seu descarte inadequado. No entanto, quando utilizado de maneira correta,
apresenta-se como fonte de nutrientes para promover a fertilização de lavouras e pastagens, complementando
a adubação química tradicional, ou em sistemas de produção orgânica.
Os animais de grande porte como suínos e bovinos podem produzir cerca de 5 a 10% do seu peso vivo
em dejetos/dia já as aves aproveitam apenas 40% do alimento ingerido. Os dejetos produzidos pelas aves,
bovinos e suínos são constituídos por uma mistura de fezes, urina e outros materiais orgânicos, como serragem
e restos de alimentos, além de uma quantidade variável de água, proporcionando 87% de sólidos em cama de
aviário, 67% em esterco bovino e apenas 0,27 a 3,63% em esterco líquido de suíno (KONZEN &
ALVARENGA, 2005). Quando aplicados adequadamente ao solo, os dejetos alteram suas propriedades físicas
e químicas e apresentam impacto na qualidade microbiológica do solo promovendo o aumento na
biodiversidade de microrganismos úteis que agem na mineralização destes resíduos de maneira a liberar
nutrientes para as plantas (TRANI et al., 2013).
Desta maneira, medidas da atividade microbiana são de grande utilidade como indicadoras da
qualidade biológica do solo (DUARTE et al., 2014) e da dinâmica do carbono nestes sistemas. O trabalho tem
como objetivo avaliar o efeito da utilização da adubação orgânica, em longo período de aplicação e com a
utilização de diferentes fontes de origem animal, sobre a atividade microbiana do solo medida pela sua
respiração basal.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Delineamento experimental
O presente estudo foi realizado em área experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina, no município de Chapecó - SC. A área experimental caracteriza-se por um
estudo de longa duração onde, durante 12 anos, avalia-se a utilização de diferentes fontes de adubos orgânicos
sob a fertilidade do solo e rendimento de culturas. A área experimental é cultivada no sistema plantio direto
com rotação de culturas (semeadura anual de milho ou feijão), e utilização de espécies para cobertura de solo
como nabo-forrageiro (Raphanus sativus L.), aveia-preta (Avena strigosa) e mucuna-cinza (Mucuna pruriens
cv.), no outono-inverno em sucessão. Para o ano agrícola da avaliação do experimento tinha-se como espécie
de cobertura a aveia-preta. O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho distroférrico.
A pesquisa foi conduzida no sistema orgânico sem uso de agroquímicos e adubos solúveis, em
delineamento experimental em blocos ao acaso com seis repetições, em parcelas de 18 m2 (3,6 x 5 m). Os
tratamentos utilizados caracterizam- se pela aplicação anual de cinco tipos de adubos orgânicos: esterco de
aves (EA), esterco líquido de suínos (ELS), composto de esterco de aves (CEA), composto de esterco de suínos
(CES), composto de esterco de bovinos (CEB) e, uma testemunha (T) sem adubação. Os adubos sólidos foram
aplicados na dose de 5 e 10 t ha-¹ (base seca), e o ELS na dose de 30 e 60 m³ ha-¹ nas culturas de feijão e milho,
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respectivamente, a lanço na superfície do solo, quando da implantação das culturas comerciais. Somente o
milho e feijão recebem a adubação, sendo as plantas de cobertura implantadas sem adubação. A cultura
comercial que antecedeu a espécie de cobertura durante o ano de avaliação do experimento foi o feijão.
2.2 Variável analisada
Na área útil de cada parcela foram coletadas cinco amostras simples em um transecto cruzado, na
profundidade de 0-0,10 m, com o auxílio de um trado do tipo caneca, homogeneizadas para formação de uma
amostra composta. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e transportadas em caixas de isopor
com gelo para o Laboratório de Solos da Área de Ciências Exatas e Ambientais, da Universidade Comunitária
da Região de Chapecó, onde foram mantidas em geladeira a 2ºC até serem analisadas. A atividade microbiana
foi avaliada pela determinação da Respiração basal (C-CO2) em 100 g de amostras de solo colocadas em
frascos de 500 mL e incubadas em laboratório pelo período de 15 dias, à temperatura de 28 °C (JÄGGI, 1976).
Para o presente trabalho será apresentado os dados de C-CO2 obtidos na primeira coleta realizada no dia 02 de
setembro de 2016.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) com as médias comparadas pelo
teste de Tukey (P < 0,05).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados mostram que existe diferença quanto à atividade respiratória decompositora dos diferentes
tipos de adubos orgânicos aplicados ao solo, e que a estabilização das emissões de C-CO2 ocorreu aos 13 dias
de incubação (Figura 1A).

A

B

Figura 1 - Taxa diária de emissão de C-CO2 pela atividade microbiana do solo (A) e, valores médios
do somatório da respiração basal (C-CO2) dos microrganismos do solo (B) nos adubos orgânicos: composto
de esterco de bovinos (CEB), esterco de aves (EA), composto de esterco de aves (CEA), esterco líquido de
suínos (ELS), composto de esterco de suínos (CES) e testemunha (T). Médias seguidas da mesma letra não
diferem entre si pelo teste Tukey (P < 0,01).
Os valores de respiração basal (C-CO2) diferiram estatisticamente entre os adubos testados (P < 0,01).
Para o C-CO2 o composto de esterco de suínos (CES), apresentou diferença estatística em relação aos demais
adubos orgânicos testados (EA, CEA, ELS, CEB e T) que não diferiram entre si (Figura 1B). A respiração
basal do solo é uma forma de mensurar a atividade metabólica da população microbiana. Valores de C-CO2
elevados podem indicar tanto situações de distúrbio quanto de alto nível de produtividade do sistema
(DUARTE et al., 2014).
A decomposição do resíduo de animais depende de vários fatores que incluem os organismos
decompositores, pH do solo, fatores climáticos e a qualidade do resíduo, sendo estes determinantes da
velocidade de decomposição do resíduo, e o tempo que o mesmo permanecerá no solo (PACHECO et al.,
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2017). O CES é produzido em plataforma de compostagem onde se acrescenta o esterco líquido à maravalha,
um material de alta relação C:N que aumenta a permanência do composto no solo, com aumento na taxa
respiratória da população microbiana que irá decompor este material; não representando necessariamente
ineficiência da população microbiana, uma vez que dados mostram haver maiores teores de carbono da
biomassa microbiana (CBM) neste tratamento (dados não apresentados).
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a respiração basal do solo (C-CO2) apresente diferença entre os tratamentos estudados, tal
variável de maneira isolada não é suficiente para atestar maior ou menor eficiência energética na decomposição
dos diferentes adubos pela população microbiana do solo, havendo a necessidade de avaliar outros parâmetros
microbianos (CBM, quociente metabólico e quociente microbiano) para conclusões mais precisas.
Agradecimentos
Os autores agradecem a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
(Epagri) por ceder à área experimental, e a Unochapecó pelo apoio financeiro ao desenvolvimento da pesquisa.
REFERÊNCIAS
DUARTE, Indiana Bersi et al. Plantas de cobertura e seus efeitos na biomassa microbiana do solo. Acta
Iguazu, Cascavel, v. 3, n. 2, p. 150-165, 2014.
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Levantamento Sistemático da
Produção
Agrícola.
2015.
Disponível
em:
<http://www.ibge.gov.br/home
/estatistica/indicadores/agropecuaria/lspa/default_publ_completa.shtm>. Acesso em: 12 abr. 2016
JÄGGI, Wiki. Die Bestimmung der CO2-Biulding als Maâ der bonbodenbiologischen Aktivität. Schwiez
Landwirtschaft Forchung Band, v. 314, n. 15, p. 317-380, 1976.
KONZEN, E. A.; ALVARENGA, R. C. Manejo e utilização de dejetos animais: aspectos agronômicos e
ambientais. In: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Sete Lagoas: Circular Técnica, v. 63,
p. 65, 2005.
PACHECO, Lara et al. Atividade microbiana do solo sob plantio direto e incorporado com diferentes palhadas
e épocas de aplicação de nitrogênio. Multi-Science Journal, Urutai, v. 2, n. 6, p. 54-58, fev. 2017.
TRANI, Paulo E. et al. Adubação orgânica de hortaliças e frutíferas. Campinas: Instituto Agronômico de
Campinas – IAC. 2013. 83p.

1

Mestranda, Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, Mestrado em Ciências Ambientais, Área
de Ciências Exatas e Ambientais, Chapecó/SC, e-mail: layanacorreia@hotmail.com; 2Doutora, Universidade Comunitária
da Região de Chapecó - Unochapecó, Mestrado em Ciências Ambientais, Área de Ciências Exatas e Ambientais,
Chapecó/SC, e-mail: carolmaluche@unochapecó.edu.br; 3Graduandos em Agronomia, Universidade Comunitária da
Região de Chapecó - Unochapecó, Curso de Agronomia, Área de Ciências Exatas e Ambientais, Chapecó/SC, e-mails:
rafasolivo@unochapeco.edu.br; patricia.oliveira@unochapeco.edu.br; 4Doutor, Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri, Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar - Cepaf, Chapecó/SC, e-mail:
spagnollo@epagri.sc.gov.br.

21

I SIMPÓSIO SUL EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
27 e 28 de julho de 2017 – LAGES – SC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - UDESC

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL DE FARINHA DO
RESÍDUO AGROINDUSTRIAL DE BATATA MANDIOQUINHA
(ARRACACIA XANTHORRHIZA) BRANCA E AMARELA
BELING, Patrícia Carolina1; SGANZERLA, William Gustavo2; XAVIER, Leandra Oliveira3;
VEECK, Ana Paula de Lima4; ZINGER, Fernando Domingo 5
1 INTRODUÇÃO
A utilização integral dos alimentos, como folhas, talos, cascas e sementes é uma das alternativas para
reduzir o desperdício de alimentos no Brasil. Sabe-se que o desperdício de alimentos no Brasil é alto, chegando
a 26 milhões de toneladas ao ano (MACHADO, 2007). De acordo com Souza et al. (2007) talos, folhas, cascas
podem ser mais nutritivos do que a parte nobre do vegetal.
Além disso, segundo Belik, Cunha e Costa (2012) o aproveitamento de alimentos não utilizados
comercialmente poderia ser uma solução eficaz para a resolução dos problemas emergenciais que o mundo
enfrenta por conta da fome. Apesar de haver certa objeção à alimentação alternativa, estima-se que uma parcela
significativa da população brasileira, esteja promovendo ou utilizando este tipo de alimentação em sua dieta
cotidiana (SOUZA et al., 2007).
As agroindústrias que utilizam matéria prima de origem vegetal, como grãos, verduras, hortaliças,
dentre outros, geram grandes quantidades de resíduos, que não são utilizados no processamento, pois utilizam
somente a parte nobre do vegetal (polpa), gerando assim um acúmulo de matéria sem utilização. Segundo
Costa (2007), cascas de café, bagaço de mandioca, bagaço de cana de açúcar, estão sendo aproveitados para o
desenvolvimento de novos produtos, diminuindo o desperdício.
Viana (2016) descreve sobre os principais ramos da agroindústria que geram resíduos sólidos e os
potenciais usos desses resíduos resultantes de suas atividades, como a utilização da semente da laranja como
fonte de óleo vegetal, coco como fontes de fibras para produção de briquete, palhas de arroz para a geração de
energia elétrica e milho como fonte de biomassa.
A mandioquinha salsa (A. xanthorrhiza Bancroft) é uma planta tipicamente sul-americana, dos altos
da cadeia dos Andes.Cabe citar que, apesar da mandioquinha-salsa ser mais conhecida para consumo de suas
raízes, todas as partes da planta podem ser aproveitadas. Os restos culturais (parte aérea da planta e raízes não
comercializáveis) prestam-se ao arraçoamento (à alimentação) animal, havendo relatos de pequenos produtores
da região de Lavras-MG de que houve aumento na produção de leite pelo fornecimento de restos culturais
obtidos após o preparo de mudas (Embrapa Hortaliças, 2017).
Diante disso, este estudo teve como objetivo avaliar a composição nutricional e o valor calórico de
farinha das folhas de mandioquinha (Arracacia xanthorrhiza) branca e amarela, produzidas de maneira
orgânica/agroecológica, como forma de aproveitamento das partes não nobres de vegetais.
2 METODOLOGIA
2.1 Produção, coleta das amostras e preparo da farinha
As mandioquinhas (branca e amarela) foram cultivadas sob sistema orgânico, na área experimental
agroecológica do Instituto Federal de Santa Catarina Campus Lages (Latitude: 27º48’22,20’’S; Longitude:
50º20’17,01’’O - altitude de 959 metros). O cultivo foi iniciado em outubro de 2016 e a colheita realizada em
abril de 2017. Após a colheita, as folhas foram coletadas e lavadas em água corrente. Para a produção da
farinha, as folhas de mandioquinha amarela (FMA) e as folhas de mandioquinha branca (FMB) foram
desidratadas em estufa de circulação de ar forçado a 60 ± 2 ºC por 48 horas. Em seguida, foram maceradas
para a obtenção da farinha e armazenadas sob refrigeração até o momento das análises.
2.2 Análise da composição centesimal, valor calórico e valor diário recomendado
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A umidade foi determinada pela perda de peso em estufa de secagem a aproximadamente 105°C por
24 horas (ADOLFO LUTZ, 2008). O teor de cinzas através em mufla a 550°C e proteína bruta através do
método de digestão, destilação e titulação com ácido clorídrico, Micro Kjeldahl (AOAC, 1996). O teor de
gordura foi determinado pela extração a frio com clorofórmio, metanol e água (BLIGH; DYER,1959). Os
carboidratos foram calculados pela diferença. Para o cálculo do valor calórico utilizou-se os coeficientes de
Atwater e Wood (1896), ou seja, para proteínas e carboidratos 4,0 e lipídios 9,0. O valor diário recomendado
(%VD), foi calculado para uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ, levando em consideração o consumo de 100
gramas de alimento.
2.3 Análise estatística
Os resultados obtidos para a análise de composição centesimal, valor calórico e valor diário
recomendado foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e as diferenças entre as médias foram
determinadas pelo teste de Tukey (p<0,05), através do programa Statistica® 7.0.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 01 apresenta os valores obtidos para a composição centesimal da farinha, produzida com as
folhas de mandioquinha amarela (FMA) e branca (FMB). Já a Tabela 02 apresenta os valores de calorias (kcal)
e %VD para as farinhas produzidas.
Tabela 01- Composição centesimal da farinha das folhas de mandioquinha branca e amarela (g%).
Umidade
Cinzas
Proteínas
Lipídios
Carboidratos
FMA (b.s)
0,95 ± 0,03b 12,98 ± 0,28a
19,62 ± 0,75
2,73 ± 0,59
63,70 ± 1,03a
a
b
FMB (b.s.)
7,85 ± 0,24
10,73 ± 0,02
19,70 ± 1,54
3,66 ± 0,63
58,04 ± 0,63b
Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão. Análises realizadas em triplicata. Letras diferentes em cada
coluna representam diferença significativa (p<0,05). b.s.: base seca.

Tabela 02 - Valor calórico e %VD das folhas de mandioquinha branca e amarela.
Valor Calórico (kcal)
%VD
FMA (b.s)
357,88 ± 4,26
17,89 ± 0,21
FMB (b.s)
343,94 ± 2,11
17,19 ± 0,10
Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão. Análises realizadas em triplicata. Letras diferentes em cada
coluna representam diferença significativa (p<0,05).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece o valor de umidade para farinhas,
que deve ser inferior a 15 g.100g-1, logo ambos os valores de umidade obtidos estão dentro dessa faixa.
Os valores encontrados para umidade e cinzas foram estatisticamente diferentes entre si (p<0,05),
representando que a FMB possui maior teor de umidade e menor teor de cinzas. Já a FMA possui menor teor
de umidade e maior teor de cinzas. O teor de proteínas e lipídios não obtiveram diferença significativa entre
si, o que demonstra que esses compostos não variam de um tipo folha para outra. Contudo, os carboidratos
apresentaram diferença significativa entre si, pelo fato de serem calculados pela diferença entre as demais
análises. O valor calórico e o %VD são iguais para os tipos de farinhas produzidas, tendo seus valores,
próximos a 350 kcal, representando 17,5 % do valor diário recomendado, sendo uma boa fonte de calorias para
a dieta humana.
Trombini e Leonel (2014) produziram e avaliaram uma farinha com folhas de mandioca, e verificaram
que o teor de cinzas obtido foi de 0,23 ± 0,97 %, valor similar ao obtido neste trabalho. Já o teor de proteínas
e lipídios foi superior (23,00 ± 0,22 e 7,22 ± 0,08 %, respectivamente), e o valor de carboidratos, inferior
(22,27 ± 0,71 %) ao encontrado neste trabalho.
4 CONCLUSÃO
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Através dos resultados percebe-se que as farinhas produzidas com diferentes tipos de folhas de
mandioquinha são uma alternativa para a utilização de todos os componentes dos vegetais. Além disso, elas
possuem alto teor de proteínas, lipídios e carboidratos, além de um elevado valor calórico, podendo ser inserida
na alimentação, reduzindo o desperdício alimentar e diminuindo assim o acúmulo de resíduos agroindustriais
na natureza.
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COMPARAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO
AUTOMÁTICA DE APP EM TOPO DE MORRO PARA O MUNICÍPIO DE
LAGES/SC
BONFATTI Benito1, MOREIRA Taís2
1 INTRODUÇÃO
Das áreas de APP definidas no Novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651 de 2012), as referentes
aos topos de morro estão entre as mais complexas de serem demarcadas devido à dificuldade de acesso à
elevadas altitudes e inclinações íngremes de encosta. A delimitação automática de topo de morros reduz riscos
que poderiam surgir num levantamento detalhado de campo, além da redução do tempo e recursos utilizados.
Metodologias já estudadas possuem diferenças que podem ser significativas na delimitação automática
das APP’s em topo de morro. Cabe um estudo comparativo para investigação da aplicabilidade dos métodos e
softwares disponíveis, identificando suas principais diferenças. Nesse sentido, o presente trabalho tem como
objetivo comparar três métodos de identificação automática de APP em topo de morro. O estudo será realizado
para o município de Lages.
2 METODOLOGIA
Inicialmente foi traçado um buffer de 5km ao redor dos limites do município de Lages, o qual foi
utilizado para recorte de um Modelo Digital de Elevação (MDE) SRTM, com 30 m de resolução espacial.
O primeiro método (Método 1) seguiu os passos delineados no estudo de Oliveira & Filho (2013),
implementado no software ArcGIS. Primeiramente, determinou-se a base legal dos morros, invertendo-se o
MDE e delimitando as bacias de drenagem para o MDE invertido. Dos limites lineares dessas bacias, os pontos
de sela foram identificados como os pontos de maior altitude das linhas (do MDE original). Os pontos mais
altos destas bacias foram demarcados como pontos de topo de morro. Os pontos de sela mais próximos a cada
topo de morro foram identificados, calculando-se então a altura dos morros e descartando as áreas inferiores a
100 m. Calculou-se a declividade máxima para cada pixel. A declividade média foi calculada para os limites
das bacias identificadas, descartando-se áreas com declividade inferior a 25 graus. Determinou-se o terço
superior de cada topo de morro.
Para o Método 2, os procedimentos foram executados conforme Santos (2013), implementando o
modelo no software ArcGIS. Diferentemente do Método 1, a base do morro foi considerada como a altitude
da rede hidrográfica adjacente (SANTOS, 2013). A extração de topo de morro foi feita com o MDE invertido,
identificando os seus pontos mais baixos (sink), os quais correspondem aos pontos mais altos no MDE original.
A área de abrangência de cada topo de morro foi então determinada (bacias invertidas). Obteve-se também a
área de abrangência (bacias) de cada ponto de confluência hidrográfica, utilizando-se o MDE original,
atribuindo-se a essas áreas a mesma altitude do ponto de confluência (altitude da base). A declividade para
cada célula foi obtida com a ferramenta slope, e a declividade média foi calculada como a média de declividade
das células correspondentes às bacias invertidas. Morros com altura inferior a 100 m e áreas com declividade
menor que 25 graus foram descartados.
No Método 3, os procedimentos foram executados com base em Silva et al. (2017), através do software
QGIS. Fez-se primeiramente a inversão do MDE. Os limites das bacias invertidas foram determinados
utilizando-se o comando r.watershed. Este comando possibilita a demarcação de uma área mínima para o
cálculo de bacias e foi determinado um valor de 100 células (9 ha). Nessas bacias foram identificadas as
altitudes máxima e mínima e sua diferença, a qual determina a altura dos morros. Alturas inferiores a 100 m
foram descartadas e determinou-se o terço superior para as áreas restantes. Calculou-se a declividade com a
ferramenta slope e a declividade média de cada bacia invertida. Áreas com declividade inferior a 25 graus
foram descartadas.
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Para comparação, foram extraídas também as áreas de topo de morro cadastradas no Sistema Nacional
de Cadastro Ambiental Rural – SICAR (MMA, 2017) para o município de Lages.
3 RESULTADOS

Figura 1: Exemplos de áreas de topo de morro identificadas, por diferentes métodos, para o
município de Lages e adjacências.
Os três métodos apresentaram diferentes resultados, como se pode observar na Figura 1 e na Tabela 1.
O Método 1 não identificou áreas de APP em topo de morro para o município de Lages, porém um polígono
foi demarcado nas áreas externas ao limite do município (correspondente ao município de Bom Jesus, no RS).
Dois polígonos foram identificados utilizando-se o Método 2, um dentro do município de Lages (Figura 1) e
outro fora dos limites do município. O Método 3 identificou 13 polígonos de APP em topo de morro, sendo 3
dentro dos limites do município de Lages. Dos métodos estudados, a maior área demarcada foi obtida
aplicando-se o Método 3 e a menor área foi obtida aplicando-se o Método 2.
Tabela 1. Parâmetros estatísticos para as APP’s de topo de morro identificadas por diferentes
métodos.
Métodos
Número de
Altitude média dos
Altura média dos
Área total
polígonos
topos de morro (m)
topos de morro (m)
(ha)
Método 1
1
933,92
89
40,12
Método 2
2
946,89
71,5
11,22
Método 3
13
996,95
79,38
111,75
CAR
3
1026,97
48
5,64
Apenas uma área foi identificada ao mesmo tempo por mais de um método (Método 1 e o Método 2),
localizada fora do município de Lages. Nenhum dos modelos identificou de forma automática as APP´s em
topo de morro já cadastradas no SICAR para o município de Lages, correspondendo a 3 polígonos.
4 DISCUSSÃO
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A utilização de técnicas de geoprocessamento aplicadas a um MDE mostrou-se apta a calcular áreas
de topo de morro, mas limitações ficaram evidentes. O Método 1 identificou pontos de sela e o utilizou para o
cálculo da altura dos morros, como previsto na legislação. Porém, os limites utilizados para identificar pontos
de sela compreenderam áreas contíguas na superfície, não excluindo as áreas de planícies ou vales, o que
poderia levar a identificações errôneas do ponto de sela. Os métodos 2 e 3 não consideraram os pontos de sela,
mas apenas as menores altitudes da base. Nestes, os morros apresentaram maiores alturas, o que resultou em
um número maior de APP´s identificadas. Para se adaptarem à Lei 12.651, esses modelos poderiam
implementar métodos para identificação de pontos de sela.
Quanto à declividade, o Método 1 determina a declividade máxima e depois realiza a média para os
morros. Já os Métodos 2 e 3 calculam primeiramente a declividade média de cada pixel e seus vizinhos, e
posteriormente a declividade média para a área do morro. A média é calculada sem descartar áreas de planícies
ou vales, reduzindo consideravelmente a declividade média calculada. Há também o fator resolução do MDE,
que já traz consigo uma suavização do terreno. Uma alternativa seria calcular a declividade média não de todo
o morro, mas apenas do terço superior.
Os polígonos cadastrados no SICAR não contam necessariamente com medições precisas. Contudo, a
comparação com a metodologia utilizada sugere incompatibilidade dos dados. Estudos futuros são necessários
para a escolha da metodologia que mais se adeque ao determinado no Novo Código Florestal, comparando os
dados com medições topográficas ou com MDE de maior resolução.
5 CONCLUSÕES




A automatização da delimitação de topo de morros facilita a demarcação de áreas de APP.
As metodologias utilizadas ainda não estão padronizadas e podem levar a resultados distintos. Há
necessidade de regulamentação técnica.
É necessário o uso de MDE´s de maior resolução espacial e remoção das áreas de planícies e vales,
para amenizar os efeitos de suavização do relevo.
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MODELO DE SIMULAÇÃO DE UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
NATURAL LIQUEFEITO (GNL) NA MODALIDADE REDE ISOLADA PARA
A REGIÃO DE LAGES-SC
BORGES, Cosme Polese1, MELLO, Renato de2
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador para auxiliar a tomada de decisão acerca
de alternativas de distribuição de gás natural (GN) em região ainda não atendida pela empresa concessionária.
Pretende-se que a diversificação na matriz energética regional auxilie o desenvolvimento econômico
sustentável. São identificados os potenciais de consumo, os custos de implantação e de operação de projeto
proposto, resultando em uma taxa de multiplicação aplicada sobre a tarifa do insumo, objetivando também o
equilíbrio econômico do sistema em dois anos.
A simulação desenvolvida considera a distribuição do gás natural em sua forma liquefeita (GNL), onde
o gás diminui seu volume significativamente e pode ser distribuído a granel em tanques criogênicos,
explorando o conceito de gasodutos virtuais, ou redes isoladas, partindo da planta de liquefação na cidade de
Rio do Sul-SC até a entrega na futura rede local de gás da cidade de Lages-SC. A simulação foi executada com
uso do software Flexsim, que é um simulador de eventos discretos, apropriado para modelar sistemas que
mudam o estado das variáveis em pontos específicos de tempo, como resultado de eventos.
2 CONTEXTUALIZAÇÃO
Estudos de DA SILVA et al (2013) apontam que a atual expansão da oferta de gás natural vem
ocorrendo fortemente também por meio do atendimento a pequenos e médios consumidores. Assim a utilização
de distribuição isolada torna-se importante indutora de mercado, antecipando a infraestrutura até a chegada do
gasoduto físico. Sua viabilidade é comprovada no mercado nacional por casos como o projeto Gemini em
Paulínia-SP operado pela White Martins, que distribui GNL para mercados estratégicos (PAIVA, 2010).
Em 2015 o Brasil produziu 87 MM m³/d (milhões de m³ de gás natural por dia) e importou 52 MM
m³/d, sendo que apenas 2 MM m³/d são destinados ao mercado catarinense, onde este é apenas distribuído nas
proximidades do gasoduto de transporte vindo da Bolívia, chamado GASBOL. Este passa próximo ao litoral
do estado. Isto causa discrepâncias de desenvolvimento que culminaram em programas estaduais como o
programa “Crescendo Juntos” do governo do estado que visa equalizar níveis de desenvolvimento.
O preço do gás natural é associado ao valor do petróleo. No Brasil o gás é em grande parte destinado
ao consumo empresarial, doméstico e veicular pela empresa monopolista no seu transporte em território
nacional, a Petrobras, e ao consumo por termelétricas. A composição básica do GN após seu refino é de cerca
de 85% de metano (CH4), o hidrocarboneto mais simples da natureza, único menos denso que o ar (0,679
kg/m³) que apresenta combustão completa, sem emissão de gases tóxicos e reduções na de CO2, ainda com o
menor poder calorífico entre os hidrocarbonetos (ALMEIDA; FERRARO, 2013). Para sua liquefação basta
sua redução de temperatura até -163ºC, onde seu volume diminui 600 vezes.
Em estudo sobre as estratégias relacionadas a adoção do gás natural por industrias Lima e Rebelatto
(2006) identificam o insumo associado principalmente a estratégias de redução de custos, apontam ainda
vantagens de sua adoção relacionadas a ganhos financeiros, ambientais, operacionais, de manutenção e até de
qualidade do produto.
Segundo Souza (2010), o maior motivo para se criar um modelo de simulação ou utilizar qualquer
outro método de modelagem é que esta é a forma de menor custo para se obter importantes resultados, quando
os custos, os riscos ou a logística de manipulação do sistema real é proibitiva. Os principais ganhos com a
simulação são obtidos com a identificação e eliminação de problemas e ineficiências, chegando até a
verificação da inviabilidade do projeto, antes da implantação.
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A simulação computacional, segundo Law e Kelton (2000), é a imitação de um sistema real modelado
em computador, no qual serão executados experimentos para avaliação e melhoria de seu desempenho, como
também para identificar problemas, formular estratégias e oportunidades, apoiar e sistematizar o processo de
tomada de decisões.
3 CENÁRIO SIMULADO
Este trabalho busca obter dados e informações do potencial de alteração da matriz energética da região
em estudo, como também pretende levantar o fator de multiplicação sobre a tarifa do energético que gere para
a empresa distribuidora o fator econômico financeiro de rentabilidade do sistema para o prazo de dois anos.
Estados comuns do programa gerado são classificados como ociosos, ocupados, bloqueados,
desligados, entre outros. Os eventos são classificados como ordens de produção, movimento de produtos,
paradas de máquinas entre outros. O software utilizado ainda apresenta recursos tridimensionais, recursos de
fluxo de processos e linguagem aberta (Flexsim, 2016). O mapeamento feito para esta simulação é indicado
na Figura 1 e segue a ordem descrita a seguir.
Primeiramente o fluído GN entra no sistema e passa por um macroprocesso de liquefação. Este
processo compreende a preparação, que limpa o gás, e em seguida passa por transformação em GNL por meio
da tecnologia Cryobox® da empresa Galileo Technologies, onde o gás diminui seu volume. Na sequência é
estocado em um reservatório, que na simulação foi representado por fila de cubos de 1m³ de GNL, que por sua
vez quando atinge 21 itens cria um lote para transporte.
O próximo fluxo é o “atraso” (denominação da programação) de transporte que se dará pelo tempo do
caminhão em percorrer o caminho designado entre as cidades de Rio do Sul e Lages. O GNL é então
descarregado em outra fila ou tanque.
Em seguida o GNL passa pelo macroprocesso de gaseificação em unidade autônomas de gás (UAGs),
também com tecnologia Cryobox®. Após retornar ao estado gasoso, tem-se o estoque local de gás natural útil
em tanques. O GN fica disponível para suprir o consumo por meio da rede do gasoduto estruturante local. A
rede é direcionada para potenciais clientes em três segmentos distintos: o comercial; industrial e o consumo
por postos GNV. As unidades selecionadas para a simulação são tempo em horas (h) e volume em metros
cúbicos (m³).

Figura 1 – Mapeamento do Processo

Inicialmente o sistema gera fluído a uma taxa de 7.500m³/h máxima, fluxo disponível pela
distribuidora do estado. Um processador de fluido computa 10% de perdas devido ao processo de liquefação.
A estrutura “Fluido” para “Item” converte 600m³ de GN em 1m³ de GNL a uma taxa de 1m³/h, ainda que a
tecnologia suporta um fluxo de até 1,45m³/h. A fila forma os lotes de 21itens de GNL para transporte, que
podem ser expandidos para tanques de transporte de 42m³ de GNL. O transportador carrega os itens da cidade
onde é feita a liquefação em Rio do Sul até Lages-SC, com velocidade média de 50km/h por 200km. A estrutura
“Item” para “Fluído” capta um item de GNL e o transforma novamente em fluído, a taxa de 500m³/h, sendo
usadas duas destas estruturas.
Para a saída do sistema, tem-se os valores estimados de consumo para empreendimentos próximos em
até 200m do gasoduto estruturante proposto da cidade de Lages. Este gasoduto compreende 10km de rede em
perímetro urbano. O consumo então é divido em três sumidouros no sistema: o consumo veicular estimado em
5.000m³/d; o consumo comercial 1.000m³/d e o consumo industrial 5.000m³/d.
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3.2 Formulação de Custos
Para formulação dos custos são considerados valores de investimento e operação do sistema em estudo.
O valor de operação da planta de liquefação e de operação do gasoduto local são estimados pelos autores em
aproximação aos custos de plantas similares. De acordo com a autorização de processo licitatório para a
construção da rede de gás estruturante de Lages-SC divulgada pela SCGAS (2017), o valor estimado para
construção é de R$4.873.960,09 e da instalação da planta de liquefação de R$1.083.941,00. Estes valores são
incluídos como investimentos deste projeto, assim como valores de investimento no caminhão e no terreno
indicado a operar a planta.
Cada segmento de consumo possui sua própria tarifa aplicada pela SCGAS. Uma taxa de multiplicação
da tarifa deve ser aplicada sobre cada um destes segmentos, buscando obter o equilíbrio do investimento em
curto prazo, 2 anos, antes da segunda fase de expansão da rede local. A simulação obteve o resultado de taxa
no valor de 2,24 a ser multiplicada pela tarifa normal.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A simulação representa o comportamento da distribuição, enquanto a formulação de custo se apresenta
viável utilizando a taxa de 2,24, que é impraticável. O gás natural precisa ser competitivo em preço para
deslocar outros combustíveis como o GLP ou a Gasolina. Esta taxa alta ilustra os altos custos de transporte e
transformação pelos quais o gás é submetido. Em alternativa pela SCGAS (2017) estuda-se diluir os custos no
mix que compõem a tarifa do estado e a possibilidade de importar ao invés de liquefazer.
Especificamente quanto ao modelo simulado, este foi capaz de atender o consumo previsto com a
utilização de apenas um caminhão para o transporte e uma unidade de liquefação fabricada pela Galileo
Technologies, a qual ainda produz o dobro do previsto para o consumo da cidade. Como a rede segue um plano
de expansão, que segundo SCGAS (2017) prevê o consumo potencial de 70.000m³ para a cidade de Lages, o
projeto pode se aproveitar do conceito de economia de escala e ainda agrupar toda a serra catarinense em seu
escopo.
O modelo tem potencial para expansão e incluir outros aspectos da questão da energia, tornando assim
possíveis estudos de alternativas que computem em perspectiva ambiental a redução das emissões de gases
nocivos, o melhor desempenho de equipamentos e a substituição dos combustíveis atualmente em uso de
clientes.
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GESTÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM MUNICÍPIOS
PERTENCENTES A BACIA DO RIO DOS SINOS/RS
DECARLI, Cecilia1, ELESBÃO, Ivo1
1 INTRODUÇÃO
O aumento constante da população em áreas urbanas faz com que o aumento de consumo de água
potável, bem como o envio de esgotamento sanitário e efluentes de empresas aumente proporcionalmente.
A coleta e o tratamento de esgoto é um grande desafio para o Brasil, já que muitos municípios ainda
não têm acesso à água de qualidade em sua totalidade. Os investimentos do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), embora tenham o intuito de melhorar o saneamento no Brasil, foram inicialmente
destinados a sistemas de abastecimento de água, coleta de resíduos e esgotamento sanitário. O tratamento de
esgoto, mesmo estando presentes neste planejamento, não recebeu uma dimensão clara dos investimentos a
serem realizados, como receberão os investimentos de abastecimento de água ambientais (DANTAS;
LEONETI; OLIVEIRA, 2012).
O estudo teve por objetivo analisar políticas públicas voltadas a implantação de tratamento de esgoto
em munícipios pertencentes à bacia do Rio dos Sinos/RS. E ainda, diagnosticar em que fase de implantação
de tratamento de esgoto esta cada cidade e quais as metas para os próximos anos, verificando a função do
consórcio e do comitê de bacia em relação à gestão de saneamento básico na região do Rio dos Sinos,
compreendendo a função do gestor ambiental no planejamento de tratamento de esgoto de seu munícipio.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi realizado em municípios da bacia do Rio dos Sinos, pois os mesmos despejam seus
efluentes de esgotamento sanitário, quase que em sua maioria no rio.

Figura 1- Bacia do Rio dos Sinos, composta por 32 municipios, com os municípios do estudo em
destaque.
Fonte: Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Websinos (2010).
Foram selecionados seis municípios, e analisado a situação de cada um referente ao tratamento de
esgotamento sanitário, como se encontra no presente momento e quais as metas que estão sendo planejadas,
por meio dos planos municipais de saneamento básico e aplicação de questionários com os gestores
responsáveis. Os inquéritos visaram compreender o papel do gestor ambiental no tratamento de esgoto.
3 RESULTADOS
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Todos os seis municípios pesquisados possuem um plano municipal de saneamento.
Analisando o perfil dos gestores ambientais, detecta-se que dos gestores responsáveis por responder
as questões pertinentes ao tratamento de esgoto, são na sua maioria diretores de meio ambiente, seguido pelos
técnicos e somente um secretário de meio ambiente (tabela 1).
Os responsáveis técnicos concursados possuem graduação e mestrado na área ambiental, já entre os
diretores de meio ambiente temos dois graduados na área, um deles ainda possui especialização e o terceiro é
graduado e especialista em outra área de formação, já o secretário de meio ambiente tem apenas tecnologo em
outra área de atuação.
Dos gestores entrevistados metade deles possuem 3 anos de trabalho público, um possui 8 anos e os
demais menos de 1,5 anos.
Os principais atores envolvidos com a construção de políticas públicas para o tratamento de esgoto
nos municípios estudados são o grupo executivo de saneamento, vínculado ao Prosinos e os conselhos de meio
ambiente, após os gestores e a população que reside no município, o prefeito aparece em apenas uma cidade,
e o gestor ambiental aparece em apenas dois municípios, representando 15%.
Ao serem questionados sobre a meta para os próximos 10 anos para o tratamento de esgoto na cidade,
um gestor cita de 30 a 50%, um de 50 a 70%, dois de 70 a 90% e dois mais de 90%, a cidade que mais possui
estações de tratamento de esgoto atualmente é a que o gestor responsável menos cita metas (tabela 1).
Tabela 1: Atores envolvidos em políticas públicas para o tratamento de esgoto nos municipios da Bacia do Rio
dos Sinos e meta para os próximos 10 anos para tratamento de esgoto nos municípios da Bacia do Rio dos
Sinos.
Município
Araricá
Dois Irmãos
Parobé
Portão
Sapiranga
Santo Antônio da
Patrulha

Atores envolvidos em políticas públicas de saneamento básico
e esgotamento sanitário
Prefeito.
População que reside no município, Administração pública do município.
Grupo executivo de saneamento com vínculo ao Pró-sinos, Gestor
ambiental.
Grupo executivo de saneamento com vínculo ao Pró-sinos, gestor ambiental,
Conselho de meio ambiente, população exterior (Comunidade da região do
Rio dos Sinos), população que reside no município.
Grupo executivo de saneamento com vínculo ao Pró-sinos, Conselho de
meio ambiente.
Conselho de meio ambiente.

Meta de esgoto
tratado para os
próximos 10 anos
70 a 90%
30 a 50%
70 a 90%
50 a 70%
Mais

de

Mais

de

90%
90%

Das seis cidades analisadas, a comunidade participou da elaboração do plano de saneamento básico,
de forma direta em Dois Irmãos, Portão e Sapiranga, em algumas etapas em Santo antônio da Patrulha, por
meio de grupos de trabalho em Parobé e não participou em Araricá (tabela 2).
Tabela 2- Contribuição da comunidade na elaboração do Plano Municipal de Saneamento nas cidades
pertencentes à Bacia do Rio dos Sinos.
Contribuição da comunidade no Plano Municipal de Saneamento básico
D – Participação direta da comunidade implicada por meio de apresentações,
debates, pesquisas e qualquer meio de expressar opiniões individuais ou coletivas.
S – Participação em fases determinadas da elaboração do PMS por meio de
sugestões ou alegações, apresentadas na forma escrita.
T – Participação por meio de grupos de trabalho.
N- Não houve a participação da comunidade na elaboração.

Cidades
Dois Irmãos,
Portão e Sapiranga
Santo Antônio da
Patrulha
Parobé
Araricá

Percebe-se que em alguns casos a versão dada pelo gestor ambiental diverge com o que relata o plano
municipal de saneamento básico da cidade, isto ocorreu em relação à estimativa de moradores que possuem
fossa séptica e filtro como tratamento primário nas residências, para este dado é preferível utilizar os dados do
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plano, por terem embasamento censitário, porém é importante ressaltar a necessidade de um gestor competente
saber sobre os indicadores do seu município, na área de atuação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise de políticas públicas voltadas à implantação de tratamento de esgoto em munícipios
pertencentes à bacia do Rio dos Sinos/RS em seis municípios demonstrou que a maioria está em fase de estudos
ainda, poucas já estão tratando uma pequena parte do esgoto cloacal doméstico. O Comitê e Consórcio da
Bacia Sinos tem função essencial, já que o primeiro é formado por membros de toda sociedade civil com
participação ativa e o segundo rege aos municípios consorciados o que devem fazer em questão de saneamento
básico. É notável que falta envolvimento de muitos gestores numa causa como esta de grande amplitude social
e econômica.
Miranda e Teixeira (2002) elencam como um princípio para a sustentabilidade, a Gestão Solidária e
Participativa, onde as decisões devem ser tomadas de maneira participativa, havendo cooperação, divisão de
trabalho e consenso entre os agentes da sociedade e o poder público.
É visível que existem metas para os próximos anos nas cidades escolhidas neste estudo, uma das
maiores dificuldades para que estas sejam cumpridas é a mudança de gestão que ocorre com a troca dos atores
políticos. É importante estabelecer indicadores de sustentabilidade, para que estes possam dar suporte a
políticas públicas que conduzam a sistemas mais sustentáveis (SILVA, 2000; SUSTAINABLE, 1998).
O estudo é de extrema importância por dar uma visão geral do panorama da situação do tratamento de
esgoto sanitário na região do Vale dos Sinos e mostrar que o gestor é um ator político essencial no processo
de implantação e desenvolvimento de políticas públicas municipais para o tratamento de esgoto doméstico.
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ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA PARA A INSTALAÇÃO DE
AUTOCLAVE NA REGIÃO SERRANA
CEMBRANEL, Gean1a, WINTER, Iago1b, DA SILVA, Flávia Arcari2a, WAHRLICH, Júlia2b,
GOEDERT, Katynara3, SIMIONI, Flávio José4
1 INTRODUÇÃO
A Resolução ANVISA Nº 306/04 dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), descrevendo as ações relativas ao manejo, proteção à saúde pública e
ao meio ambiente. De acordo com esta resolução, a disposição dos RSS em aterro Classe I é uma das
alternativas recomendadas, contudo apresenta custos elevados. Este tipo de resíduos pode passar pela
autoclavagem, que consiste em um método de esterilização baseada na pressão e com elevada temperatura do
sistema (SZCZERBOWSKI & MORAIS, 2017), de maneira que pode ser utilizado para eliminação da
periculosidade dos resíduos gerados por esse setor, possibilitando sua destinação para um aterro Classe II.
Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é analisar a viabilidade econômico-financeira da instalação de uma
autoclave para o tratamento dos RSS dos municípios do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense
(CISAMA), visando à diminuição do custo anual de destinação e a redução do impacto ambiental.
2 METODOLOGIA
A região de estudo compreende 17 dos municípios da região serrana: Anita Garibaldi, Bocaina do Sul,
Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Capão Alto, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Correia Pinto, Otacílio
Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Rio Rufino, São José do Cerrito, São Joaquim, Urupema e Urubici. Desses
municípios, 14 possuem população abaixo de 10 mil habitantes, e portanto o interesse em uma solução comum
que viabilize financeiramente a gestão dos RSS.
A obtenção dos dados foi realizada em parceria com o CISAMA, sendo que para a obtenção dos
valores de geração de resíduos foram realizadas entrevistas com as secretarias de saúde dos municípios e os
valores monetários foram obtidos por orçamentos considerando os preços de mercado de 2017/1. O horizonte
do projeto foi determinado em função do tempo de vida útil da autoclave, de 10.600 ciclos e capacidade de
tratamento de 82,5kg de resíduo por ciclo. Considerando que os municípios da região serrana abrangidos pelo
projeto geram cerca de 62 mil kg.ano-1, são necessários 752 ciclos.ano-1 para tratar este volume, resultando em
14 anos de vida útil.
O valor do investimento inicial compreende a soma de valores do terreno, instalação predial, autoclave
(incluso o gerador) e do caminhão para transporte dos resíduos. O terreno onde a autoclave será instalada é
doação de um município de maneira que seu custo é nulo. A instalação predial foi orçada em R$408.000,00,
no entanto, apenas parte da estrutura será utilizada pela autoclave, assim apenas 30% desse valor foi
considerado, representando um investimento de R$ 122.400,00. O valor da autoclave foi orçado em
R$ 240.000,00 e o do caminhão em R$ 120.000,00, totalizando R$ 482.400,00 para investimento inicial.
Como receita considerou-se a economia gerada evitando-se a destinação do resíduo para um aterro de
Classe I (R$ 327.214,23), considerando a quantidade de 62 mil kg.ano-1 a um preço de 5,27 R$.kg-1 de resíduos.
Os valores dos custos com transporte, mão de obra, energia, água, transporte do material autoclavado para o
aterro de Classe II e despesas gerais foram estimados de acordo com preços de mercado de 2017/1. O valor da
destinação do resíduo autoclavado para o aterro de Classe II foi determinado a partir da quantidade de resíduos
gerados e o preço cobrado por aterros de Classe II, de 0,12 R$.kg-1 de resíduo.
A taxa de desconto foi determinada em 4%, uma vez que o projeto é de cunho público, e a taxa real
foi determinada em 7,1%, pela diferença entre a taxa SELIC (11,25%) e a inflação (4,15%). O valor residual
para o último ano de projeto foi estipulado pela soma dos valores residuais da instalação predial, estimado em
R$ 61.200,00 e do caminhão, estimado em R$ 12.000,00, totalizando R$ 73.200,00.
Os critérios de análise econômico-financeira adotados no presente trabalho foram: a) payback
descontado - tempo necessário para que os benefícios líquidos do projeto cubram o investimento inicial,
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considerando o valor do dinheiro no tempo; b) Valor Presente Líquido (VPL) – apresenta o valor monetário
líquido do projeto no presente; c) VPLa que corresponde ao VPL anualizado; d) Taxa Interna de Retorno (TIR)
- definida algebricamente como a taxa onde o VPL seria nulo; e) TIR Modificada (TIRM) – considerando a
taxa real de juros para os reinvestimentos dos fluxos de caixa; f) relação Benefício/Custo (B/C) - que demonstra
a quantidade de benefícios obtidos pelo projeto para cada unidade de custo, no presente (ABREU FILHO et
al., 2006; FORTES, 2014).
Além da análise determinística, também foi realizado a análise de risco do projeto. As variáveis
selecionadas foram: quantidade de resíduos hospitalar (kg/ano) e os custos com transportes, mão de obra e
encargos, energia, água, destinação do material autoclavado para o aterro classe II e despesas gerais
(manutenção e outros gastos). Para tanto, foi escolhida a Distribuição Pert, estabelecidos os valores mais
provável, mínimo (50% do mais provável) e máximo (150% do mais provável) para cada variável. Para a
análise de risco foram determinadas 5000 simulações no software @Risk e os resultados foram expressos
através da distribuição de frequência em um histograma.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O fluxo de caixa para o projeto está apresentado na Tabela 1 e os indicadores de viabilidade
econômico-financeira na Tabela 2. É importante observar que será economizado, anualmente, o valor de
R$ 327.214,23 correspondente a destinação do RSS para aterro Classe I. Em contrapartida, o custo para
destinação do material autoclavado para aterro Classe II é de apenas R$ 7.445,80 por ano.
Tabela 1 – Fluxo de caixa do projeto de implementação da autoclave.
DESCRIÇÃO
Ano 0
Anos 1 ao 13
Receitas - Entradas de Caixa
Economia na destinação para aterro - Classe I
R$ 327.214,23
Valor Residual do Investimento Inicial
Custos - Saídas de Caixa
Investimento inicial (I0) - capital fixo
R$ 482.400,00
Custo de oportunidade da terra
R$ 0,00
Custo com transporte - coleta nos municípios
R$ 77.976,00
Custo com mão de obra
R$ 43.200,00
Custo com energia
R$ 24.577,00
Custo com água
R$ 4.500,00
Custo destinação do autoclavado p/ Aterro Classe II
R$ 7.445,80
Custo transporte do autoclavado p/ Aterro Classe II
R$ 26.060,29
Custos gerais
R$ 15.853,25
Fluxo de Caixa Livre do EMPREENDIMENTO
-R$ 482.400,00 R$ 127.601,89

Ano 14
R$ 327.214,23
R$ 73.200,00
R$ 0,00
R$ 77.976,00
R$ 43.200,00
R$ 24.577,00
R$ 4.500,00
R$ 7.445,80
R$ 26.060,29
R$ 15.853,25
R$ 200.801,89

Tabela 2 – Indicadores de viabilidade econômico-financeira do projeto.
Payback descontado
4,2 anos
VPL
R$ 907.745,63
VPLa
R$ 111.916,82
TIR
25,5%
TIRM
13,9%
Relação B/C
1,61
Os indicadores do projeto demonstraram viabilidade, considerando a condição de implantação
especificada. Com relação ao payback descontado, os investimentos serão cobertos em apenas 4,2 anos, ou
seja, aproximadamente 4 anos e 3 meses. O VPL e o VPLa obtidos foram positivos. A TIR e a TIRM são
superiores a taxa mínima de atratividade (4% ao ano). Também se pode observar que a relação benefício-custo
foi favorável, sendo que para cada R$1 de custo, tem-se R$1,61 de benefício.
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Considerando a amplitude de variação das variáveis consideradas no fluxo de caixa, o projeto apresenta
baixo nível de risco (Figura 1), ou seja, os resultados das simulações indicam apenas 0,3% de probabilidade
de o projeto não ser viável.

Figura 1 – Análise de risco para o VPL
4 CONCLUSÃO
A instalação de uma autoclave para tratamento dos RSS gerados pelos 17 municípios da região serrana
demonstrou ser uma alternativa viável e de baixo risco para a redução dos custos com a destinação deste tipo
de resíduos.
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PARASITOSES INTESTINAIS E SANEAMENTO BÁSICO
DALALIBERA, Amanda1, VILELA, Pâmela B.2, PAULINO, Alexandre T.3
1 INTRODUÇÃO
Um grave problema em países subdesenvolvidos são as parasitoses intestinais, apresentando altos
índices de incidência, acrescidos de um aumento significativo com o decréscimo do nível socioeconômico da
população.
Existe uma relação peculiar entre a presença de parasitoses e condições de saneamento básico
insatisfatórias. A falta de higiene pessoal e o descuido com a preparação dos alimentos facilitam a proliferação
dessas doenças e tornam a população extremamente susceptível à infecção, estima-se que as grandes parcelas
da população acometida por estas doenças foram infectadas através dos alimentos consumidos (ANDRADE,
2010; BERNARDES, 2013).
Além da precariedade do saneamento básico, o consumo de água imprópria também é um fator
relevante. A água para consumo doméstico deve apresentar características sanitárias adequadas e estar livre de
organismos patogênicos e substâncias toxicas, prevenindo assim danos à saúde e promovendo o bem-estar
social (BERNADES, 2013).
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo encontrar uma relação entre saneamento básico,
consumo de água imprópria e a presença de parasitoses intestinais com o objetivo de demonstrar a importância
de boas condições sanitárias para a saúde coletiva.
2 METODOLOGIA
Este é um estudo descritivo. As publicações em livros, os artigos acadêmicos e os periódicos científicos
criaram a base de pesquisa que procura avaliar a relação entre o saneamento básico e o consumo de água não
potável com a presença de parasitoses intestinais na população.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Doenças gastrointestinais são recorrentes na população de países em desenvolvimento, fato que ocorre
pelo consumo de alimentos sem procedência e água não potável. A utilização de exames médicos, entrevistas
e casos de doenças já registradas são meios de levantar informações e quantificar a ocorrência das doenças.

Figura 1 – Incidência de parasitoses intestinais (WHO, 2011).
Podemos observar na Figura 1, que as parasitoses intestinais apresentam um quadro crítico, estando
relacionadas a uma taxa de incidência de aproximadamente 90% da população dos países em desenvolvimento.
Do ponto de vista médico-sanitário estão associadas a sintomas como diarreia crônica e desnutrição, e
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comprometem o desenvolvimento físico e intelectual da população, particularmente das faixas etárias mais
jovens da população (CUNHA, 2014).
Os estudos sobre parasitoses intestinais são necessários, não só para contabilizar o problema das altas
taxas de morbidade associadas a essas doenças, mas também, para gerar dados para o planejamento de ações
governamentais (ANDRADE, 2010). Por exemplo, dados do DATASUS (2011) indicam que a taxa média de
mortalidade na infância, em 2010, era de 19 por mil nascidos vivos, sendo que a diarreia aguda foi responsável
por 2,1% dessas mortes.
A Figura 2 apresenta os dados médios nacionais, e por regiões, de acesso aos serviços de abastecimento
de água, coleta de esgoto e índice de internações hospitalares por parasitoses intestinais.

Figura 2 – Relação entre o acesso aos serviços de saneamento e indicadores de saúde (IBGE, 2010;
DATASUS, 2011).
Grande parte das infecções parasitárias são transmitidas através da relação oro fecal, fato agravado
pela precária infraestrutura de saneamento básico. Atualmente os estudos epidemiológicos têm como objetivo
esclarecer sobre a importância dos hábitos de higiene, bem como relacionar a situação econômica com a
situação sanitária de uma população (CUNHA, 2014).
A Figura 3 apresenta o número médio de internações hospitalares por doenças relacionais ao
saneamento ambiental inadequado (DRSAI) por 100.000 habitantes.

Figura 3 – Incidência de DRSAI no Brasil (IBGE, 2010)
A contaminação do solo e da água com cistos e larvas de parasitos intestinais está diretamente
relacionada com a ausência de saneamento básico, educação e fiscalização sanitária. Outro fator importante de
disseminação dessas doenças é a contaminação de alimentos, através de manipuladores domésticos, comerciais
e escolares, constituindo fator ambiental importante na transmissão destes parasitos, sendo consequência dos
fatores de risco relacionados a estas condições ambientais (ANDRADE, 2010).
É difícil mensurar diretamente o impacto da contaminação ambiental na incidência e prevalência
dessas doenças, porém, diversos trabalhos apontam que os riscos de saúde pública aumentam sob condições
sanitárias inadequadas. Para evidenciar a correlação entre saneamento e saúde pública o Quadro 1 apresenta
alguns estudos que mostram a relação positiva entre o acesso ao saneamento e a prevenção de doenças.
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Quadro 1 – Relação entre acesso a serviços de saneamento e saúde.
Cairncross et al.
(2010)
Bernades e Günther
(2010)
Norman et al. (2010)

Redução de diarreia por habito de lavar as mãos (48%), aumento da qualidade da água (17%)
e disposição de excretas (36%)
Redução de parasitoses intestinais 40% após intervenção de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.
Redução de diarreia (entre 30 e 60%) com implantação de sistemas de esgotamento sanitário.

Fonte: Adaptada de BERNADES, 2013.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As parasitoses intestinais representam um grande problema médico-sanitário em todos os países em
desenvolvimento. Ainda não existe um consenso sobre os impactos dos componentes do saneamento na saúde
pública, mas alguns trabalhos apontam que os benefícios à saúde são maiores quando há intervenção no sistema
de esgotamento sanitário e abastecimento de água.
A falta de políticas públicas e de educação sanitária, aliados a precariedade dos serviços de
saneamento, favorece o desenvolvimento de doenças infecciosas. Hiromoto (2013) concluiu que os gastos
governamentais com investimentos sociais devem priorizar os setores de saneamento e saúde, pois eles
possuem maior impacto na melhoria das condições de vida quando comparado com os gastos com previdência
e assistência social, principalmente para a parcela da população sob maior vulnerabilidade socioeconômica.
O saneamento é negligenciado, apesar da sua importância e a ineficiência do setor de saneamento
contribui fortemente para a precariedade da saúde pública. É necessária uma mudança no sistema de
saneamento básico, com mais investimento público sendo direcionado a esse setor, sendo o mesmo
indispensável para melhorar a qualidade de vida da população com condições econômicas desfavorecidas.
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QUALIDADE DA BIOMASSA FLORESTAL DE PASSIVOS AMBIENTAIS
UTILIZADA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA
DEBONI, Tamires Liza1, WAHRLICH, Júlia2, JARENKOW, Gustavo Luis3, GIROTTO, Sandy Bernardy
Falcadi Tedesco4, SIMIONI, Flavio José5
1 INTRODUÇÃO
O setor de base florestal é responsável por uma elevada geração de resíduos de madeira provenientes
de seus processos produtivos (BRAND et al., 2002). Porém, o aumento progressivo de madeira desdobrada
tem evidenciado mais o problema da disponibilização desses resíduos que, muitas vezes, não têm utilização
na indústria onde foram gerados (BRAND et al., 2004). Estes resíduos foram, por muitos anos, estocados em
depósitos a céu aberto ou queimados no decorrer do período de atuação da indústria (FURTADO et al., 2012).
Além disso, a geração de resíduos, e sua consequente não utilização, retrata enorme desperdício de matéria
prima e energia (FARAGE et al., 2013). A região de Lages é um importante polo produtivo do setor de base
florestal no estado de Santa Catarina (SIMIONI e HOEFLICH, 2007) e tem cada vez mais utilizado esses
resíduos como matéria prima para geração de energia de fonte renovável.
O objetivo deste estudo foi analisar a qualidade da biomassa florestal de antigos depósitos de resíduos
de serraria da região de Lages, SC que foram utilizados para geração de energia pela Usina de Cogeração
Lages (UCLA) da ENGIE Tractebel Energia S.A, entre 2005 e 2010.
2 METODOLOGIA
Os dados foram fornecidos pela UCLA da ENGIE Tractebel Energia S.A com um total 143 análises
referentes a dois passivos ambientais que foram utilizados pela UCLA para geração de energia (Passivo 1 e 2)
entre os anos de 2005 a 2010. O banco de dados contém ainda resultados de 490 amostras de serragem de
madeira recém gerada, que é um dos materiais mais adquiridos pela usina para geração de energia (dados de
2005 a 2015). A serragem foi adotada como referência na comparação dos resultados por apresentar
características físicas semelhantes à dos materiais depositados (passivos). A qualidade da biomassa foi avaliada
considerando análises de teor de umidade (TU), teor de cinzas (TC) e poder calorífico líquido (PCL).
Os resultados foram apresentados graficamente, considerando os valores de mínimo, máximo e média
das amostras de cada grupo (Passivos 1 e 2 e Serragem), para cada parâmetro de qualidade (TU, TC e PCL).
Os materiais foram comparados entre si para analisar a qualidade da biomassa florestal utilizada pela UCLA e
a viabilidade energética do uso de materiais depositados a céu aberto (passivos) quando comparados com a
biomassa recém gerada (serragem). Foi aplicado teste Tukey para comparação de médias com nível de
significância de 5%.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O TU é um dos parâmetros de maior importância para biomassa florestal, pois influencia diretamente
no poder calorífico do material para geração de energia. A Figura 1-a) faz um comparativo entre os dados de
TU da biomassa utilizada pela UCLA para geração de energia, as quais apresentam diferença estatisticamente
significativa (P<0,05). O Passivo 1 revelou um TU mínimo de 52% e máximo de 73%, enquanto sua média
ficou em 62,67%. O Passivo 2 obteve valores entre 48% e 73%, enquanto sua média foi de 68,60% de umidade.
Os resultados para serragem recém gerada, adotada como comparativo, apontaram uma média de 59,38%
(limites de 45 a 73%).

42

I SIMPÓSIO SUL EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
27 e 28 de julho de 2017 – LAGES – SC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - UDESC

Figura 2 - Comparação entre os parâmetros de qualidade: a) Teor de umidade; b) Teor de cinzas;
c) Poder calorífico líquido
*Médias seguidas por letras diferentes diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% de significância.

Sendo assim, os materiais oriundos de passivos ambientais obtiveram TU ligeiramente acima da
serragem, mas tal característica não inviabilizou sua utilização energética. Segundo Furtado et al. (2012) a
serragem de passivos ambientais passa por processo de biodegradação ao longo do tempo em que fica
depositada, o que fez com que ocorresse aumento da permeabilidade da madeira e consequente aumento na
quantidade de água adsorvida. Por isso, a biodegradação influenciou o TU desses materiais.
A Figura 1-b) apresenta os resultados obtidos para TC entre os três tipos de materiais analisados, com
médias diferentes entre si (P<0,05). Os dados apontaram que o Passivo 1 é o que detém maior variabilidade
no TC, resultando em valores de no mínimo 0,88% até no máximo 38,42%. A média de TC para este depósito
foi de 15,02%, estando bastante acima dos valores médios para o Passivo 2 e a Serragem (0,93% e 1,03%,
respectivamente). A variabilidade e TC para o Passivo 2 foi de 0,25% (mínimo) até 4,83% (máximo) sendo
que este, tem características próximas à da serragem (referência) que resultou entre 0,08% e 5,63%.
Considerando que o valor limite de TC estabelecido como referência pela UCLA para bom funcionamento da
caldeira é de 2,00%, considera-se que o Passivo 1 foi o que mais se distanciou das características de TC
desejadas para geração de energia.
Referente ao PCL (Figura 1-c), sabe-se que é o parâmetro de qualidade que de fato delimita o potencial
de uso energético de determinada biomassa florestal. A caldeira da UCLA foi projetada para operar com um
PCL mínimo de 1850 kcal/kg, porém, nem sempre este valor é possível (varia com a qualidade do material
adquirido). A serragem atinge uma média de 1519,96 kcal/kg, mas pode situar-se, em geral, entre 777,00 e
2309,00 kcal/kg, fazendo com que essa variação viabilize o PCL do mix (mistura que entra na caldeira). O
material dos passivos ambientais obteve PCL médio de 1152,00 e 1025,13 kcal/kg (Passivos 1 e 2,
respectivamente), evidenciando seu potencial de uso quando combinado com outros tipos de matérias, tais
como: cavaco, casca, maravalha e a própria serragem. As médias entre os passivos e a serragem foram
estatisticamente diferentes pelo teste Tukey a 5% de significância.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A biomassa florestal é bastante abundante na região onde a UCLA está instalada, e a existência de
antigos depósitos de resíduos da produção florestal ainda é uma realidade. O material oriundo de passivos
ambientais, em especial dos passivos 1 e 2 analisados neste estudo, obtiveram qualidade que permitem sua
utilização para geração de energia. Uma alternativa para melhorar a combustão desse material é a sua mistura
com materiais recém gerados, de modo uniformizar os parâmetros de qualidade do combustível.
O estudo da qualidade da biomassa florestal utilizada para geração de energia pode colaborar para
potencialização do aproveitamento dessa fonte renovável de energia. Pesquisar a existência e analisar a
qualidade de outros passivos ambientais na região podem colaborar para a destinação mais adequada desses
resíduos da produção florestal.
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USO DA FERTIRRIGAÇÃO EM PLANTAS DE PEREIRA EUROPEIA
DOS SANTOS Toni Donizete1, SILVEIRA Fabiane Nunes2, KRETZSCHMAR Aike Anneliese3,
RUFATO Leo4, GATIBONI Luciano Colpo5
1 INTRODUÇÃO
A fertirrigação é uma das alternativas para o parcelamento da adubação em cultivos agrícolas, evitando
perdas por lixiviação ou volatilização dos adubos. Um manejo inadequado ou excessivas aplicações de
fertilizantes podem levar a ocorrência de salinização dos solos, afetando assim, o desenvolvimento e produção
das culturas (DIAS et al., 2006). Todos esses problemas causam prejuízos ao produtor rural, como: produto
final de baixa qualidade comercial, degradação do solo e recursos hídricos, além do desperdício dos produtos
fertilizantes.
No Brasil, há carência de informações relacionadas ao uso de sistemas de irrigação e/ou fertirrigação
para a cultura da pereira e sua utilização em pomares com uso de marmeleiros (Cydonia oblonga). Diante
disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento vegetativo de cultivares copa de pereiras
europeias enxertados em marmeleiros com duas formas de aplicação de nutrientes, na região do Planalto
Serrano, estado de Santa Catarina, durante as safras agrícolas 2013/14 e 2014/15.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido durante as safras agrícolas 2013/14 e 2014/15, na área experimental da
Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC, no Centro de Ciências Agroveterinárias/CAV, município
de Lages, Santa Catarina, a 938 m de altitude, 27º19'44'' de latitude e 50º19'44'' de longitude.
O solo da área experimental é classificado como Cambissolo Húmico alumínico léptico (EMBRAPA,
2013), com textura franca, horizonte A moderado e substrato composto de siltitos e argilitos (BERTOL, 2002).
A área experimental foi implantada em 2008, com mudas pré-formadas constituídas pelos cultivares de pereira
europeia Rocha, Abbé Fétel e Santa Maria enxertados sobre os portaenxertos de marmeleiro Adams e EMA.
O espaçamento de plantio utilizado foi de 3,0 m entre filas e 1,0 m entre plantas, resultando em uma densidade
de plantio de 3.333 plantas/ha.
O total de fertilizantes utilizados nos tratamentos com aplicação na forma sólida na superfície e via
fertirrigação foi estimado com base na análise de solo realizada na safra 2011/12, utilizando-se 42 kg ha-1 de
KCl - cloreto de potássio (60 % de K2O) e 295 kg ha-1 de MAP - monoamônio fosfato (10 % de N e 48% de
P2O5). Na aplicação dos nutrientes na forma sólida distribuiu-se na área de projeção da copa 44 gramas de
MAP e 6 gramas de KCl por planta em maio, e repetiu-se esta mesma adubação em outubro. Na fertirrigação
foram aplicadas as mesmas quantidades de nutrientes, porém de forma parcelada, dividida em uma aplicação
semanal nos meses de maio a junho e de outubro a dezembro totalizando 20 aplicações. A solução nutritiva
aplicada via fertirrigação foi balanceada para que as plantas submetidas ao tratamento fertirrigado recebessem
as mesmas quantidades de nutrientes que as plantas submetidas à aplicação na forma sólida dos fertilizantes.
A aplicação dos nutrientes no sistema de fertirrigação foi realizada mediante sucção direta, através de injetor
do tipo Venturi, com agitação permanente diretamente no tanque de dissolução dos adubos.
O experimento foi conduzido no delineamento em blocos casualizados com três repetições e o arranjo
dos tratamentos foi em parcelas subsubdivididas. O fator cultivar constituiu as parcelas principais: Rocha,
Abbé Fétel e Santa Maria. O fator portaenxerto foi alocado nas subparcelas: marmeleiros Adams e EMA. O
fator forma de aplicação de nutrientes compôs as subsubparcelas: aplicação na forma sólida na superfície e
aplicação via fertirrigação. Cada subsubparcela foi constituída por dez plantas.
A avaliação do desenvolvimento vegetativo foi realizada no período de repouso das plantas. As
subsubparcelas foram compostas por dez plantas, sendo consideradas as seis centrais como úteis e avaliandose os seguintes parâmetros: a) área da seção transversal do tronco do portaenxerto (ASTPE), obtida pela
equação ASTPE = πd2/4, onde d é o diâmetro do tronco das plantas medido com um paquímetro digital a 5,0
cm abaixo do ponto de enxertia; b) área da seção transversal do tronco do cv. copa (ASTC), obtida pela equação
ASTC = πd2/4, onde d é o diâmetro do tronco das plantas medido com um paquímetro digital a 5,0 cm acima

45

I SIMPÓSIO SUL EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
27 e 28 de julho de 2017 – LAGES – SC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - UDESC

do ponto de enxertia; c) altura da planta (m) (AP), obtida com uma trena, medida do colo da planta até o ápice
do ramo principal; d) volume da copa (m3) (VC), obtido considerando-se a copa da planta como um cone,
através da fórmula VC = (π × E × L × h)/3, em que E é a espessura da planta (m), L é a largura da planta (m),
e h é a altura da planta a partir da inserção dos primeiros ramos (m) até o ápice do líder central; e) índice de
gemas (n° gemas/cm ramo-1) (IG), obtido através da relação entre o número de gemas e o comprimento do
ramo.
Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância e as médias analisadas pelo teste de Tukey
a 5 % de probabilidade de erro, utilizando-se o programa estatístico Winstat 2.0.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fertirrigação é considerada um método eficiente de fornecimento de nutrientes para frutíferas
(NEILSEN & NEILSEN, 2008). Com relação à forma de aplicação dos nutrientes, observa-se que a
fertirrigação promoveu acréscimo na AP no primeiro ano de avaliação somente (Tabela 1).
A forma de aplicação não alterou a ASTPE, ASTC e o IG nos dois anos de avaliação (Tabela 1) e as
diferenças para a AP e o VC foram verificadas em apenas um dos dois anos avaliados, o que induz a resultados
inconsistentes com relação à influência das formas de aplicação de nutrientes no crescimento e
desenvolvimento da pereira. Resultados semelhantes relacionados à ausência de efeito da forma de aplicação
também foram verificados por Yin et al. (2009) com pereira ‘D’ Anjou’, em relação à aplicação de N e P na
forma sólida na superfície e via fertirrigação. Em trabalho subsequente, os autores não verificaram diferenças
em relação ao uso das duas formas de aplicação de N, no crescimento das plantas, na produção e no tamanho
dos frutos de pereira (YIN et al., 2012). A forma de aplicação dos fertilizantes também não alterou o
crescimento das plantas de pereiras ‘Conference’ e ‘Lukasowka’ sobre ‘EMA’ (LIPA & SZOT, 2013).
Tabela 1 - Área da seção transversal do tronco do portaenxerto (ASTPE), área da seção transversal do tronco
do cv. copa (ASTC), altura de planta (AP), volume de copa (VC) e índice de gemas (IG) para as
diferentes formas de aplicação dos nutrientes, nas safras 2013/14 e 2014/15.
Forma de
aplicação
Convencional
Fertirrigação
Média
CV (%)
Forma de
aplicação
Convencional
Fertirrigação
Média
CV (%)

Safra 2013/14
ASTPE
ASTC
(cm2)
(cm2)
28,4 a
19,9 a
27,6 a
19,4 a
28,0
19,7
7,4
6,7
Safra 2014/15
ASTPE
ASTC
(cm2)
(cm2)
36,4 a
25,9 a
34,5 a
25,4 a
35,4
25,7
11,8
9,7

AP
VC (m³) IG
(m)
2,2 b 2,6 a
0,4 a
2,4 a 3,0 a
0,4 a
2,3
2,8
0,4
6,7
25,0
9,0
AP
VC (m³) IG
(m)
2,9 a 3,8 a
0,3 a
2,8 a 3,3 b 0,3 a
2,8
3,6
0,3
5,4
16,7
13,2

* Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade de erro.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A forma de aplicação dos nutrientes não exibe efeito algum na área da seção transversal do tronco do
portaenxerto e na área da seção transversal do tronco do cultivar copa.
A altura da planta pode ser influenciada, positivamente, pela fertirrigação.
Com o aumento da idade das plantas, a aplicação convencional de nutrientes induz maior volume de
copa nas condições edáficas e com o manejo adotado no presente estudo.
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MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: ESTUDO DE CASO DA BACIA
DO RIO SÃO DOMINGOS/SC
GALVAN, Kelli Andreiza1, TONIAZZO, Fabiane2, PAUVELS3, Leticia Adriana, LAVNITCKI, Laís4,
MANCUSO, Malva Andrea5
1 INTRODUÇÃO
Diante da exploração excessiva dos recursos ambientais do meio, surgiram diversas problemáticas,
dentre elas a destruição de matas e a desproteção de recursos hídricos, em suma a má utilização do meio
ambiente (ROSA, 2014). Os grandes problemas relacionados aos impactos nos recursos hídricos e bacias
hidrográficas se devem principalmente ao planejamento singular entre as questões sociais e econômicas em
contraste com as situações ambientais (HOLLANDA et al., 2012).
Com esta despreocupação, alguns fatores influenciam no comportamento e em outros parâmetros
ligados as bacias, Branco et al. (2014) diz que a declividade, por exemplo, junto ao relevo pode causar sérios
danos de erosão das encostas, causando assoreamento dos rios. Esses problemas, no entanto, segundo Balbinot
et al. (2008) podem ser compensados com a presença de vegetação, que amenizará os efeitos de escoamento
superficial e fluxo de água no solo, por influenciar na agregação e formação de canais (macroporos) ao solo
por meio de raízes; a vegetação ainda é capaz de interferir na precipitação efetiva.
Neste contexto, o presente trabalho propõe o estudo da bacia do Rio São Domingos (Rio principal da
cidade de Cunha Porã – SC), objetivando expor algumas situações da bacia hidrográfica, sobre as áreas de
preservação, e sua propensão a desastres ambientais, como as inundações.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado no município de Cunha Porã/SC, para sua elaboração foram buscados
dados junto ao Portal da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
(EPAGRI/CIRAM) e ao Banco de Dados do Exército (Geoportal do Exército Brasileiro - BDGEx), além de
visitas ao local com uso de Navegador Orientado por Satélite (GPS) e consulta na literatura. Para elaboração
dos mapas optou-se pela utilização do software Quantun Gis 2.2 Valmiera.
Com a utilização de alguns dados do portal da EPAGRI, foi possível obter algumas características da
área de estudo, como a delimitação e área da bacia hidrográfica do Rio São Domingos, a declividade do curso
de água principal e a identificação dos municípios que estão inseridos dentro da bacia. A partir desta, com as
nascentes e cursos de água, delimitou-se as áreas de preservação permanente através do QGIS.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com as visitas ao local, verificou-se irregularidades em algumas nascentes, como a falta de vegetação
no seu entorno na extensão estipulada pela Lei 12.651/12 (raio de 50 metros). Além disso, outro agravante
ambiental detectado foi instalação de uma empresa do segmento do agronegócio, que suprimiu parte da mata
nativa e adotou a deposição de resíduos próximos à nascente. Observou-se também que parte da margem do
Rio São Domingos que está sob domínio da empresa, apresenta reflorestamento com espécie exótica
(Eucalyptus spp.), sendo que o recomentado é o plantio de espécies nativas, indicas pela instrução normativa
Nº 4 de 2011 (BRASIL, 2011).
Ao longo da bacia, é passível de observação que é o ponto de recalque da água coletada para o
abastecimento público do município, pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Neste
novamente a legislação também não é seguida, visto que o curso de água possui largura inferior a 10 metros,
e a área de proteção por vegetação nativa deveria se estender de forma vertical à margem em uma abrangência
de no mínimo 30 metros de largura.
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É fato que quanto as questões de mata ciliar, a bacia está defasada, logo estaria propensa aos problemas
ambientais relacionados à desastres naturais. A situação atual do curso de água a esta propensão foi verificada
com auxílio do mapa gerado pelo programa Quantun Gis (figura 1). A partir deste que a área calculada da
bacia, foi de 116,585 km2, com formato alongado e seu fator de forma de 0,21. Segundo Durlo & Sutili (2005),
bacias alongadas que possuem baixo fator de forma não são suscetíveis a inundações, pois dificilmente chuvas
intensas cobrem toda a extensão das mesmas e as águas pluviais permanecem por mais tempo nela, antes de
atingir o exultório.
Figura 1: Bacia Rio São Domingos

Fonte: Autores (2017).

Visto que a cota altimétrica da nascente é de 660 m, (Figura 2), e do exultório é 290 m, sendo o
comprimento do curso de água principal é de 31556 m (figura 2), obteve-se um valor de declividade igual a
0,0012 m/m. Esse valor indica que a velocidade de escoamento é baixa. Logo pode-se salientar que as chances
de ocorrência de inundações e/ou erosão das encostas pelas forças da água são reduzidas, e sua taxa de
infiltração é maior, se comparado à cursos com declividades maiores (DURLO & SUTILI, 2005).
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Figura 2: Perfil Longitudinal da Bacia Rio São Domingos

Fonte: Autores (2017).

4 CONCLUSÃO
Mesmo com a falta de proteção, em razão do formato e situação da declividade da bacia, a mesma não
possui índices favoráveis aos desastres naturais. Contudo a gestão adequada de bacias hidrográficas necessita
de um planejamento sócio-econômico, a fim de buscar soluções que se enquadrem dentro dos limites da
capacidade de suporte ambiental desta bacia. Diante disso, para regulamentar e implementar a metodologia
aplicada ao tema, propõe-se algumas oportunidades de melhorias como recapeamento vegetal das margens do
curso de água, contando com uma parceria entre municípios que se inserem na área da Bacia do Rio São
Domingos, incentivar o plantio de árvores nativas e reeducar a comunidade.
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COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE AICV PARA A CATEGORIA DE
IMPACTO AMBIENTAL SMOG FOTOQUÍMICO: UMA AVALIAÇÃO NO
TRANSPORTE DE AÇÚCAR
GIROTTO Sandy B. F. T.1, SEVERIS Roni M.2, SARTOR Lucas de B.3, VIEIRA Ricardo M. 4, SIMIONI
Flávio J. 5
1 INTRODUÇÃO
Pesquisas voltadas à redução de impactos ambientais e sociais vêm avançando nos últimos anos e uma
das formas de aprimorar estes estudos está em utilizar ferramentas que quantifiquem os impactos do ciclo de
vida dos produtos e processos. Uma dessas ferramentas é a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), a qual foi
padronizada pela Organização Internacional de Normalização (ISO) e é realizada em quatro etapas: (1)
Definição do objetivo e escopo, (2) Análise de Inventário de Ciclo de Vida (ICV), (3) Avaliação de Impacto
de Ciclo de Vida (AICV) e (4) Interpretação (ABNT, 2009a; 2009b). Essa abordagem permite a estimativa dos
impactos ambientais acumulados ao longo deste ciclo, oferecendo uma visão abrangente e possibilitando
melhor compreensão do sistema. Esta metodologia auxilia na tomada de decisões e indica oportunidades de
melhorias, possui aplicação na gestão ambiental e na prevenção da poluição dentro de cadeias produtivas (SEO
& KULAY, 2006).
A terceira etapa - AICV, consiste na avaliação qualitativa e quantitativa das análises do ICV, buscando
avaliar a magnitude e a significância deles (ABNT, 2009a; 2009b). Para o cálculo das categorias de impacto,
existem métodos de AICV compostos por modelos matemáticos de cadeias de causa e efeito nos sistemas
naturais (BAUMANN & TILLMAN, 2004), considerando Fatores de Caracterização (FC) específicos, para
diferentes níveis de avaliação de impacto, em resultados endpoint, midpoint ou em ambos os níveis.
Há grandes diferenças entre os métodos de caracterização encontrados na literatura quanto à
modelagem utilizada, região pré-definida, substâncias abordadas, os FCs, entre outros. Com isso, surgem dois
entraves: (1) diferentes métodos de AICV resultam em diferentes resultados para o mesmo estudo de caso; e
(2) as incertezas nos resultados encontrados são altas (RENOU et al., 2008). Um dos desafios científicos atuais
na comunidade da ACV é a regionalização dos métodos de AICV (BARE, 2010; FINNVEDEN et al, 2009;
HAUSCHILD, 2006). Estudos de ACV baseados em métodos de AICV com modelos de caracterização
regionalizados trazem resultados mais confiáveis e precisos, resultando em estudos com maior credibilidade.
O smog fotoquímico, uma das categorias de impacto consideradas em estudos de ACV, é um fenômeno
comum atualmente, ocorrendo em grandes centros urbanos, quando o local se encontra sob algumas condições
específicas (BAIRD & CANN, 2011). No Brasil, a Região Metropolitana de São Paulo é uma das regiões que
apresentam grande potencial de formação de smog fotoquímico, em função das emissões significativas de seus
precursores, principalmente de origem veicular (CETESB, 2015).
Com isso, o objetivo deste trabalho é a comparação entre métodos de AICV para a categoria de impacto
ambiental smog fotoquímico, presentes no programa computacional SimaPro, em conjunto com uma análise
de impacto ambiental, entre cinco diferentes formas de transportar uma carga de 1 (uma) tonelada de açúcar
saindo de Campinas/SP, tendo como destino o Porto de Santos/SP, para que o açúcar seja destinado à
exportação.
2 METODOLOGIA
Sete métodos de AICV (ILCD midpoint+ 2011, ReCiPe midpoint 2008, ReCiPe endpoint 2008, EDP
2013, CML-IA baseline, EDIP 2013, TRACI 2.1) disponíveis na biblioteca do programa computacional
SimaPro 8.2.3.0 foram selecionados, pois apresentam modelos de caracterização para a categoria de impacto
smog fotoquímico, para o ambiente Europeu e Norte-Americano (EUA e/ou Canadá). Informações sobre os
métodos de AICV foram obtidas a partir da literatura e do próprio programa. Com o auxílio do SimaPro, os
métodos de AICV selecionados foram aplicados em um estudo de caso, em que se levou em conta qual meio
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de transporte teria maior peso na categoria de impacto ambiental smog fotoquímico, considerando o resultado
de ambos os métodos estudados.
Desse modo, realizou-se uma comparação entre os métodos perante suas semelhanças e
particularidades. Os métodos apresentam unidades de referência final diferentes, o que faz com que seus
resultados não sejam diretamente comparáveis. Logo, para analisar os resultados foi calculada uma
porcentagem dos transportes estudados, possibilitando a comparação entre os métodos.
Para a comparação dos modelos de caracterização de AICV, foi avaliado o impacto ambiental do
transporte de uma carga de 1 (uma) tonelada de açúcar, para a categoria de smog fotoquímico, através dos
seguintes meios de transporte, os quais estão presentes no SimaPro, na base de dados do Ecoinvent 3 –
allocation, default - system:
(1) Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO3 {RoW};
(2) Transport, freight, lorry 7.5-16 metric ton, EURO3 {RoW};
(3) Transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, EURO3 {RoW};
(4) Transport, freight, light commercial vehicle {RoW}| processing; e
(5) Transport, freight train {RoW}| diesel, with particle filter.
O trajeto rodoviário analisado foi a partir de uma usina açucareira localizada em Campinas/SP,
seguindo pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) rumo à São Paulo/SP, passando pelo Rodoanel Mário Covas
(SP-021) e pela rodovia SP-160, até a cidade de Santos/SP, totalizando aproximadamente 194 quilômetros de
percurso. O trajeto ferroviário considerado para comparação iniciará em Campinas/SP, passando por
Jundiaí/SP, São Paulo/SP com destino final o porto de Santos/SP, totalizando cerca de 190 quilômetros de
ferrovia.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os sete métodos apontaram que o transporte por veículo leve (Transport, freight, light
commercial vehicle {RoW}| processing) é o que mais contribui para a formação de smog fotoquímico. Com
relação aos meios de transporte rodoviários analisados, os métodos demostraram que quanto menor a
capacidade de carga do veículo, maior o impacto ambiental para categoria de impacto smog fotoquímico.
Os métodos ReCiPe midpoint e endpoint, ILCD2011 midpoint+, EDIP (2013), EDP (2013) e o CMLIA baseline, demonstraram que o transporte por via férrea (Transport, freight train {RoW}| diesel, with particle
filter) contribui menos para a formação de oxidantes fotoquímicos presentes no fenômeno smog fotoquímico,
comparado com os demais meios de transporte. O método TRACI 2.1 demonstra que o impacto nesta categoria
é igual para o transporte por ferrovia e por caminhão com capacidade de carga acima de 32 toneladas
(Transport, freight, lorry >32 metric ton, EURO3 {RoW}). Estas diferenças nos resultados entre métodos de
AICV elaborados para uma mesma região de estudo, se dá porque cada método de AICV considera uma
quantidade de substâncias na formação do smog fotoquímico e determina diferentes pesos para cada substância
em seus cálculos.
As principais diferenças encontradas foram com relação ao número de substâncias consideradas nos
cálculos e seu peso dentro dos modelos de caracterização utilizados pelos métodos de AICV, pois métodos de
AICV que fazem uso dos mesmos modelos de caracterização apresentam resultados muito semelhantes.
Assim, o uso destes métodos apresenta diversas incertezas na elaboração de estudos de ACV.
Dentre os meios de transporte analisados neste estudo de caso, o transporte por ferrovia demonstrou o
menor potencial de formação de smog fotoquímico. Contudo, estudos mais aprofundados devem ser realizados,
uma vez que a ferrovia passa no meio da cidade de São Paulo e o transporte rodoviário, neste trecho urbano, é
realizado pela Rodoanel Mário Covas (SP-021), que desvia do centro da cidade. Neste estudo o SimaPro não
considerou esta diferença na densidade populacional. Dentre os transportes rodoviários, pode-se concluir que
quanto menor a capacidade de carga do veículo, maior a contribuição na formação de smog fotoquímico.
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DIAGNÓSTICO SOBRE A GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
(CEAVI/UDESC) CAMPUS IBIRAMA
GOETTEN, Willian Jucelio1, MENEGHELI, Hericson2, ROZZA, Graciela3, COMPER, Adrieny Taliny4,
COSTA, Ana Flavia5
1 INTRODUÇÃO
Em 2015 o Brasil foi responsável pela geração de 79,9 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU), o que representa uma geração per capita média de 1,1 kg.hab-1.dia-1. Considerando o ano
anterior, houve um aumento de 1,7% na geração total de RSU, enquanto que a população cresceu apenas 0,8%
(ABRELPE, 2015).
Em Ibirama, município no qual está localizado o Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí
(CEAVI), foram geradas 2.979,8 toneladas de resíduos sólidos domiciliares no ano de 2015, sendo que apenas
13,28% destes foram destinados à coleta seletiva. A geração per capita de resíduos sólidos no município é de
0,4 kg.hab-1.dia-1, valor abaixo da média nacional, mas que desconsidera o volume de resíduos provenientes
da limpeza urbana (IBIRAMA, 2016).
Haja a visto que a disposição inadequada dos resíduos sólidos ameaça a saúde pública e agrava a
degradação ambiental, torna-se imprescindível realizar a gestão integrada e o gerenciamento adequado dos
resíduos sólidos, conforme preconiza a Lei Federal N° 12.305 (BRASIL, 2010), principalmente em ambientes
com grande concentração de pessoas e, portanto, geração significativa de resíduos.
O gerenciamento adequado dos resíduos deve ser realizado seguindo as diretrizes previstas no Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). No entanto, o Centro de Educação Superior do Alto Vale do
Itajaí (CEAVI) Campus Ibirama da Universidade do Estado de Santa Catariana (UDESC) não dispõe dessa
ferramenta. Dessa forma, o intuito desse trabalho é realizar um diagnóstico preliminar da geração de resíduos
no Campus, a fim de proporcionar informações relevantes para a confecção de um PGRS para o CEAVI.
1.1 Caracterização da área
O CEAVI foi criado no ano de 2006, sendo este o Campus V da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC). O Centro oferece vagas para os cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis,
Bacharelado em Engenharia Sanitária e Bacharelado em Engenharia de Software. Os quatro cursos totalizam
678 acadêmicos com matrícula regularmente ativa (2016). Quanto ao setor administrativo e corpo docente, o
Centro conta de 65 professores e 21 técnicos. Além destes, há 23 profissionais terceirizados.
O CEAVI dispõe de terreno de 24.922,23 m2. Destes, 3.159,58 m2 correspondem a área construída
(sete salas de aula, dois escritórios modelos, banheiros, almoxarifado, biblioteca, cantina, copa, central de
cópias, quatro laboratórios de informática, três departamentos). Ainda, há outras estruturas anexas.
2. METODOLOGIA
Para levantamento das informações a respeito do gerenciamento de resíduos sólidos no Centro, foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas com os funcionários que atuam diretamente no manejo destes. Foram
também aplicados questionários a comunidade acadêmica para identificar a percepção da mesma sobre a
geração de RS no Centro. Foram aplicados 208 questionários, sendo 34 para professores (52% do total), 157 a
alunos regularmente matriculados (23% do total) e 18 para técnicos administrativos (86% do total). Devido à
alta rotatividade de colaboradores, o grupo terceirizado foi descartado desta amostra.
2.1 Manejo dos resíduos sólidos no CEAVI
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A gestão dos resíduos sólidos gerados no CEAVI é realizada por funcionários terceirizados,
contratados junto a uma empresa especializada em limpeza e manutenção de ambientes. O Centro dispõe de
lixeiras especificas para separação dos resíduos e um ambiente que possibilita a triagem e o armazenamento
destes.
Os resíduos gerados no CEAVI são divididos em recicláveis e não recicláveis. A porção reciclável é
separada por meio de lixeiras, específicas para cada tipo de resíduo, distribuídas pelo Campus. Já os resíduos
não recicláveis são oriundos das instalações sanitárias, da copa e de uma lixeira anexa à cantina. Para estimativa
da geração de resíduos, foram realizadas pesagens nas suas diferentes disposições, além da projeção para
geração ao longo de um ano letivo (200 dias). Por meio da estimativa da geração foi possível determinar o
valor médio anual arrecadado com a venda dos RS recicláveis. Foram levantados ainda os quantitativos sobre
o número e a capacidade de armazenamento das lixeiras distribuídas no Centro.
3 RESULTADOS
3.1 Geração dos resíduos sólidos no CEAVI
Nas lixeiras sem separação, encontraram-se papéis e plásticos contaminados com resíduos orgânicos,
inviabilizando a reciclagem. Já nas lixeiras específicas para cada tipo de resíduo, o manejo é adequado, uma
vez que os materiais passíveis de reciclagem não são contaminados. No local de armazenamento, os resíduos
reciclados são divididos de acordo com a classificação da Tabela 1, que apresenta a média de pesos calculada
e a estimativa de resíduos reciclados gerados na Universidade.
Tabela 1 – Resíduos sólidos reciclados gerados no CEAVI.
Grupo
Papel misto
Papelão
Plástico
Papel Branco

Média Calculada
(kg)
7,02
7,23
6,38
7,16

Número de
Aparas
19,00
19,00
45,00
39,00

Estimativa da Geração
Mensal (kg)
44,48
45,77
95,63
93,12
Total Gerado

Estimativa da Geração
Anual (kg)
533,71
549,21
1147,55
1117,39
3347,86

3.2 Levantamento de lixeiras do centro
O CEAVI possui 156 lixeiras distribuídas ao longo de sua unidade (Tabela 2), com capacidade total
de armazenamento igual a 3.364 L. As capacidades de armazenamento individuais das lixeiras variam de 10 a
240 L, sendo a maioria de 10 e 20 L.

Copa
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Xerox

EMPDS

NTI

DEPTS.

Bibliot.

Pátio
Externo

Aud.

Sala da
Pós

Guarita

Sec.

LAB1

LAB2

V (L) 974 360

Cantina

Salas de
aula

Pátio

Tabela 2 – Capacidade de armazenamento de resíduos sólidos por dependência.
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330

170

360

V: Somatório do volume das lixeiras por dependência, em litros; WC: Banheiros; EMPDS: Escritório Modelo de Pesquisa e Desenvolvimento de
Software; NTI: Núcleo de Tecnologia da Informação; DEPTS: Departamentos dos cursos; Bibliot.: Biblioteca. Sec.: Secretaria; Aud.: Auditório; LAB1:
Laboratório de Engenharia Sanitária; LAB2: Laboratório de Microbiologia.

Constata-se pela Tabela 2 que a maior capacidade de armazenamento de resíduos no centro se dá em
ambientes onde há maior circulação de pessoas, ou onde pessoas permanecem por mais tempo (pátio, salas de
aula, departamentos, secretaria e banheiros). Também se destaca o volume das lixeiras de laboratórios do curso
de Engenharia Sanitária. Como há menor circulação de pessoas nestes ambientes, acredita-se que as atividades
realizadas gerem maior quantidade de resíduos ou que haja menor periodicidade de coleta destes.
3.3 Destinação final de resíduos e valores arrecadados
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Os resíduos reciclados gerados no CEAVI são armazenados em estações de transbordo internas à
propriedade. Após certo volume gerado, realiza-se a venda dos resíduos para uma empresa reciclagem.
Baseado nos preços sugeridos pela CEMPRE (2017) estima-se que o CEAVI arrecade ao menos R$ 1.775,39
reais anuais com a venda de materiais recicláveis. Já os resíduos não reciclados são destinados ao Aterro
Sanitário do Consórcio Serra São Miguel, que atende Ibirama e outros dez municípios.
3.4 Percepção da comunidade acadêmica do CEAVI sobre a gestão de resíduos sólidos no Centro
Foi possível verificar que 95% dos entrevistados utilizam diariamente as lixeiras de separação
localizadas no CEAVI. Averiguou-se ainda que 79% dos professores e 85% dos alunos preferem depositar
seus resíduos nas lixeiras das salas de aula e departamento (sem separação). Assim, ocorre uma mistura de
resíduos, tornando inviável a reciclagem dos mesmos, principalmente quando constatada a presença de
resíduos orgânicos. Identificou-se que apenas 63% dos entrevistados consideram adequada a atual distribuição
das lixeiras de segregação no centro. Os participantes sugeriram o aumento do número de lixeiras com
separação, principalmente na cantina; melhoria da visibilidade das lixeiras; criação de campanhas para
conscientização sobre a importância de fazer a segregação adequada dos RS; construção de uma composteira
comunitária nas dependências do Centro, para destinação de resíduos orgânicos; e inserção de lixeiras para
resíduos orgânicos nas salas de aula, evitando a mistura destes resíduos com os demais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término do levantamento de dados, para melhorar o gerenciamento de resíduos, é possível destacar
algumas sugestões aplicáveis ao CEAVI, como o incentivo a campanhas de orientação e educação quanto à
correta segregação dos resíduos; adicionar lixeiras separadas para papel e resíduo orgânico nas salas de aula;
realocar lixeiras em desuso, podendo adicioná-las em locais de maior movimentação; incentivo ao reuso de
garrafas de água e uso de canecas; adquirir canetões recarregáveis; reutilizar folhas de rascunho para impressão
de provas/documentos. Percebeu-se com os questionários que toda a comunidade acadêmica preocupa-se com
a redução da quantidade de resíduos enviados a aterros sanitários e, por isto julga necessária a coleta seletiva
no Campus. Porém, quando se trata da estrutura, a maioria dos alunos, professores e técnicos julgam
necessárias algumas alterações para melhor desempenhar a atividade. Dessa forma, sugere-se que sejam
incorporadas questões sobre resíduos sólidos na avaliação institucional.
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EXTRAÇÃO DE PEROXIDASE DAS FOLHAS JOVENS E ADULTAS DE
FICUS AURICULATA L. E APLICAÇÃO NA REMOÇÃO DE ALARANJADO
DE METILA: RESULTADOS PRELIMINARES
HAAS, Aline1, KEMPKA, Aniela Pinto2, WERLANG, Isabela Marinho Silva 3
1 INTRODUÇÃO
As peroxidases (E.C 1.11.1) são heme proteínas que catalisam a oxidação de vários compostos
xenobióticos na presença de peróxido de hidrogênio (VIEIRA et al., 2003). São aplicadas na síntese de
polímeros aromáticos e resinas através da polimerização oxidativa de fenol e aminas aromáticas (CHIONG et
al., 2016), na degradação de corantes aromáticos, tanto por precipitação como pela ruptura do anel aromático
(HUSSAIN, 2010).
As enzimas podem substituir substâncias sintéticas e contribuir para processos de produção ou gerar
benefícios para o meio ambiente onde catalisam a conversão de poluentes em produtos com atividade reduzida
(LEHNINGER et al., 2011).
Segundo Chiong (2016) as enzimas peroxidases são capazes de catalisar a degradação de corante azo
recalcitrante como o corante alaranjado de metila, na presença de peróxido de hidrogênio, formando um
produto polimérico insolúvel para fácil separação. O alto custo do HRP comercial dirigiu esforços de pesquisa
recentes para descobrir fontes mais baratas de peroxidases de plantas para o tratamento de efluentes de
corantes. A raiz forte (Armoracia rusticana) na forma purificada Horseradish Peroxidase (HRP) é a fonte
comercial mais utilizada de peroxidase. Geralmente é cultivada em países de clima frio (MACIEL et al., 2007).
Recentemente, peroxidases de outras fontes, como a raiz de nabo, frutos da gramínea Echinolaena inflexa,
casca do fruto de Luffa, casca e polpa de feijão e abobrinha verde foram sugeridas como alternativas a HRP
(SILVA et al., 2012; RAMALHO et al., 2015; CHIONG et al., 2016; MIHOS et al., 2014; SILVA &
CARAMORI, 2016).
O objetivo do presente estudo foi verificar a presença de peroxidase nas folhas de Ficus auriculata L.,
realizar a extração e aplicar o extrato contendo a peroxidase na degradação de corante alaranjado de metila e
verificar a capacidade catalítica da enzima.
2 METODOLOGIA
2.1 Obtenção da matéria-prima e do extrato enzimático bruto das folhas de Fícus auriculata L.
A matéria-prima vegetal foi proveniente das folhas jovens e adultas de Ficus auriculata L,
popularmente conhecida como Figueira de jardim. As folhas foram coletadas no município de Pinhalzinho Santa Catarina (região Sul, latitude: 26 ° 50 '53 "S, longitude: 52º 59 '31 "W, altitude: 515 m). As folhas foram
lavadas com água destilada, secas com papel toalha e imediatamente utilizadas para a obtenção dos extratos,
seguindo a metodologia de Marin e Cano (1992) com adaptações. As folhas, foram misturadas a solução
tampão fosfato de sódio 100 mM pH 6,0 gelada (5 °C) na proporção de 1 g de folhas para 8 mL de solução
tampão. A mistura foi triturada em liquidificador doméstico durante 2 minutos, em seguida foi filtrada em
algodão, sendo o filtrado recolhido em banho de gelo. O filtrado foi centrifugado a 12.200 g durante 15 minutos
a 4 °C. O resíduo precipitado foi descartado e o sobrenadante, contendo a enzima, foi denominado extrato
bruto da folha jovem (EBFJ) e extrato bruto da folha adulta (EBFA).
2.2 Purificação parcial da peroxidase das folhas adultas do Fícus
A purificação parcial do extrato bruto da folha adulta por precipitação com acetona 65% (v/v) gelada
seguiu a metodologia de Marin e Cano (1992). Ao extrato bruto enzimático foi adicionado a acetona gelada,
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até atingir 65% (v/v). Após repouso de 12 horas à -18 ºC, o homogenato foi centrifugado a 12.000 rpm, por 15
minutos, a 4 ºC. O sobrenadante foi descartado e o precipitado, contendo a enzima, foi ressuspenso em solução
tampão fosfato de sódio 100 mM pH 6,0, sendo denominado extrato parcialmente purificado da folha adulta
(EPFA).
2.3 Aplicação dos extratos de peroxidase na degradação do corante alaranjado de metila
Para verificação da ação da enzima peroxidase, foi determinado o percentual de degradação do corante
alaranjado de metila utilizando espectrometria UV – Vis, seguindo a metodologia de Chiong et al. (2016),
sendo utilizado os extratos brutos da folha jovem (EBFJ) e da folha adulta (EBFA) e também o extrato
parcialmente purificado da folha adulta (EPFA).
As misturas reacionais utilizadas para a análise foram constituídas de 7,5 mL de uma solução de 10
mg/L de corante, 4 mL de tampão fosfato de sódio 0,1 mol/L (pH 6,0), 1,75 mL de H2O2 (130 vol) e 1,75 mL
de extrato enzimático. Imediatamente após a homogeneização, fez-se a leitura da absorbância inicial da mistura
reacional a 465 nm (comprimento de onda de absorbância máximo do corante alaranjado de metila sintético).
Em seguida a mistura reacional foi incubada em banho-maria a 30 oC durante 3 horas, e após centrifugada a
12.000 rpm e 4 oC para remoção de produtos poliméricos insolúveis formados após a reação enzimática, sendo
feita em seguida a leitura da absorbância final no comprimento de onde de 465 nm. O experimento foi realizado
em duplicata. O percentual de degradação do corante alaranjado de metila foi calculado utilizando a equação
1, os resultados foram analisados estatisticamente pelo Teste de Tukey, com 95% de confiabilidade utilizando
o software Statistica® 10.0.
% de descoloração =

× 100

(1)

Onde: AO: É a absorbância inicial da mistura reacional; Af: é a absorbância final da mistura reacional
3 RESULTADOS PRELIMINARES
O percentual de oxidação do corante alaranjado de metila promovido pela ação da peroxidase extraída
das folhas jovens e adultas de Ficus auriculata L. estão apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Percentual de degradação do corante alaranjado de metila pela peroxidase extraída de folhas de F.
auriculata
Experimentos
Degradação média (%)*
EBFJ
13,920 ± 0,9a
EBFA
15,540 ± 3,8a
EPFA
13,904 ± 0,8ª
* Valores são a média de duas repetições ± desvio padrão. Letras iguais, na coluna, correspondem a experimentos iguais
pelo Teste de Tukey. EBFJ é o extrato bruto enzimático da folha jovem, EBFA é o extrato bruto enzimático da folha
adulta e EPFA é o extrato parcialmente purificado da folha adulta.

A degradação média do corante alaranjado de metila obtido para os diferentes extratos não diferiu
estatisticamente (p>0,05). Chiong et al. (2016) obtiveram para o mesmo corante, utilizando como fonte da
enzima a casca de soja e casca da semente de luffa, uma degradação de 81,37 % e 75,25 % respectivamente.
Silva et al. (2012) obtiveram uma degradação do corante azo (Remazol brilliant orange 3R ) de apenas 9%,
apresentando um resultado semelhante a este estudo preliminar. A baixa degradabilidade destes corantes pode
estar relacionada à especificidade da enzima em relação aos mesmos e a outros fatores que influenciam na
velocidade da reação como concentração de enzima, proporção substrato: H2O2, concentração do corante,
sendo que estes fatores influenciam nos processos catalisados pelas enzimas peroxidases. Verifica-se que as
folhas de Ficus auriculata L. apresentam potencial para a extração de peroxidase, porém, diferentes
metodologias de extração e purificação devem ser testadas já que não há publicações com o uso desta matériaprima para extração da enzima em questão.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados preliminares indicam que as folhas do Ficus Auriculata L., árvore utilizada para
sombreamento e ornamentação, podem ser uma nova fonte da enzima peroxidase devido à degradação
apresentada no corante. O método de extração da peroxidase proposto neste trabalho mostrou-se simples,
possibilitando a obtenção da enzima peroxidase, porém devem-se testar outros métodos de extração bem como
de purificação para que se possa maximizar a oxidação do corante alaranjado de metila.
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AVALIAÇÃO DE UM INDICADOR DE ECOEFICIÊNCIA PARA
COGERAÇÃO DE ENERGIA POR QUEIMA DE BIOMASSA FLORESTAL
JARENKOW, Gustavo Luis1, DEBONI, Tamires Liza2, DA SILVA, Flávia Arcari3, SEVERIS, Roni
Matheus4, SIMIONI, Flávio José5
1 INTRODUÇÃO
A geração de energia elétrica é considerada um importante fator de produção para a economia mundial,
e nos últimos anos, a geração de energias renováveis se tornou um assunto de grande relevância e muito
debatido em âmbito nacional e internacional. Neste contexto, insere-se a geração de energia por queima de
biomassa florestal. Simioni e Hoeflich (2010) ressaltam que como resultado da concentração de plantios
florestais e da atividade industrial, significativos volumes de resíduos de biomassa são gerados, desde o
processo de colheita florestal, bem como nas diferentes fases do processo de transformação da madeira. Isto
gerou, até o início da década de 2000 grande volume deste material que não tinha uso específico, dando origem,
assim, à poluição ambiental, principalmente da água e do ar, devido à sua queima a céu aberto ou à
autocombustão provocada pela estocagem inadequada.
Devido aos levantamentos a respeito da produção de biomassa na região de Lages/SC, em 2004 foi
instalada a Unidade de Cogeração Lages da ENGIE Brasil Energia, a qual começou a utilizar a queima desta
biomassa local para a geração de energia elétrica. Sabe-se ainda que a produção de energia pode acarretar
diversos impactos ao meio ambiente, tanto com poluições atmosféricas, quanto hídricas ou do solo, o que
demonstra a importância dos estudos por energias limpas e renováveis (BENTO e PEDROSO, 2009;
CANDIANI et al., 2013). Sendo assim, estes impactos podem ser amenizados com o incremento da
ecoeficiência na própria indústria cogeradora de energia, garantindo assim, uma produção mais limpa e
sustentável.
O presente trabalho tem como objetivo principal o levantamento e análise de dados do período de 2015
e 2016 de captação de água e produção de energia através da queima de biomassa florestal em uma unidade
de cogeração.
2 MATERIAL E MÉTODOS
Os dados utilizados neste estudo foram obtidos a partir de visitas técnicas e entrevistas realizadas com
colaboradores da Unidade de Cogeração Lages (UCLA) da Engie Brasil. A análise dos dados consiste na
comparação entre a quantidade de água captada pela empresa para ser adicionada ao processo de produção
com a quantidade de energia gerada durante os anos de 2015 e 2016 (Tabela 1). Foram escolhidos os dados
destes dois anos devido a grande diferença na quantidade de energia produzida, uma vez que 2015 teve uma
maior produção de energia quando comparado com o ano de 2016.
Considerando que o conceito de ecoeficiência foi proposto na Rio 92 (WBSCD, 2000), desde então,
vários estudos no âmbito nacional e internacional começaram a ser realizados em diversos setores. Seu objetivo
consiste em gerar indicadores ambientais que auxiliam no desenvolvimento da pesquisa. Assim, a análise de
ecoeficiência foi realizada para gerar indicadores ambientais relacionando as variáveis de quantidade de água
e energia.
Segundo Lahouel (2015), a ecoeficiência é entendida como a combinação entre os benefícios
econômicos e a influência ambiental dos produtos ou serviços, podendo assim ser avaliada pela seguinte razão:
𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠/ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

(1)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Vellani e Ribeiro (2009) indicadores ambientais servem para fornecer informações para
tomadas de decisões, sobre a gestão ambiental, além de indicar se as metas estabelecidas são alcançadas, se há
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presença de situações de não conformidade, possíveis soluções para os problemas ecológicos, além da
consequência econômico-financeira do gerenciamento ambiental.
Os indicadores ambientais obtidos foram compilados na Tabela 1 abaixo, e após, foi elaborada a Figura
1. Analisando os dados disponíveis na Tabela 1 juntamente com a Equação 1, pode-se considerar que o
benefício econômico para este estudo é a geração de energia elétrica, enquanto a influência ambiental é a água
captada pela empresa, criando assim um indicador de ecoeficiência com a relação entre MWh/m³, as médias
para os anos estudados foram 1,93 MWh/m³ para o ano de 2015 e 1,34 MWh/m³ para o ano de 2016. A partir
destes dados, pode-se gerar a Figura 1, a qual demonstra um gráfico correlacionando a água captada pela
empresa (m³) com a energia produzida no mesmo período (MWh).
Tabela 1 – Dados de energia produzida e água captada referentes aos anos de 2015 e 2016.
Energia Produzida
Água Captada
Relação
Ano
Mês
(MWh)
(m³)
(MWh/m³)
Janeiro
10.593,50
6.113,00
1,73
Fevereiro
11.610,07
5.666,00
2,05
Março
15.054,66
5.724,00
2,63
Abril
13.507,34
6.569,00
2,06
Maio
14.837,25
6.536,00
2,27
Junho
16.195,29
12.345,00
1,31
2015
Julho
10.605,51
13.067,00
0,81
Agosto
13.180,74
7.388,00
1,78
Setembro
4.942,33
3.545,00
1,39
Outubro
14.177,06
6.618,00
2,14
Novembro
9.791,34
4.242,00
2,31
Dezembro
13.409,58
5.031,00
2,67
Janeiro
4.886,11
4.990,00
0,98
Fevereiro
5.468,19
4.247,00
1,29
Março
5.806,22
4.786,00
1,21
Abril
5.572,87
3.398,00
1,64
Maio
5.970,47
5.017,00
1,19
Junho
7.210,60
6.314,00
1,14
2016
Julho
5.868,25
7.142,00
0,82
Agosto
6.943,07
2.980,00
2,33
Setembro
6.462,48
5.206,00
1,24
Outubro
10.837,91
12.860,00
0,84
Novembro
7.236,12
4.396,00
1,65
Dezembro
9.794,63
5.395,00
1,82
Fonte: Autores (2017)

A Figura 1 abaixo, evidencia um certo grau de linearidade dos dados, ou seja, quanto maior a produção
de energia elétrica, maior será a quantidade de água captada e adicionada ao sistema de resfriamento da
empresa ou a caldeira de geração de vapor. Porém, percebe-se um valor de 0,3261 do R², o qual demonstra
que existem outros fatores que influenciam no consumo de água para a produção de energia.
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Figura 1 – Relação entre energia produzida e água captada demonstrada pela dispersão dos dados.
Fonte: Autores (2017)

4 CONCLUSÃO
O estudo demonstra que há uma correlação linear positiva entre os dados, ou seja, quanto maior a
produção de energia, maior é a necessidade de captação de água pela empresa. Os indicadores de ecoeficiência
medido pela relação MWh/m³ foi de 1,93 MWh/m³ para 2015 e 1,34 MWh/m³ para 2016.
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NITROGÊNIO TOTAL DO SOLO EM ÁREA DE DISPOSIÇÃO
INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
LAVNITCKI, Laís1, TONIAZZO, Fabiane2, HAAS, Aline3, CANTONI, Fernanda4, BECEGATO, A. Valter5
1 INTRODUÇÃO
O aumento do volume de resíduos sólidos produzidos nas últimas décadas e a sua disposição se tornou
um desafio e um dos principais problemas ambientais e sociais. O solo durante muito tempo foi superestimado,
sendo considerado receptor de resíduos com uma capacidade ilimitada de retornar as condições ecológicas
iniciais refletindo diversos impactos sobre o meio ambiente (GUNTHER, 1999). Para Lima (2004) nas áreas
de deposição inadequada de resíduos sólidos, encontram-se alterações químicas, físicas e biológicas do solo,
aumentando o risco de contaminação de solo e dos recursos hídricos. A contaminação do solo é uma das mais
notórias causas da degradação de recursos hídricos, devido à mobilidade de compostos orgânicos e metais
potencialmente tóxicos através de fenômenos naturais como a lixiviação, percolação, arrastamento, solução,
entre outros que podem causar grandes prejuízos ao meio ambiente (LIMA, 2004).
O nitrogênio está presente em grandes concentrações no lixiviado proveniente da decomposição dos
resíduos, podendo ser superior a 3000 mg/L (FLECK, 2003), onde parte é imobilizada pelos microrganismos
decompositores, outra torna-se disponível para as plantas e o restante é perdido por lixiviação do solo
(STEVENSON, 1999), tornando-se um grande problema ambiental para os recursos hídricos devido a
eutrofização dos corpos d’água. Em muitas regiões há um excesso de nitrogênio, apresentando concentrações
acima do necessário para execução das atividades no solo, passando a ser considerado um poluente
(CARVALHO & ZABOT, 2012), pois sua presença em excesso desencadeia uma série de reações e processos
extremamente prejudiciais ao ambiente e, consequentemente, à saúde das populações (MARTINELLI, 2007).
Assim, este trabalho tem como objetivo verificar a concentração de nitrogênio em uma área de
disposição de resíduos entre os anos de 2005 a 2014 em um aterro sanitário desativado devido à falta de
cuidados técnicos e estruturais durante a operação, caracterizando-se como uma forma inadequada de
disposição.
2. METODOLOGIA
O aterro sanitário desativado em estudo está localizado na cidade de Planalto, no Noroeste do estado
do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 53°04’14” e 53o04’08” O e 27o20’51” e 27o20’53”S Gr., na área
rural do município, distado aproximadamente 2 km do centro urbano da cidade (Figura 1-A). De acordo com
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), o município de Planalto possui uma população
de 10.678 habitantes e densidade demográfica de 45,67 hab/km². A área de estudo que compreende
aproximadamente dois hectares tinha capacidade para atender uma população de 5.752 habitantes, o qual
recebeu durante nove anos (2005-2014) os resíduos gerados pelo município.
Planalto-RS apresenta uma geologia que tem como material de origem as rochas basálticas, ocupando
um relevo ondulado a fortemente ondulado. Streck et. al., (2008) através do mapeamento das regiões
fisiográficas e distribuição dos solos do Rio Grande do Sul (RS), menciona que para o município de Planalto,
há predominância de Neossolo Regolítico Eutrófico, Cambissolo Háplico Eutrófico e Luvissolo Háplico
Pálico. As coletas das amostras de solo aconteceram em cinco áreas de influencia direta pela disposição de
resíduos e outras duas áreas sem influência as quais foram utilizadas como referência. As coletas foram
realizadas nas áreas referenciadas (Figura 1-B) durante o período do inverno no mês de setembro de 2015. Em
cada área foram coletadas 4 amostras de solo, sendo cada umas destas compostas por 4 subamostras nas
profundidades de 0-10 cm, para uma melhor representação e determinação do nitrogênio total.
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Figura 1: Localização da área de estudo (A) e áreas de coleta de solos (B).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A concentração média de nitrogênio total do solo nas diferentes áreas de influência do aterro sanitário,
assim como, das áreas de referência é mostrada na tabela 1.
Tabela 1: Concentração de nitrogênio nas áreas de estudo do aterro sanitário desativado.
Áreas ¹
Análise
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
N (g/kg)
1,23 d2
3,08 cb
2,53 dc
2,6 dc
4,28 ba
3,30 cba
4,75 a
Fonte: Autor (2017)
(1)

A1: área acima da trincheira; A2: área de início do mato com deposição de resíduos mais antigos; A3: área atrás da
lagoa de estabilização 2; A4: área abaixo da trincheira e ao lado da lagoa de estabilização 1; A5: área de mata localizada
no final do córrego; A6: área de mata, utilizado como referência; A7: área de mata acima do aterro, utilizada como
referência.(2) Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha não diferem pelo teste t (p<0,05).

O coeficiente de variação para o nitrogênio entre as áreas foi de 23,03%, apresentando dados com
média dispersão, os quais apresentam diferença estatisticamente significativa entre as áreas estudadas.
Verificou-se que a área de mata utilizada como referência A7 apresentou a maior concentração de
nitrogênio de 4,7 g/kg e diferença estatisticamente significativa entre as demais áreas. Isso se deve
principalmente pelo fato do nitrogênio do solo ser encontrado na matéria orgânica, onde através da
decomposição da mesma tem-se a liberação do nitrogênio em sua forma simples (BRADY, 1983). A área A7
apresentava mata fechada com uma grande quantidade de folhas sobre o solo o que aumenta a concentração
de matéria orgânica e consequentemente do nitrogênio, diminuindo assim as perdas do mesmo por lixiviação.
A mesma situação pode ser encontrada na área de referência A6, porém apresenta menor concentração de
nitrogênio devido ao solo não apresentar cobertura e estar em um nível topográfico acima que A7 e demais
áreas de influência do aterro, estando propenso a uma perda de nitrogênio por lixiviação. A área A5 possui a
segunda maior concentração de nitrogênio, o que se deve a composição da área ser de mata (maior
concentração de matéria orgânica), além de ter-se o final do córrego contaminado por lixiviado do transbordo
das lagoas de estabilização, o que tende a aumentar a concentração de nitrogênio.
As áreas de influência do aterro sanitário desativado A3 e A4 localizadas próximas às lagoas de
estabilização não apresentaram diferença estatisticamente significativa quanto à concentração de nitrogênio
total, porém teve diferença significativa em relação a A1, apresentando concentração acima, o que se deve
principalmente ao transbordo das lagoas de estabilização contendo lixiviado com altas concentrações de
nitrogênio. Já a área A1, que apresentava deposição de resíduos mais recentes, apresentou a menor
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concentração de nitrogênio no solo devido ao fato de no local ter acontecido o revolvimento do solo, ocorrendo
perdas de nitrogênio por lixiviação e percolação para as camadas mais profundas do solo.
A área A2 por ser uma área com presença de árvores, deposição de resíduos mais antigos e por um
maior período de tempo, apresentou valores acimas que A1, A3 e A4. Para Kurniawan et al. (2006), a produção
de lixiviados com altas concentrações de nitrogênio amoniacal são produzidas por até 50 anos após o
encerramento de suas atividades. Mamedes (2016) em trabalho realizado em um lixão em Várzea Grande-MT
encontrou valores de nitrogênio na média de 0,32 g/kg para áreas de influência estando os valores médios de
nitrogênio deste estudo oito vezes acima (2,75 g/kg) dos valores encontrados. Já Fávaro (2014) avaliou as
propriedades químicas do solo em um lixão desativado em Rolândia-PR, apresentou valores médios ainda mais
baixos, na ordem de 0,0022 g/kg de nitrogênio total para as áreas de influência do lixão, o que se deve a
lixiviação, pois os taludes da área apresentam-se bastante inclinados o que propicia a lixiviação deste composto
para as águas. O mesmo, não ocorre na área de estudo, que apresenta um relevo consideravelmente plano
tendo-se maiores concentrações de nitrogênio que os demais estudos relacionados. Para Rodrigues & Cavinatto
(2003), é característico das áreas de disposição de resíduos sólidos urbanos um acúmulo de nutrientes como o
nitrogênio no solo, pois estão presentes em restos alimentares, plantas, entre outros resíduos orgânicos.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As áreas apresentaram diferença estatisticamente significativa quanto à concentração de nitrogênio
total. No Brasil não há um limite crítico ambiental para teores de nitrogênio total no solo, devido ao mesmo
estar associado à matéria orgânica, porém verificou-se quando comparados a trabalhos semelhantes que a área
em estudo apresenta uma alta concentração de nitrogênio total, onde se devem continuar os estudos, visto seu
elevado potencial de impacto ambiental, que pode ocorrer devido as rápidas transformações e perdas deste
nutriente do solo.
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RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR EM ÁREA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE INDAIAL (SC)
LIMA, Jonas1, GOETTEN, Willian Jucelio2, OLIVEIRA, Salete Ferreira3, PUERARI, Daniel4, SCHILLER,
Leonardo5
1 INTRODUÇÃO
O objetivo inicial deste trabalho foi recuperar uma área de mata ciliar degradada justaposta a estação
de captação e tratamento de água do município de Indaial em Santa Catarina. Trata-se de uma área do terreno
que margeia o rio Itajaí-Açu e desta forma deve ter a sua mata ciliar preservada. A iniciativa nasceu a partir
das atividades desenvolvidas no âmbito do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí e da
preocupação e constatação da degradação desses ecossistemas.
A Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, no artigo 2º, define
a recuperação como a “restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição
não degradada, que pode ser diferente de sua condição original” (BRASIL. 2000). Sendo assim, a recuperação
pode ser entendida como um conjunto de ações necessárias para que a área volte a estar apta para algum uso
produtivo em condições de equilíbrio ambiental (MARTINS, 2007).
Afim de cumprir o objetivo, realizou-se uma avaliação das áreas impactadas, caracterizando os
ambientes fluviais a serem recuperados. O rio Itajaí-Açu, no percurso dentro do município de Indaial, apresenta
75% de suas margens desprovidas de vegetação ciliar, estando às mesmas altamente degradadas,
principalmente em grande processo erosivo que contribui para o carregamento de partículas para dentro do
leito do rio e consequentemente o aumento da turbidez dos copos hídricos (COMITÊ DO ITAJAÍ, 2010).
2 METODOLOGIA
Com a crescente necessidade em recuperar áreas degradadas, determinou-se como área de estudo o
terreno anexo à estação de captação e tratamento de água (ETA) da Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (CASAN) no município de Indaial em Santa Catarina, a área está situada às margens do rio Itajaí
tendo função de mata ciliar.
O método utilizado para este trabalho foi o de pesquisa ação, na qual foi realizada uma análise prévia
no local, avaliando a situação da área e a situação do solo. Nesta etapa foi realizada a identificação das espécies
nativas existentes no local. A área ainda apresentou uma considerável inclinação para a calha do rio, o que por
sua vez provoca o arraste de matéria e a erosão do solo.
Com o levantamento inicial do local, observou-se a existências de poucas árvores em avançado estado
de crescimento e evolução. Dessa forma a área demarcada para a implantação do projeto de recuperação da
mata ciliar conta com 30 m² estando localizada a aproximadamente 1,5 m da divisa com a planta de tratamento
de água da CASAN cujo acesso acontece pelos fundos do terreno. Na divisa com a estação de tratamento,
encontram-se duas outras propriedades, que possuem estado avançado de recuperação da mata ciliar.
3 RESULTADOS
3.1 Características da área
A área escolhida para a implantação de recuperação da mata ciliar da encosta do Rio Itajaí Açú, está
localizada em uma propriedade particular, em nome da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento
(CASAN), situado na Avenida Brasil, no bairro Rio Morto, localizada no município de Indaial (SC). Trata-se
de uma área com uma alta taxa de urbanização localizada em meio ao centro urbano do município.
A bacia do rio Itajaí localiza-se na parte leste de Santa Catarina e é a maior bacia hidrográfica do
Estado, inserida quase que totalmente no domínio da floresta ombrófila densa, sendo o rio Itajaí o principal
responsável pelo fornecimento de água para abastecimento público na bacia hidrográfica (VIBRANS;
PELLERIN; REFOSCO, 2005).
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A área referente aos fundos do terreno da ETA apresentava uma condição bastante degradada devida
a movimentação de terra para as obras de instalação dos dutos de captação de água do rio Itajaí. A princípio o
estado era de abandono, as espécies arbustivas tomavam conta do local, também foram encontrados resíduos
sólidos de construção civil na parte frontal da área, material descartado pelos responsáveis pela manutenção
na estação de tratamento ou das proximidades do local.

Figura 1. Área de estudo. Fonte: Google Earth, 2016.
O terreno apresentava uma considerável inclinação para a calha do rio, detalhe que precisou ser
considerado e corrigido com pequenos valos e barreiras de galhos e pedras para conter e desviar a água, para
que não prejudicasse posteriormente a área reflorestada. Ao longo do curso de água existiam pequenos trechos
que ainda apresentam vegetação ciliar cuja composição abrange tanto espécies hidromórficas quanto não
hidromórficas. Entre elas: Açoita cavalo, Aroeira, Guabiroba, Tanheiro, Silva, Salseiro, Peroba, Camboatá e
Corticeira.
Nas demais áreas ao longo do curso de água, encontram-se área irregulares urbanizadas sem devida
conservação da mata ciliar. O solo possui características hidromórficas e/ou não hidromórficas, com textura
predominantemente argilosa ou arenosa ou argiloarenosa. O teor de matéria orgânica desse solo é razoável,
estando o mesmo sob cobertura vegetal (espécies arbustivas de pequeno porte). Como resultado desta avaliação
foi definido o plantio de mudas de espécies hidromórficas e mudas de espécies não-hidromórficas (MARTINS
2010).
3.2 Recuperação da área degradada
Inicialmente, foi realizado o controle das formigas cortadeiras e o isolamento da área através da
implantação de cerca. Em seguida, houve a reintrodução de espécies nativas através do plantio em covas com
espaçamento 1 m x 1 m. As covas foram abertas de 0,4 m x 0,4 m x 0,4 m (Figura 2), pois se tratava de um
solo raso pedregoso e lixiviado. O adubo orgânico a base de esterco de gado foi misturado com a terra retirada
da própria cova. As mudas plantadas são de espécies frutíferas e nativas da região do Vale do Itajaí, destacamse Aroeira, Ingá-amarelo, Ingá-vermelho, Guabiroba e Araça-rosa. O clima do local é tropical e nos dias de
trabalho o clima era nublado. Foram plantadas 22 novas mudas de forma aleatória com distância entre elas de
1 metro, para sinalização e escoramento das mudas foi utilizado pedaços de bambu extraídos do próprio local.
O plano de trabalho para acompanhamento será desenvolvido no prazo de 1 ano. Ao longo dos 8
primeiros meses deste período, serão feitos trabalhos de manutenção, como por exemplo, replantio, conserto
de cerca, coroamento das mudas. Os trabalhos de manutenção serão abandonados assim que for possível
detectar que o ecossistema recuperado possa se auto-perpetuar indefinidamente, sem que haja a necessidade
da intervenção antrópica nesse mesmo local. O monitoramento das áreas recompostas será realizado
quinzenalmente no primeiro ano de implantação do projeto e passará a ser mensalmente, a contar do segundo
ano.
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Figura 2 – Realização do plantio de mudas nativas na área. Fonte: Autor(2017)
3.3 Primeiro monitoramento
O clima nos dias anteriores era de muita chuva e o solo encontrava-se bastante encharcado, as mudas
apresentavam pouca evolução e muitas estavam sem folhas, alguns indivíduos apresentavam folhas
amareladas, provavelmente por falta de luz solar e nutrientes no solo. Houve uma perda de quatro mudas,
aproximadamente 18% dos indivíduos que foram replantados.
A manutenção da área em recuperação é de extrema importância, pois sem um correto
acompanhamento (limpeza, adubação e etc.) fica quase impossível que as espécies plantadas consigam se
desenvolver, devido ao sufocamento causado pelas espécies invasoras que causam a morte das mudas, aumento
de custos e de mão de obra.
Entre as possíveis causas da mortandade das mudas está a falta de cuidados iniciais com as mudas
recém-plantadas, mudança de ambiente, questões climáticas, o transporte entre outros.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após os trabalhos técnicos concluídos, percebe-se que a natureza faz um grande esforço na tentativa
de regeneração, mas que sem a ajuda humana é muito difícil haver um sucesso. Em alguns casos o impacto
causado ao solo é tão intenso, que mesmo após anos de abandono dessas áreas as únicas espécies que
conseguem vencer as adversidades geralmente são invasoras ou algumas espécies arbustivas de pequeno porte,
que não possuem funções ecológicas e ainda causam o sufocamento plantas menores responsáveis pela
sucessão ecológica natural.
O uso de métodos que proporcionem as devidas condições para que o processo de sucessão se
desenvolva são fundamentais para a recuperação das áreas de mata ciliar dor rios brasileiros. Propor um projeto
de integração com a sociedade, no qual as pessoas possam participar como parte fundamental de uma educação
ambiental e consequentemente no sucesso do trabalho é essencial para o sucesso dessa causa.
Para o estudo em questão será realizado o acompanhamento quinzenal da área no primeiro ano,
realizando o controle de espécies invasoras e pragas, garantindo a efetividade no processo de recuperação da
área.
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AVALIAÇÃO DA AUTODEPURAÇÃO DO RIO PONTE GRANDE PARA O
LANÇAMENTO HIPOTÉTICO DE EFLUENTE DE INDÚSTRIA
CERVEJEIRA
LIZ, Mariane Souza Melo de1, RICARDO, Guilherme da Silva 2, RAFAELI NETO, Sílvio Luís3
1 INTRODUÇÃO
O processo de autodepuração em um corpo d’água é tido como um fenômeno natural, onde as cargas
poluidoras orgânicas lançadas, são neutralizadas por mecanismos que buscam a manutenção do equilíbrio
original. O estudo da capacidade de autodepuração dos rios é relevante, pois permite definir critérios e extrair
informações técnicas para fins da aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei nº
9.433/97 (BRASIL, 1997), seja na fiscalização ou gestão de recursos hídricos.
Nesse contexto, este trabalho realizou a avaliação preliminar de parâmetros de qualidade da água do
rio Ponte Grande no município de Lages, SC, por meio de análises de Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO) e Oxigênio Dissolvido (OD). Buscou-se ainda, calcular a capacidade de autodepuração a partir de uma
seção transversal do rio – ponto PG03 – para o lançamento hipotético de efluente pós-tratamento com
características de indústria cervejeira. O modelo de Streeter–Phelps foi utilizado para esta avaliação pontual
de lançamento.
2 AUTODEPURAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA
Em um corpo d’água a autodepuração é feita pela diluição e assimilação de efluentes domésticos ou
industriais, através de três processos: físico, químico e bacteriológico. As características hidráulicas,
morfológicas, climatológicas e biológicas de um curso d’água são aspectos limitantes para que este
procedimento se desenvolva.
O processo de autodepuração é regido por um balanço entre as fontes de consumo e produção de
oxigênio. Para Sperling (2007) as principais fontes consumidoras são: oxidação de matéria orgânica,
nitrificação e demanda bentônica. Os produtores de oxigênio são a reaeração atmosférica e a fotossíntese de
organismos aquáticos, sendo o primeiro destes o principal responsável pela introdução de O2 no corpo hídrico.
De forma simplificada, a oxidação é a reação que transforma poluentes em compostos menos indesejáveis ao
meio.
As zonas ou trechos de autodepuração se desenvolvem ao longo do tempo e da direção longitudinal
do curso d’água (ANDRADE, 2010). Os pesquisadores Streeter e Phelps desenvolveram em 1925, um modelo
com formulações matemáticas, que proporcionaram o entendimento deste fenômeno. A hipótese primordial
do modelo leva em consideração que a taxa de decomposição da matéria orgânica é proporcional à
concentração da matéria presente, representada na forma de uma derivada.
3 MATERIAIS E MÉTODOS
Localizada na cidade de Lages (SC), a bacia hidrográfica do rio Ponte Grande possui área de
aproximadamente 27 km², com altitude média de 900 metros, apresenta características rurais, principalmente
a montante, e também urbanas. O uso da terra é diversificado, contando com empresas, indústrias,
equipamentos públicos – escolas, universidade, unidades de saúde –, aeroporto, e outros.
O rio Ponte Grande é um afluente do rio Caveiras, e possui extensão aproximada de 10.951 metros.
Seu curso, percorre os seguintes bairros: Várzea, Popular, São Miguel, Ferrovia, Caravágio, Coral, Penha,
Santa Maria, Ponte Grande, Jardim Panorâmico, Gethal, São Sebastião, Vila Mariza, Bates, Chapada, Dom
Daniel, Conta Dinheiro, Guarujá, Pisani, Jardim Celina e Tributo.
Para a obtenção de informações sobre a qualidade da água nas seções de amostragem, realizou-se
coleta no dia 10 de agosto de 2016, sob condições climáticas estáveis, e temperatura ambiente em torno de 17
ºC. A metodologia de amostragem seguiu o proposto no Standard Methods for the Examination of Water and
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Wastewater (APHA, 1999) e pela NBR 9898 (ABNT, 1987), em ponto localizado no centro do canal, em
profundidade mediana. O recipiente de armazenamento foi lavado três vezes com a água bruta do rio, para
então reservar a água coletada. A partir da coleta em recipiente adequado, a amostra foi acondicionada,
resfriada e enviada para análise laboratorial.
A análise quantitativa da água foi efetuada a partir de medições de vazão nas seções transversais do
canal no mesmo momento em que foi realizada a coleta das amostras de água em cada seção. A medição da
vazão foi realizada com micromolinete, marca OTT. Para isso a seção transversal do rio foi dividida em
subseções onde foram obtidas as variáveis de área da subseção e velocidade da água, conforme metodologia
descrita por Collischonn et al. (2008).
A capacidade de autodepuração do rio Ponte Grande foi avaliada com o método de Streeter–Phelps
(1925). As condições de contorno para aplicação do método foram a qualidade da água, a vazão na seção de
controle e as características do efluente hipotético. Um efluente com características de vazão (Q) de 0,0278
m3.s-1, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) de 19 mg.L-1 e Oxigênio Dissolvido (OD) com 5 mg.L-1 foi
utilizado como efluente hipotético lançado a partir da seção transversal PG03, para fins de cálculo de
indicadores previstos no método da capacidade de autodepuração. Os parâmetros de vazão, DBO5, e OD
supracitados foram dimensionados para simular um efluente de uma estação de tratamento de efluentes de uma
indústria cervejeira. Os indicadores do modelo de Streeter-Phelps foram calculados conforme trabalho de
Ricciardone et al. (2011).
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As áreas de contribuição hidrológica dos pontos de amostragem formam três subsistemas do sistema
bacia hidrográfica do rio Ponte Grande. Os resultados analíticos das amostragens nos pontos PG01, PG02 E
PG03 podem ser observados na Tabela 1.
Tabela 1. Parâmetros de quantidade e qualidade da água para entrada no modelo de Streeter-Phelps.
PG01
PG02
PG03
Unidade
Parâmetros
0,0411
0,2908
0,3682
m3.s-1
Vazão
Largura da Seção Transversal (L)
0,55
9
11
m
0,340
0,319
0,334
m.s-1
Velocidade Média (Vm)
1,135
5.997
10.510
km
Distância da Nascente
Demanda Bioquímica de Oxigênio
mg. L< 2,79
< 2,7
< 2,7 1
(DBO)
.O2
10,8
4,9
4,3
mg. L-1
Oxigênio dissolvido (OD)
Fonte: Autor (2017)

As vazões medidas nas seções de controle representam a vazão básica do rio Ponte Grande, pois
anterior ao dia em que foi realizada a quantificação houve significativo período de recessão no rio Ponte
Grande, resultado da ausência de precipitação na bacia hidrográfica.
O modelo de Streeter-Phelps indicou parâmetros de autodepuração do rio Ponte Grande para o efluente
testado a partir de um lançamento hipotético na seção de controle PG03, onde o principal parâmetro de
avaliação é o OD (Tabela 2).
Considerando que a partir do ponto PG03 até a foz do rio Ponte Grande há 440 metros de canal sem
recargas até a confluência com o rio Caveiras, percebe-se uma baixa variação no oxigênio dissolvido no
processo de depuração do efluente testado. Apesar disso, podemos inferir que este trecho não consegue
reestabelecer a concentração de oxigênio observada no ponto de lançamento do efluente. A distância crítica,
onde o oxigênio dissolvido atinge a concentração mais baixa, é de 6,79 km, portanto grande parte do processo
de depuração do efluente é transferido para o rio Caveiras.
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Tabela 2. Parâmetros obtidos pelo método Streeter-Phelps para avaliação de autodepuração.
Valor
Unidade
Parâmetros
4,39
mg.L-1
Concentração de oxigênio da mistura (𝐶 )
3,84
mg.L-1
Concentração de 𝐷𝐵𝑂 logo após a mistura (𝐷𝐵𝑂 )
4,45
mg.L-1
Demanda última de oxigênio logo após a mistura (𝐿 )
5,71
horas
Tempo crítico (𝑡 )
6,79
km
Distância crítica (𝑥 )
4,37
mg.L-1
Déficit crítico (𝐷 )
4,33
mg.L-1
Concentração crítica de oxigênio dissolvido (𝐶 )
Fonte: Autor (2017)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bacia hidrográfica do rio Ponte Grande é uma área de estudos privilegiada e com grande potencial
de expansão urbana, e considerando estes componentes territoriais e o uso e ocupação do solo no local,
percebe-se que ele recebe uma grande quantidade de carga orgânica em seus corpos d’água. Os valores mais
expressivos obtidos nas análises são OD e a DBO que demonstram degradação crescente.
Para a depuração do efluente testado, verifica-se que apesar da variação no parâmetro do oxigênio
dissolvido não ser significativa, não há distância de canal suficiente para depurar o efluente e restabelecer a
concentração de OD, portanto, este processo é transferido ao rio Caveiras, de maior porte.
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SIMULAÇÃO DE INUNDAÇÕES ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE
FERRAMENTAS DE MODELAGEM FÍSICA E HIDRODINÂMICA NO
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS HIDROVIÁRIAS (INPH)
MELO, Mateus1, PRATA FILHO, Dario2, SOUZA, Deborah3
1 INTRODUÇÃO
Um dos problemas acentuados devido ao processo de urbanização são as inundações. Verifica-se que
uma determinada precipitação que, antes da urbanização, não causaria grandes problemas, após este processo,
resulta em vazões muito maiores e inundações generalizadas. Impactos estes causados, principalmente, pela
remoção da vegetação, pela impermeabilização e canalização da bacia, além do carreamento de sedimentos,
lixo e esgotos para os cursos de água (ANA et al., 2004).
O processo de mapeamento das áreas inundáveis, feito através de ferramentas computacionais,
representa o evento real por meio de equações matemáticas que relacionam seus parâmetros e comportamentos.
Trata-se de um instrumento básico para fazer análises, revisar os vetores atuais de crescimento através de
diagnóstico técnico e propor opções para futuras áreas de expansão urbana. Os dados necessários para mapear
as áreas de inundação são os dados geométricos da bacia e dados sobre escoamento.
Tendo em vista este cenário, objetivou-se neste trabalho analisar os diferentes níveis de detalhamento
de dados de entrada e comparar as manchas de inundações geradas a partir dos resultados fornecidos por um
software de modelagem hidrodinâmica, Hydrologic Engineering Centers River Analysis System (HEC-RAS),
com os resultados observados em um modelo físico.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado no Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH), na cidade
do Rio de Janeiro, Brasil. Um dos modelos físicos do INPH é o abrigo do Porto de Itajaí, o qual foi tomado
como base para a construção da área de estudo, área esta que representou uma localidade hipotética.
Sobre o modelo antigo foi construída uma contenção para evitar o extravasamento da água e criou-se
também um relevo nas planícies de inundação. A calha principal do rio foi mantida para simular uma
intervenção de dragagem feita no canal. Em seguida, criou-se uma estrutura que representasse sedimentos.
Os vertedores, triangular e retangular, utilizados para medir baixas e altas vazões, respectivamente,
possuem suas vazões Q (l/s) calibradas em função da altura H (cm) da coluna d´água, mensurada através de
medidor tipo Vernier.
Foi realizado um levantamento topográfico altimétrico com um Nível de Precisão Nikon AZ-2S. Os
levantamentos realizados foram utilizados em verdadeira grandeza como dados de entrada nos programas
utilizados. Definiram-se vinte seções ortogonais e trinta seções paralelas a um eixo horizontal imaginário. Os
dados foram registrados e digitalizados através do programa computacional AutoCAD 2014.
A vazão que se deseja aplicar no rio artificial é acionada por meio de um registro e, desta forma, foram
empregadas três vazões para cada cenário, assoreado e dragado, gerando manchas de inundações que foram
aferidas no protótipo e representadas no AutoCAD. Existe uma limitação técnica para repetir a mesma vazão
para ensaios diferentes, portanto, tentou-se aplicar vazões com os valores mais próximos possíveis. A Tabela
1 apresenta os valores de vazões submetidos ao modelo.
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Tabela 1 - Vazões aplicadas aos cenários assoreado e dragado.
Vazões
Assoreado
Dragado
Q1
0,09700 m3/s
0,09727 m3/s
Q2
0,11000 m3/s
0,11030 m3/s
3
Q3
0,16300 m /s
0,16322 m3/s
O regime de escoamento empregado nos cálculos dos modelos computacionais foi o regime subcrítico,
de acordo com o número de Froude. Este foi calculado pelo programa Conveyance Estimation System/Afflux
Estimation System (CES/AES) para os níveis d’água das seções onde foram feitas medições. Verificou-se que,
para as vazões estudadas, este número foi sempre menor que 1, indicativo de um regime subcrítico.
Para geração dos resultados da modelagem hidrológica através do programa HEC-RAS, os dados
geométricos do modelo físico tiveram que ser inseridos no programa, sendo eles: o desenho esquemático do
canal, as elevações e as distâncias laterais de cada seção.
Foram utilizados levantamentos batimétricos de vinte seções e, para a avaliação dos fatores de atrito
do escoamento na calha do curso d’água, foi utilizado o coeficiente de rugosidade n (MANNING, 1891). Sua
implementação foi baseada nas observações e imagens feitas no INPH.
Os valores atribuídos para a planície de inundação de cada seção transversal foram iguais (n1), assim
como de todas as seções da calha principal do canal, exceto das seções de número 1 às de número 5 (n2), no
cenário assoreado. Os números de Manning utilizados foram (BAPTISTA et al., 2001):
- n1 = 0,014 (canal com revestimento de concreto em boas condições);
- n2 = 0,030 (canal com leito pedregoso em boas condições).
Em cada trecho foi considerada a vazão de simulação constante, ou seja, não foram considerados
acréscimos de vazão decorrentes de fenômenos hidrológicos ou atividades antrópicas.
A determinação da altura d’água desconhecida em uma seção é feita no HEC-RAS pela solução
iterativa da equação da energia e da equação da perda de carga. O componente View Cross Sections foi o mais
adequado para obtenção dos resultados desejados.
Tendo em mãos os dados de cota de cheia para cada uma das vinte seções estudadas foi possível
determinar até onde a água alcançaria lateralmente a margem do protótipo. Estes resultados foram digitalizados
e representados através de um modelo de mapa inundação no AutoCAD para posterior comparação com os
resultados aferidos no instituto.
3 RESULTADOS
Apresenta-se como exemplo do resultado do modelo em funcionamento, na Figura 1a e 1b, o protótipo
submetido à vazão Q1 para os cenários dragado e assoreado, respectivamente. Em seguida, podem ser
observadas as marcações feitas no chão delimitando o alcance da água, para posterior medição (Figura 1c).

Figura 1 – (a) Modelo físico submetido a Q1 no cenário do canal dragado; (b) Modelo físico submetido a Q1
no cenário do canal assoreado; (c) Marcações do alcance da água para Q2 nos cenários dragado e assoreado.
Observou-se que as manchas de inundação geradas pelas duas menores vazões (Q1 e Q2) para a situação
hipotética do canal assoreado foram maiores do que para a situação de um canal com uma intervenção de
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dragagem. Para Q3 não foi possível observar variação na área das manchas devido ao alto valor de vazão ao
que foi o modelo físico.
A Tabela 2 apresenta a compilação dos resultados calculados através do AutoCAD das áreas afetadas
pelas inundações aferidas no próprio protótipo e as áreas estimadas através dos resultados fornecidos pelo
modelo computacional. Ademais, são apresentados também os erros percentuais da previsão destas áreas.
Área afetada pela
inundação (m2)

Tabela 2 – Áreas afetadas pela inundação e erros percentuais.
Q1 = 0,097135 m3/s
Q2 = 0,110150 m3/s
Q3 = 0,163110 m3/s
Assoreado Dragado Assoreado Dragado Assoreado Dragado

Medição no modelo
físico
Resultados do modelo
computacional
Erro percentual
Erro percentual por
condição da calha*

79,54

72,15

85,13

79,31

88,06

88,06

74,20

67,17

79,52

73,64

88,06

88,06

- 6,71%
- 6,90%
- 6,59%
Assoreado = - 6,65%

- 7,15%
0,00%
0,00%
Dragado = - 7,03%

*Desconsiderando valores referentes à Q3.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As manchas de inundação criadas se mostraram coerentes com o observado em laboratório,
comprovando a confiabilidade do programa. Observou-se uma pequena tendência à subestimação dos
resultados, fato a ser analisado no caso de aplicação a uma situação real.
Um possível limitador à qualidade dos resultados pode ter sido a quantidade de seções utilizadas no
estudo e a distância entre os pontos de medição ao longo das seções.
Portanto, recomenda-se a utilização do HEC-RAS para estudos deste tipo e destaca-se sua aplicação
em conjunto com modelos físicos de forma a comprovar a qualidade de seus resultados.
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CORRELAÇÃO ENTRE MASSA SECA, APORTE DE NUTRIENTES PELA
SERAPILHEIRA, TEMPERTURA E PRECIPITAÇÃO EM POVOAMENTOS
DE PINUS
MORO, Letícia1, SIMONETE, Marcia Aparecida2, CASSOL, Paulo Cezar3, GABRIEL, Camila Adaime4
1 INTRODUÇÃO
A ciclagem biogeoquímica é a principal responsável pela reciclagem dos nutrientes no sistema
florestal, ocorrendo um processo dinâmico de entrada e saída, liberação e absorção de nutrientes na interface
solo-planta-atmosfera, devido à estocagem dos mesmos no material orgânico depositado na superfície do solo.
Pelos processos de decomposição, os nutrientes armazenados nesse material orgânico florestal são liberados,
ficando novamente disponíveis às plantas. Assim, quantificar esse material e os nutrientes nela contidos pode
fornecer novos parâmetros ao manejo na adubação florestal dos povoamentos.
A serapilheira, que compreende a camada de material orgânico originado da queda de acículas e ramos
das árvores, é a principal responsável pelas transferências de nutrientes para os horizontes orgânicos que se
acumulam sobre o solo numa floresta de Pinus. Nesse material são acumuladas quantidades significativas de
nutrientes que, após a sua decomposição, retornam ao solo e podem ser absorvidos novamente pelas árvores.
Assim, é responsável pela retenção de grandes quantidades de nutrientes, constituindo uma importante forma
de retorno dos elementos minerais da vegetação para o solo (GODINHO et al., 2014).
O estudo de ciclagem se justifica por si só, devido ao alto custo dos fertilizantes minerais. Assim, o
entendimento da dinâmica dos nutrientes nesses povoamentos florestais é necessário para se otimizar o uso de
recursos naturais. Segundo Pagano & Durigan (2000) pesquisas a respeito da produção e decomposição da
serapilheira com a consequente transferência dos nutrientes para o ambiente, ou seja, do fluxo dos nutrientes
no ecossistema, são essenciais para a sua quantificação e caracterização de como ocorre a ciclagem que é a
principal forma de retorno de nutrientes e matéria orgânica à superfície do solo.
Fernandes et al. (2006) observaram que há diversos trabalhos sobre a produção e decomposição da
serapilheira em áreas reflorestadas com espécies de interesse econômico, porém, a maior parte dos trabalhos
avaliaram povoamentos em seus primeiros anos. Assim, para que se possa conhecer como a ciclagem se
comporta após a estabilização dos fluxos de entradas e saídas do sistema, é imprescindível avaliar o
comportamento de espécies florestais transcorrido um longo período de tempo após a sua implantação.
Com a finalidade de conhecimento da dinâmica dos nutrientes em florestas são necessários estudos
acerca da quantificação de deposição de serapilheira, bem como do padrão de ciclagem. Tais estudos
possibilitam uma avaliação mais abrangente das implicações nutricionais da exploração florestal que afetam o
potencial produtivo (LACLAU et al., 2010). Deste modo é possível obter informações a respeito de possíveis
déficits de nutrientes no solo (SCHUMACHER et al., 2008), permitindo prever fatores que podem restringir a
produção de sucessivas rotações (VIERA & SCHUMACHER, 2010), por meio da identificação e correção de
deficiências de nutrientes que limitam o crescimento e aumento da produtividade das plantações de Pinus
(FOX et. al., 2004).
Este trabalho teve como objetivo avaliar a correlação entre produção de serapilheira, bem como o
aporte de nutrientes por meio desta, em função da precipitação e da temperatura em povoamentos de Pinus
taeda com diferentes idades no Planalto Sul Catarinense.
2 MATERIAL E MÉTODOS
De março de 2014 a março de 2015 foi conduzido um experimento a campo, em três povoamentos de
Pinus taeda L., com cinco, nove e treze anos de idade, implantados em 2009, 2005 e 2001, respectivamente,
em áreas pertencentes à empresa Klabin S/A, em Otacílio Costa/SC.
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O povoamento de cinco anos é localizado na Fazenda Bom Retiro onde o solo é um Cambissolo
Háplico, com as coordenadas geográficas: 50°7'19,465"W e 27°22'23,29"S; e os povoamentos de nove e treze
anos se localizam na Fazenda Cervo, onde o solo é Cambissolo Húmico, com as coordenadas geográficas:
50°4'46,534"W e 27°27'23,567"S; e 50°5'36,949"W e 27°27'12,515"S. O clima da região é mesotérmico úmido
com verão ameno, Cfb, segundo a classificação de Köppen. A altitude é de aproximadamente 880 m, a
temperatura média anual é de 15,9 ºC e a precipitação média anual entre 1.300 e 1.400 mm, bem distribuída
ao longo do ano (OTACÍLIO COSTA, 2016).
As áreas experimentais encontram-se no segundo ciclo de plantio, cujo ciclo anterior também era de
Pinus taeda L. e nunca tinham recebido adubação. Todos os plantios foram efetuados após o preparo do solo
com subsolagem, utilizando trator de esteira, a uma profundidade em torno de 45 cm, e em espaçamento de
2,5 m entre plantas e 2,5 m entre linhas.
Para o estudo da serapilheira total foi utilizada a metodologia de Sixel (2012), foram instalados seis
coletores por parcela, confeccionados com tela tipo sombrite (50 %), com superfície de 0,25 m² (0,50 m x 0,50
m), suspensos a altura de 0,5 m do solo, três na linha de plantio e três na entrelinha a 1 m das plantas. As
coletas foram feitas mensalmente, até março de 2015. O material dos coletores foi seco em estufa a temperatura
de 60 ºC até massa constante. Após secagem foi pesado, moído e realizada a determinação do teor dos
nutrientes N, P, K, Ca e Mg, conforme metodologia de Tedesco et al. (1995). Os dados de acúmulo de massa
seca de serapilheira e de macronutrientes contidos nessa, foram agrupados por estações.
Obtiveram-se dados meteorológicos de Temperatura (ºC) e Precipitação (mm), provenientes da estação
meteorológica de Otacílio Costa/SC, os quais foram fornecidos pela EPAGRI/CIRAM (2015), e foram
correlacionados com os dados de acúmulo de massa seca de serapilheira e aporte de nutrientes através
correlação simples de Pearson seguida do Teste t.
O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com três repetições.
Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p < 0,05). Havendo significância, para
avaliação de efeitos individuais entre tratamentos, foi usado o Teste de Scott-Knott a 5 % de significância,
com o programa estatístico ASSISTAT (SILVA & AZEVEDO, 2002).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 3 - Coeficientes de correlação simples de Pearson entre os dados meteorológicos de temperatura (ºC) e
precipitação (mm), massa seca de serapilheira (kg ha-1), e o aporte dos nutrientes N, P, K, Ca e Mg (kg ha-1),
em povoamentos de Pinus taeda com cinco, nove e treze anos de idade, em Otacílio Costa/SC.7
Dados
Meteorológicos

Massa Seca

Aporte de N

Aporte de P

Aporte de K

Aporte de Ca

Aporte de Mg

0,63 ns
0,1 ns

0,62 ns
-0,54 ns

0,76 ns
-0,08 ns

0,59 ns
-0,09 ns

Pinus 5 Anos
Temperatura
Precipitação

0,85 ns
-0,62 ns

0,53 ns
-0,80 ns

0,62 ns
-0,61 ns

0,97 *
-0,30 ns
Pinus 9 Anos

Temperatura
Precipitação

0,96*
-0,22 ns

0,89 ns
-0,49 ns

0,68 ns
-0,19 ns

0,98 *
-0,10 ns
Pinus 13 Anos

Temperatura
Precipitação

0,97*
0,00 ns

0,99 *
-0,21 ns

0,85 ns
-0,54 ns

0,80 ns
0,41 ns

0,85 ns
0,23 ns

0,84 ns
-0,15 ns

* Significativo em 5% de probabilidade de erro, pelo Teste t; ns Não significativo.
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Os coeficientes obtidos (Tabela 1) demonstram que a produção de serapilheira e o aporte de nutrientes
possuem forte correlação com a temperatura, já com a precipitação o efeito é inverso, a correlação é fraca ou
inversa para a maioria dos casos. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior o acúmulo de massa seca de
serapilheira e maior o aporte de nutrientes, e quanto maior a precipitação, menor acúmulo de massa seca de
serapilheira e menor o aporte de nutrientes.
Essa situação é amplamente observada em povoamentos florestais (SELLE, 2007), pois com o início
das estações mais quentes há a retomada do crescimento das plantas, favorecendo o surgimento de folhas novas
e queda das mais velhas, pela renovação da copa. Já a menor precipitação faz com que as plantas diminuam
seu consumo de água, evitando a perda de água através da transpiração, com estratégia de sobrevivência
(VIERA & SCHUMACHER, 2010).
4 CONCLUSÕES
O comportamento do acúmulo de massa seca de serapilheira e aporte de nutrientes é dinâmico,
variando estacionalmente e sendo influenciado pela temperatura e precipitação. Sendo maior com maiores
temperaturas e com menores precipitações.
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AÇÕES DO PROGRAMA SOLO NA ESCOLA/UDESC NA
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DE ESTUDANTES DO PLANALTO
SERRANO CATARINENSE
MOTA, Josie Moraes1, SEQUINATTO, Letícia2, PEREIRA, Gustavo Eduardo3, BASSO, Ricardo Clair.
PASTRE, Luiz Henrique Magro.
1 INTRODUÇÃO
O solo, na escala antropológica é um recurso natural não renovável devido as suas baixas taxas de
formação. É base para produção de alimentos, fibras e energia, fonte de matéria-prima e biodiversidade,
suporte dos ciclos biogeoquímicos, atua como reservatório de água e ainda mantém o registro histórico da
evolução do planeta (FARIA, 2012). Por outro lado dados da ONU destacam que aproximadamente 40% dos
solos do planeta encontram-se altamente degradados. Questões relacionadas à qualidade ambiental vêm
ganhando espaço nas instâncias política e acadêmica, sendo alvo de inúmeras discussões (CRIBB, 2010),
porém sua importância, essencialidade e significância são muitas vezes despercebidas ou subestimadas.
O aumento nas taxas de degradação dos recursos naturais, ocasionado por contaminação, erosão,
deslizamentos, assoreamentos de cursos d’água (MUGGLER et al., 2006) pode estar associado a falta de
conscientização e/ou a falta de informações para o correto entendimento dos processos ambientais (LIMA et
al., 2004).
Em áreas urbanas a poluição traz consigo outros problemas de contaminação, não menos importantes.
A falta de tratamento de resíduos, o acúmulo de materiais sobre a superfície em aterros sanitários e a
contaminação por substâncias químicas, são os principais responsáveis por parte dos problemas ambientais, e
necessitam atenção redobrada das autoridades públicas e da sociedade (FRASSON & WERLANG, 2010).
Assim torna-se essencial a disponibilização de informações sobre o uso sustentável dos recursos naturais, sua
importância e essencialidade, o que pode contribuir para aprimorar a relação entre sociedade e meio ambiente.
Cribb (2010) destaca que a Educação Ambiental pode contribuir na conscientização das pessoas, com
reflexos positivos nas suas relações com o ambiente. De acordo com Silva (2015), a educação ambiental é um
processo participativo permanente que visa incluir uma visão crítica sobre o meio ambiente e conscientizar as
pessoas dos efeitos nos recursos naturais considerando sua finitude e sustentabilidade.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas e a importância do
Programa Solo na Escola/UDESC à conscientização ambiental de estudantes do Planalto Serrano Catarinense.
2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
As atividades descritas a seguir são permanentes e ocorrem desde a implantação do programa de
extensão, no primeiro semestre de 2015. Os espaços didáticos utilizados fazem parte do Departamento de Solos
e Recursos Naturais do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC/CAV), em Lages, Santa Catarina.
O Programa Solo na Escola/UDESC visa promover nos estudantes, professores, extensionistas e
comunidade em geral, a conscientização de que o solo é um componente do ambiente natural que deve ser
adequadamente reconhecido e preservado tendo em vista sua importância para a manutenção do ecossistema
terrestre e sobrevivência dos organismos que dele dependem.
Uma das ações desenvolvidas é a visitação dos estudantes de ensino fundamental e médio ao Museu
de Solos, com explanação dos variados tipos de solos que ocorrem no estado de Santa Catarina e realização de
experimentos didáticos que buscam promover nesses alunos a conscientização do papel do solo na preservação
do meio ambiente e da água.
O Museu de Solos conta com uma coleção de 11 monólitos (amostras de perfis representativos) das
principais classes de solos do Estado de Santa Catarina. Estes materiais são utilizados como instrumento
didático para disciplinas de graduação e pós-graduação e usados como instrumento para demonstração aos
visitantes (Figura 1).
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Figura 1 – Exposição de monólitos das principais classes de solos do Estado de Santa Catarina.
Os experimentos desenvolvidos objetivam apresentar aos alunos os assuntos estudados de forma
prática, como erosão do solo, infiltração de água, crescimento radicular, ar do solo e cor do solo. Inicialmente
os estudantes recebem uma explanação interativa sobre a importância do solo e conservação dos recursos
naturais, após são apresentados os experimentos didáticos enfatizando os efeitos da utilização adequada ou
inadequada do solo e do meio ambiente. Atividades visando à conscientização sobre a importância da cobertura
do solo para controle da erosão hídrica, infiltração de água no solo, compactação e sua influência no
desenvolvimento do sistema radicular das plantas e biota do solo, também são realizadas durante as visitas.
A colorteca permite aos alunos a observação de amostras de solo com as cores de solos que ocorrem
com maior frequência na região do Planalto Serrano. São apresentadas aos alunos as cores e as características
associadas. Solos de coloração escura apresentam elevado acúmulo de matéria orgânica, coloração branca se
deve a baixa concentração de óxidos de ferro e amarelo e vermelho a presença de óxidos de ferro (Figura 2).

Figura 2 - Colorteca com amostras dos principais solos que ocorrem na região de Lages, Santa Catarina.
No experimento sobre infiltração e retenção da água em diferentes tipos de solo, os alunos aprendem
a importância da matéria orgânica na retenção da água. São elucidados os aspectos referentes à quantidade e
continuidade de poros no solo onde é possível observar a água ocupando o espaço poroso, em solos com
diferentes classes texturais (argilosa, franca e arenosa).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até a data de realização deste estudo o Museu de Solos contou com 518 visitantes ao total. A maioria
dos visitantes são estudantes de nível fundamental e médio de Lages/SC (228), seguido por estudantes de nível
superior (86) e de pós-graduação (40). Professores de escolas municipais e nível superior e membros de órgãos
públicos, como a Secretaria de Educação de Lages, totalizam 53 visitantes.
Por meio da demonstração dos experimentos na prática os alunos observam como ocorre o processo
de erosão hídrica do solo, destacando a importância da cobertura vegetal, e demostrando em três situações
distintas (solo sem cobertura, com cobertura morta, com cobertura verde) as diferenças na perda de sedimentos
na enxurrada assim como no tempo de início da enxurrada. Estes experimentos facilitam o entendimento da
importância da cobertura vegetal e da permeabilidade do solo à retenção de partículas e sedimentos, bem como
a necessidade de práticas de conservação do solo para manter suas funções e garantir a sustentabilidade.
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Assim como proposto por Campos et al., (2012) temas relacionados ao Meio Ambiente deveriam
passar a fazer parte do currículo escolar, unindo aspectos práticos aos processos de ensino, ampliando suas
visões e aprimorando cada vez mais sua relação com o ambiente.
Com as ações promovidas o Programa busca que os alunos tenham maior compreensão do significado
do solo dentro do ambiente natural ou antropizado, e assim compreender a importância de conservar este
recurso natural e contribuir na formação de cidadãos mais responsáveis com a questão ambiental.
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VALIDAÇÃO DO MODELO CLIMÁTICO ETA-HADGEM2-ES PARA O
MUNICÍPIO DE LAGES
MOURA, Carolina Natel de1, CAMPOS, Cláudia Camargo2, NETO, Sílvio Luís Rafaeli3, CARON,
Henrique Richetti4, LIEBL, Bianca5
1 INTRODUÇÃO
Projeções de cenários de mudanças climáticas a longo prazo, com alta resolução, são realizadas em
Modelos Climáticos Regionais a partir de downscaling de Modelos Climáticos Globais. No entanto, antes da
utilização do modelo como ferramenta para o estudo dos impactos de mudanças climáticas, os erros
sistemáticos do modelo devem ser estimados afim de atribuir um grau de confiança aos cenários climáticos
futuros (CHOU et al., 2014). O objetivo deste trabalho foi avaliar a incerteza associada às projeções climáticas
do modelo Eta-HadGEM2-ES das variáveis temperatura do ar (mínima, média e máxima) e precipitação
mensais, em comparação com dados observados na estação meteorológica de Lages/SC, no período de 1961 a
1990. Estas simulações serão utilizadas em estudos do impacto dos cenários de mudança climática nos regimes
hidrológicos da bacia do Alto Canoas.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados utilizados neste trabalho referem-se às projeções do modelo climático regionalizado EtaHadGEM2-ES, com resolução de 20 km, utilizado na preparação da Terceira Comunicação Nacional (MCTI)
em 2016, para detalhar as simulações do modelo inglês HadGEM2-ES, sob dois cenários de emissão: RCP 4.5
e 8.5 (MMA, 2016), nos seguintes períodos: período base (1961 -1990), 2011 - 2040, 2041-2070 e 2071-2100.
Também foram utilizadas séries históricas de registros da estação meteorológica de Lages-SC no período de
1961 a 1990. A validação do modelo climático foi realizada a partir da comparação entre as médias mensais
do período de 1961 a 1990, simuladas pelo modelo e observadas na estação meteorológica de Lages-SC, das
variáveis temperatura do ar (mínima, média e máxima) e precipitação, através do teste t de Student, ao nível
de significância de 0,05.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a utilização de dados projetados por modelos climáticos, sugere-se que estes sejam submetidos a
uma avaliação criteriosa das projeções retrospectivas (período base) da variável de interesse, comparando-os
com dados observados para determinar a existência de erros sistemáticos e desvios (OLIVEIRA; PEDROLLO;
CASTRO, 2015), sendo que os erros sistemáticos da saída do modelos devem ser corrigidos a fim de evitar
que os erros se propaguem para as análises futuras (GRAHAM, 2000).
A comparação entre dados observados e simulados pelo modelo climático Eta-HadGEM-ES para a
variável temperatura do ar demonstra boa aderência dos dados quanto a representação das variações durante o
ano. Ainda que haja diferença significativa (α =0,05) entre o valor numérico da temperatura do ar observada e
simulada, os meses quentes e frios são bem representados, com um coeficiente de determinação R² de 0,95,
0,98 e 0,98 para a temperatura mínima, média e máxima, respectivamente.
O ciclo anual da temperatura do ar é subestimado nas simulações no Brasil pelo modelo regional na
maior parte do ano (CHOU et al., 2014). Conforme observa-se na Figura 1, a temperatura mínima simulada
pode alcançar um desvio de aproximadamente -4,7ºC no mês de fevereiro.
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Figura 3 - Comparação da temperatura mínima do ar (a: mínima; b: média; c: máxima) no período de 1961 a
1990 simulada pelo modelo climático Eta-HadGEM2-ES e dados observados na estação Lages-SC.
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A temperatura máxima simulada também é subestimada com um valor de desvio de -4,3ºC no mês de
janeiro, apresentando diferenças significativas das temperaturas observadas. Esta tendência de subestimação
também foi encontrada por Chou et al. (2014), para as temperaturas máximas na América do Sul, América
Central e Caribe. No entanto, nestas localidades as temperaturas simuladas são menores nos meses de inverno,
enquanto que para Lages/SC as maiores diferenças entre o simulado e observado ocorreram no verão. A
temperatura média mensal simulada não difere significativamente dos dados observados (α = 0,05). Esta
diferença, para as variáveis extremas de temperatura do ar, pode estar relacionada à grande amplitude térmica
característica da serra catarinense, com diferenças notáveis entre os mínimos e máximos valores de temperatura
do ar, em especial no verão, e à resolução espacial do modelo.
As médias dos totais mensais precipitados simulados pelo modelo Eta-HadGEM2-ES e observados
não diferem significativamente (α = 0,05), no período 1961 a 1990. Observa-se que a precipitação total anual
média do período é de 1398 mm enquanto para os dados simulados é de 1433 mm (Figura 4).
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Figura 4 – Precipitação no período de 1961 a 1990 simulada pelo modelo EtaHadGEM-ES e observada na
estação Lages-SC.
Os meses com maior desvio foram janeiro, fevereiro e março, nos quais os primeiros três meses são
os que apresentam predominância de chuvas convectivas, logo, mais sujeitas à erros de estimação pelo modelo,
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e ainda, não se pode rejeitar a hipótese de semelhança entre as médias mensais, sendo que subestimação ou
superestimação podem ser devidas ao acaso (α = 0,05). Chou et al. (2014) concluiu que de junho a janeiro as
simulações de precipitação são subestimadas pelo modelo para o sul do Brasil e de fevereiro a maio são
superestimadas. O mesmo modelo apresentou desvios negativos durante o verão e positivos durante o inverno
para a região da Amazônia (ROCHA et al., 2015).
Os dados simulados de temperatura do ar média e precipitação estão aptos a serem utilizados em
estudos, considerando-se a boa aderência aos dados observados no período de 1961 a 1990, o que faz com que
as projeções futuras sejam válidas no estudo e avaliação dos impactos de mudanças climáticas futuras.
Contudo, as diferenças nas temperaturas do ar mínimas e máximas podem resultar em diferenças no balanço
hídrico da bacia do Alto Canoas. Se o modelo subestima essas variáveis, significa que a evapotranspiração
pode ser subestimada também, o que implica que as vazões básicas podem ser maiores que a realidade. Logo,
a bacia tenderia em armazenar mais água, indicando um falso aumento na disponibilidade hídrica. Por isso,
sugere-se que os dados de temperatura do ar mínima e máxima sejam corrigidos a fim de eliminar erros
sistemáticos que possam interferir nos resultados das pesquisas.
4 CONCLUSÃO
Conclui-se que o modelo climático foi capaz de simular de forma satisfatória os principais padrões do
ciclo anual de precipitação e temperatura do ar em Lages, no período de 1961 a 1990, entretanto, a temperatura
do ar mínima e máxima foi subestimada, impondo um cenário mais drástico que o observado. Quanto a
precipitação, pode-se considerar que os dados simulados não apresentaram desvios significativos em relação
aos dados observados.
Para os erros sistemáticos encontrados nas estimativas de temperatura do ar mínima e máxima em
Lages-SC sugere-se que sejam realizadas correções, antes da sua aplicação em estudos posteriores.
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HOMEOPATIA: ALTERNATIVA NO MANEJO E TRATAMENTO DO SOLO
NUNES, Aline1, NUNES, Karine2
1 INTRODUÇÃO
A homeopatia é um sistema terapêutico criado por Cristian Hahnemann, sendo utilizado há dois
séculos para o tratamento do indivíduo, buscando seu equilíbrio e força vital. A utilização da homeopatia na
agricultura no Brasil é amparada legalmente desde 1999, onde visa colaborar com um ecossistema mais
saudável, livre de resíduos tóxicos. A utilização de agrotóxicos foi intensificando ao longo dos anos, causando
alta taxa de intoxicação ao agroecossistema, portanto existe a preocupação de conscientizar a população e
agricultores sobre a possibilidade de alternativas que auxiliem na produção sem ocasionar riscos ao sistema.
Para o manejo e tratamento do solo a homeopatia é uma alternativa bastante viável, pois não deixa resíduos
nos alimentos e no ambiente, apresenta um baixo custo e fácil aplicação. O objetivo do presente trabalho foi
demonstrar aplicações práticas da homeopatia onde há comprovação positiva de preparados homeopáticos no
manejo e tratamento do solo. Foram utilizadas revisões bibliográficas a fim de demonstrar a utilização da
homeopatia na agricultura e sua atuação sobre o solo. Com este trabalho espera-se fornecer aos agricultores a
possibilidade de utilizar práticas que não causem toxicidade ao meio rural, mantendo o equilíbrio do
ecossistema.
2 HOMEOPATIA
Christian Frederich Samuel Hahnemann nasceu em 10 de abril de 1755 na cidade de Meissen,
Alemanha. Em 1775 se muda para Leipzig, no entanto, para custear seus estudos começa a traduzir livros
médicos. Hahnemann economiza o suficiente para estudar na Universidade de Erlangen em 1779, onde obteve
o diploma de médico no mesmo ano. Clinicou por algum tempo, no entanto, surgiu grande insatisfação quanto
a medicina tradicional, optou então, por ganhar a vida traduzindo livros médicos ao invés de clinicar. Em 1790,
Hahnemann enquanto traduzia uma Matéria Médica de Willian Cullen, ficou intrigado sobre a planta medicinal
China officinalis, que era capaz de curar a malária. Hahnemann então resolveu experimentar em si mesmo o
efeito terapêutico da planta e observou que seu corpo mostrava manifestações bastante semelhantes aos
sintomas descritos por pacientes com malária. Conclui então, que a planta quando utilizado por pessoas
saudáveis produzia sintomas semelhantes a doença (CORRÊA, 1994).
Hahnemann testou outros compostos comprovando assim suas indagações. Utilizou suas evidências
experimentais, baseando-se também da filosofia hipocrática do Similia similibus curentur, em 1796 decide
voltar para a profissão médica utilizando a nova medicina de seus experimentos. Este ano fica conhecido como
o marco inicial da homeopatia, convergindo em essência e conceitos dos métodos terapêuticos alopáticos da
medicina tradicional. Algumas plantas e substâncias utilizadas por Hahnemann possuíam toxinas, portanto,
decidiu diluir os medicamentos a fim de diminuir as toxicidades dos compostos, baseando o preparo destes em
dois preceitos: diluição e dinamização. (CORRÊA, 1995).
A homeopatia é regida por quatro pilares básicos: o princípio da similitude, a experimentação em
homem sadio, o medicamento único e as doses mínimas e dinamizadas. Dessa forma, a homeopatia é um
sistema científico e filosófico baseado principalmente no princípio vitalista, que é o atributo imaterial onde
este é inerente ao homem, coordenando e integralizando todas as funções orgânicas e psicoemocionais,
tornando o homem uma unidade. Sendo assim, a doença não seria uma lesão, mas sim, um desequilíbrio no
todo, se manifestando em múltiplas formas. A homeopatia tem como prioridade equilibrar esta força vital
(HAHNEMANN, 1990).
2.1 Homeopatia aplicada à agricultura
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A homeopatia na agricultura é amparada legalmente na Instrução Normativa nº 007 publicada no
Diário Oficial da União em 19 de maio de 1999. O Governo brasileiro, Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento pela Instrução normativa nº 46 de outubro de 2011 estabelece o uso da homeopatia para
produção orgânica de vegetais e animais. O uso da homeopatia estende-se a irrigação agrícola, controle de
doenças e pragas, tratamento de animais, entre outros. De acordo com Arruda et al. (2005) utilizar a
homeopatia para cuidar do agrossistema significa administrar e acompanhar os tratamentos de solo, água,
plantas, animais, e a família agrícola que deve também estar em equilíbrio.
Segundo Boff (2013) a homeopatia pode ter a utilização ampliada quando há uma visão do ecossistema
rural como organismo único, dessa maneira, pode-se identificar o desequilíbrio e curar sem deixar quaisquer
resíduos, já que sua ação é energético informacional, o que torna a homeopatia uma ferramenta adequada para
transformar a maneira de produção dos processos produtivos, alterando a necessidade de impor altas
concentrações de agrotóxicos para um sistema que seja equilibrado e saudável.
2.2 Homeopatia no manejo e tratamento do solo
Existe uma preocupação bastante acentuada sobre a qualidade do solo e como esta interfere ou auxilia
na produção de alimentos. No início dos anos 1990 a conscientização sobre a degradação de recursos naturais,
a sustentabilidade agrícola e importância do solo tornou-se evidente. Segundo Lal e Pierce (1991) a população
deveria ser alertada sobre as áreas degradas fisicamente e quimicamente contaminadas pelo uso indiscriminado
de agroquímicos, assim dispõe que “a ênfase não está em maximizar a produção, mas sim em otimizar o uso
do recurso e sustentar produtividade por um longo período”. Portanto, a homeopatia surge como alternativa
que não deixa resíduos, apresentando baixo custo e fácil aplicação (ROLIM et al., 2006)
Na tabela 1 é possível identificar alguns resultados, onde há comprovação do uso da homeopatia na
integração ao ecossistema, principalmente quanto ao manejo e tratamento do solo.
Tabela 4: Revisão bibliográfica da utilização de preparados homeopáticos no solo
Autor e ano
Resultados
NOVELINO et al., 2014 As aplicações de Surphur no solo influenciaram positiva e significativamente
sobre as massas de matéria seca da parte aérea e sobre das raízes de sorgo.
LISBOA et al., 2007
O preparado homeopático Ammonium carbonicum atua sobre a lixiviação de
nitrato, evidenciado no potencial na diminuição do teor de carbono orgânico do
solo. No entanto, as variáveis analisadas não comprovam tal resultado.
CUPERTINO, 2005
Nux vomica pode ser utilizado para desintoxicar toda a unidade rural.
ANDRADE, 2004
Diferentes preparados homeopáticos atuam na mineralização e imobilização da
matéria orgânica, eficiência microbiana, capacidade do solo na retenção de
água e na estruturação física do solo.
No livro Homeopatia para las plantas de Tichavsky (2009) alguns preparados homeopáticos podem
ser utilizados no tratamento do solo, visto na tabela 2.
Tabela 5: Preparados homeopáticos e a ação que apresentam quando incorporados ao solo
Homeopatia
Ação sobre o solo
Ammonia carbonica Atua no pH ácido e o aparecimento de fungos decompositores.
Carbo vegetabilis
Ação na decomposição do húmus e na capacidade de absorção de nutrientes.
Chamomilla
Função sobre a descontaminação dos solos em caso de exagerada fertilização.
Larrea tridentata
Atua na adaptação das plantas em solos bem drenados ou com alto estresse hídrico.
Magnesia carbonica Auxilia na diminuição da acidez (pH alto) na planta e no solo.
Nicotiana glauca
Utilizada para restauração de solos.
Nux vomica
Tem ação de desintoxicar solos com agrotóxicos

92

I SIMPÓSIO SUL EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
27 e 28 de julho de 2017 – LAGES – SC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - UDESC

Na revisão de literatura ao qual o trabalho foi submetido encontram-se outros experimentos realizados
em solo utilizando preparados homeopáticos. No entanto, foi essencial dispor algumas ações práticas que
podem contribuir na agricultura, auxiliando na produção livre de insumos tóxicos.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tratamento do solo é algo essencial quando trata-se de produção. Com a utilização da homeopatia
na agricultura conclui-se que é possível produzir sem causar toxicidade ao meio rural. Com técnicas acessíveis
ao agricultor, como é o caso da homeopatia, a transição de um meio antes intoxicado pode vir a produzir
alimentos saudáveis, dando a população mais segurança e saúde na hora de se alimentar.
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RELAÇÕES DE IMPACTO ENTRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS E
AGRICULTURA BRASILEIRA
NUNES, Karine1, NUNES, Aline², LIZ, Mariane Souza Melo de³.
1 INTRODUÇÃO
As evidências de que ocorrerão mudanças climáticas globais (MCG), em função do aumento da
concentração de gases de efeito estufa como o gás carbônico (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O),
além do próprio vapor d’água (H2O), têm se apresentado cada vez mais consistentemente e sido aceitas pela
comunidade científica internacional (PELLEGRINO, 2007). Mudanças climáticas globais podem acarretar em
desequilíbrios ecossistêmicos, problemas econômicos e de saúde humana e, segundo Marengo (2006), o clima
regional e global pode mudar com o desmatamento e outras atividades associadas ao uso da terra, como a
agricultura. Desta maneira, o objetivo do presente trabalho foi apresentar os impactos do atual modelo de
desenvolvimento agrícola sobre as mudanças climáticas e, também, os impactos destas mudanças na
agricultura. Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o assunto no banco de dados Google Acadêmico com
as palavras-chave “mudanças climáticas” e “agricultura”, a fim de encontrar estudos que discutam a interrelação entre os temas.
2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS
A problemática das mudanças climáticas globais levou a Organização Meteorológica Mundial (OMM)
e a UNEP (United Nations Environment Programme) a criarem o Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) em 1988 (ASSAD et al., 2004). Segundo
Nobre (2001), os modelos climáticos computacionais sugerem que poderá ocorrer mudanças climáticas no
Brasil até o final do século XXI. Entre estas mudanças, as mais significativas para o país são o aumento de
temperatura de 4 a 6 ºC em partes do Brasil (principalmente na Amazônia), modificações nos padrões de
chuvas e alterações na distribuição de extremos climáticos tais como secas, inundações, penetração de frentes
frias, geadas, tempestades severas, vendavais, granizo, etc. Além disso, evidências científicas recentes
apontam para uma intensificação da variabilidade climática associada a eventos El Niño/La Niña em função
do aumento do efeito estufa.
Se ocorrer a manutenção do padrão atual de emissões de gases de GEE para a atmosfera – resultantes
de ações antrópicas – há altíssima probabilidade que haverá mudanças climáticas globais de grande magnitude
ocorrendo nos próximos 100 anos (NOBRE, 2001).
Segundo Marengo (2006), o aquecimento global recente tem impactos ambientais intensos (como o
derretimento das geleiras e calotas polares), assim como em processos biológicos (alteração de períodos de
floração). Também existem evidências, através dos relatórios do IPCC, de que eventos extremos, como secas,
enchentes, ondas de calor e de frio, furacões e tempestades, têm afetado diferentes partes do planeta e
produzido enormes perdas econômicas e de vidas. Há ainda, impactos na biodiversidade, aumento no nível do
mar e impactos na saúde, na agricultura e na geração de energia hidrelétrica que já podem estar afetando o
Brasil, assim como o restante do planeta (MARENGO, 2006).
2.1 Impactos do atual modelo de agricultura no clima
No ano de 2007, o IPCC lançou seu quarto relatório sobre os avanços da ciência referente às mudanças
climáticas globais e este atribuiu grande parte da responsabilidade pela alteração da concentração de gases de
efeito estufa às ações humanas (PELLEGRINO, 2007). Ao reconhecer que as mudanças climáticas são uma
ameaça e que em grande parte foram causadas pelos países desenvolvidos, não se pode manter ou repetir seu
modelo de crescimento. É necessário buscar um desenvolvimento equilibrado e sustentável.
É importante, portanto, repensar o modelo de desenvolvimento agrícola brasileiro, pois este também
tem provocado grandes impactos ambientais negativos. No Brasil, a emissão a partir das queimadas,
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desmatamento e expansão agrícola é muito maior do que a industrial e da queima de combustíveis fósseis; e o
país tem sido considerado como um dos maiores emissores do mundo. É importante que o Brasil busque formas
para resolver o problema da expansão da fronteira agrícola no sistema de derrubada e queima, pois a abertura
dessas áreas causa vários impactos ambientais negativos, embora se use o argumento de necessidade de
expansão (PELLEGRINO, 2007).
Ainda segundo Pellegrino (2007), é preciso avaliar esses impactos e a intensidade de emissões dos
sistemas produtivos agropecuários, para se proporem novos modelos mais eficientes e produtivos e medidas
de mitigação e adaptação que permitam ao país alcançar um desenvolvimento sustentável.
Resolvida a questão do desmatamento e das queimadas, o Brasil pode deixar de ser um dos maiores
emissores do mundo para ocupar uma posição de destaque no cenário ambiental global. Nesse sentido, diversas
organizações não-governamentais propuseram ao governo uma meta ambiciosa de eliminar as queimadas em
sete anos, através de contratos de recompensa por serviços ambientais e fiscalização extensiva, com auxílio do
monitoramento por satélites. Tais alternativas precisam ser melhor avaliadas e é preciso que haja vontade e
coragem política para implantá-las (PELLEGRINO, 2007).
2.2 Impactos das mudanças climáticas na agricultura
Baseado nas evidências observacionais, estudos já feitos, projeções climáticas do futuro derivadas dos
modelos climáticos do IPCC, juntamente com o apanhado de impactos da mudança de clima no Brasil
apresentado pelo Greenpeace no Relatório “Mudanças de Clima, Mudanças de Vida”, Marengo (2006)
apresenta um possível panorama futuro da agricultura brasileira: “Culturas perenes, como a laranja, tendem a
procurar regiões com temperaturas máximas mais amenas e a produção poderá se deslocar para o Sul. Elevadas
temperaturas de verão vão condicionar o deslocamento das culturas como arroz, feijão, soja para a região
Centro-Oeste, promovendo a mudança do atual eixo de produção”.
Além disso, Nobre (2001) descreve que a conhecida vulnerabilidade da produção agrícola de grande
parte do país à variabilidade dos regimes de chuvas é um excelente laboratório para se conhecer em detalhes
os impactos do clima na agricultura, assim como o entendimento de como os ecossistemas naturais respondem
e se adaptam à esta mesma variabilidade climática.
É possível, desta forma, formular algumas hipóteses sobre a dinâmica da agricultura no Brasil e no
mundo, conforme a Tabela 1.
Tabela 6 - Hipóteses formuladas sobre o impacto nas mudanças climáticas em diferentes tipos de cultura
no Brasil.
Tipo de Cultura
Culturas Anuais
Culturas Perenes

Hipóteses
Migração seguindo o caminho das zonas temperadas, com boa possibilidade
de ganho de produtividade nas espécies de ciclo fotossintético C4
(gramíneas em sua maioria).
A deficiência hídrica no inverno aumentará em comparação ao que se
observa atualmente e, consequentemente, as espécies perenes terão maior
dificuldade em suportar o estresse por falta d’água durante o período mais
seco do ano, sendo mais prejudicadas que as culturas anuais.

Fonte: PELLEGRINO, 2007.
No campo da agricultura, a adaptação passará pelo estabelecimento de cenários de zoneamentos
agrícolas possíveis em função dos cenários de mudanças climáticas e torna-se imprescindível a acentuada
modernização das práticas agrícolas, com disseminação no campo de educação básica e tecnológica, de modo
a tornar factível a adaptação às mudanças climáticas da agricultura familiar em pequenas e médias propriedades
(NOBRE, 2001).
Portanto, esse cenário de mudança climática futura já nos dá indicações essenciais ao planejamento
das pesquisas, principalmente quanto à adaptação dos sistemas de cultivos e de novos cultivares mais tolerantes
às altas temperaturas e mais resistentes à seca (PELLEGRINO, 2007).
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Por fim, é primordial tratar do assunto das mudanças climáticas com a devida importância, dada a
quantidade de impactos que estas causarão e, Pellegrino (2007) reafirma a necessidade de avançar nas
simulações de cenários agrícolas que sejam mais próximos do futuro real. Os processos fisiológicos
modificados, o desenvolvimento de pragas e doenças com base na alteração climática, as mudanças de métodos
nos sistemas produtivos e as projeções de avanços tecnológicos devem ser passíveis de modelagem matemática
e incorporáveis aos modelos hoje utilizados.
Outro desafio a se considerar é a adaptação e redução da vulnerabilidade frente à projeção de aumento
da frequência de ocorrência de eventos extremos, como ondas de calor, ondas de frio, geadas, tempestades,
granizo, estiagens e outros fenômenos que, de forma espasmódica e rápida, podem provocar fortes prejuízos e
perdas de safra (PELLEGRINO, 2007).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vive-se em uma sociedade de risco, onde os principais riscos ambientais estão consorciados aos riscos
gerados pelos seres humanos, o que dá aos primeiros uma amplitude de impacto maior quando modificados e
aliados aos recursos tecnológicos. As mudanças climáticas despontam como um processo natural dentro da
cadeia de evolução natural do planeta, porém sua intensificação pode trazer prejuízos recorrentes, além
daqueles que já ocorrem hoje.
Evidentemente, as regiões mais pobres e vulneráveis no país, terão as populações mais afetadas pelas
perturbações climáticas. Portanto, faz-se necessária a aplicação de estratégias que reduzam esta
vulnerabilidade, e proporcionem o aumento da resiliência dos ecossistemas, que já são fortemente afetados
pelos modelos de cultivos existentes. Se as tendências se confirmarem, há probabilidade de que os celeiros
agrícolas atuais se tornem devastados, e que locais relativamente preservados sejam alvo na abertura de novas
fronteiras agrícolas. Há que se adaptar, estudar, planejar a ocorrência de mudanças climáticas, para que tal
situação seja enfrentada de forma adequada de acordo com as especificidades e a realidade de cada
comunidade.
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GESTÃO AMBIENTAL EMPRESARIAL, IMPORTÂNCIA E
APLICABILIDADE NAS EMPRESAS DO MEIO OESTE CATARINENSE
OLIVEIRA, Leonardo Henrique de1, GONÇALVES, Juli Caroline2, BEDIN, Aline3.
1 INTRODUÇÃO
Se antigamente as organizações se preocupavam apenas com a lucratividade e eficácia de seu processo
produtivo, hoje essa visão precisa ser muito mais abrangente. A mudança da percepção coletiva quanto ao
meio ambiente e sua importância, exige uma nova postura das organizações, que precisam interligar suas
estratégias econômicas às questões ambientais, para que consigam um diferencial competitivo perante a esse
novo perfil de consumidores (TAKESHY, 2002).
1.1 ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
A ISO 14001 por sua vez, apresenta embasamento no ciclo PDCA com o objetivo de coordenar os
esforços de forma continuada, buscando a melhoria e aperfeiçoamento dos processos. O impacto ambiental é
definido como toda a modificação no meio ambiente, seja ela positiva ou negativa independentemente de
quantidade. A organização precisa estabelecer, efetivar e manter procedimentos que identifiquem os aspectos
ambientes decorrentes de sua atividade, produto ou serviço, dentro da formulação de seu SGA, para que assim
consiga ter controle sobre estes (MOURA, 2014).
Para a implementação e melhoria de um SGA em uma organização, o comprometimento da alta
administração é fundamental. É a alta administração que proverá recursos humanos, financeiros e infraestrutura
para que os requisitos dessa norma sejam atendidos para fins de certificação (BARBIERI, 2007). Para que esse
engajamento por parte da direção seja efetivo, as atividades realizadas pela empresa devem ser norteadas por
missão e valores que considerem os princípios da sustentabilidade econômica, social e ambiental.
2 OBJETIVOS
Esta pesquisa tem por objetivo central conhecer e analisar a percepção dos representantes do setor
ambiental, de empresas do meio oeste catarinense associadas à ACIOC (Associação Comercial e Industrial do
Oeste Catarinense), quanto a importância da gestão ambiental, se há aplicabilidade nestas organizações e,
como esse processo vem sendo realizado.
3 METODOLOGIA
Quanto ao tipo de pesquisa, trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva. Pois, conforme Fonseca
(2002), este tipo de pesquisa possibilita que os dados possam ser quantificados, de forma objetiva, recorrendo
a uma análise matemática dos dados brutos que forem obtidos, possibilitando uma visão ampla. O instrumento
de pesquisa utilizado para a realização da coleta de dados foi um questionário estruturado com 15 perguntas
abertas, fechadas e de múltipla escolha. As perguntas foram elaboradas de acordo com os objetivos específicos
definidos neste estudo e com referência nas pesquisas desenvolvidas por Tesser; Bahú & Fernandes (2006) e
ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar). Dentre as empresas
associadas à ACIOC, foram selecionadas 50, que desenvolvem atividades potencialmente geradoras de
impactos ambientais. A diversidade de segmentos e portes empresariais entre as empresas selecionadas foi
considerada um fator enriquecedor da pesquisa, pois desta forma, foi possível uma análise mais abrangente do
mercado.
4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS
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Dentre o grupo referencial de cinquenta empresas contatadas, apenas 14 retornaram a pesquisa, o que
totalizou um baixo índice de retorno, de apenas 28%. O questionário, por não possibilitar contato direto com
o entrevistado, possui algumas desvantagens, como o baixo índice de retorno (BARROS & LEHFELD, 2007).
O primeiro grupo de perguntas visa identificar o porte das empresas respondentes, sua localização,
atividade fim e o tempo em que já atuam no mercado. As empresas estão localizadas nas cidades de Joaçaba,
Luzerna, Herval d´ Oeste, Vargem Bonita e Tangará. O maior percentual de respondentes é da cidade de
Joaçaba com 38,5 %, seguido da cidade de Luzerna com 23,1 % e Herval d´ Oeste com 15,4 %.
Os principais setores de atuação estão nos segmentos de metalúrgica, alimentícia, embalagem,
industrial e papel e celulose, como indicado na Figura 1.

Figura 1 - Os setores de atuação das empresas.
Fontes: Os autores.
As empresas analisadas estão no mercado a mais de 15 anos e se enquadram em sua maioria como
médias empresas (42,9 %) e grandes empresas (28,6 %). No que diz respeito ao quadro de colaboradores,
42,9% das empresas que participaram desta pesquisam contam com uma média de 100 e 499 colaboradores,
seguida de 28,6 % de empresas com mais de 500 colaboradores.
O segundo grupo de perguntas, visa identificar o entendimento e percepção dos representantes das
empresas quanto a importância da gestão ambiental dentro das organizações. Para isso, foram questionadas
quanto ao nível de entendimento sobre o tema gestão ambiental empresarial. Os percentuais obtidos referentes
ao alto nível de conhecimento e bom entendimento somam 78,6 %, o que possibilita uma análise positiva, pois
a maioria das empresas tem conhecimento sobre o tema. Por outro lado, 21,4 % entendem parcialmente ou até
desconhecem o tema. Este percentual não pode ser desconsiderado e expressa a visão de muitos
empreendedores, que possivelmente consideram as modificações ou adequações ambientais desnecessárias ou
apenas como um custo adicional. Ao serem questionados quanto à existência de políticas de gestão ambiental
em suas organizações, o resultado obtido foi interessante, pois 71,4% das empresas analisadas afirmaram que
possuem política ambiental. Como complemento a pergunta anterior, os respondentes foram questionados
quanto aos fatores que seriam importantes no desenvolvimento da política ambiental nas organizações, Figura
2.
O terceiro grupo de perguntas tem como objetivo avaliar o entendimento quanto aos impactos que as
atividades desenvolvidas podem gerar ao meio ambiente e, quais práticas estão sendo adotadas para que estes
impactos sejam minimizados. Os resíduos sólidos são gerados por 91,7 % das empresas, 50 % das empresas
são gerados efluente líquidos contaminados e 25 % afirmam que tem como saída gases poluentes.
O quarto e último grupo de perguntas, tem por objetivo identificar quais ações de gestão de recursos
ambientais estão sendo desenvolvidas nas organizações, se estas empresas possuem ou tem intenção em possuir
a certificação ISO 14001.
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Figura 2 - Importância de se desenvolver e manter a política ambiental.
Fonte: Os autores.
Os respondentes deviam indicar as ações preventivas em relação ao meio ambiente, segurança e bemestar do trabalhador. O maior percentual obtido foi de 71,4 %, ou seja, este percentual revela que as principais
ações estão em melhorias de políticas, práticas e processos ambientais e com o mesmo percentual, o
desenvolvimento do programa 5S. A terceira opção com maior percentual, 64,3% das respostas, indica que são
feitas manutenções periódicas em equipamentos, para que resultem na redução dos impactos ambientais, e
57,8% investem na aquisição de equipamentos menos poluentes ou que gerem menores riscos ambientais. Em
continuidade, a questão 13 visa conhecer quais dentre as empresas respondentes possuem a certificação ISO
14001. Apenas 21,4% das empresas responderam de forma afirmativa. Neste sentido, foi questionado ao grupo
de 78,6% que não possui a certificação e a maioria das empresas analisadas tem intenção de obter a certificação.
5 CONCLUSÕES
Atualmente, é uma questão de sobrevivência que as organizações adequem suas estratégias financeiras,
de marketing e produtivas as ações ambientais. Além de administrar com mais facilidade seus aspectos e
impactos, o desafio de transformar essas adequações em oportunidades, diferenciando-se de seus concorrentes,
mantendo a empresa vista com bons olhos perante seus clientes e potenciais clientes.
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RELAÇÕES ENTRE ALTITUDE E DECLIVIDADE COM OS TEORES DE
CARBONO ORGÂNICO TOTAL EM LATOSSOLOS DE VACARIA, RS
PEREIRA, Gustavo Eduardo1, SEQUINATTO, Letícia2, MOTA, Josie Moraes3, JUNIOR, Jaime Barros dos
Santos4
1 INTRODUÇÃO
Os campos de cima da serra do Rio Grande do Sul, na região de Vacaria, são caracterizados por
ambientes com declividades entre 3 a 8% e formas de relevo que variam entre suave a ondulado. A
mecanização é facilitada pela ocorrência de solos profundos (>200 cm) e ausência de pedregosidade, com
predomínio de Latossolos Brunos e Amarelos e em menor extensão Nitossolos.
A maioria dos produtores da região adotam técnicas de plantio direto para o manejo do solo, no entanto
ainda ocorrem formas de preparo do solo convencional (aração e gradagem). Nas áreas onde os produtores
adotam o preparo convencional fica evidente a degradação ambiental por erosão hídrica, com a formação de
canais preferenciais para o escoamento superficial. A erosão hídrica é um dos principais processos
responsáveis pela perda da qualidade estrutural do solo com consequências no desenvolvimento das plantas
(BERTOL et al., 2001).
Diversos estudos têm sido realizados com a finalidade de investigar os fatores e atributos
geomorfológicos que influenciam características da paisagem, tais como forma e posição do relevo
(PASDIORA, 2003; CURCIO, 2006; TEIXEIRA, 2009; SILVA, 2011; ARRUDA & BARRETO, 2012). Em
estudo realizado por Antoneli & Thomaz (2007) os autores concluíram que a análise de aspectos relacionados
à drenagem, relevo e geologia, pode facilitar a compreensão de diversas questões associadas à dinâmica
ambiental local (CALIL et al., 2012).
As diferenças observadas entre os segmentos de uma topossequência afetam o regime hídrico e
consequentemente as propriedades físicas e químicas do solo. Como o relevo se destaca em imagens de satélite
(FLORENZANO, 2008), a geomorfologia é uma ferramenta com elevado potencial para o estudo de solos e
processos ambientais.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar possíveis relações entre a altitude e a declividade com
os teores de carbono orgânico total do solo, em amostras de camadas superficiais de Latossolos de Vacaria,
Rio Grande do Sul.
2 MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido na região do Planalto do Rio Grande do Sul, o qual é formado por pacotes
de rochas vulcânicas (basaltos e riolitos da Formação Serra Geral), caracterizado por altitudes que ultrapassam
1.000 metros (STRECK et al., 2008) e formas de relevo que variam entre suave a ondulado. O clima na
classificação de Köppen é do tipo Cfb: temperado e úmido. A temperatura média mensal varia de 11,4ºC a
20,6ºC com pluviosidade média anual de aproximadamente 1.800 mm (PEREIRA et al., 2009).
Os parâmetros necessários para realização deste estudo, como altitude e declividade, foram obtidos a
partir do modelo digital de elevação (MDE) TOPODATA, através dos arquivos 27S51, 27S51, 28S51 e
28S252, em ambiente SIG, com o software SAGA-GIS versão 4.0 (CONRAD et al., 2015). O MDE Topodata
consiste no resultado do refinamento dos dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) originalmente
com 90 metros de resolução espacial, para 30 metros, através da interpolação dos dados de MDE segundo o
método de krigagem, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para todo o território
nacional (VALERIANO, 2008).
Foram coletadas 20 amostras de solo da camada superficial (0-20 cm) em situações de declividade e
altitude distintas, de forma a representar a variabilidade ambiental existente na área. As amostras foram secas
ao ar (TFSA), moídas e peneiras em malha de 0,25mm (TEDESCO, 1995). Os teores de carbono orgânico
(CO) foram determinados nas amostras de TFSA por combustão a seco no Departamento de Solos e Recursos
Naturais da UDESC/Lages. Foi utilizado um analisador COT modelo multi/NC2100, equipado com módulo
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para sólidos, fabricado pela Analytik Jena AG. Para cada amostra de solo, pesou-se entre 15 a 25 mg em
balança analítica com precisão de pesagem de 0,0001g.
Posteriormente as amostras acondicionadas em cápsulas de quartzo foram aquecidas a temperatura de
900ºC durante dois minutos. Após a combustão um sensor de infravermelho detecta a quantidade de dióxido
de carbono gerado durante a combustão, relacionando com a quantidade de carbono elementar existente na
amostra.
Com os teores de carbono orgânico determinados para os 20 pontos amostrais foi analisada a
distribuição espacial dos teores de CO conforme as variáveis morfométricas em questão.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1 está apresentado o mapa hipsométrico com os valores da altitude em metros e o mapa da
declividade expressa em porcentagem. Os teores de CO foram agrupados em três classes de acordo com a
amplitude dos dados e estão apresentados na forma de pontos no mapa. Os pontos em azul escuro representam
os solos com teores de CO inferiores a 2,5%, enquanto a classe com teores entre 2,6 a 3,2% está representada
pela cor azul ciano. Os solos com teores de CO mais elevados, superiores a 3,3% estão representados pelos
pontos de cor vermelha.

Figura 1 – Mapa hipsométrico e de declividade com a distribuição espacial dos pontos de coleta.
No mapa hipsométrico à esquerda é possível observar a relação direta positiva entre altitude com os
teores de CO. Nos locais representados pela cor vermelha ocorrem maiores altitudes e solos com maiores
teores de CO quando comparado aos demais solos analisados. Nas áreas representadas pela cor azul escuro
predominam altitudes em torno de 900m e solos com teores de CO inferiores a 2,5%. Foram identificados
solos com teores entre 2,6 a 3,2% de CO ocorrendo preferencialmente em altitudes entre 900 a 925m.
A declividade observada à direita não apresentou padrões de distribuição espacial identificáveis como
a altitude. Independentemente dos teores de CO determinados pelo analisador elementar, os solos ocorrem em
situação de declividade distintas. Nos locais representados pela cor azul predominam declividades inferiores a
4% e observa-se a ocorrência de solos com teores de CO variando entre 2,5 a 3,3%. O mesmo ocorre para as
situações de declividades superiores a 10%, representadas pela cor vermelha no mapa.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A altitude apresentou relação direta positiva com os teores de CO determinados pelo analisador
elementar. Nas áreas com altitudes em torno de 900m predominam solos com teores de CO inferiores a 2,5%
enquanto nas áreas de altitudes superiores a 950m ocorrem solos com teores de CO acima de 3,2%.
Não foi observada relação entre a declividade com os teores de CO nas amostras analisadas de camadas
superficiais de Latossolos em Vacaria, RS.
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DELIMITAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CANOAS A PARTIR
DE TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO
PERTILLE, Carla Talita1, VIEIRA, Franciele Santos1, CORRÊA, Bruno Jan Schramm1, CARVALHO,
Carolina Alves1
1 INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica é caracterizada como uma área de captação natural da água da precipitação que
faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório. É composta por um conjunto de
superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos d’água que confluem até resultar um leito
único no exutório (SILVEIRA, 2001).
De acordo com Gomes e Lobão (2009), a bacia hidrográfica configura-se como um espaço para análise
com objetivo de planejar e gerir os elementos naturais e sociais. Neste sentido, a bacia hidrográfica assume
uma importância central para análise ambiental sistêmica, na qual se identificam e avaliam os processos físicos
naturais, em conjunto com as interações sociais que nela ocorrem, o que lhe confere um caráter estratégico no
planejamento de uso dos recursos naturais.
A delimitação de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros e mais comuns procedimentos executados
em análises hidrológicas ou ambientais. Para isso, tem sido comum a utilização de informações de relevo em
formato analógico, como mapas e cartas, o que compromete a confiabilidade e a representação dos resultados
devido à utilização de métodos manuais (CARDOSO et al., 2006).
Os parâmetros morfométricos das bacias hidrográficas são um reflexo da resposta hidrológica a uma
considerável extensão de superfície e pode ser útil na síntese de seu comportamento e balanço hídrico. A
caracterização morfométrica quantitativa e a análise de uma bacia hidrográfica são consideradas os métodos
mais satisfatórios para o planejamento de gestão de bacias hidrográficas e implementação de medidas de
conservação de solo e água (GEBRE et al., 2015).
Por meio dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) e formas digitais consistentes de
representação do relevo, como os Modelos Digitais de Elevação (MDEs) é possível indicar respostas às várias
questões sobre planejamentos urbano e meio rural, no auxílio de tomadas de decisões (FERREIRA, 1997).
Ressalta-se ainda a importância da utilização do Modelo Numérico de Terreno (MNT) obtido dos
dados da Shuttle Radar Topography Mission - SRTM integrados em SIG como uma ferramenta poderosa para
oferecer suporte à tomada de decisão (MERCANTE; ANTUNES, 2010).
Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo de realizar delimitação automática da bacia do
Rio Canoas por meio de dados do projeto SRTM.
2 METODOLOGIA
O estudo foi realizado baseando-se na bacia do rio Canoas, a maior em extensão no estado de Santa
Catarina. Esta bacia envolve 28 municípios catarinenses e possui uma área de drenagem de cerca de 15.000
km². A vazão média do Rio Canoas, próximo à foz do Rio Pelotas, é de 260 m³/s (DEBASTIANI et al., 2007).
A bacia do rio Canoas é uma sub bacia da bacia do rio Uruguai e por isso, os divisores da bacia
hidrográfica do rio Uruguai, suas sub bacias e a sua rede hidrográfica foram definidos utilizando o aplicativo
computacional ArcMap®10.4 (ESRI, 2017). A malha municipal de Santa Catarina foi obtida no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a hidrografia da bacia do Rio Uruguai obtida na Agência
Nacional das Águas – ANA. Esses dados foram obtidos de maneira gratuita pelos sites das instituições
mencionadas em formato vetorial shapefile, georreferenciados no sistema South American Datum 1969 –
SAD-69. Os dados foram transformados para o sistema de referência SIRGAS 2000 (Sistema de Referência
Geocêntrico para as Américas). A partir do shapefile das sub bacias do Rio Uruguai foi obtido o shapefile da
bacia do Rio Canoas e sua área e perímetro foram calculados.
Como a bacia estudada possui grandes dimensões espaciais, foram utilizados modelos de elevação,
obtidos a partir do radar SRTM. Esses dados foram adquiridos gratuitamente no site do projeto EMBRAPA
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(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Monitoramento por Satélite. Os modelos digitais de elevação
foram obtidos por interferometria de radar com 90 metros de resolução espacial. Os dados originais foram
obtidos em formato raster, com resolução radiométrica de 16 bits, em formato geotiff, projeção geográfica,
elevações referenciadas para o datum horizontal WGS 84 (World Geodetic System – 1984) (MIRANDA,
2005).
Para o processamento dos dados é necessário compor o modelo numérico do terreno da bacia do Rio
Canoas. Para isso, foram adquiridas as cartas compatíveis com a escala 1: 250.000, sendo elas: SH-22-X-A;
SH-22-X-B; SG-22-Z-D; SG-22-Z-C; SG-22-H-D; SG-22-Z-A. Foi realizado um mosaico para unir as
imagens. Com o shapefile da bacia do rio Canoas, foi finalizado o corte da imagem oriunda do mosaico
utilizando o comando Extract by Mask.
A delimitação da bacia hidrográfica e a determinação dos parâmetros morfométricos desta foi realizada
no aplicativo computacional ArcMap® 10.4 (ESRI, 2017), utilizando as extensões (plugins) Spatial Analyst,
a partir das ferramentas: preenchimento de depressões (fill); direção de fluxo (flow direction); fluxo acumulado
(flow accumulation) e por fim, a delimitação da bacia (Watershed).
Os parâmetros morfométricos foram obtidos pelas Equações 1 e 2:
Kc = 0,28 ∗

√

(1)

Em que: Kc – coeficiente de compacidade P – perímetro da bacia (m) A – área de drenagem (m²).
Kf =

²

(2)

Em que: Kf – fator de forma A – área de drenagem (m²) L – comprimento do eixo da bacia (m).
O coeficiente de compacidade (Kc) obtido pela Equação 1 relaciona a forma da bacia com um círculo
e constitui a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia
(CARDOSO et al., 2006).
Já o fator de forma (Kf) (Equação 2) relaciona a forma da bacia com a de um retângulo,
correspondendo à razão entre a largura média e o comprimento axial da bacia. Um valor de fator de forma
baixo reflete menor propensão a enchentes, ao passo que um valor maior, indica que em uma bacia estreita e
longa (F baixo), a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas é menor.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta a hidrografia extraída, juntamente com a delimitação da bacia do Rio Canoas,
geradas a partir dos dados SRTM.
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Figura 1 - Bacia hidrográfica do Rio Canoas gerada a partir dos dados SRTM.
Os resultados da caracterização geométrica da bacia hidrográfica do Rio Canoas se encontram
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 - Resultados obtidos da caracterização geométrica da bacia hidrográfica do Rio Canoas.
Característica Física
SRTM
Área de drenagem (Km²)
145,42
Perímetro (Km)
64,47
Comprimento do eixo da bacia (Km)
28,89
Coeficiente de compacidade (Kc)
1,50
Fator de forma (Kf)
0,18
Souza et al. (2013) também encontrou valores próximos a este para a bacia do Rio das Lontras,
classificando a mesma como de baixa suscetibilidade a enchentes em condições normais de precipitação devido
ao coeficiente de compacidade Kc apresentar o valor afastado da unidade e o fator de forma Kf apresentar
valor baixo.
Segundo Sobrinho et al. (2010) os dados SRTM são eficientes por demandarem menor tempo no
processo de tratamento dos dados brutos até o delineamento da bacia, já que os dados do SRTM fornecem
diretamente o MNT.
A bacia em questão é considerada de importância social, ambiental e econômica (PAIVA, 2004), mas
segundo Curtarelli, Silva & Ferreira (2013), existe uma falta de informações da bacia do rio Canoas, o que
prejudica a obtenção de dados para a gestão hídrica da mesma. A delimitação da bacia do Rio Canoas fornece
dados sobre os recursos hídricos para a região da Serra Catarinense.
4 CONCLUSÕES
A delimitação de bacias é uma metodologia de fácil utilização e pode ser aplicada em outros
municípios a partir da obtenção de dados SRTM.
Os valores encontrados (Kf=1,50; Kc=0,18) classificam a bacia como sendo de baixa suscetibilidade
a enchentes em condições normais de precipitação. Os dados são de suma importância para o planejamento
ambiental e tomada de decisões quanto à gestão de recursos hídricos da Bacia do Rio Canoas.
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PERDA DE NUTRIENTES POR ESCOAMENTO SUPERFICIAL DURANTE
O CULTIVO DE MILHO ADUBADA COM CAMA DE AVIÁRIO
PESSOTTO, Patrícia Pretto1, MACHADO, Giovanna Angelina2, PIETROSKI, Marizane3, SILVA,
Vanderlei Rodrigues da4
1 INTRODUÇÃO
A avicultura, como qualquer atividade, gera resíduos em sua produção. Como forma de
reaproveitamento do composto, o mesmo é aplicado em áreas cultiváveis como forma de adubação orgânica
(PINTO et al., 2012), sendo essa, uma forma econômica para a substituição total ou parcial dos fertilizantes
minerais.
A cama de aviário contém nutrientes essenciais e em concentrações adequadas para atender ao
desenvolvimento das culturas agrícolas, tornando-se uma fonte de adubação de baixo custo (KREFTA et al.,
2017). O problema surge quando este resíduo é manejado de forma inadequada e a aplicação em áreas de
cultivo é realizada de forma continua e em grandes quantidades na superfície do solo, excedendo a capacidade
do solo de assimilar os nutrientes, acarretando em contaminação do mesmo e dos recursos hídricos (OVIEDORONDÓN, 2008).
Embora não seja o único causador, o carregamento de nutrientes por meio do escoamento superficial
em áreas de cultivo agrícola torna-se um grande contaminador de águas superficiais, causando eutrofização
dos corpos hídricos pelo acúmulo de nitrogênio e fósforo (KLEIN & AGNE 2012).
O objetivo foi quantificar e avaliar o potencial poluidor de recursos hídricos por meio do carregamento
de nutrientes via escoamento superficial em área adubada com cama de aviário durante o ciclo da cultura do
milho, em Latossolo vermelho com 6 anos de aplicação.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido em área experimental do Laboratório de Física do Solo da Universidade
Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen, localizada na região Médio Alto Uruguai no Rio
Grande do Sul. O clima Local, segundo a classificado de Koppen, é definido como subtropical úmido, tipo cfa,
o solo é um Latossolo Vermelho Distrófico típico de textura argilosa. De acordo com Maluf (2000), a
precipitação média anual é de 1.680 mm.
A área experimental foi implantada em 2009, no formato de blocos casualizados com seis tratamentos
e três repetições, cada parcela contendo dimensionamento de 4 x 4 m. A área foi manejada em sistema de
plantio direto e os tratamentos consistiram em: Adubação mineral (NPK), de acordo com o recomendado para
a cultura; Testemunha sem nenhum tipo de adubação; Adubação orgânica com cama aviária na dose de 3,5
Mg ha-1; 7,0 Mg ha-1; 10,5 Mg ha-1; e 14,0 Mg ha-1.
A aplicação da cama aviária e semeadura do milho foram realizadas na primeira quinzena de novembro
de 2015. Após a semeadura do milho foram instaladas, em cada parcela, calhas coletoras de 0,25 m2 ligadas
por mangueiras de ½” a um recipiente de armazenamento. A medição do volume e coleta das amostras de
escoado foram realizadas após cada evento pluviométrico desde a aplicação da adubação até a colheita do
milho (01de novembro de 2015 a 07 de março de 2016). O total precipitado durante o ciclo foi de
aproximadamente 1163 mm, ocorrendo 12 eventos com escoamento superficial distribuídos no período.
Para determinação do escoado mediu-se o volume depositado no recipiente de armazenamento em
cada parcela, posteriormente coletou-se uma amostra do escoado para determinação dos teores de N, P, Cu e
Zn. A determinação de Nitrogênio foi realizada pelo método de determinação de Kjeldahl, e de Fósforo por
método de Mehlich 1, ambas escritas por Tedesco et al. (1995). Para os valores de Cu e Zn foi realizado leitura
direta dos elementos solúveis, com a utilização de espectrofotômetro de absorção atômica.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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As maiores perdas de água foram observadas na testemunha e na adubação mineral, diminuindo com
o aumento da dose de CA (Figura 1). As perdas de água, durante o ciclo do milho, nas doses de 7,0, 10,5 e 14
Mg ha-1 de CA, foi de até 2,8 vezes menor em relação à adubação mineral e a testemunha, isto é devido ao
aumento de matéria orgânica gerando maior agregação do solo. Para as doses de 7,0, 10,5 e 14 Mg ha-1 de CA,
o volume de água escoado variou de 9,1 a 9,7 L m-2, diferindo da dose de 3,5 Mg ha-1 de CA, da adubação
mineral e da testemunha.

Figura 1 – Água escoada durante o cultivo do milho em área com aplicação de doses de cama de aviário e
adubação NPK.
O teor de Ntotal encontrados no escoado durante o ciclo da cultura do milho foi de até 13,9 mg L-1 no
tratamento com aplicação de NPK, 2 vezes maior em relação a testemunha sem aplicação de adubação (Figura
2A). Essa perda ainda é considerada pequena se levarmos em conta o tempo transcorrido entre a aplicação da
adubação e o início dos eventos de escoamento, o qual possibilitou que os nutrientes do CA fossem
mineralizados e adsorvidos às partículas sólidas do solo, e uma porção significativa do nitrogênio presente no
CA fosse lixiviado para camadas mais profundas, ficando menos sujeito à perda por escoamento (BERTOL et
al., 2005).
A resolução 430/2011 do CONAMA (BRASIL, 2011) que dispõe sobre as condições e padrões de
lançamento de efluentes prevê que o teor de Ntotal não deve ultrapassar 20 mg L-1. Assim observa-se que o
risco de contaminação ambiental por nitrogênio carreado pelo escoamento superficial em cada evento de
escoamento é baixo, onde o maior teor de N perdido é 1,4 vezes menor que o permitido pela legislação (Figura
2A).

Figura 2 – Média de nitrogênio (A), fósforo (B), cobre(C) e zinco (D) perdido por evento de precipitação em
área com aplicação de doses de cama de aviário e adubação NPK.
As maiores perdas de Pdisponível (Figura 2B) transferido pelo escoamento superficial foram
observadas nas maiores doses de CA. O que pode ser atribuído às aplicações sucessivas de CA ao longo de
seis anos e a baixa mobilidade do P no perfil do solo (PINTO et al., 2012), que no qual promoveram aumento
nos teores desses elementos na camada superficial ficando mais suscetíveis a perda. Foi observada, na média
da solução escoada, 3,6 mg L-1 de P perdidos na dose de 14 Mg ha-1 de CA, 1,9 vezes superior a testemunha
sem adubação (Figura 2B).
A maior quantidade de cobre (Figura 2C) e de zinco (Figura 2D) perdidos pelo escoamento superficial
ocorreu na dose de 10,5 Mg ha-1 de CA, sendo perdido por evento de escoamento cerca de 0,08 mg L-1 de cada
elemento.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com aplicação acima de 7 Mg ha-1 de cama aviária favoreceu a menor perda de água do solo por
escoamento.
As perdas de N não apresentaram potencial poluidor imediato aos recursos hídricos, permanecendo
abaixo dos limites toleráveis pela legislação vigente (CONAMA n° 430, de 11 de maio de 2011).
As perdas de nutrientes apresentam-se baixas em primeiro momento, no entanto, o empobrecimento
do solo e poluição dos recursos hídricos ocorre com a perda contínua desses elementos.
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ELETROFLOCULAÇÃO APLICADA AO TRATAMENTO DE CHORUME
UTILIZANDO ELETRODOS DE ALUMÍNIO E FERRO
PIOVESAN, Maurício1, PAULINO, Alexandre T.2
1 INTRODUÇÃO
A deposição de resíduos a céu aberto ainda é uma prática comum em países emergentes. No Brasil
ainda existe uma enorme quantidade de aterros controlados ou "lixões", como são popularmente conhecidos
(KJELDSEN et al., 2002).
Devido às complexas características, esse efluente ainda não possui uma metodologia de tratamento
definida e com eficiência comprovada. Processos físico-químicos, biológicos, por adsorção e oxidação já
foram testados e demonstraram pouca eficiência ou custos excessivos (ILHAN et al., 2007).
A eletrofloculação, no entanto, é descrita como uma técnica simples e aplicável em diversas matrizes.
O uso no tratamento do chorume é justificado por admitir vazões e cargas orgânicas flutuantes, gerar menor
volume de lodo, promover a oxidação parcial dos poluentes e a oxigenação do efluente tratado via eletrólise
da molécula de água (ALINSAFI et al., 2005).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar a eficiência de um reator eletrolítico no
tratamento do lixiviado de chorume proveniente de um aterro controlado na cidade de Lages – SC. Foi
investigado as condições ótimas de pH inicial do efluente, o potencial elétrico aplicado e o tempo de operação
do sistema. A variável resposta consistiu na remoção da Demanda Química de Oxigênio (DQO) ao final do
processo.
2 METODOLOGIA
2.1 Coletas das amostras
O lixiviado utilizado neste trabalho foi coletado em um aterro desativado no município de Lages/SC,
localizado nas margens da rodovia BR-282, sob as coordenadas geográficas 27º46’15,38’’Sul e
50º15’10,92’’Oeste. O local possui 48.000 m² de área e a deposição de resíduos domiciliar e industrial foi
iniciada no ano de 1986 e encerrada em 2005.
2.2 Metodologias analíticas
Todas as análises seguiram os procedimentos descritos no Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater (APHA, 2012). As leituras foram realizadas em triplicata e utilizados os valores médios. As
determinações de DQO foram realizadas utilizando um fotômetro de bancada UV-VIS (Spectroquant NOVA
60A - Merck Millipore) e os valores médios foram mensurados em termos de mg O2 L-1.
2.3 Investigações das condições operacionais ótimas
Os ensaios de eletrofloculação foram realizados com eletrodos de alumínio e ferro e monitorado o
efeito das variações no tempo de eletrofloculação (20, 40 e 60 min), pH inicial (5, 6 e 7) e intensidade do
potencial elétrico aplicado (4, 5 e 6 V). A análise de variância (ANOVA) foi realizada utilizando-se o teste de
Tukey em um nível de confiança de 95% (p <0,05).
A eficiência do processo foi avaliada através da comparação entre os parâmetros encontrados antes e
depois dos ensaios. A Equação 1 representa o cálculo utilizado.

E

Eb - Et
 100
Eb

(1)
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Onde E é a eficiência do tratamento (%); Eb é o efluente bruto e Et é o efluente tratado.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 permite observar que a maior remoção da DQO aconteceu utilizando eletrodos de alumínio
sob as condições de pH inicial 5,0; potencial elétrico 6,0 V e tempo de eletrofloculação de 60 minutos,
resultando em uma eficiência de 74,74 ± 0,75% (1529,70 ± 37,54 para 386,37 ± 11,46 mg O2 L-1). Enquanto
para os eletrodos de ferro as condições ideais foram de pH inicial 6,0; potencial elétrico 6,0V e tempo de 60
minutos. Sob essas condições verificou-se a remoção de 55,69 ± 4,7% (1529,70 ± 37,54 para 611,1 ± 22,87
mg O2 L-1) de DQO.
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Figura 5 - Remoção da DQO do lixiviado de chorume em função do tempo (a), potencial (b) e pH inicial (c)
utilizando eletrodos de alumínio e ferro.
A maior parte de toda a DQO é refratária e representada pela presença de substâncias húmicas e
fúlvicas resultantes da decomposição incompleta de restos vegetais e animais. A partir disso, entende-se que a
neutralização dos ácidos orgânicos depende do rompimento da força iônica do chorume (RENOU et al., 2008).
Rodrigues (2007) afirma que o percentual de remoção de DQO obtido pela coagulação química
convencional é geralmente baixo (10–25%) para lixiviados novos e moderado (50–65%) para lixiviados
antigos.
A Figura 2a-c mostra o efluente bruto de chorume (a) e após o tratamento eletrolítico com eletrodos
de alumínio (b) e ferro (c).
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a

b
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Figura 6 - Clarificação do chorume (a) utilizando eletrodos de alumínio (a) e ferro (b).
Diante disso, concluiu-se que o processo eletrolítico foi eficientemente superior para o tratamento do
chorume quando comparado à coagulação química, além de gerar menor volume de lodo potencialmente
tóxico. Mesmo assim, o líquido tratado deve ser sucedido de um pós-tratamento para remoção da carga
remanescente.
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AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE USO DE DOIS MODELOS DE PLANTIO
PARA RESTAURAÇÃO NA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA
POZZAN, Marluci1, SIMÕES, Daniel Albeny2, KISSMANN, Camila3
1 INTRODUÇÃO
A conservação da biodiversidade depende tanto da conservação dos remanescentes florestais como da
restauração ecológica de áreas degradadas, danificadas ou destruídas (AERTS & HONNAY, 2011). A
restauração ecológica almeja estabelecer um ecossistema auto-sustentável, que se desenvolva rumo à
recuperação das propriedades ecológicas e composição de espécies do ecossistema de referência (CHAZDON
& URIARTE, 2016). As técnicas empregadas para a restauração de uma determinada área dependem da
atividade praticada na área, do tipo e extensão do uso do solo, da proximidade das florestas remanescentes e
de aspectos sociais (CHAZDON et al., 2016).
O plantio de mudas, que visa acelerar o processo de sucessão ecológica (OMEJA et al., 2011), é a
técnica mais utilizada para restauração ecológica (CHAZDON, 2014). Na Mata Atlântica é bastante utilizado
o modelo de plantio em que espécies pioneiras e não-pioneiras da sucessão ecológica são dispostas
alternadamente na mesma linha de plantio (PIÑA-RODRIGUES et al., 1997) e o modelo em que espécies de
diferentes grupos sucessionais são distribuídas aleatoriamente na área (KLIPPEL et al., 2015). Porém, não há
na literatura estudos comparativos entre estes modelos. Diante deste contexto, o objetivo desse trabalho foi
avaliar comparativamente a sobrevivência, o crescimento inicial e a cobertura de copa de mudas de espécies
nativas da Floresta Ombrófila Mista (FOM) e a cobertura de solo em dois modelos de plantios mistos de grupos
sucessionais.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido no período de março de 2015 a setembro de 2016 na Estação Ecológica da
Mata Preta, uma unidade de conservação (UC) federal localizada em Abelardo Luz, região Oeste de Santa
Catarina (26°28'23.38"S/52°9'31.41"O, 1.026m de altitude) (PROCHNOW, 2009). A área experimental foi
utilizada para agricultura durante vários anos e foi incorporada à UC em 2012. A tipologia vegetacional é FOM
(PROCHNOW, 2009) e o clima do local é Cfb - clima temperado úmido com verão temperado (ALVARES et
al, 2014).
Para comparar os dois modelos de plantio (aleatório e sistemático) foram alocadas 10 parcelas
(unidades amostrais) de 54m² (9 x 6m) para cada modelo de plantio. Em cada parcela foram plantadas 16
mudas, sendo 8 de espécie pioneira (Schinus terebinthifolius Raddi), 2 de secundárias inicial (Psidium
cattleianum Sabine), 2 de secundárias tardia (Eugenia involucrata DC) e 4 clímax (Ocotea odorifera (Vell.)
Rohwer) seguindo a proporção 50 : 12.5 : 12.5: 25 % (pioneira : secundária inicial : secundária tardia : clímax).
O plantio sistemático teve repetidamente a mesma sequência em todas as parcelas, intercalando plantas
pioneiras com plantas não pioneiras, enquanto que no plantio aleatório os locais ocupados pelas mudas dentro
de cada parcela foram definidos por sorteio. As mudas foram dispostas em ambos os plantios em espaçamentos
de 3 x 2m. A sobrevivência, a altura e o diâmetro destas foram avaliados aos 0 (no momento do plantio), 18,
31, 45, 53, 66, 88, 171, 258, 373, 458 e 540 dias após o plantio – DAP. Aos 540 DAP foram realizadas as
avaliações de cobertura de copa e cobertura do solo. A cobertura de copa foi avaliada utilizando-se o método
de intersecção de linhas (CANFIELD, 1941) e a cobertura do solo foi estimada visualmente a partir da alocação
de uma subparcela de 4m² (2 x 2m) no centro de cada parcela de plantio, sendo observada a proporção de solo
coberta por gramíneas e herbáceas dentro de cada subparcela.
Os dados foram analisados utilizando-se o programa estatístico livre R. A sobrevivência das plantas
foi estimada por meio de curvas de sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier, as quais foram comparadas
pelo teste de Log-rank (p < 0.05). Para avaliar o efeito do modelo de plantio e tempo sobre o crescimento em
altura e diâmetro das plantas foi utilizado um modelo misto de análise de variância (ANOVA), seguido do
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teste de Tukey (p < 0.05). O efeito do modelo de plantio sobre cobertura de copa e cobertura do solo foi
analisado por teste t de Student (p < 0.05).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A curva de sobrevivência das espécies foi semelhante nos dois modelos de plantio (p= 0.972), com
sobrevivência de 57% das mudas no plantio aleatório e 59% no plantio sistemático aos 540 DAP. Para a
restauração de áreas no bioma Mata Atlântica, a mortalidade entre 5 e 10% em plantios de restauração indica
uma situação preocupante e acima de 10% denota a urgência de ações de correção do processo de restauração
(RODRIGUES et al., 2009). Na FOM, a ocorrência de geadas é um filtro climático limitante no
estabelecimento de plantios de restauração (BRITEZ, 2007). Tal filtro provavelmente influenciou a
sobrevivência das mudas no presente estudo, uma vez que o plantio foi realizado no outono seguido de inverno
com geadas.
O crescimento em altura foi semelhante nos dois tipos de plantio (F = 0,44, p= 0.5), contudo foram
observadas variações ao longo do tempo (F = 401.37, p < 0.001). O aumento pronunciado deste parâmetro se
deu a partir dos 171 DAP (Figura 1A), que correspondem às avaliações realizadas em setembro. Este período
coincidiu com o aumento das temperaturas máximas e da precipitação (dados não mostrados) e com a
realização do coroamento das mudas, o que provavelmente favoreceu o crescimento destas. Esses fatores
abióticos são típicos recursos impulsionadores de crescimento em florestas tropicais (RÜGER et al., 2011).
Para o crescimento em diâmetro houve interação entre os fatores (F = 2.55, p < 0.01). As mudas
apresentaram variação no diâmetro em função dos modelos de plantio aos 458 DAP, onde as mudas do plantio
sistemático apresentaram maiores médias (Figura 1B. Contudo, o maior diâmetro das mudas no plantio
sistemático parece ter sido uma observação pontual que não se repetiu aos 540 DAP. A cobertura de copa foi
semelhante nos dois modelos de plantio (t = 1.86, p = 0.079). A cobertura de solo por gramíneas e herbáceas
foi maior no modelo aleatório (t = 2.20, p < 0.05). A cobertura de copa, além de ser responsável por criar o
microhabitat interno da floresta, reduz a quantidade de luz que chega até o solo e consequentemente a
matocompetição (FIGUEIREDO et al., 2014). Embora não observamos diferenças entre as coberturas de copa
nos dois plantios, observamos maiores valores para o plantio sistemático culminou em menor cobertura de
solo por gramíneas neste modelo de plantio.
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Figura 1 - Altura (A) e diâmetro (B) de mudas utilizadas em projeto de restauração ecológica com modelo
misto de plantio na Estação Ecológica da Mata Preta, Santa Catarina, Brasil. Os pontos indicam os valores
médios e as barras indicam o desvio padrão. Letras distintas indicam diferença significativa entre os períodos
de avaliação e o * indica diferença entre os modelos de plantio (Tukey, p < 0.05).
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AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA NO TRATAMENTO DE EFLUENTE DE
INDÚSTRIA DE LATICÍNIO COMPARADO COM MÉTODO
CONVENCIONAL
RECH, João P. P. B. 1, PAULINO, Alexandre T.2
1 INTRODUÇÃO
A indústria de laticínios é considerada uma fonte poluidora significante, uma vez que possui uma taxa
de geração de até 10 litros de efluentes para cada litro de leite processado (VOURCH et al., 2008). Geralmente,
efluentes provenientes de indústrias de laticínios possuem elevada carga de matéria orgânica e elevadas
concentrações de substratos fermentáveis, os quais produzem odores desagradáveis e persistentes (KARADAG
et al., 2015). Além disso, esses efluentes apresentam elevados níveis de demanda biológica de oxigênio (DBO),
demanda química de oxigênio (DQO) e nutrientes (BENAZZI, 2013).
Métodos convencionais de tratamento de efluentes provenientes de indústrias de laticínios falham
quando grandes quantidades de proteínas e lipídeos estão presentes, resultando em diversos problemas, como
pH alcalino, coloração escura e altos níveis de DQO e DBO (DROGUI et al., 2008). Os processos físicoquímicos comumente utilizados nos tratamentos convencionais envolvem caixas de gordura e flotadores, os
quais apresentam algumas desvantagens, como baixa eficiência, alto custo com reagentes (polieletrólitos e
outros agentes floculantes) e baixa eficiência de remoção de matéria orgânica solúvel. Além disso, os
tratamentos químicos podem induzir a uma poluição secundária vinculada aos aditivos químicos adicionados,
os quais podem contaminar a água tratada (DEMIREL et al., 2005).
A eletrofloculação pode ser considerada um método alternativo aos métodos convencionais
coagulação e floculação, embora existam diferenças significativas entre ambos. A coagulação é provocada
principalmente pela redução da carga de superfície líquida a um ponto em que as partículas coloidais,
anteriormente estabilizadas por repulsão eletrostática, possam se aproximar graças às forças de Van der Waals,
mantendo-as juntas e possibilitando a agregação (MOLLAH et al., 2001). Porém, alguns pontos negativos
sobre a eletrofloculação foram citados por Mollah et al. (2001), Avsar et al. (2007) e Geraldino (2014), como
a necessidade de substituição de eletrodos devido à oxidação, uso de eletricidade, geração de resíduos
metálicos oriundos da oxidação do eletrodo, película impermeável de oxido que pode ser formada no eletrodo
fazendo com que haja diminuição de eficiência.
Devido à problemática encontrada nos processos de tratamentos convencionais e por eletrofloculação,
a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta importante para auxiliar na tomada de decisão sobre
qual o melhor processo para o tratamento de efluentes provenientes de industriais de laticínios. A ACV é
definida pela ABNT NBR ISO 14040 (2009) como a compilação e avaliação das entradas, das saídas e dos
impactos ambientais potenciais de um sistema ao longo do seu ciclo de vida. Portanto, o objetivo geral deste
trabalho foi realizar uma análise comparativa entre eletrofloculação e processo convencional de tratamento de
efluentes provenientes de indústrias de laticínios através da ACV na etapa operacional. Assim, foi verificado
qual dos métodos abordados foi o menos impactante dentre as categorias de impacto selecionadas.
2 METODOLOGIA
A metodologia empregada teve como base os quatro requisitos fundamentais para a ACV,
conforme estabelece a ABNT NBR ISO 14040. O primeiro requisito está relacionado à definição dos objetivos
e escopo, onde abrangeu a escolha da unidade funcional (0,5 L de efluente tratado por dia) e os limites do
sistema, sendo o tratamento convencional compreendido por caixa de gordura, lagoa aerada e lagoa anaeróbia.
A eletrofloculação é compreendida por dois eletrodos de ferro ou alumínio, célula eletrolítica, agitador
magnético e fonte de energia. O segundo requisito envolve o inventário do ciclo de vida, o qual foi obtido
através de questionários feitos a operadores de uma estação de tratamento de efluentes lácteos, bem como o
trabalho produzido por Melchiors et al., (2016) para a eletrofloculação. A terceira etapa está relacionada à
avaliação de impactos do ciclo de vida, o qual foi obtido através da utilização do programa SimaPro® 8.3.0.0,
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sendo o método CML IA baseline adaptado, escolhido para obtenção dos resultados. Por fim, o último requisito
apresenta as interpretações dos resultados, onde os tratamentos foram comparados através das categorias de
impacto previamente estabelecidas pelo método escolhido e, em seguida, foi analisada cada categoria de
impacto, a fim de verificar as diferenças encontradas entre elas e também, apontar qual dos processos estudados
foi o mais impactante através da pontuação única.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisando os resultados obtidos pode-se afirmar que o processo de eletrofloculação, de modo geral,
apresentou impactos significativamente menores em relação ao tratamento convencional na etapa operacional
(Tabela 1).
Tabela 1 – Pontuação única dos tratamentos estudados na etapa operacional.
Etapas
Operacional
Categoria de Impacto

Trat.
Convencional

Eletro.
Ferro

Eletro.
Alumínio

0,12%

0,13%

0,13%

0,81%

0,83%

0,83%

0,86%

0,87%

0,87%

Depleção Abiótica
Depleção Abiótica
(Combustíveis Fósseis)
Aquecimento Global (GWP100)
Depleção da Camada de Ozônio
(ODP)
Toxicidade Humana
Ecotoxicidade em Rios
Ecotoxicidade Marinha
Ecotoxicidade Terrestre
Oxidação Fotoquímica
Acidificação
Eutrofização
Competição no Uso do Solo

0,01%

0,02%

0,02%

3,77%
4,15%
87,15%
0,14%
0,35%
0,60%
1,70%
0,32%

3,82%
4,21%
88,34%
0,14%
0,35%
0,60%
0,48%
0,22%

3,82%
4,21%
88,31%
0,14%
0,35%
0,60%
0,50%
0,22%

Total

6,91x10-06

4,60x10-06

4,60x10-06

%

100,00%

66,60%

66,61%

Os valores obtidos em porcentagem são referentes a proporção de cada categoria de impacto com
relação ao valor total. Com isso, denotou-se que a categoria de impacto denominada ecotoxicidade marinha
apresentou uma contribuição acima de 87 % em todos os tratamentos. Isso está vinculado ao tipo de produção
energética predominante no Brasil, onde há grande quantidade de hidrelétricas contribuindo diretamente nos
impactos ambientais aquáticos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Brasil apresenta
uma geração de energia elétrica proveniente de fontes hidráulicas de aproximadamente 64,71% em 2017.
Na eletrofloculação utilizando eletrodo de ferro foram observados resultados semelhantes aqueles
observados utilizando eletrodo alumínio. Um fato adicional foi a eutrofização a qual está relacionada a maior
eficiência na remoção de DQO da eletrofloculação em comparação com o tratamento convencional.
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SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA
NATUREZA: ANÁLISE DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA VILA
FAGUENSE EM FREDERICO WESTPHALEN/RS
SANTA CATARINA Paula Miriã1, ALEXANDRE Elisandro2
1 INTRODUÇÃO
A proteção jurídica diferenciada ao meio ambiente teve como marco a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, a qual dispõe no art. 225, caput, que “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
(BRASIL, 1988).
Supracitado dispositivo versa também que compete ao Poder Público garantir a efetividade desse
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, informando como instrumento para tanto, a instituição,
em todas as unidades da Federação, de espaços territoriais, incluindo seus componentes, que serão
especialmente protegidos, de forma que eventual alteração e/ou supressão serão permitidas somente através de
lei e será vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justificaram sua proteção,
nos termos do que prescreve o art. 225, §1º, inciso III, da Constituição Federal (BRASIL, 1988).
Nesse contexto, buscando viabilizar os instrumentos constitucionais de proteção ambiental, foi
publicada a Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, a qual instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, servindo a par da Carta Magna, como parâmetro para os municípios legislarem
sobre os temas correlatos (BRASIL, 2000).
Dessa forma o presente estudo visa traçar apontamentos quanto ao papel da legislação federal e
municipal na seara da preservação e promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo como
base a instituição de unidades de conservação.
2 METODOLOGIA
A metodologia foi baseada na revisão bibliográfica existente sobre o assunto. Para tanto, buscou-se
verificar, a partir da leitura crítica da Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como da Lei Federal
nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e da Lei Municipal nº 3.607 de 14 de outubro de 2010, do município de
Frederico Westphalen/RS, que dispõe sobre a criação do Parque Natural Municipal da Vila Faguense, o que
nossa legislação federal traz sobre as unidades de conservação e como essa posição é incorporada pelos
municípios, através da análise específica do Parque Natural Municipal da Vila Faguense.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC (Lei nº 9.985/2000)
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, define unidade de conservação como
sendo o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”
(BRASIL, 2000).
O art. 3º da lei em comento aponta que o SNUC compreende as unidades de conservação de âmbito
federal, estadual e municipal, possuindo como objetivos (art. 4º) “contribuir para a manutenção da diversidade
biológica e dos recursos genéticos do território nacional” e para “preservação e restauração da diversidade de
ecossistemas naturais”, “proteger as espécies ameaçadas de extinção”, bem como promover o desenvolvimento
“sustentável a partir dos recursos naturais”, entre outros (BRASIL, 2000).
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Dentre as diretrizes do SNUC, por sua vez, se destacam as medidas que “assegurem que no conjunto
das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando
o patrimônio biológico existente” e medidas que “assegurem a participação efetiva das populações locais na
criação, implantação e gestão das unidades de conservação” (BRASIL, 2000).
Com relação às unidades de conservação integrantes do SNUC, a lei aponta a existência de dois grupos
com características específicas, a unidade de proteção integral e a unidade de uso sustentável. A primeira tem
como objeto básico preservar a natureza, admitindo apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com
exceção dos casos previstos na lei em questão, sendo composta pelas seguintes categorias: estação ecológica,
reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio silvestre. Já a segunda, tem como principal
finalidade compatibilizar a conservação da natureza com o suo sustentável de parcela dos seus recursos
naturais, abrangendo as seguintes categorias: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico,
floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva
particular do patrimônio natural (BRASIL, 2000).
Conforme supracitado, as unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público, devendo sua
criação ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, limites
e dimensões mais adequados para a unidade, sendo que referida consulta é dispensada para a criação de
estações ecológicas e reservas biológicas. Dispõe a lei ainda, que apenas lei específica permite a desafetação
(supressão da finalidade pública conferida à área) ou redução da unidade (BRASIL, 2000).
Visando promover a preservação das unidades constituídas, a lei trouxe previsão também – art. 38 –
que “a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos preceitos desta
Lei e a seus regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos naturais das
unidades de conservação, bem como às suas instalações e às zonas de amortecimento e corredores ecológicos,
sujeitam os infratores às sanções previstas em lei” (BRASIL, 2000), sendo que a Lei Federal nº 9.605 de 12
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, trouxe nos artigos 40 e 52, penalidades por violação a unidades de conservação, que
compreendem desde a pena de detenção de seis meses a um ano e multa, a pena de reclusão de um a cinco
anos (BRASIL, 1998).
3.1 Parque Natural Municipal da Vila Faguense – Município de Frederico Westphalen/RS
Em consonância com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei nº
9.985/2000) e buscando a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, foi instituído pela Lei nº
3.607 de 14 de outubro de 2010 o Parque Natural da Vila Faguense, no município de Frederico Westphalen/RS.
Conforme supracitado, a categoria de Parque Natural faz parte do grupo das unidades de proteção
integral, disciplinando o art. 11 da Lei nº 9.985/2000 que se trata de uma forma de “preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato
com a natureza e de turismo ecológico”, sendo que quando essas unidades forem criadas pela União, Estado
ou Município, serão denominadas, respectivamente de: Parque Nacional, Parque Estadual e Parque Natural
Municipal (BRASIL, 2000).
Partindo dessa premissa, foi instituído o Parque Natural Municipal da Vila Faguense, o qual possui
uma a área de 43.660,00m2, compreendendo as áreas de 27.660,00m2, descrita e caracterizada na matrícula nº
11.640 e a área de 16.000,00m2, descrita e caracterizada na matrícula 10.513, ambas registradas no Registro
de Imóveis da Comarca de Frederico Westphalen/RS (FREDERICO WESTPHALEN, 2010).
Ademais, os objetivos principais do parque são “oferecer espaços verdes e livres destinados ao turismo
e lazer à população em geral, resguardar atributos excepcionais da natureza, na região, proteger integralmente
a fauna, a flora, o solo, as águas e demais recursos naturais, destinando a utilização para os fins educacionais,
recreativos e científicos, promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente e a Educação
Ambiental como processo permanente e promover e incrementar a presença da biodiversidade, a valorização
da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável” (FREDERICO WESTPHALEN, 2010).
4 CONCLUSÃO

122

I SIMPÓSIO SUL EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
27 e 28 de julho de 2017 – LAGES – SC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - UDESC

Constata-se assim, que a instituição de unidades de conservação pelo Poder Público Municipal,
juntamente como Federal e Estadual, representam instrumentos bastante eficazes para a efetividade do direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assegurado constitucionalmente as presentes e futuras gerações.
Além disso, fazendo uma pesquisa bibliográfica na legislação vigente, percebemos o quanto esses mecanismos
instituídos pela Lei Federal nº 9.985 de 2000, a qual regulamenta o artigo 225 da Constituição Federal e institui
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, bem como a Lei Federal nº 9.605 de 12 de
fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, associada à atuação dos municípios, como foi o caso de Frederico Westphalen/RS,
através da Lei nº 3.607 de 14 de 2010, com a criação do Parque Natural da Vila Faguense, de um modo geral
formalizam e criam mecanismos protetivos em matéria ambiental.
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DINÂMICA DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA DA BACIA DO ALTO
CANOAS
SOUZA, Amanda Gabriela Luz de1, MOURA, Carolina Natel de2, MOMM, Giulliana Senem Sari3, SÁ, Éder
Alexandre Schatz4, NETO, Sílvio Luís Rafaeli5
1 INTRODUÇÃO
A ocupação inadequada do território, assim como a falta de planejamento do uso e ocupação da terra,
podem levar a consequências negativas ao meio ambiente, principalmente no que diz respeito aos recursos
hídricos, com impactos no escoamento superficial e, na qualidade das águas. Com frequência, o planejamento
e gestão de recursos hídricos está dissociado dos dados da região o qual se aplicam. Porém, a preparação de
um plano para atenuar o impacto da impermeabilização do solo sobre a capacidade de uma bacia, requer a
análise de suas características físicas e da dinâmica do uso e ocupação da terra, considerando os diferentes
atores que interagem no espaço (BELISÁRIO; RIBEIRO; FILHO, 2015).
Este estudo tem como objetivo o mapeamento e análise comparativa do uso e ocupação da terra da
bacia do Alto Canoas entre os anos 1986 e 2005, devido à importância hidrológica desta bacia, por conter em
seu interior a nascente do principal rio formador do Rio Uruguai (Rio Canoas, junto à Serra do Corvo Branco,
no município de Urubici), possuir uma zona de recarga do Aquífero Guarani e pelas suas condições ambientais
preservadas, com predominância de mata nativa (ANTUNES, 2015).
2 MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo compreende uma sub-bacia da bacia hidrográfica do Rio Canoas, localizada no
Planalto Serrano de Santa Catarina, próxima à Serra Geral, Brasil, entre as coordenadas geográficas de
27º30’00’’ e 29º00’00’’ de Latitude Sul e 49º60’00’’ e 49º10’00’’ de Longitude Oeste, denominada de bacia
do Alto Canoas, com área de 1970 km², a qual abrange os municípios de Urubici, Rio Rufino e Bom Retiro.
Os materiais utilizados neste estudo foram: imagem Landsat 5-TM do ano de 1986 (USGS, 2017) e
classificação do uso e ocupação da terra do ano de 2005 da bacia do Alto Canoas, proveniente do trabalho de
Antunes (2015). Os aplicativos utilizados foram o ENVI®5.3 para a correção atmosférica e classificação do
uso e ocupação da terra da imagem Landsat e o ArcGis®10.3.1 para o processamento de informações
geográficas e elaboração dos mapas temáticos.
A dinâmica do uso e ocupação da terra foi avaliada a partir da comparação entre a classificação do ano
de 1986 e uma classificação existente para a mesma bacia do ano de 2005 (ANTUNES, 2015).
2.1 Classificação supervisionada
O método de classificação do uso e ocupação da terra utilizado nesse trabalho foi a classificação
supervisionada, que tem como objetivo categorizar os pixels de uma imagem, atribuindo a cada pixel um valor
relacionado a um objeto do mundo real. Foram definidas sete classes para uso e ocupação da terra, sendo elas,
Florestal: área ocupada por mata nativa, em qualquer estágio de desenvolvimento; Silvicultura: área ocupada
por cultivo de espécies de eucalipto ou pinus; Lavoura permanente: área ocupada por qualquer tipo de cultivo
permanente; Campestre: área formada por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos esparsos, e Área
urbanizada: área ocupada pelos centros dos municípios. Os passos realizados para a classificação
supervisionada são apresentados no fluxograma da Figura 1.
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Figura 1 - Fluxograma da classificação supervisionada.
A composição de bandas utilizada para a classificação variou conforme a classe de uso que se pretendia
classificar (RGB 453: Florestal e silvicultura e RGB 741: Lavoura permanente e campestre), a fim de melhor
destacar as diferenças. Dessa forma, utilizou-se o aplicativo ArcGIS para separar as áreas não classificadas na
primeira classificação e submeter novamente ao aplicativo ENVI para uma nova classificação com a nova
composição de bandas, até a classificação completa da imagem de forma satisfatória. A classe área urbanizada
foi criada manualmente no ArcGis, por ser uma área pequena que não obteve classificação satisfatória
automaticamente. As principais ferramentas de pós-classificação utilizadas foram Majority/Minority Analysis
e Sieve Classes do ENVI, que atuam na remoção de pixels únicos de determinada classe dispersos no meio de
uma grande região de outra classe. Por fim, este mapa foi validado, a partir da análise visual da imagem
classificada e da imagem de satélite, e conhecimento da área de estudo.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir do uso e ocupação da terra classificado com imagem datada de 1986 e uso da terra classificado
com imagem de 2005 (ANTUNES, 2015), realizou-se uma comparação das áreas das classes e diferenças entre
os dois períodos, apresentada na Tabela 7 e Figura 2.
Tabela 7 - Comparação do uso e ocupação da terra da bacia do Alto Canoas entre os anos de 1986 e
2005.
Área da classe (%)
Área urbanizada
Silvicultura
Lavoura Pemanente
Campestre
Florestal

1986
0,06
2,72
4,23
25,89
67,10

2005
0,34
2,85
4,54
27,39
64,88

Diferença (%)
0,28
0,13
0,31
1,50
- 2,22

Entre todas as modificações de uso e ocupação da terra que ocorreram entre os anos 1986 e 2005, a
área correspondente aos campos foi a que apresentou maiores alterações de uso, com aumento de
aproximadamente 1,50% de sua área, o que nesse caso pode indicar o aumento de áreas destinadas a pastagem,
mas também pode ser decorrente de uma confusão do algoritmo na classificação, que pode ter classificado
como campo, áreas correspondentes a lavouras temporárias.
Quanto à área florestal, houve um decréscimo de 2,22% nas áreas vegetadas no decorrer de 19 anos, o
que não pode ser considerado como um valor alto de conversão de áreas, visto a média geral de aumento desta
classe ser muito maior em outras regiões (BATISTA & SANTOS, 2011; COELHO et al., 2014). A baixa taxa
de conversão de mata nativa para outros usos pode estar relacionada às características físicas da bacia, como
altitude e relevo que não propiciam a exploração de atividades econômicas. Além disso, do total de área de
mata nativa, 7% correspondem à unidades de conservação, através de RPPNs (Reserva Particular do
Patrimônio Natural) e do Parque Nacional de São Joaquim que abrange uma parte do município de Urubici),
sendo estas áreas protegidas pela legislação.
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(a)

(b)

Figura 2 - Uso e ocupação da terra nos anos de 1983 (a) e 2005 (b) da bacia do Alto Canoas.
Fonte: (a) Os autores, 2017, (b) adaptado de Antunes, 2015.
Os mapas gerados através da classificação possuem importantes informações visuais a respeito da
dinâmica de expansão ou retração das classes temáticas ao longo dos anos, sendo possível perceber o avanço
das práticas agrícolas, área urbanizada, silvicultura e área campestre, ainda que pouco expressivo.
4 CONCLUSÃO
Conclui-se que não houve mudanças expressivas no uso e ocupação da terra da bacia do Alto Canoas
ao longo de 19 anos, provavelmente devido às características de altitude e relevo da região que não propiciam
a exploração de outras atividades.
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COMPONENTES DE PRODUÇÃO DO FEIJOEIRO COMUM
COINOCULADO COM AZOSPIRILLUM BRASILENSE E RHIZOBIUM
TROPICI SOB SISTEMA AGROECOLÓGICO
SOUZA, Deborah Ingrid1, MOSSINI, Fellipe Hugo2, OLIVEIRA, André Luiz3, MELO, Mateus4,
VENTURA, Maurício5
1 INTRODUÇÃO
Originado no continente americano e cultivado em vários países, o feijoeiro comum (Phaseolus
vulgaris) tem o Brasil como o maior produtor e consumidor mundial. Devido ao alto valor nutricional, o grão
de feijão participa de diversos projetos sociais de combate à fome.
Apesar de suas plantas exigirem em maiores quantidades o nitrogênio (N) como nutriente, os solos
brasileiros possuem baixos teores assimiláveis deste elemento. A fixação biológica de nitrogênio (FBN),
realizada por certas bactérias denominadas diazotróficas, consiste em uma das principais formas de
disponibilização de N para as plantas. Representa uma alternativa para que sejam aumentados os rendimentos
da cultura, contribui também para manutenção da fertilidade do solo e para preservação ambiental.
No cenário atual de alta demanda de alimentos, altos custos de produção e degradação dos recursos
naturais, faz-se necessária a mudança do estilo da agricultura moderno. Uma alternativa que se apresenta diante
do exposto é o sistema de produção agroecológico, que objetiva minimizar os impactos ao meio ambiente,
produzir alimentos saudáveis e reduzir os dispêndios com insumos.
Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da inoculação e da coinoculação do feijoeiro comum,
variedade IPR Tangará, com Rhizobium tropici e Azospirillum brasilense, em sistema agroecológico de
produção.
2 MATERIAL E MÉTODOS
Entre os meses de março e junho de 2014, desenvolveu-se o experimento na fazenda escola da
Universidade Estadual de Londrina, situada no município de Londrina, norte do estado do Paraná, Brasil.
Efetuou-se, previamente a instalação do experimento, a coleta das amostras de solo na profundidade
0-20 cm para realização da análise química. Evidenciaram-se características de fertilidade média e solo
equilibrado. Ressalta-se que não houve a aplicação de nenhum corretivo ou fertilizante químico na área nos
últimos cinco anos e que, há três anos, vem sendo realizada adubação verde, de inverno e verão, em rotação
com as culturas de interesse agronômico.
O delineamento experimental foi em blocos casualisados, com quatro tratamentos: 1- Testemunha,
sem inoculação; 2- Inoculação com Rhizobium tropici; 3- Inoculação com Azospirillum brasilense e 4Coinoculação com Rhizobium tropici e Azospirillum brasilense; com 5 repetições, utilizando-se o genótipo de
feijão comum IPR Tangará.
Na inoculação com Azospirillum brasilense, utilizou-se a estirpe AbV5, na dose de 20 mL para cada
1 kg de sementes. A inoculação com Rhizobium tropici foi realizada com o inoculante comercial turfoso Total
Nitro®, com a estirpe SEMIA 4080 (PRF 81), contendo 2 x 109 unidades formadoras de colônia (UFC) por
grama, na dose de 2 g de turfa para cada 1 kg de sementes. A coinoculação foi realizada misturando-se as duas
bactérias nas mesmas proporções utilizadas quando inoculadas isoladamente.
Totalizaram-se 20 parcelas experimentais formadas por oito linhas de 5 metros de comprimento,
espaçadas em 0,45 m e com 10 plantas por metro linear. Para área útil foram consideradas quatro linhas
centrais, eliminando-se 1 m das extremidades de cada linha.
A colheita da área útil foi realizada aos 100 dias após a semeadura (DAS). A partir de 5 plantas por
parcela avaliaram-se os componentes da produção, representados pelo número de vagens por planta, número
de grãos por vagem e massa de 100 grãos. A produtividade de grãos foi obtida pelo arranquio manual das
plantas da área útil, secagem a pleno sol e posterior trilha mecânica, padronizando-se a umidade a 13%.

128

I SIMPÓSIO SUL EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
27 e 28 de julho de 2017 – LAGES – SC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - UDESC

Os dados foram submetidos à análise de variância pela aplicação do teste F. Quando o valor de F foi
significativo ao nível de 5% de probabilidade, aplicou-se o teste de Tukey para comparação de médias.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A inoculação de Rhizobium tropici e Azospirillum brasilense, isoladamente ou coinoculados,
comparados com a não inoculação, não alterou os componentes de produção (número de grãos por vagem,
vagens por planta, massa de 100 grãos e produtividade), como mostra a Tabela 1. Isto se deve, provavelmente,
às condições favoráveis de cultivo que nem sempre são propícias ao estabelecimento da simbiose com
Rhizobium ou ao efeito promotor de crescimento de Azospirillum. Dentre essas condições, a possível presença
de uma população elevada de rizóbios nativos no solo pode competir com as bactérias inoculadas
artificialmente, onde há competição com o sítio de infecção nodular (Hungria & Vargas, 2000).
Tabela 1 - Grãos por vagem, vagens por planta, massa de 100 grãos e produtividade grãos função da
inoculação de Rhizobium tropici e Azospirillum brasilense, isoladamente ou coinoculados, comparados com a
não inoculação em sistema agroecológico.
Tratamentos
Grãos/vagem
Vagens/planta
Massa 100 grãos Produtividade
---- g ------- Kg haˉ¹---1-Testemunha
4,979
10,958
26,034
1436,593
2-Rhizobium tropici
5,529
12,292
24,526
1386,963
3-Azospirillum brasiliense
5,716
12,190
27,334
1634,074
4-Rhizobium + Azospirillum
5,240
12,833
25,322
1361,926
Média
5,366
12,068
25,804
1454,889
CV (%)
10,64
11,26
8,41
45,40
Fc
1,2670
1,9860
1,5060
0,1750
Pr > Fc
0,3296
0,1699
0,2632
0,9116
Um fato que, provavelmente, tenha contribuído para o resultado relatado foi à alta incidência da doença
antracnose, causado pelo patógeno Colletotrichum lindemuthianum, no estádio reprodutivo. Gitti et al. (2012)
não obtiveram diferenças entre a inoculação e a não inoculação das sementes de feijão com Azospirillum
brasilense sobre o número de vagens, observando que as condições ambientais, assim como o alto inóculo da
doença antracnose, influenciaram diretamente nos componentes de produção, determinando a não diferença
entre os tratamentos e a baixa produtividade.
O número de grãos por vagem, vagens por planta e massa de 100 grãos possuem influência direta no
rendimento na cultura do feijão. São determinados pelo genótipo e influenciados pelas condições ambientais
ocorrentes durante o ciclo da cultura, pelas práticas fitotécnicas adotadas durante a implantação e condução da
lavoura e pelo nível tecnológico adotado pelo agricultor (KAPPES et al., 2008).
Dados semelhantes quanto ao número de grãos por vagem e massa de 100 grãos foram observados por
Souza et al. (2014) para a mesma cultivar, quando inoculados com Rhizobium tropici e não inoculado.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A estabilidade de um ambiente agroecológico confere a este a existência de uma população de
microrganismos benéficos que dificulta a resposta à inoculação de Rhizobium tropici na variedade de feijoeiro
comum IPR Tangará, isoladamente ou coinoculado com Azospirillum brasiliense.
Quando estabelecido, bem manejado e com rotação de culturas, o sistema agroecológico pode
favorecer as culturas subsequentes.
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REAÇÃO FENTON E PSEUDO-FENTON PARA O TRATAMENTO DE
LIXIVIADO DO ATERRO SANITÁRIO DE LAGES, SC
GÖDE Júlia Nercolini1
1 INTRODUÇÃO
Muitos métodos para remediação de solos e efluentes contaminados com poluentes orgânicos
recalcitrantes vêm sendo desenvolvidos atualmente. O reagente de Fenton é um Processo Oxidativo Avançado
(POA), o qual consiste na geração de um Radical Hidroxila (OH°), que se caracteriza por sua alta capacidade
oxidativa, podendo ser utilizado na degradação destes compostos poluentes, tornando-os menos prejudiciais
ao meio ambiente. (PEREIRA & MARQUES, 2009)
Segundo Nogueira et al. (2007), vêm aumentando a aplicação de POAs no tratamento de águas
residuais com compostos de difícil degradação. O reagente de Fenton antecede o Pseudo-fenton, e consiste na
reação entre Fe (II) e Peróxido de Hidrogênio (H2O2), onde ocorre a transferência de elétrons entre o H2O2 e o
redutor. O Fe2+ age como catalisador do processo. O ciclo de reações que ocorre é:
H2O2 + Fe2+ → OH° + OH- +
Fe3 (1)
Fe... OOH
Fe23+
++
→HHO
O 2°↔+ Fe...OOH
Fe2+
+(3)
+
2+
H2O2 + Fe → OH° + OH- + Fe3+ (4)
z
A Equação 2 representa a reação Pseudo-fenton, que utiliza o Fe3+ para o tratamento. Alguns
parâmetros da reação apresentam influência na potencialidade da degradação dos compostos. Dentre eles, o
excesso de H2O2 na reação pode apresentar efeito prejudicial na redução dos contaminantes. O pH do meio
também possui um papel importante nas reações envolvidas, pois afeta a velocidade de degradação de
compostos orgânicos, sendo observada sua máxima eficiência nos valores de pH entre 2,5 e 3,0.
Atualmente o aterro sanitário de Lages utiliza o tratamento biológico para seu lixiviado. No entanto,
este tipo de tratamento não elimina os compostos húmicos e fúlvicos, de difícil degradação e altamente
prejudiciais ao meio. Uma solução para esta problemática seria a adição de uma etapa físico-química no
tratamento do chorume: o reagente de Fenton e Pseudo-fenton. O objetivo do presente trabalho é atingir as
condições da reação que possibilitam a máxima reutilização do Ferro3+, aliado à uma redução satisfatória de
material orgânico do efluente amostrado, no intuito de que, por meio de sua reutilização em novas aplicações
do mesmo processo, seja possível economizar matéria prima, e consequentemente, reduzir o custo do
tratamento.
2 MATERIAL E MÉTODO
O estudo foi realizado com amostras do lixiviado do aterro sanitário do município de Lages, operado
pela Empresa Serrana Engenharia, durante um período de aproximadamente 6 meses. O ponto de coleta do
chorume se encontrava localizado anteriormente à adição de Cloro, para evitar que este elemento viesse a
interferir nas reações. A condição de Cor inicial do chorume foi de 354Uc e seu pH variou entre 7 e 8.
A primeira etapa dos experimentos foi efetuada no segundo semestre de 2016, por meio do
equipamento Jar-Test, à rotação de 80rpm, onde as amostragens foram realizas a cada hora durante um período
de reação de quatro horas. Inicialmente foram preparadas 11 condições de reação com diferentes concentrações
dos reagentes em 1L de amostra de chorume, no intuito de encontrar a condição que apresenta maior nível de
redução de Cor. Após a análise do resultado destas condições, 11 novas foram traçadas a partir do melhor
produto.
Nos recipientes do Jar-Test, inicialmente o pH da amostra de 1L de chorume foi ajustado para 3 através
da adição de Ácido Sulfúrico (H2SO4 10%). Após completar cada hora da reação Fenton, foi retirado uma
amostra de 10mL do chorume de cada recipiente, e seu pH foi novamente ajustado para 7, condição necessária
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para a ocorrência da precipitação do Fe, por meio da adição de 60µl de Soda (NaOH 114g.L-1). Por fim, as
amostras foram filtradas e foi efetuada a leitura da Cor do material filtrado com o uso do Espectrofotômetro.
No primeiro semestre de 2017 novos testes foram realizados, no entanto, com algumas modificações.
As reações ocorreram em amostras de 50mL de chorume, com a utilização de barras magnéticas cilíndricas
sem anel responsáveis por rotacionar o conteúdo da reação Fenton. As amostras passaram a ser centrifugadas
durante cinco minutos no centrifugador após o término do período de reação. As leituras de Cor passaram a
ser efetuadas apenas após o período total de quatro horas. As condições da reação Fenton experimentadas em
ambos os semestres estão descritas na Tabela 1.
Tabela 1 - Condições da reação Fenton efetuadas em laboratório.
Volume (µl.L-1)
Volume (µl.L-1)
Volume (µl.50mL-1)
Testes

H2O2 30%

Fe

Testes

H2O2 30%

Fe

Teste

H2O2

Fe

1

500

2200

12

997

4934

23

26,2

1185

2

500

380

13

997

1644

24

26,2

209

3

2833,33

13000

14

5834,52

4934

25

153,8

695,8

4

2833,33

2300

15

5834,52

1644

26

153,8

122,8

5

0

0

16

0

2467

27

0

1221

6

3333,33

4500

17

6832

2467

28

180

2443

7

1666,67

0

18

3416

0

29

90

0

8

1666,67

1130

19

3416

1233,5

30

90

610,7

9

1666,67

1130

20

3416

2467

31

90

1221

10

1666,67

1130

21

3416

2467

32

90

1221

11

1666,67

1130

22

3416

2467

33

90

1221

Total (mL)

18,33

26,90

Total (mL)

37,57

26,72

Total (mL)

0,99

10,15

A partir dos resultados que indicaram as melhores condições para redução da Cor na reação Fenton,
foram realizados testes com a reação Pseudo-fenton, ou seja, o Fe II foi substituído pela solução de Cloreto de
Ferro III, e novas condições de reação foram efetuadas, em pH igual a 3, as quais podem ser observadas na
Tabela 2.
Tabela 2 - Condições da reação Pseudo-fenton realizadas durante o primeiro semestre de 2017.
Volume (µl.50mL)
Volume (µl.50mL)
Teste

H2O2

FeCl3

Teste

H2O2

FeCl3

1

50

800

4

200

1000

2

200

2000

5

50

500

3

50

1000

6

100

1000

.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As condições que apresentaram maior potencial para a reação Fenton e consequentemente maior
redução do Material Orgânico presente no lixiviado do aterro sanitário foram os testes de nº 3, 17 e 31, como
pode ser observado na Tabela 3.
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Tabela 3 - Resultados dos testes que garantiram maior redução de Cor do lixiviado pela reação Fenton.
Teste
Cor (Uc)
H2O2
Fe (µl.L-1)
3

2833,33 (µl.L-1)

13000 (µl.L-1)

85

17

6832 (µl.L-1)

2467 (µl.L-1)

168

31

-1

90 (µl.50mL )

-1

1221(µl.50mL )

29

A Figura 1 exibe o chorume bruto e uma amostra do chorume tratado referente ao teste número 31,
onde é possível perceber uma considerável redução dar Cor.

Figura 1 - Tratamento do chorume nas condições referentes ao Teste nº 31
A condição que se mostrou mais eficiente na reação Pseudo-fenton foi o teste nº 2, conforme a Tabela
4.
Tabela 4 - Resultado do teste que garantiu maior redução de Cor do lixiviado pela reação Pseudo-fenton.
Teste
H2O2 (µl.50mL-1)
FeCl3 (µl.50mL-1)
Cor (Uc)
2

200

2000

46

4 CONCLUSÃO
A melhor condição encontrada até o momento para a ocorrência da reação Fenton é a combinação de
aproximadamente 90.10-3 mL de Peróxido de Hidrogênio 30% e aproximadamente 1,22 mL de Fe2+ para uma
amostra de 50mL de lixiviado. Já para a reação Pseudo-fenton a melhor condição encontrada foi a combinação
de 0,2mL de Peróxido de Hidrogênio e 2mL de solução de cloreto férrico (III). A redução da Cor foi
considerada satisfatória, no entanto o projeto terá continuidade na busca por condições ainda mais eficientes
para a reação Pseudo-fenton, e pela reutilização do Ferro precipitado resultante da reação, retornando para o
início do processo.
REFERÊNCIAS
NOGUEIRA, Raquel F. Pupo et al. Fundamentos e Aplicações Ambientais dos Processos Fenton e Fotofenton. Química Nova, Araraquara, v. 30, n. 2, p.400-408, 10 jan. 2007.
PEREIRA, Carolina Acioli; MARQUES, Mônica Regina da Costa. Avaliação da Potencialidade de Processos
Pseudo-fenton para Remediação de Solos Contaminados por Diesel. Química Nova, Rio de Janeiro, v. 32, n.
8, p.2200-2202, 17 set. 2009.

133

I SIMPÓSIO SUL EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
27 e 28 de julho de 2017 – LAGES – SC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - UDESC

1

Graduanda de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages/SC, e-mail:
julianercolini@hotmail.com;

134

I SIMPÓSIO SUL EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
27 e 28 de julho de 2017 – LAGES – SC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - UDESC

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA RESIDUÁRIA DA
SUINOCULTURA TRATADA POR SISTEMAS DISTINTOS
TONIAZZO, Fabiane1, LAVNITCKI, Laís2, RODRIGUES Alexandre Couto3, CANTONI Fernanda4,
DEMARCO Jessica De Oliveira5
1 INTRODUÇÃO
De acordo com Huber (2016) a produção de suínos gera um elevado volume de dejetos líquidos,
causando consequentemente problemáticas quanto ao manejo, armazenamento, destinação e poluição
ambiental. Bühring & Silveira citam que esses problemas veem tornando o cenário cada vez mais crítico,
trazendo a necessidade urgente de mudanças econômicas, ambientais e o desenvolvimento de novas políticas,
a fim de buscar o desenvolvimento sustentável desta atividade.
Logo serão necessários difundir tecnologias cada vez mais eficientes que busquem a não degradação
do meio e possibilitem o uso de subprodutos em relação aos seus nutrientes, ao aproveitamento da energia e a
conservação da água (DIAS et al. 2016). Visto isso, o presente trabalho objetiva caracterizar águas residuárias
provindas da suinocultura bruta e os compostos resultantes após tratados por três sistemas de tratamentos
distintos (biodigestor, esterqueiras e compostagem mecanizada) em duas épocas do ano (inverno e verão) e o
resíduos bruto.
2 MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado no município de Rodeio Bonito/RS em um sistema agropecuário de
criação de suínos, neste são utilizados três formas de tratamento de dejetos, por: biodigestores (tipo canadense
modelo da marinha com adição continua de material), esterqueiras (lagoas em série utilizadas de acordo com
método convencional) e composteiras mecanizadas (construção em alvenaria com solo impermeabilizado,
coberta com folhas transparentes e equipada com maquinário especifico para adição e revolvimento de dejeto).
Para a caracterização de cada composto foram coletadas cinco amostras de cada tratamento e do dejeto bruto,
em pontos equidistantes ao longo das leiras (sistema de compostagem mecanizada) ou tempos de escoamento
diferentes (resíduos líquidos).
As coletas foram realizadas no mês de junho (temperaturas mais baixas) e outubro (mês de
temperaturas mais elevadas). As medições in loco foram de maneira direta, sendo avaliados pH (pHmetro) e
temperatura (termômetro digital). Já in situ (laboratório) foram avaliados densidade, umidade e massa seca
pelo método da EMBRAPA (2011). Os resultados foram submetidos estatisticamente ao teste T student à 5%
de probabilidade.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das determinações, parâmetros químicos e físicos, de cada tratamento e do dejeto bruto
estão expostos na tabela 1. Em relação a estes e a avaliação estatística foi perceptível que o pH variou entre os
sistemas, mas não entre as épocas. A temperatura apresentou diferenças significativas tanto para os sistemas
de tratamento, quanto entre as épocas, sendo que as maiores temperaturas foram encontradas no verão na
compostagem mecanizada. O teor de umidade e massa seca apontaram diferenças significativas entre os
sistemas de tratamento, mas somente na compostagem houve diferenças entre as épocas de coleta. A densidade
apresentou diferenças significativas para os tratamentos e também para as épocas avaliados. No entanto os
menores valores foram encontrados na compostagem no período do verão em relação aos demais sistemas de
tratamento.
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Tabela 1 - Caracterização físico-química dos dejetos de suínos antes e depois do sistema de tratamento em
duas épocas de coletas.
pH
Temperatura (ºC)
Densidade (kg/m³)
Sistema de tratamento
Inverno
Verão
Inverno
Verão
Inverno
Verão
21,80 Ab 37,20 Aa
21,00 Bb 26,00 Ba

993,80 Aa
683,80 Ba
987,40 Aa

982,38 Aa
389,28 Bb
980,12 Aa

21,00 Bb

981,00 Aa

979,14 Aa

Dejeto bruto

6,421 Ca1

6,63 Ba

21,60 Ab

Compostagem
Esterqueira

7,94 Aa
6,97 Ba

7,56 Aa
7,26 Aa

Biodigestor

7,17 Ba

7,19 Aa

CV (%)

4,29

26,00 Ba

25,80 Ba

4,71

1,67

Umidade (%)
Dejeto bruto

98,22 Aa

98,16 Aa

Compostagem
Esterqueira
Biodigestor
CV (%)

75,69 Ca
99,08 Aa
94,45 Ba

69,97 Cb
99,48 Aa
93,79 Ba
9,58

Massa Seca (%)
1,77 Ca

1,83 Ca

24,30 Ab 30,03 Aa
0,91 Ca
0,52 Da
5,55 Ba
6,21 Ba
2,11

1

médias não seguidas pela mesma letra, maiúsculas para os sistemas de tratamento e minúsculas em relação
as épocas, diferem pelo teste de t á 5% de probabilidade de erro.
Os valores do pH estão relacionados com a presença de sólidos dissolvidos, sendo que os dejetos
tendem à neutralidade e/ou alcalinidade devidos aos íons de bicarbonatos presentes nas fezes e urina dos
animais (SILVA, 2003; CAVALETTI, 2014). O aumento do pH, segundo PICOT et al. (1991) em razão da
atividade de microorganismos, facilita a remoção de nutrientes pela absorção biológica, precipitação do fosfato
e volatilização da amônia. Pearson et al. (1987) e Curtis et al. (1992) citam que valores elevados de pH, alta
temperatura e exposição a luz solar podem contribuir para a redução de coliformes fecais.
Sobre a temperatura, os valores mais elevados foram encontrados na compostagem e estão
relacionados à serragem associada à adição de dejetos, a qual tende naturalmente à reter mais calor que os
demais processos. De acordo com Meira et al. (2012), uma temperatura entre 30 a 40°C pode indicar uma fase
mesófila, na qual a atividade microbiana transforma a energia contida nos compostos solúveis em calor.
A densidade é um parâmetro que tem relação direta com a umidade, em que sistemas diluídos possuem
densidade próxima a usual da água (1.000 kg.m-³). No caso do composto provindo da compostagem Kiehl
(1998) diz que a adição de dejetos no material orgânico seco (serragem) causa diminuição de densidade,
modificando certas características do solo e melhorando sua capacidade produtiva.
A umidade e massa seca neste caso, são lineares, sendo que de acordo com Oliveira et. al., (2003) a
umidade deve se manter entre 40 a 60%, para promover o crescimento dos microrganismos envolvidos nas
reações bioquímicas, e um valor maior que estes proporcionam uma decomposição lenta, condições de
anaerobiose e lixiviação de nutrientes.
No composto analisado a umidade excedeu este valor, chegando a uma porcentagem de 75,69% e
69,97%, no inverno e no verão, respectivamente, e massa seca com valor médio de 27,16%. Esta é maior na
época de temperaturas mais baixas, devido a menor incidência solar.
4 CONCLUSÃO
Os compostos orgânicos tratados em diferentes sistemas apresentam diferenças, ou entre os sistemas,
ou em relação à época em que são expostos. Os dejetos suínos tratados, apresentaram aumento de pH
principalmente no verão. Sendo que o composto proveniente da compostagem mecanizada, apresentou valores
mais elevados de temperatura e menores quanto a densidade. Quanto à umidade o material proveniente da
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compostagem mecanizada necessita de correção, esta que pode ser dada com o revolvimento mais frequente
do composto, e/ou avaliação e complementação do material fonte de carbono (serragem).
Contudo, mesmo que os compostos tenham apresentado melhoras em relação aos parâmetros como
pH, outros como densidade não sofreram muita variação, exceto na compostagem, que se mostrou um eficiente
sistema de tratamento, as dosagens e frequência na sua aplicação como fertilizante deve possuir alguns
cuidados. Ainda avaliações quanto aos teores e remoção de nutrientes são indispensáveis para o conhecimento
dos efeitos fertilizantes ou poluentes do material.
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CINÉTICA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA EM HIDROGÉIS HÍBRIDOS DE
QUITOSANA/MONTMORILONITA PARA APLICAÇÃO AMBIENTAL
VIEIRA Ricardo M. 1, PIOVESAN Mauricio2, PAULINO Alexandre T. 3
1 INTRODUÇÃO
Atualmente, existe grande preocupação de caráter ecológico e de saúde pública em relação à
contaminação de solos e águas por metais ou outros poluentes orgânicos devido à toxicidade ao meio ambiente,
abundância e persistência (YUAN et al., 2011). A exposição humana aos metais e poluentes orgânicos
aumentou drasticamente como resultado do aumento no uso e aplicação dessas espécies pelas indústrias e na
agricultura (BRADL, 2005).
Com isso, o desenvolvimento os hidrogéis superabsorventes tornam-se interessantes, por serem redes
poliméricas tridimensionais hidrofílicas com a capacidade de absorver grandes quantidades de águas ou fluídos
biológicos quando comparados aos adsorventes convencionais (FRANKLIN & GUHANATHAN, 2015). A
capacidade de absorção de água e fluídos biológicos depende do tipo da cadeia principal do polímero, da
composição do monômero e da extensão da reticulação (MUNDARGI et al., 2007). Desta forma, hidrogéis
são comumente considerados biomateriais devido às propriedades tais como: biocompatibilidade, baixa ou
nenhuma toxicidade, grau de intumescimento controlável e ajustável por fatores externos devido a sua
sensibilidade à temperatura, ao pH, qualidade e/ou tipo de solvente, dentre outros (VENKATESAN et al, 2015;
PAULINO et al., 2006).
Diante disto, o presente trabalho consiste em ensaios cinéticos preliminares para o desenvolvimento
de materiais adsorventes de baixo custo e com alta capacidade de remoção de metais tóxicos em soluções
aquosas.
2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Síntese dos hidrogéis de quitosana e híbridos
O hidrogel de quitosana foi sintetizado seguindo a metodologia descrita por Paulino et al. (2011),
diferenciando apenas o argilomineral utilizado e o tempo de polimerização. Sendo que, foram sintetizados
hidrogéis com quitosana pura, e hidrogéis híbridos com diferentes quantidades de montmorilonita (50, 100 e
200 mg).
2.2 Ensaios de intumescimento
Peças de cada hidrogel com massas conhecidas e previamente secas foram colocadas em contato com
um volume especifico de água para diferentes tempos de contato. Para cada tempo especifico, foram medidas
as novas massas do hidrogel intumescido de forma a avaliar o grau de intumescimento do mesmo. E analisouse ainda, através dos ensaios de intumescimento, a possível difusão dos argilominerais para o exterior do
hidrogel. Os valores para o grau de intumescimento (GI) foram calculados pela Equação 1.

GI 

mi  ms
ms

(1)

nas quais mi e ms são as massas do hidrogel intumescido e seco, respectivamente.
2.3 Mecanismo de absorção de água
O mecanismo de absorção de água nos hidrogéis sintetizados foi estudado utilizando modelos
Fickianos e não Fickianos de acordo com a Equação 2.
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Mt
 kt n
M eq

(2)

Nessa equação o expoente (n) é um parâmetro que descreve o mecanismo de absorção. Esse expoente
adimensional pode ser calculado plotando log(Mt/Meq) em função do tempo para a difusão de água
intra/interporos na matriz polimérica. Mt e Meq são as massas de água absorvida em um tempo especifico e a
massa de água após o equilíbrio de intumescimento ser atingido. k (adimensional) é proporcional à difusividade
de água para o interior da matriz polimérica.
Os valores de n são comumente caracterizados considerando difusão Fickiana, não Fickiana e Super
Caso II (difusão anômala). Para valores de n < 0,45, o transporte de água é caracterizado por difusão Fickiana.
Neste caso, moléculas de água se difundem pela rede polimérica simplesmente por processos difusionais. Para
valores de n, 0,45 ≤ n ≤ 0,89, a difusão de água é caracterizada por difusão não Fickiana. Nesse caso, o
mecanismo de difusão pode ser caracterizado por dois processos que ocorrem simultaneamente, i) difusão
através dos poros e ii) relaxamento macromolecular da estrutura polimérica do hidrogel. Quando o fenômeno
de relaxamento macromolecular está envolvido, há uma direta relação com a flexibilidade das cadeias na rede
polimérica. Finalmente, para valores de n > 0,89, o mecanismo de difusão é exclusivamente governado por
relaxamento macromolecular denominado de Super Caso II. De acordo com dados de Fick, o mecanismo de
difusão de água para dentro e para fora de redes poliméricas tridimensionais pode ser estudado usando esse
modelo desde que a absorção máxima seja 70 %. Acima disso, não há linearidade na curva plotada por
log(Mt/Meq) em função do tempo (Equação 3).

 M
log  t
M
 eq


  log K  n log( t )



(3)

3 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se observar na Figura 1, que o grau de intumescimento é variável de acordo com a diferença de
pH do meio em diferentes quantidades de montmorilonita na composição do material. Sendo que, em pH básico
o hidrogel híbrido pode intumescer até 128 vezes a sua massa inicial de 0,1g.
Na tabela 1 em solução de pH 4,5 observou-se valores de n < 0,45, caracterizado por difusão Fickiana.
Neste caso, moléculas de água se difundem pela rede polimérica simplesmente por processos difusionais. Com
aumento do pH do meio acarretou em um aumento do expoente difusional, para valores de n, 0,45 ≤ n ≤ 0,89,
caracterizando difusão não Fickiana.
Pela alta absorção de água dos hidrogéis em um intervalo de tempo intermediário, estes materiais
podem ser considerados como promissores para serem aplicados em diferentes campos de pesquisas, entre elas
no desenvolvimento de tecnologias de remoção de contaminantes da água e na agricultura, destacando a
liberação controlada de fertilizantes.
(a)

(b)
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(c)

Figura 1 - Grau de intumescimento: (a) pH 4,5; (b) pH 6,5 e (c) pH 8,0.
Tabela 1 – Determinação do expoente difusional (n), constante de difusão (k) e coeficiente de
determinação (R2).
pH = 4,5
pH = 6,5
pH = 8,0
2
2
n
k
R
n
k
R
n
k
R2
CS
0,3449 0,0868 0,2210 0,5342 0,0245 0,9595 0,5621 0,1865 0,8892
CS-50mg MMT
0,4522 0,0340 0,9541 0,5999 0,0104 0,9651 0,8060 0,0760 0,9759
CS-100mg MMT 0,3956 0,0527 0,9752 0,5425 0,0222 0,9483 0,7584 0,0833 0,9700
CS-200mg MMT 0,4365 0,0415 0,9575 0,5923 0,0138 0,9745 0,7895 0,0034 0,9508
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UTILIZAÇÃO DE LODO DE ESGOTO NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS
VILELA, Pâmela B.1, DALALIBERA, Amanda2, PAULINO, Alexandre T.3
1. INTRODUÇÃO
A destinação ambientalmente adequada de resíduos é um problema enfrentado desde os primórdios da
civilização. A lei n° 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituiu um
marco regulatório na gestão de resíduos no país, reunindo princípios, instrumentos, objetivos e diretrizes que
visam a gestão integrada e o gerenciamento sustentável de resíduos.
Uma das disposições da PNRS é a responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de seus resíduos.
Essa determinação evidenciou uma problemática das Estações de Tratamento de Água (ETA) e Esgoto (ETE):
a geração de lodo de tratamento.
O destino final desse resíduo é usualmente a deposição em aterros sanitários ou, principalmente o lodo
gerado em ETA, retorno aos corpos hídricos (PROSAB, 2006). Com as determinações da PNRS os lodos
gerados nas estações de tratamento devem ter seu destino final remanejado, de forma a se tornar uma alternativa
ambientalmente correta, bem como devem ser estudadas alternativas para a reciclagem e reutilização.
Outra problemática ambiental são as áreas degradadas, que por definição são áreas que sofreram, em
algum grau, perturbações em sua integridade, sejam elas de natureza física, química ou biológica, reduzindo
ou causando a perda de algumas de suas características e propriedades naturais, tais como a qualidade produtiva
(BRASIL, 1989; PROSAB, 2006).
Uma área degradada sofreu distúrbios intensos e por isso não possui meios de regeneração natural.
Sendo assim, a recuperação de áreas degradadas tem como principal objetivo fornecer uma base ao ambiente
degradado de forma a estabelecer condições favoráveis para a sua reestruturação.
A composição química dos lodos de estações de tratamento, associado a capacidade de aprimorar as
características físicas do solo, melhorando a formação de agregados, aumentando a capacidade de infiltração,
a retenção de água e a aeração do solo (TSUTYA, 2000), faz com que esse resíduo possua grande potencial de
utilização para a recuperação de áreas com solos degradados.
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar as características e a composição dos lodos de
ETE e ETA existentes na literatura e avaliar se a utilização como material de recuperação de áreas degradadas
é realmente uma alternativa ambientalmente sustentável e economicamente viável.
2. METODOLOGIA
Este é um estudo descritivo que utilizou o levantamento bibliográfico como recurso de pesquisa. As
publicações em livros, os artigos acadêmicos e os periódicos científicos criaram a base de pesquisa que procura
avaliar a viabilidade da utilização do lodo proveniente de estações de tratamento na recuperação de áreas
degradadas, transformando um problema ambiental em uma alternativa sustentável.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A recuperação de uma área degradada visa a recuperação da integridade física, química e biológica do
solo, tendo como finalidade a obtenção de uma estrutura ao menos semelhante a estrutura original. O principal
objetivo é recuperar as funções originais do terreno, bem como sua capacidade produtiva, seja na produção
agrícola ou na preservação ambiental.
Para promover alterações significativas nas características de solos degradados o uso de compostos
ricos em matéria orgânica (MO) é extremamente importante, principalmente por fornecer minerais e outros
compostos importantes na cimentação e estabilização dos agregados do solo. A relação existente entre o
aumento do teor de MO e a melhoria das características do solo está relacionada a grande superfície especifica
e a capacidade de troca de cátions, que favorece um maior número de ligações eletrostáticas entre a MO e às

143

I SIMPÓSIO SUL EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
27 e 28 de julho de 2017 – LAGES – SC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - UDESC

partículas do solo. Um dos principais efeitos da MO sobre os atributos físicos do solo está associado ao grau
de agregação, que altera a densidade, a aeração, a porosidade e a capacidade de retenção e infiltração da água
(SAMPAIO et al., 2012).
Tabela 1 – Composição média encontrada em lodos de estações de tratamento brasileiras.
Parâmetro
ETA1
ETE2
Sólidos (%)
6,6
57,86
Carbono Orgânico (%)
6,6
12,56
Nitrogênio Kjeldahl (%)
0,6
1,07
Fósforo Total (%)
0,3
0,26
Zinco (mg/kg)
308
219,49
Coliformes fecais (NMP/100g)
ND*
<4
Ovos de Helmintos (NMP/g)
ND*
< 0,02
Fonte: Adaptada de Andreoli (2001); PROSAB (2006).
1
média de amostras de ETA com utilização de ferro e alumínio como coagulante.
2
Média de ETE que utilizam tratamento aeróbio.
A Tabela 1 mostra que os lodos de ETA possuem, em geral, baixo conteúdo de compostos orgânicos,
valor este observado pela porcentagem de sólidos que é uma representação indireta de MO. Dependendo, quase
que exclusivamente, da concentração de sólidos na água bruta captada essa concentração pode variar entre 5 e
25% (PROSAB, 2006). Essa característica não é compartilhada pelos lodos de ETE, apesar de também
dependerem das características do esgoto de origem os valores de concentração, geralmente, se apresentam
acima dos 40% (EMBRAPA, 2006).
Apesar de possuir valores menores para o conteúdo orgânico, os lodos de ETA são uma excelente
fonte de micronutrientes. Podemos observar a alta concentração de Zinco demonstrada na Tabela 1, além disso,
sua composição apresenta valores significativos de Cobre e Ferro, micronutrientes essenciais, bem como pode
conter concentrações significativas de Manganês, Molibdênio, Boro e Cloro. Também é comum apresentar
valores significativos de Cobalto, Silício e Níquel, que são micronutrientes considerados benéficos às
características do solo (PROSAB, 2006).
Além da alta concentração de MO, os lodos de ETE também apresentam altos valores de
micronutrientes, como podemos notar na Tabela 1 pela representação de Zinco. Assim como o lodo de ETA,
apresentam altos valores de Cobre e Ferro com o diferencial de também apresentarem altos valores de
Manganês e Boro, e valores significativos de Molibdênio. Para os micronutrientes benéficos, não é
frequentemente encontrado concentrações significativas de Cobalto, Silício e Níquel, dependendo muito da
origem do efluente tratado (EMBRAPA, 2006).
Quando consideramos a presença de macronutrientes, os valores encontrados para os lodos de ETA e
ETE não diferem muito, como podemos observar na Tabela 1 com os valores de Nitrogênio e Fósforo, sendo
que nos dois resíduos têm-se concentrações significativas de Potássio e Cálcio, sendo a presença de Magnésio
condicionada ao tipo de efluente bruto e a presença de Enxofre sendo geralmente considerada não significativa
(EMBRAPA, 2006; PROSAB, 2006).
Apresar do reuso desses resíduos estarem em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(BRASIL, 2010), existem ressalvas em relação ao seu uso. Sendo a sua reutilização condicionada ao não
comprometimento da saúde pública e do ambiente, estando os principais riscos relacionados às concentrações
de metais tóxicos e patógenos.
Tanto o lodo de ETE como o de ETA podem conter concentrações de metais considerados prejudiciais
mesmo a concentrações muito baixas, como é o caso de Chumbo, Mercúrio e Cádmio. No caso do lodo de
ETA, ainda encontramos a problemática da concentração de Alumínio, proveniente do próprio tratamento da
água com coagulantes de alumínio. Os valores geralmente encontrados não estão em discordância da legislação
vigente porque se apresentam como valores totais do metal, ou seja, não se encontram na forma ionizável e
sua disposição no solo formaria compostos amorfos desse material, o que não proporciona prejuízos, inclusive
em solos de áreas degradadas esse material passaria a fazer parte da composição química, favorecendo a
integridade da estrutura do solo (ANDREOLI, 2001; PROSAB, 2006; TSUTIYA, 2000).
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Como podemos observar na Tabela 1, os patógenos são encontrados em lodos de ETE, sendo o resíduo
de ETA considerados de baixo índice de contaminação sanitária, apresentado baixo risco de contaminação
ambiental (PROSAB, 2006). Geralmente os lodos de ETE não apresentam concentrações de patógenos acima
do permitido pela legislação, mas nos casos em que os valores padrões são superados o lodo é condicionado a
tratamentos de estabilização e higienização, tendo como objetivo reduzir a quantidade de patógenos para
adequar o resíduo aos parâmetros exigidos pela legislação específica, no Brasil a CONAMA 375/06.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revisão realizada permitiu observar que em geral esses resíduos apresentam características e
elementos de constituição de grande valor, possibilitando sua reutilização como condicionador de áreas
degradadas. Ambientalmente, essa destinação final é a solução mais correta, uma vez que promove o retorno
dos nutrientes ao solo e proporciona a reciclagem de um resíduo, agregando valor e tornando o resíduo gerado
em estações de tratamento em um insumo.
Nas circunstâncias atuais é carente o estudo das características desse material levando em consideração
a presença de poluentes orgânicos emergentes, como substâncias presentes em medicamentos, hormônios,
entre outros. É necessário a realização de estudos aprofundados para compreender, e até mesmo prever, os
mecanismos de remoção desses compostos durante o tratamento de água e de efluentes. E no caso da
reutilização agrícola é necessário compreender e estudar a remoção dos compostos que foram sorvidos ao lodo,
de modo a evitar a sua entrada no ambiente (BITTENCOURT et al., 2016).
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SEQUESTRO E ARMAZENAMENTO DE CARBONO EM AMBIENTE
TERRESTRE E MARINHO: POR QUE PROTEGER?
ZINNKE, Isadora1, KUROSHIMA, Kátia Naomi2
1 CONTEXTUALIZAÇÃO
A atenuação do carbono atmosférico, na maioria das vezes está associada à ação das florestas, sejam
temperadas, boreais ou tropicais. Para as florestas tropicais, cabe enaltecer a Floresta Amazônica, uma vez que
mais da metade de toda floresta tropical sobrevivente no mundo ocorre na bacia amazônica (LAURANCE et
al., 2011). Assim, estas florestas são consideradas importantes reservas de carbono, frente aos serviços
ecossistêmicos de regulação climática que prestam ao ambiente, sendo responsáveis por uma taxa de sequestro
que varia entre 1,8 a 2,7 ton C/ha/ano (MURRAY et al., 2011). Porém, a rápida perda e a posterior
fragmentação de florestas antigas representam as maiores ameaças à biodiversidade tropical e agora, também
ao processo de sequestro de carbono. As principais atividades que estão suprimindo a vegetação destas
florestas e degradando o solo são a agricultura, indústria da madeira, abertura e ampliação de estradas e
desenvolvimento de extração de óleo e gás (LAURANCE et al., 2011).
Mas quando se trata de supressão de vegetação, perda de funções ecossistêmicas e falha no sequestro
e armazenamento de carbono, não se devem pensar apenas nas florestas terrestres. Ecossistemas denominados
de “Carbono Azul”, ou seja, manguezais, marismas e pradarias marinhas, que cobrem um total de área global
de apenas 2%, aproximadamente, 49 milhões de hectares (PENDLETON et al., 2012), chegam a ser 10 vezes
mais efetivos no sequestro de dióxido de carbono por área basal por ano do que as floretas e até duas vezes tão
eficazes quanto estas no armazenamento de carbono em seus solos e biomassa (McLEOD et al., 2011; WYLIE
et al., 2016; HOWARD, et al., 2017;). A capacidade de sequestro e armazenamento de carbono destes
ambientes de Carbono Azul são apenas dois dos principais benefícios, pois estes também provém proteção
costeira, melhora na qualidade de água, habitats para diversas espécies, entre outros (WYLIE et al., 2016;
HOWARD et al., 2014).
2 RELEVÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS COSTEIROS
A formação do estoque de carbono na vegetação se dá pela absorção e fixação do CO2 da atmosfera
na sua biomassa. Parte dessa biomassa é depositada no solo na forma de matéria orgânica, ou seja, galhos,
folhas e raízes, permanecendo neste reservatório durante algum tempo, como matéria orgânica particulada, e
em seguida podendo ser decomposta, aonde parte pode ser requerida pelo solo ou ser totalmente decomposta
e devolvida novamente à atmosfera na forma de CO2, fechando o ciclo (COSTA, 2015).
Mesmo sabendo da importância e dos ciclos que estes ecossistemas participam, nos últimos 50 anos
houve uma drástica transformação antropogênica dos ecossistemas nativos, acarretando na perda ou
diminuição dos serviços ecossistêmicos. Esta conversão, de área nativa em área para uso da terra, somado a
queima de combustíveis fósseis é a combinação perfeita para aumentar as emissões de CO2 para a atmosfera,
resultando na aceleração do aquecimento global. Um fator de interessante reflexão é que entre os anos de 2000
e 2010, as emissões de carbono advindos do desmatamento representaram 10% da emissão por combustíveis
fósseis no mesmo período (COSTA, 2015) e que a nível global a grande perda de florestas tropicais alcançou
um nível de 7,6 milhões de hectares por ano nos anos 2000 (ACHARD et al., 2014).
Esta alta representatividade nas emissões de carbono pode ser concluída a partir do conhecimento das
taxas anuais de desmatamento de florestas, que representam uma importante fonte de gases de efeito estufa,
contabilizados em torno de 8 a 20% de toda a emissão global (PENDLETON et al., 2012). As florestas tropicais
úmidas já cobrem menos de 50% da sua área original (COSTA, 2015). Mas qual seria a consequência do
desmatamento para a capacidade de absorção do carbono? Sabe-se que o desmatamento reduz a armazenagem
de carbono no solo, pois há a diminuição da deposição de matéria orgânica neste, além de que o desmatamento
resulta na decomposição e erosão do solo, causando distúrbios no mesmo (COSTA, 2015). Mas na rebrota da
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floresta, ou seja, quando as atividades naquela área foram abandonadas e a floresta tem a capacidade de rebrotar
sozinha, só no Brasil, sabe-se que este tipo de ecossistema removeu 149 Mt de CO2/ano nos anos 2000
(ACHARD et al., 2014), enaltecendo sua importância no processo de sequestro de CO2. Mas não apenas a
supressão da vegetação das florestas terrestres causa déficits nesta atenuação. Deve-se considerar a importância
da supressão da vegetação dos ecossistemas de Carbono Azul, os quais passam de ótimos sequestradores de
carbono para uma importante fonte de emissão de carbono, quando estes ambientes são degradados por
atividades antropogênicas, pela liberação do carbono armazenado no sedimento para a atmosfera
(PENDLETON, et al., 2012; HOWARD, et al., 2017).
Os manguezais são florestas tropicais encontradas em áreas costeiras, periodicamente inundados pela
maré, com distribuição global estimada em 13,8 a 17 milhões de hectares (HOWARD et al., 2017; MURRAY
et al., 2011). Suportam diversos serviços ecossistêmicos, como produção pesqueira e a ciclagem de nutrientes,
mas sua área enfrentou uma queda entre 30 a 50% ao longo do último meio século, resultado de atividades
antropogênicas como o desenvolvimento costeiro, expansão da aquacultura e agricultura excessiva (DONATO
et al. 2011). Já as marismas também consideradas ecossistemas alagadiços, com periódica inundação pela
maré, sua área global está estimada em torno de 5,1 milhões de hectares (MURRAY et al., 2011), mas apenas
2.2 milhões são verificados, o que dificulta a produção dos inventários nacionais de gases de efeito estufa
(HOWARD et al., 2017). É dominado por espécies como Spartina alterniflora e Spartina densiflora. Além de
proverem serviços de habitats, as marismas também são consideradas importantes agentes geomorfológicos
formadores da costa, favorecendo deposição e fixação de sedimento, resultando na diminuição da
hidrodinâmica sobre a costa (COSTA & MARANGONI, 2010). Por fim, as pradarias marinhas, estão
estimadas globalmente numa área em torno de 30 até 60 milhões de hectares (MURRAY et al., 2011), sabendo
que sofrem os mesmos problemas de quantificação que as marismas. São consideradas florações aquáticas
submersas encontradas em planícies costeiras distribuídas ao longo de todos os continentes, exceto a Antártica
(HOWARD, et al., 2017).
Infelizmente, nas últimas décadas estes ambientes costeiros foram perdidos em uma taxa preocupante,
estima-se que 1/3 do total global foi perdido – ou convertido, por atividades como agricultura, aquicultura,
sobreexplotação das florestas, usos industriais, dragagens, desenvolvimento urbano, entre outros
(PENDLETON et al., 2012; WYLIE et al., 2016). Estima-se que pelos próximos 100 anos, as taxas de
conversão de perda de marismas e pradarias marinhas cheguem entre 30 e 40% e os manguezais a 100%, ou
seja, totalmente perdidos por quaisquer tipos de atividade (PENDLETON et al., 2012). E estas perdas não
estão só ligadas à perda de biodiversidade ou conversão da capacidade de sequestrar e armazenar carbono para
se transformar em uma fonte de emissões de carbono. Todos esses processos de transformação estão
diretamente ligados à economia. Os impactos econômicos ligados à liberação de carbono já armazenado e as
emissões de gases de efeito estufa, consequentemente, são uma ligação direta associada ao aumento de
enchentes, do nível do mar e nas frequências de eventos extremos (PENDLETON et al., 2012), com impacto
direto na economia local, regional e global, dependendo das dimensões.
Sabe-se que a média global das taxas de sequestro de carbono é estimada em tonelada de dióxido de
carbono equivalente por hectare por ano (tCO2e/ha/ano) e cada um dos três ecossistemas de carbono azul
possuem taxas diferentes (MURRAY et al., 2011), assim como as áreas e taxas de perdas (Tabela 1).
Tabela 1: Médias globais e desvios padrões das taxas de sequestro de carbono.
Ecossistema
Ecossistema
carbono azul

Manguezais estuarinos
Marismas
Pradarias Marinhas
Florestas Tropicais

Taxa de sequestro C anual
(t CO2e/ha/ano)

6,3±4,8a
8,0±8,5ª
4,4±0,95ª
1,8 – 2,7 a

Extensão Global (Mha)

13,8 – 17ª
5,1ª
30 – 60ª
1574 ± 15,4b

Perda de habitat
(1980 – 2000)

0,7 – 2,1%a
1 – 2%a
1,2 – 2%a
0,48%

Fonte: a) MURRAY et al., 2011. b) ACHARD et al., 2014.
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Pode-se observar que os ecossistemas de carbono azul possuem uma taxa de sequestro de carbono de
duas a quatro vezes superiores que a das florestas tropicais, no entanto, ocupam uma área em torno de 100
vezes inferior às florestas tropicais. Frente a essa importância, as taxas de perda e a preservação de todos os
ecossistemas, deveriam ser baixas, mas a preservação dos ecossistemas azuis deveria ter uma importância e
preocupação ainda maior.
De acordo com Murray et al. (2011), o preço por t CO2e/ha/ano pode ser estimado entre US$ 0 e
US$30,00, aonde a valoração dos ecossistemas de manguezais, marismas e pradarias marinhas fica estimada
em US$ 15,00/ha. Desta forma o retorno financeiro bruto para os manguezais estuarinos chega a
US$ 13.000/ha, as marismas retornam US$ 8.000/ha e as pradarias marinhas, aproximadamente, US$ 7.000/ha.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se perceber que todos os ecossistemas mencionados são relevantes para a atenuação de CO2 na
atmosfera, em proporções diferentes. Gestores governamentais deveriam dar mais valor aos ecossistemas de
carbono azul, pois a atenuação do CO2 na atmosfera seria ainda mais eficiente, mas para isto, investimentos
em proteção e restauração destes ambientes seriam necessários.
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IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES MORFOESTRUTURAIS EXISTENTES
NA ÁREA URBANA DE LAGES
BAUM, Camila Angélica1, BECEGATO, Valter Antônio2, SCHUTZ, Emili3, DUMINELLI,
Eduardo4, ALVES, Julio César5
1 INTRODUÇÃO
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um instrumento utilizado para caracterizar e identificar
possíveis impactos ambientais presentes ou futuros, decorrentes da instalação e operação de empreendimentos,
sendo uma das etapas componentes do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Essa avaliação é realizada
posteriormente à realização do diagnóstico ambiental, o qual é resultado dos estudos de base, que são definidos
como levantamentos acerca de componentes e processos selecionados do meio ambiente que podem ser
afetados pela proposta em análise, e compreendem o meio físico, biótico e antrópico (SÁNCHEZ, 2013).
Dentre os estudos físicos, o estudo geomorfológico é o mais importante estudo sobre as formas,
processos e materiais existentes na superfície terrestre e sua dinâmica atual e passada, desempenhando um
papel de destaques em estudos ambientais (MANTOVANI, 2015). No entanto, Rodrigues (2010) afirma que,
no Brasil, estudos de avaliação ambiental não têm usufruído, de forma relevante, dos recursos teóricometodológicos existentes no âmbito geomorfológico. Para os estudos geomorfológicos, a primeira etapa a ser
realizada é a identificação das unidades morfoestruturais. De acordo com Ross (1992) as unidades
morfoestruturais são as maiores formas de relevo, e sua idade e história genética são mais antigas que as
unidades morfoesculturais, esculpidas em seu interior.
A região de Lages está localizada na Bacia Geológica do Paraná, que é formada por sedimentos
gonduânicos e sequências vulcânicas básicas e ácidas, sendo que na área urbana de Lages é possível encontrar
três diferentes formações geológicas: Formação Botucatu, Formação Serra Geral e Formação Serra do Rio do
Rastro (CPRM, 2014). Essa diversificação de formações geológicas é devido a ação de processos endógenos
que deram origem ao Domo de Lages, e que caso não houvessem ocorrido, esta área seria ainda totalmente
recoberta pela Formação Serra Geral (SCHEIBE, 1986).
Nesse contexto, propõe-se através desse estudo a caracterização da paisagem geológica da área urbana
do município de Lages, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento em ambiente de SIG.
A interpretação dessas características auxiliam na avaliação de impacto ambiental por atividades
potencialmente poluidoras, e são de suma importância, visto que a cidade de Lages se localiza em área
geologicamente deformada e possui área de afloramento do Sistema Aquífero Guarani.
2 METODOLOGIA
2.1 Área de estudo
Este estudo foi realizado na área urbana do município de Lages, na Serra Catarinense. A cidade de
Lages possui 156.727 habitantes, caracterizando-se como o município mais populoso da região serrana, sendo
que 98,22% da população reside em área urbana e apenas 1,78% em área rural. A área urbana, com 2.631,50
km², possui empreendimentos dos mais diversos tipos, sendo que muitos necessitam de licença ambiental para
funcionamento, devido ao potencial poluidor que podem vir a causar ao meio ambiente.
2.2 Materiais
Para a execução deste trabalho foi utilizada como base digital a base geológica, a qual foi adquirida
no site do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, onde foi realizado o download da Carta de Geodiversidade
da folha de Curitiba - SG.22, na qual está inserida a área em estudo. Desta carta foram extraídos os arquivos
vetoriais referentes à litologia, hidrografia e estrutura geológica. A elaboração da cartografia digital teve como
ambiente de trabalho o programa ArcGis versão 10.
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Os procedimentos técnicos científicos seguiram o Tutorial de Cartografia Geomorfológica (SILVA e
RODRIGUES, 2009) para elaboração cartográfica. Executaram-se as seguintes etapas: (a) Levantamento
cartográfico, anteriormente comentado; (b) Processamento digital das imagens; (c) Integração dos dados e
informações. O processamento digital das imagens consistiu no recorte das imagens para delimitação da área
de estudo geológica (arquivos vetoriais). Utilizando-se dos recortes dos arquivos vetoriais (Litologia e
Hidrografia) foi elaborado o mapa das unidades morfoestruturais, correspondente ao 1o táxon, seguindo a
classificação de Ross (1992).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar a geologia da área, foi possível definir as morfoestruturas presentes, caracterizando, um
grande domínio estrutural, a Bacia Sedimentar do Paraná. Posteriormente a essa classificação e levando em
consideração a escala de abordagem, foi realizada uma identificação de unidades estruturais menores, Rochas
Basálticas e Rochas Posteriores (Figura 1). Para Ross (1992) as unidades morfroestruturais são as maiores
formas de relevo e de maior extensão em área e determinadas por características estruturais, litológicas e
geotectônicas que evidentemente estão associados a sua gênese.

Figura 1 - Unidades Morfoestruturais na região da área urbana de Lages, SC.
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Em relação a litoestratigrafia, a partir do mapa morfoestrutural da área e da coluna estratigráfica da
Bacia Sedimentar do Paraná (SCHNEIDER et al., 1974), foi possível a identificação de dois Grupos: Passa
Dois e São Bento e as Formações geológicas desses Grupos observadas na área: Formações Teresina e Rio do
Rastro (Gr. Passa Dois) e Formações Botucatu e Serra Geral (Gr. São Bento), respectivamente.
Quadro 1 - Esquema de distribuição das morfoestruturas.
Grandes unidades estruturais
Grupos
Formações
Serra Geral
São Bento
Botucatu
Bacia do Paraná
Rio do Rastro
Passa Dois
Teresina
Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A identificação das unidades morfoestruturais de determinada área é o primeiro passo para o estudo
geomorfológico de determinada área, sendo imprescindível que seja realizado de forma adequada. Na região
de Lages, devido as deformações geológicas, a consideração dos aspectos geológicos nos estudos de impacto
ambiental, se apresenta de forma imprescindível para o estabelecimento de qualquer empreendimento que
venha a causar alterações no meio natural.
Os estudos geomorfológicos, em especial a parte que engloba morfoestruturas e morfoesculturas tem
evoluído muito nos últimos anos devido aos avanços nos softwares de sistemas de informação geográfica, que
permitem que uma grande quantidade de dados seja compilada em curto espaço de tempo. Da mesma forma a
disponibilização gratuita de arquivos de dados digitais e de tutoriais, que explicam como trabalhar com os
arquivos de dados digitais nos softwares, tem permitido uma grande evolução na área.
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PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR LIXÃO NO
MUNICÍPIO DE LAGES-SC
LAVNITCKI, Laís.1, TONIAZZO, Fabiane2, D’AGOSTIN, Andressa3, BITTAR, Bruno Dalledone4,
BECEGATO, Valter Antonio5
1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a produção de resíduos tem gerado uma preocupação quanto a sua destinação,
visto seu poder impactante sobre o meio ambiente. Diversas técnicas têm sido desenvolvidas a fim de melhorar
a destinação dos resíduos através de aterros sanitários, porém, a disposição inadequada através de lixões ainda
se faz presente, mesmo estando proibida pela Lei 12.305 de 2010 que institui a Política Nacional dos Resíduos
Sólidos. A disposição de resíduos sólidos por meio de lixões não possui qualquer controle quanto à proteção
ao meio ambiente e saúde pública, tendo todas as classificações de resíduos lançados diretamente ao solo de
forma desordenada e a céu aberto (CASTILHO, JR. 2003). Assim, ocupam grandes áreas devido a seu volume
e características, modificando a topografia, solo, recursos hídricos, flora, fauna e todo o ecossistema ali
existente, sendo que a sua desativação não indica que o impacto ambiental foi cessado, pois uma série de
passivos ambientais é deixada e continuam a impactar o meio por muitos anos, tornando-se uma problemática
de ordem social, econômica e ambiental.
Devido a isso, tem-se a necessidade de adoção de técnicas adequadas de disposição de resíduos e o
fornecimento de condições para a resiliência de ambientes desativados que tiveram disposição inadequada e
encontram-se degradados. Essas condições podem ser reestabelecidas através de um plano de recuperação com
monitoramento para avaliar a evolução e respostas quanto às técnicas aplicadas (BELI, et. al., 2005). Para
Alberte et al. (2005), teoricamente o ideal para a recuperação de uma área degradada por deposição inadequada
de resíduos envolve a remoção total dos resíduos depositados, transportando-os para um aterro sanitário,
seguida da deposição de solo natural da região na área escavada. Porém, ações dessa magnitude tornam-se
inviáveis muitas vezes, devido ao alto custo, forçando a adoção de técnicas mais simples e econômicas de
modo a minimizar os impactos (MONTEIRO, 2001). Assim, este trabalho visa propor técnicas de recuperação
para uma área degradada pela disposição irregular de resíduos na forma de lixão durante os anos de 1987 e
2005 no município de Lages/SC, tendo como finalidade a sua requalificação ambiental com melhora na
qualidade e minimização de impactos promovidos pela falta de cuidado e monitoramento da área pelo poder
público.
2 METODOLOGIA
O trabalho constituiu-se de uma revisão de literatura especializada através de uma pesquisa
exploratória a livros, periódicos e artigos científicos, sendo as técnicas de remediação escolhidas por meio da
base lógica indutiva através da pesquisa bibliográfica.
A área de estudo está localizada na área rural do município de Lages, Santa Catarina, conhecida por
“Chapada”, ao norte da BR 282, distado aproximadamente 12 km do centro urbano, entre as coordenadas
27º46’15,38” S e 50º15’10,92” O, compreendendo uma área de 48.297 m² de responsabilidade do poder
público (Figura 1).
O uso da área para disposição de resíduos iniciou durante o ano de 1987 e permaneceu até 2005. A
disposição dos resíduos coletados em Lages e mais 11 municípios da região serrana eram lançados ao solo de
forma desordenada, a céu aberto e sem qualquer classificação ou medida de proteção à saúde e meio ambiente.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Lages/SC, foram destinadas aproximadamente 477.000 m³ de
resíduos na área entre os 18 anos de operação, sendo que em 2003, por intervenção do Ministério Público, a
área recebeu algumas medidas de recuperação, mas continuou as atividades até seu fechamento em 30 de
novembro de 2005, onde se iniciou novamente um projeto de recuperação de área degradada, reunindo todas
as obras já executadas durante o ano de 2003 acrescidas de novas ações para recuperação da área referida.
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Figura 1: Localização da área do estudo
Fonte: Os autores.

As medidas tomadas para a recuperação foram: canalização de parte do lixiviado para lagoas de
estabilização e revegetação da área usando a espécie Acacia decurrens e algumas gramíneas. Porém, de acordo
com estudos realizados na área de estudo por Moraes (2014), a mesma não apresentou qualquer melhora em
relação ao meio biótico e físico, tendo apenas uma mudança positiva no impacto visual devido à cobertura das
massas de resíduos com vegetação. A avaliação da qualidade do corpo d’água, assim como o chorume e gases
(metano), apresentaram valores acima dos limites permitidos pela legislação brasileira, mesmo após mais de
oito anos de sua desativação e recuperação (MORAES, 2014). Isso se deve, principalmente, pelos passivos
ambientais ali deixados, com drenagem do chorume danificada, escoamento de lixiviado a céu aberto,
tratamento ineficiente e corpos d’água com lançamento direto de lixiviado e resíduos, tendo-se uma área
abandonada e degradada ambientalmente.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como proposta de recuperação da área, sugeriu-se um sistema de drenagem e tratamento de chorume,
drenagem da água pluvial, recuperação das massas de resíduos, bem como tratamento do solo e gases.
A drenagem do chorume será constituída por uma linha de drenos em contorno às células emergenciais
que foram criadas entre o ano de 2003 a 2005 e no restante da área de acordo com o fator topográfico
desaguando por gravidade na parte mais baixa do terreno onde terá uma caixa coletora que será munida de
uma bomba de sucção para retirada de líquidos acumulados. Para aproveitamento das obras já executadas e
diminuição de custos, a caixa coletora do lixiviado será uma das lagoas de tratamento, sendo que haverá um
sistema com um sensor de volume que, ao atingir um nível estipulado, a bomba ligará automaticamente
transferindo o lixiviado para tratamento.
A drenagem da água pluvial será constituída por canaletas que serão dispostas a montante do lixão,
nas áreas de maior altitude, onde a água coletada será encaminhada através de tubulação para represa artificial
(açude) para dessedentação dos animais (bovinos) que atualmente utilizam do corpo d’água iniciado dentro da
área diretamente afetada (área do empreendimento) o qual se encontra contaminado. Não serão colocadas
canaletas de coleta da água pluvial nas áreas de menor altitude devido ao grande declive da área, sendo que
em eventos de precipitação com grande intensidade poderá ocorrer a contaminação da água pluvial por
lixiviado devido à lâmina d’água superficial que poderá se formar.
O tratamento do lixiviado proposto foi um reator Anaeróbio de Circulação Interna (IC) que consiste
basicamente em dois reatores UASB sobrepostos (SERENO FILHO, et al., 2013), caracterizado como um
sistema de tratamento anaeróbio que permite tratar o lixiviado e ao mesmo tempo produzir biogás. Seu
processo é caracterizado por quatro seções. Inicialmente na seção de mistura, o efluente (efluente recirculado
+ efluente bruto) é distribuído uniformemente pelo reator passando para a seção de leito expandido, onde a
maior parte da carga orgânica é convertida em biogás através da ação de microrganismos. O biogás e parte do
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efluente, por meio de um sistema gas lift, sobem por uma tubulação até o topo do reator, onde são separados,
sendo o efluente recirculado para o fundo do reator que devido à baixa matéria orgânica passa para a seção de
polímero produzindo novamente biogás e reduzindo em até 85% sua DQO, tendo a captação do biogás
novamente pelo separador trifásico instalado na parte superior do reator (SERENO FILHO, et al., 2015). Essa
técnica oferece vantagens como: a remoção eficiente de DQO; produção de energia verde; possui
autorregulação através da circulação interna; tem capacidade de trabalhar com variações de afluentes, além de
ser compacto e poder ser feito sob medida adaptando-se às exigências.
A recuperação das massas de resíduos será dada primeiramente por uma camada selante composta de
argila com espessura de 60 cm nas plataformas e de 20 cm na superfície dos taludes com a conformação
existente. Posteriormente, serão colocados sacos de aniagem preenchidos com solo, fertilizantes e sementes de
vegetação rasteiras e arbustivas que serão dispostos desde a base da célula de lixo até a parte superior sendo
fixados através de estacas de bambu ou de madeira. De acordo com Einloft (2005), essa técnica permite a
rápida cobertura vegetal da área e a auto sustentabilidade ao longo dos anos e acredita-se que a manta fornecida
pelos sacos de aniagem simula a condição ótima da camada superficial do solo (horizonte A), perdida na
ocasião da sua degradação. Com o início da germinação das sementes e a penetração das raízes no talude passa
a se ter uma fixação e estabilização em virtude da malha de raízes desenvolvidas mostrando-se eficientes no
combate a processos erosivos (EINLOFT, 2005). Ao longo de toda a contenção com os sacos de aniagem
deverá ser implantado um sistema de drenagem através de drenos que serão dispostos de forma que se consiga
captar o chorume e água pluvial para aliviar a pressão hidrostática, os quais serão conectados ao sistema de
drenagem da base das células de forma que sejam encaminhados para a caixa coletora e posterior tratamento.
O tratamento do solo será por meio da solidificação e estabilização, realizado no próprio local através
da técnica de vitrificação que consiste na passagem de uma corrente elétrica entre eletrodos de grafite fixados
no solo (profundidade desejada) que o aquecem até 2000°C, tendo-se a criação de uma trajetória condutora
que se aquece e, juntamente ao material contaminado, começam a derreter e quando resfriados solidificam-se,
ocorrendo a imobilização da maior parte dos contaminantes inorgânicos, radioativos e destruição dos poluentes
orgânicos através de pirólise, apresentando como produto um resíduo vítreo inerte. Sua desvantagem é o alto
custo e alta geração de gases, que no caso do estudo será captado para geração de energia, convertendo-se
como ponto positivo. Dyminski (2006) menciona que a estabilidade química gerada pela técnica é eficiente
para manter os integrantes químicos e físicos por mais de um milhão de anos.
Os gases gerados durante a decomposição natural dos resíduos serão drenados, captados e
encaminhados para uma estação temporária (após a diminuição da geração de gases, o gerador móvel poderá
ser retirado do local) juntamente aos gases gerados no tratamento do lixiviado e do solo. Assim, poderia ser
realizado o aproveitamento do potencial do biogás e energia térmica como energia elétrica, sendo destinado
ao uso do funcionamento do sistema de tratamento de lixiviado, uso das famílias próximas ao local (mais
afetadas pelo ônus do empreendimento), ou ainda, o órgão público municipal poderia converter essa energia e
ganho para melhorias no local, bem como para uso nas técnicas do próprio passivo.
Na área seria realizada ainda a recuperação de áreas de preservação permanente dos córregos e
nascentes iniciados dentro da área do empreendimento em cumprimento a Lei nº 12.651, de 25 de maio de
2012, que serão realizadas através do plantio de mudas autóctones, além de ações que buscam garantir a
qualidade do local para a revegetação natural.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alternativa proposta buscou a eficiência para recuperação da qualidade ambiental da área de estudo
devido aos passivos ambientais e situação de abandono em que se encontra contaminando todo o ambiente e
afetando negativamente toda a sociedade. As técnicas propostas apresentam eficiência elevada, porém
principalmente as técnicas de tratamento do lixiviado, gases e solo apresentam também um elevado custo,
podendo estas ser substituídas por outras medidas que propiciem um melhor custo-benefício.
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REVISÃO: SITUAÇÃO DO LIXÃO DESATIVADO DO MUNICIPIO DE
LAGES – SC
TONIAZZO, Fabiane1, LAVNITCKI Lais2, D’AGOSTIN Andressa3, BECEGATO Valter Antônio4, BAUM
Camila Angélica5
1 INTRODUÇÃO
O consumismo é diretamente ligado com a geração de resíduos sólidos, quanto maior o poder
aquisitivo, maior os índices de consumos e consequentemente de resíduos sólidos (CAMPOS, 2012). Com isso
os locais para deposição de resíduos necessitaram de modificações e tecnologias mais eficientes, ocasionando
na desativação de lixões. Contudo apenas a desativação não é suficiente, deve-se realizar o monitoramento,
bem como aplicar técnicas de recuperação e descontaminação (ISMAEL et al, 2013).
Isso se deve porque de acordo com Betio & Santos (2017), os resíduos sólidos acumulados
continuamente em lixões ou aterros não são inativos após sua deposição, pois existe uma variedade de misturas
químicas, físicas e biológicas associadas à influência de agentes naturais, como chuva e microrganismo, que
resultam em evoluções complexas. Todos esses fatores proporcionam a dissolução dos elementos minerais que
são carreados e percolados pela água, onde a principal causa de degradação é a bioconversão da matéria
orgânica em formas solúveis e gasosas (BARALDI, 2003).
Logo o simples fechamento e desativação de lixões não indicam que o impacto ambiental foi cessado,
visto que uma série de fatores continuam a contribuir por anos em relação as perturbações no meio, devido aos
teores impactantes na geração de gases, concentração de metais, escoamento e afloramento de lixiviado,
volumes elevados de massas de resíduos sólidos, além de serem locais propícios para a proliferação de vetores,
entre outros problemas recorrentes, se tornando uma problemática de ordem social, econômica e ambiental
(BRASIL, 2010; GONÇALVES, 2014). Levando-se em conta os problemas que uma área de deposição
desativada pode ocasionar, este trabalho visa explanar de forma superficial a caracterização da área e a situação
do lixão desativado do município de Lages-SC.
2 METODOLOGIA
De acordo com a classificação climática Köeppen, devido à altitude, o subtipo é o Cfb (clima
subtropical com verões brandos) (BAUD; BOURGEAT; BRAS, 1986). O município de Lages faz parte da bacia
hidrográfica do Rio Canoas, e da microbacia corresponde à do Rio dos Índios, sendo que a área em questão
conta com a passagem do córrego Chapada. Com relação ao contexto geológico, a área de estudos insere-se
nos domínios da unidade geotectônica Bacia do Paraná, constituída por sedimentos gondwânicos
paleomesozoicos (arenitos), capeados por rochas vulcânicas mesozoicas/juro-cretáceas, sendo afetada por um
domo vulcânico, do tipo perfurante, com formato circular (ROLDAN et al., 2010; BECEGATO, 2015).
Com respeito ao meio biológico, A área de estudo está em região de ocorrência original da Floresta
Ombrófila Mista (Floresta com Pinheiros) e de Savana. Sendo que em um levantamento realizado em 2009
(MMA, 2009) houve a contagem de 1161 táxons, na região do Planalto das Araucárias. Além disso a fauna e
a flora, tanto aquática como terrestre se mostraram bem diversificadas ao longo destes levantamentos, com
relação à bacia que é inserida a área de trabalho. Com relação ao meio antrópico, segundo dados do IBGE, em
2016 a população estimada no município de Lages é de 158.620 habitantes sendo que 97% dessa população é
urbana e somente 3% rural. O rendimento domiciliar per capita populacional tem com uma faixa de renda mais
abrangente do município, cerca de 58%, recebendo de meio a dois salários mínimos, 17% até meio salário
mínimo, e apenas 25% tem rendimento per capita maior do que dois salários mínimos (IBGE, 2010).
O local de estudo compreende uma área de 48.297 m², situada a leste da cidade de Lages (Santa
Catarina), distado 12 km do centro da cidade, localizada na área rural do município, entre as coordenadas
27º46’15,38” S e 50º15’10,92”.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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De acordo com a Moraes (2014), o início do uso da área para disposição de resíduos sólidos urbanos
começou durante o ano de 1987 e perdurou até o ano de 2005. Os resíduos sólidos produzidos nos municípios
da região serrana de Santa Catarina, provindos de Lages, Bom Retiro, Bom Jardim da Serra, Correia Pinto,
Capão Alto, Ituporanga, Painel, Rio Rufino, São José do Cerrito, Urupema, Urubici e São Joaquim somaram
cerca de 477.000m³ de resíduos na área entre os 18 anos de operação, sendo que eram depositados resíduos
sólidos de diversas classes sem nem uma separação prévia, entre estes desde resíduos perigosos até resíduo
reciclável (BECEGATO et. al, 2010). Becegato et. al, (2010) cita que os mesmos eram lançados no solo de
forma desordenada a céu aberto, sem compactação ou cobertura do mesmo, ocorrendo muitas vezes situações
indesejáveis como a criação de animais e a existência de catadores, caracterizando-se como um lixão.
Apenas em 2005, a à saturação do solo e associada à uma interferência do Ministério Público devido
aos impactos gerado pela atividade realizada, teve-se a desativação da área e implantação de poucas medidas
de recuperação. Na figura 1 são apresentadas imagens aéreas da área de estudo após a sua desativação e
realização das medidas de recuperação correspondente aos anos de 2007, 2010, 2014 e 2016.

Figura 1: Área de estudo após a desativação e medidas de recuperação.
Fonte: Google Earth adaptado pelos autores (2017)

De acordo com Becegato et. al, (2010), a decomposição do material no local gerou, além dos gases
como metano, chorume. Este escorre pela superfície, contaminando as águas dos mananciais, além de percolar
no perfil do solo arrastando metais (chumbo, zinco, cádmio, arsênio, cromo, manganês, entre outros) e
influenciando em todo sistema interligado.
O Córrego Chapada, bem como, o curso d’água afluente, é citado um problema de saúde pública,
devendo-se evitar ao máximo a ingestão e o contato com as águas que passam pelo lixão desativado, isso
devido aos valores elevados em relação aos limites máximos para todos os metais analisados, com exceção ao
zinco (BECEGATO, 2015). Isso se deve ao aporte de chorume e diferença dos tipos de resíduos depositados
nestes locais (BECEGATO, 2015). De acordo com Moraes (2014) o empreendimento em estudo, está inserido
em uma bacia hidrográfica com extensa rede de drenagem, cujo entorno encontram-se áreas de proteção
ambiental e reflorestamentos.
Com isso o local apresenta um cenário grave, com necessidade de adoção de medidas mitigatórias a
fim de minimizar os impactos causados pelas atividades do empreendimento (BECEGATO, 2015).
4 CONCLUSÃO
O despejo de resíduos de forma desordenada causa um impacto extremamente negativo, sendo que
apenas a desativação destas áreas e as medidas de recuperação adotadas foram insuficientes. Isso porque a área
continua à significar um perigo no que diz à saúde pública e meio ambiente devido às reações químicas e
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físicas ocorrentes. Logo qualquer contato com a área deve ser evitado, estando a mesma carente de técnicas de
recuperação urgentes.
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METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR
LIXÃO NO MUNICÍPIO DE LAGES-SC
BITTAR, Bruno1, LAVNITCKI, Laís2, STRAPASSÃO, Helena3, ANDRADE, Fabio4, BECEGATO, Valter
Antonio5
1 INTRODUÇÃO
Encontrar a solução ambientalmente correta para os resíduos sólidos representa um expressivo desafio
da atualidade. A destinação final ambientalmente adequada representa a distribuição ordenada dos rejeitos em
aterros, seguindo normas específicas de operação, a fim de evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança,
minimizando os impactos ambientais adversos (Lei n° 12.305, de 2010). A disposição de resíduos urbanos em
locais sem qualquer método de proteção ao meio ambiente e à saúde humana era prática recorrente em diversos
municípios brasileiros até pouco tempo, segundo Braga et al. (2002) estes locais sem projeto, sem tratamento
dos efluentes ou qualquer critério de engenharia pode ser definido como lixão. Estes lixões trazem impactos
negativos potenciais na área direta e indireta provocando a degradação do meio. Para Noffs (2000) degradação
ambiental refere-se às modificações impostas pela sociedade aos ecossistemas naturais, alterando (degradando)
as suas características físicas, químicas e biológicas, comprometendo, assim, a qualidade de vida dos seres
humanos e área degradada pode ser conceituada como um ambiente modificado por uma obra de engenharia
ou submetido a processos erosivos intensos que alteraram suas características originais além do limite de
recuperação natural dos solos, exigindo, assim, a intervenção do homem para sua recuperação.
Sabemos hoje que mesmo após a desativação de um aterro sanitário, com todas suas técnicas de
engenharia, medidas para redução de impactos ao meio ambiente, monitoramento contínuo e etc., estes ainda
irão representar aos responsáveis pela sua operação, um passivo ambiental que necessita ser gerenciado, pois
a produção de lixiviado não cessa durante alguns anos (BRENNAN R. B. et al. 2015). No caso dos lixões, os
impactos causados pelo lixiviado e os próprios resíduos, afetam não somente o meio aquático, e os organismos
pertencentes a este meio, mas toda sua cadeia trófica; comunidades faunísticas; representantes da flora; torna
o local propício para a propagação de vetores; desvaloriza a região afetando a economia; trás transtornos à
harmonia paisagística; compromete a credibilidade municipal, entre vários outros impactos diretos e indiretos
que afetam os meios social, econômico e ambiental. (SISSINO, 2000).
Baseado nisso, este trabalho tem como objetivo expor uma técnica de recuperação para um lixão
desativado, no município de Lages, SC, a fim de se obter eficiência e minimizar os efeitos negativos nos meios
físico, biótico e antrópico.
2 METODOLOGIA
A área de estudo está localizada na área rural do município de Lages, Santa Catarina, a
aproximadamente 12 km do centro urbano, entre as coordenadas 27º46’15,38” S e 50º15’10,92” O,
compreendendo uma área de 48.297 m² de responsabilidade do poder público. Nesta área a disposição
inadequada de resíduos ocorreu entre os anos de 1987 e permaneceu até 2005, onde eram dispostos os resíduos
de Lages e mais 11 municípios da região serrana, gerando um equivalente a 477.000 m³.
Avaliando a situação da área, com auxílio de visitas técnicas e artigos e documentos sobre o
empreendimento, foram escolhidas técnicas a fim de melhorar a situação local. As técnicas citadas foram
embasadas em pesquisa literárias, documentos públicos, bases normativas, leis, periódicos e artigos científicos,
sendo esta escolhida por meio da base lógica indutiva através da pesquisa bibliográfica.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta de recuperação da área apontou como alternativa a recomposição do sistema de drenagem
e uma nova planta para tratamento de chorume; drenagem das águas pluviais; métodos para recuperação da
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fauna e flora local; recuperação topográfica da massa de resíduos; tratamento do solo e captura e queima de
gases.
A drenagem das águas pluviais será construída na base dos taludes, constituída por canaletas e caixas
de inspeção, para a limpeza dos sólidos e monitoramento do líquido, garantindo que este seja exclusivamente
proveniente de precipitações. Esta canalização destinará as águas para pontos em que não interfira a parte
operacional, e não se misture com o percolado, gerando aumento indesejável no volume do tratamento. Será
avaliado in-loco locais preferenciais dos cursos d’água, para que possam ser concebidas descidas d’água. Estas
construídas com geomembrana de PEAD e dispositivos (pedra rachão envolto em telas de dreno) para a
redução de velocidade das águas. Este sistema de drenagem, muito útil para a coleta de águas pluviais, garante
que não haja danos em caso de recalque e/ou assentamento dos resíduos abaixo dele.
O sistema proposto para o tratamento do lixiviado será majoritariamente biológico; uma lagoa
anaeróbia seguida por uma lagoa facultativa. Nesta fase os maiores objetivos serão uma satisfatória remoção
de DBO, razoável remoção de patógenos, gerando margem para variações de carga e volume, além de
possibilitar um baixo custo de implantação e operação, ausência de equipamentos mecânicos e elétricos e
intervalos muito grandes (aproximadamente 20 anos, ou mais para este caso) para a remoção do lodo formado.
Após a passagem do efluente pelo sistema de lagoas, este será conduzido, por gravidade, para uma lagoa de
aeração. Este aerador poderá funcionar por atuação de um gerador à gasolina ou diesel, ou também ser
conectado a rede elétrica, que passa em frente ao local do lixão. É antecipado o conhecimento de que há a
possibilidade de geração de maus odores advindos deste sistema, porém a região é constituída de propriedades
rurais, sem moradores próximos à área onde as lagoas devem ser instaladas.
Para a regeneração da flora local foram escolhidos métodos artificiais e naturais. Dentre as opções
artificiais, optou-se por selecionar métodos que pudessem valorizar também o meio antrópico, econômico e
faunístico. Deste aspecto, considerou-se a concepção de poleiros, visto o hábito de animais em pousar sobre
determinadas superfícies, praticando além do repouso, demarcação de território, e quando defecam costumam
enriquecer a área com novas espécies de plantas. Animais possuem voo consideravelmente longo, trazem
propágulos de regiões longínquas. (ESPÍNDOLA et al, 2007). A instalação de diversos apiários, com
programas de educação ambiental, proporcionando o manejo recursos passíveis comercialização, como o mel
e flores ornamentais que receberam polinização. Nesse contexto, a apicultura alia-se à preservação e
recuperação das matas e zonas ciliares, contribuindo para a sustentabilidade das pequenas propriedades, sendo
fonte de recursos financeiros e a qualidade de vida. Abelhas melíferas com ferrão e/ou de abelhas nativas
exercem uma atividade mutualista com a mata ciliar, pois polinizam flores, permitindo o fluxo gênico e
aumentando a biodiversidade floral, contribuindo também para a produção de melhores frutos e sementes.
(GARCIA et al, 2008).
Para a contenção e estabilização dos taludes, será realizado um serviço topográfico onde taludes que
possuam declividade superior a 60º reconformados. Após, deverá ser realizado o replantio da vegetação com
gramíneas e forrageiras da região sul do Brasil, escolhidas por sua adaptação ao clima e tipo de solo local.
Posteriormente, serão construídos muros de gabiões, em sua base, para conter qualquer tipo de deslizamento.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A área em questão é afetada de forma negativa pelo deposito dos resíduos, logo a aplicação de técnicas
de recuperação após a desativação destes locais, bem como o monitoramento e manutenção das mesmas é
imprescindível. A técnica apresentada poderia ser eficaz na área, visto em grande parte sua relação custobenefício. Além disso, as técnicas podem trazer retorno financeiro, educacional e cultural à comunidade, bem
como, imagem de zelo ao meio ambiente por parte das entidades e cidadãos envolvidos com os projetos. As
técnicas para recuperação do lixiviado, também não são excessivamente onerosas, visto que são de comum
aplicabilidade em Aterros Sanitários.
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ALTERNATIVA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR
DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
D’AGOSTIN, Andressa1, TONIAZZO, Fabiane2, ANDRADE, Fábio3, STRAPASSÃO, Helena4,
BECEGATO, Valter Antônio5
1 INTRODUÇÃO
O crescimento desordenado da população nos centros urbanos, além de acarretarem em um aumento
do montante do volume dos resíduos sólidos, gera também uma pressão significativa principalmente quanto à
destinação e disposição destes resíduos (ELIS & ZUQUETTE, 2002). Este volume tende a ser reduzido quando
existe conscientização sobre a separação e reaproveitamento dos materiais recicláveis; contudo, no Brasil
apenas 11% dos resíduos produzidos são destinados à reciclagem – número este extremamente pequeno,
quando comparado aos países desenvolvidos: em média, esse valor chega a 55%, podendo ser ainda maior,
como em Borás, na Suécia, onde 99% do resíduo gerado é aproveitado (OLIVEIRA & GONÇALVES, 2015).
Atualmente vêm sendo desenvolvidas técnicas a fim de melhorar a destinação dos resíduos, como por
exemplo em aterros sanitários. Porém, há não muito tempo, as formas mais difundidas da destinação de
resíduos eram os lixões a céu aberto. De acordo com Gonçalves (2014), os lixões são locais de deposição de
resíduos sólidos com pouco ou nenhum controle, que ocupam grandes áreas e acabam modificando a
topografia, características do solo e das águas, principalmente da superficial, devendo assim, durante o
funcionamento do empreendimento e após a sua desativação existir o monitoramento de certos parâmetros em
relação a mecanismos físicos, biológicos e químicos.
Além disso, sabe-se que dentre os problemas provocados por este meio de disposição estão: a
proliferação de vetores de doenças, geração de maus odores e a poluição do solo e das águas subterrânea e
superficial, causada pela infiltração do lixiviado resultante dos processos de decomposição dos resíduos sólidos
urbanos (TRESSOLDI & CONSONI, 1998 apud KORF, 2008), chamado chorume. A Política Nacional dos
Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010) impôs o encerramento dos lixões, acarretando em uma movimentação
tanto em locais a serem fechados, quanto em lixões desativados em relação a sua recuperação, se fazendo
necessária a aplicação de técnicas e processos de recuperação e descontaminação, visto que as problemáticas
podem envolver não apenas a área do empreendimento (área diretamente afetada), mas se estender a áreas de
influência direta e indireta (OLIVEIRA et al., 2016).
O objetivo do presente trabalho foi apresentar medidas para a recuperação de uma área contaminada
por lixão desativado, localizado na área rural do município de Lages/SC, com a finalidade de melhorar a
qualidade ambiental no local no tocante de solo, ar, água, e também benefícios para a população do entorno.
2 METODOLOGIA
A área de estudo está localizada no município de Lages, Santa Catarina, área rural do município,
conhecida por “Chapada”, ao norte da BR 282, distado aproximadamente 12 km do centro urbano, entre as
coordenadas 27º46’15,38” S e 50º15’10,92” O, compreendendo uma área de 48.297m² de responsabilidade do
poder público (Figura 1). O início do uso da área para disposição de resíduos sólidos urbanos começou durante
o ano de 1987 e encerrou-se no ano de 2005. De acordo com a Prefeitura Municipal de Lages foram destinadas
aproximadamente 477.000m³ de resíduos na área entre os 18 anos de operação, sendo que eram depositados
resíduos sólidos provindos de Lages e outros municípios da região serrana de Santa Catarina, correspondente
Bom Retiro, Bom Jardim da Serra, Correia Pinto, Capão Alto, Ituporanga, Painel, Rio Rufino, São José do
Cerrito, Urupema, Urubici e São Joaquim.
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Figura 7: Localização da área do estudo
Fonte: Google Earth adaptado pelos autores (2017).

O trabalho constituiu-se de uma revisão de literatura especializada através de uma pesquisa
exploratória em livros, periódicos e artigos científicos. As técnicas de remediação propostas foram escolhidas
por meio da base lógica indutiva através da pesquisa bibliográfica.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A recuperação da área é imprescindível para que, constatados riscos reais de periculosidade nas etapas
anteriores, se decidam as ações a serem tomadas, principalmente nos casos onde: exista uma fonte de
contaminação; exista uma via pela qual as substancias nocivas podem se propagar; exista uma exposição; as
utilizações atuais estejam ameaçadas (FIEMG, 2011).
Acredita-se que, em se tratando de um lixão que teve suas atividades iniciadas no ano de 1987 e
encerradas apenas em 2005, tenham sido depositados ali resíduos das mais diversas classes de forma irregular,
incluindo os perigosos, que vieram a contaminar o meio através do percolado (possivelmente contendo metais
pesados). Por conseguinte, a área em questão apresenta contaminação do solo e água acarretada pelo
escoamento do chorume, sendo sugeridas medidas para a remediação e recuperação da mesma, tais como:
1) Sistema de drenagem, acumulação e tratamento do líquido percolado: Inicialmente, deve-se realizar
a drenagem de chorume, através da construção de uma linha de drenos em todo o perímetro que contorna as
células. Esse sistema deve ser ligado a um poço de acumulação que encaminhará o efluente para tratamento
através de gravidade. Sugere-se a adoção de tratamento biológico em lagoas facultativas em série, seguidas
por uma lagoa de estabilização. De acordo com Moravia (2007), o tratamento biológico do lixiviado propicia
a degradação da matéria orgânica e de outros compostos de difícil degradação de forma natural, pela ação de
microrganismos, transformando-os em substâncias mais simples (processo conhecido como degradação, que
pode ser realizado na presença ou na ausência de oxigênio). Devido às facilidades operacionais e baixo custo
de implantação e operação, o processo de tratamento biológico é preferencialmente adotado quando comparado
ao tratamento físico-químico. Acredita-se que, após passar por tratamento, o percolado atenda aos parâmetros
impostos pela Resolução CONAMA nº 357/2005, que estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes.
2) Contenção e estabilização: uma proposta para contenção seria a construção de muro de arrimo de
solo-cimento acondicionado em sacos de aniagem ou geossintéticos, dispostos desde a base da célula de lixo.
Esse tipo de obra de contenção adquire estabilidade mesmo após a decomposição dos sacos, pois a composição
de terra com cimento se solidifica criando estruturas sólidas e resistentes. Suas principais vantagens são a
facilidade e rapidez de execução, grande flexibilidade e baixo custo. Recomenda-se a mistura do solo argiloso
com solos granulares (areia ou solos arenosos), em proporções capazes produzir uma composição que atenda
aos requisitos de economia, durabilidade e resistência mecânica. Uma proporção cimento-solo da ordem de

165

I SIMPÓSIO SUL EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
27 e 28 de julho de 2017 – LAGES – SC
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - UDESC

1:10 a 1:15 (em volume) tem sido a prática corrente para a estabilização de todos os solos utilizados na
construção de muros. Deve-se, então, adicionar água em quantidade 1% acima da correspondente à umidade
ótima de compactação Proctor normal. Os sacos são arrumados em camadas posicionadas horizontalmente (de
forma desencontrada, de modo a garantir um maior intertravamento entre eles) e, a seguir, cada camada do
material é compactada, manualmente utilizando-se soquetes, para reduzir o volume de vazios (COUTINHO et
al., 2010). Para prevenir a ação erosiva de ventos e água superficiais, as faces externas do muro podem receber
uma proteção superficial de argamassa de concreto magro.
3) Reconformação e cobertura vegetal: recomenda-se a cobertura de toda a célula de lixo com uma
camada selante composta de argila com espessura de 60 cm, sendo que na parte superior da célula deverá ser
assegurada uma inclinação mínima de 2% para garantir o escoamento das águas superficiais. Sugere-se que
sejam plantadas sobre a superfície reconformada do lixão espécies gramíneas, cuja zona radicular será
suportada por uma única camada de solo/composto orgânico com espessura de 20 cm.
5) Sistema de drenagem/coleta e queima de gases: O principal gás poluente gerado da decomposição
dos resíduos é o metano, altamente poluente, não podendo ser lançado à atmosfera sem tratamento prévio. Para
tanto, uma opção interessante para sua coleta seria a colocação, posterior à perfuração do maciço, de uma
tubulação vertical de concreto, preenchida com pedra brita n° 4, sendo alocado um cano de ferro galvanizado
para queima dos gases.
4 CONCLUSÃO
A solução recomendada apresenta dentre os seus pontos positivos a funcionalidade juntamente à
viabilidade econômica e sua eficiência (custo-benefício), visto que são materiais de fácil aquisição e instalação,
mas que necessitam de adequada manutenção para que se garanta a eficiência dos tratamentos propostos.
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USO DO APTES NA ANCORAGEM DA PRATA EM FILTROS CERÂMICOS
BACTERICIDAS PARA ÁGUA DE CONSUMO
ROSÁRIO Jeane1, MELLER Júlia2, SOUZA Helton3
1 INTRODUÇÃO
O relatório da ONU-Água sobre o acesso à água de consumo e saneamento básico destaca que, apesar
dos avanços da última década, ainda há 748 milhões de pessoas que não consomem água limpa e dentro dos
padrões estabelecidos (UN-WATER, 2014). No Brasil, os índices do Saneamento Básico mostram que, até
2013, somente 82,5% dos brasileiros tinham acesso à água tratada, especialmente os moradores de áreas
urbanas (BRASIL – MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014).
A fabricação de vasos cerâmicos impregnados com prata tem sido utilizada ao redor do mundo como
uma alternativa barata de dispositivos que permitem o acesso à água própria para consumo. Projetos como o
Potters for Peace (LANTAGNE, 2001) conseguiram com sucesso a obtenção de filtros cerâmicos de baixo
custo e de fabricação relativamente acessível. Entretanto, ainda há uma carência por métodos que melhorem a
eficiência, durabilidade e funcionamento destes filtros, especialmente no que se refere a ligação com a prata.
Mesmo os elementos filtrantes industrializados comerciais de ação bactericida estão sujeitos a problemas de
perda da prata, pois as interações químicas envolvidas são relativamente fracas e, durante o próprio processo
de filtração, pode ocorrer o arraste do metal para a água de consumo. Com isto, há pelo menos 3 questões
ambientais graves relacionadas a este cenário: 1) a contaminação da água de consumo pela prata; 2) a perda
da prata pelo elemento filtrante e a consequente perda da sua atividade bactericida; 3) a perda rápida da sua
vida útil, e com isto, a geração de resíduo de difícil reutilização.
De acordo com a Resolução CONAMA nº 357 (BRASIL, 2005) que versa sobre os padrões de
qualidade da água, o teor limítrofe para a concentração de prata presente em água doce para consumo é de 0,01
mg/L. A concentração de prata nas soluções de imersão são normalmente da ordem de 800 mg/L
(OYANEDEL-CRAVER & SMITH, 2008). Entretanto, a quantidade de prata que efetivamente se adsorve na
cerâmica é bem menor, e o que é lixiviado na água normalmente fica bem abaixo dos padrões de tolerância, o
que torna o processo relativamente seguro para consumo (LANTAGNE, 2001). Apesar de não haver consenso
sobre a ação bactericida da prata, estudos como o de Schmidt et al. (2003) indicam que ela pode agir sobre o
O2 como um catalisador oxidativo, produzindo O2- altamente reativo na desativação bacteriana. Desta forma,
considerando-se que a ação bactericida se daria somente ao contato superficial, não há a necessidade de
liberação da prata em solução e o consequente consumo de resíduos de prata. Convém destacar que a prata é
um metal pesado cumulativo, e que pode incorrer em doenças como a Argíria.
A perda da prata e da ação bactericida do meio filtrante impossibilita a sua utilização na
descontaminação da água, o que pode levar a transmissão de doenças como a diarreia. Estima-se que esta
doença cause mais de 500 mil mortes por dia e que esta seja a segunda causa principal de mortes em crianças
até 5 anos (UN-WATER, 2014).
Neste sentido, o objetivo deste trabalho é melhorar a impregnação da prata nos meios filtrantes
cerâmicos, de modo a evitar o seu carreamento pela água durante o processo de filtração. Para isto, foi proposta
a utilização do APTES (3-aminopropiltrietoxisilano) como elemento de ancoragem: ele atua na silanização da
superfície cerâmica por meio das hidroxilas presentes nas arestas dos argilominerais, permitindo a ligação com
a prata através da ponta NH2 presente no APTES (Lv et al., 2009).
2 METODOLOGIA
O elemento filtrante utilizado no estudo consiste de uma vela cerâmica comercial, composta somente
por argila caulinítica e diatomáceas, segundo dados do fabricante (Cerâmica Stefani). Ela permite uma vazão
de filtração de água de cerca de 2 L/h, medida previamente no estudo. Para facilitar as análises posteriores, a
vela foi inicialmente triturada e disposta em pós de 75 m.
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A ancoragem foi realizada sobre os substratos cerâmicos através da dispersão dos pós em solução a
1% de APTES e agitação por 2h. A impregnação da prata foi, por sua vez, realizada por imersão por 24 h em
solução de prata nanocoloidal comercial (marca TNS), diluída a 100 mg/L.
Também foi testada a ordem da sequência entre os tratamentos, para avaliar qual era o que resultava
em uma melhor fixação da prata. O “Teste 0” correspondeu a impregnação do substrato sem prévia ancoragem
com APTES, ou seja, diretamente sobre o pó cerâmico bruto. O “Teste 1” corresponde a amostra de substrato
apenas ancorada com o APTES, sem impregnação com a prata. No “Teste 2”, foi proposta inicialmente a
ligação da prata com o APTES antes da impregnação no substrato. E, finalmente, no “Teste 3”, foi proposta
inicialmente a ligação do APTES no substrato, para posterior impregnação da prata.
Todas as amostras do estudo foram submetidas a análises de FTIR para avaliar a ligação entre a
cerâmica e o ancorador, e deste com a prata.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 traz a imagem dos remanescentes das soluções após a impregnação da cerâmica com a
nanoprata. Apenas através de uma avaliação visual do aspecto das mesmas já se pode notar que aquelas que
foram utilizadas na impregnação de substratos ancorados com APTES apresentaram uma coloração bem mais
clara em comparação à do substrato que foi diretamente imerso na solução de prata (de coloração mais escura).
Isto já é, por si só, uma forte indicação de que a prata (que enegrece a solução) foi mais impregnada nas peças
previamente tratadas com o APTES.

(a)
(b)
Figura 1: (a) solução de nanoprata (amostra “Ag”) e da solução remanescente após “Teste 0” (substrato com
Ag); (b) soluções remanescentes após “Teste 1” (substrato com APTES), “Teste 2” (APTES + Ag, seguido
de impregnação do substrato) e “Teste 3” (Substrato com APTES, seguido de impregnação com Ag).
Além disso, comparando os Testes 1, 2 e 3, pode-se observar que a ligação prévia entre APTES e Ag,
antes da impregnação no substrato, provoca uma melhor captura da prata em comparação a impregnação após
a ancoragem no substrato, como o realizado por Lv et al. (2009). Isto pode ser dado em função do maior
tamanho de molécula do APTES em relação a prata, o que facilita a disponibilidade da mesma em solução
para a adsorção na cerâmica.
A Figura 2, por sua vez, traz o resultado da análise de FTIR realizada sobre as amostras segundo os
diferentes tratamentos. Observam-se diversas modificações em relação ao substrato original, indicando que o
processo causou modificações químicas na estrutura. Pode-se destacar o surgimento de uma nova banda em
1070 cm-1, correspondente a deformações NH em região CO. Este resultado indica que houve incorporação do
APTES e da prata na estrutura da argila.
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Figura 2: Espectros de FTIR das amostras do estudo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O atual trabalho avaliou a modificação superficial de filtros cerâmicos com APTES para melhor
impregnação da prata e, consequentemente, um melhor desempenho e tempo de vida do elemento filtrante.
Como principais conclusões, observou-se que o tratamento com APTES melhorou a captura da prata pela
cerâmica, e que a ancoragem da prata com APTES antes da impregnação na cerâmica correspondeu ao melhor
tratamento. A sequência do trabalho visa realizar análises de absorção atômica nas soluções da impregnação
para mensurar a quantidade de prata adsorvida em cada tratamento. Além disso, também serão aplicados os
tratamentos no elemento filtrante inteiro, e avaliada a sua atividade bactericida.
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