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DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DO CORANTE RODAMINA B
UTILIZANDO CUAL2O4, ZNAL2O4, NIFE2O4 E ZNFE2O4
| ID 13481 |
1Jandira Leichtweis, 2Siara Silvestri, 3Elvis Carissimi
1Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: jandytweis@hotmail.com; 2 Universidade Federal de Santa
Maria, e-mail: siarasilvestri@gmail.com; 3 Universidade Federal de Santa Maria, e-mail: ecarissimi@gmail.com

| RESUMO |
A constante descarga de águas residuais contendo corantes sintéticos vem causando preocupações
com o meio ambiente e com a vida aquática. Essas águas residuais, que normalmente são geradas em
grandes volumes, causam desequilíbrio nos ecossistemas devido às suas complexas estruturas
moleculares, elevada toxicidade, absorção e reflexão da luz do sol, interferindo no crescimento de
espécies aquáticas e inibindo a fotossíntese. O corante rodamina B (RhB) é comumente usado em
indústrias de papel, tinta, beneficiamento de pedras preciosas e impressão têxtil. O RhB é altamente
tóxico para os organismos vivos e pode causar efeitos indesejáveis a longo prazo quando descartado
de maneira inadequada. Como um poluente solúvel em água, o RhB se espalha rapidamente
intensificando os danos causados ao meio ambiente. A liberação de águas residuais industriais no
ecossistema é uma potencial fonte de poluição, eutrofização e perturbações na vida aquática. Para o
descarte adequado de efluentes contaminados, é fundamental que eles atendam os padrões das
legislações ambientais. Métodos físicos (por exemplo, adsorção), biológicos (biodegradação) e
químicos (como por exemplo, cloração, ozonização ou processos oxidativos avançados) são
comumente usados para remoção ou degradação de corantes de águas residuais. Entretanto, ainda é
necessário o desenvolvimento de uma técnica de tratamento eficiente, de fácil operação e de baixo
custo.
Entre os novos métodos de oxidação, a fotocatálise é uma tecnologia destrutiva de poluentes
emergentes, que pode levar à mineralização total de muitos poluentes orgânicos. Óxidos de alumínio
têm sido bastante utilizados como um potencial fotocatalisador na degradação de corantes orgânicos
tóxicos. Entre eles, pode-se destacar o espinélio aluminato de cobre (CuAl2O4), com um intervalo de
energia de banda – band gap baixo (± 1,77 eV). O espinélio aluminato de zinco (ZnAl2O4) também é
considerado um fotocatalisador promissor para a degradação de corantes, devido a sua estabilidade
térmica e química. Além dos óxidos de alumínio, os óxidos a base de ferro também vêm sendo
amplamente investigados na fotocatálise. Dentre estes, se destacam o NiFe2O4 e ZnFe2O4 devido a
seus baixos valores de band gap, sua estabilidade química e propriedades magnéticas. Dessa forma,
o objetivo desse trabalho foi utilizar os espinélios de alumínio e de ferro para investigar a redução
da cor do corante RhB. Os óxidos de alumínio (CuAl2O4 e ZnAl2O4) e os óxidos de ferro (NiFe2O4 e
ZnFe2O4) foram sintetizados. Para verificar se os materiais sintetizados formaram os espinélios
desejados, foi realizada a Difração de Raios-X (DRX). A atividade catalítica foi avaliada pela
degradação do corante RhB através da fotocatálise utilizando os espinélios sintetizados como
catalisadores para fins de comparação.
Os resultados de DRX demonstraram que tanto os óxidos de alumínio quanto os óxidos de ferro
foram sintetizados de forma correta, se adequando com resultados de DRX já descritos
anteriormente na literatura e com as fichas cristalográficas-padrão.
A fotocatálise demonstrou que os óxidos de alumínio demonstraram maior eficiência em
comparação aos óxidos de ferro. Ambos os óxidos de alumínio (CuAl2O4 e ZnAl2O4) apresentaram
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alto desempenho fotocatalítico alcançando uma remoção da cor da RhB de 75,92 e 51,08% para
ZnAl2O4 e CuAl2O4 respectivamente, em apenas 10 minutos, chegando a 100% em 30 min de
fotocatálise. Os óxidos de ferro tiveram um desempenho fotocatalítico um pouco menor e mais lento
e após 60 minutos de reação, atingiu-se aproximadamente 81 e 83% de remoção da cor da RhB
utilizando NiFe2O4 e ZnFe2O4. A maior atividade fotocatalítica dos óxidos de alumínio pode estar
atrelada ao fato de que os óxidos de alumínio possuem efeitos energéticos sinérgicos,
proporcionando uma banda de condução eficiente devido às suas ligações químicas. Além disso, a
maior atividade fotocatalítica encontrada para os óxidos de alumínio em comparação aos óxidos de
ferro, pode estar relacionada as propriedades dos poros, como área superficial específica, volume e
tamanho dos poros, responsável por fornecer locais mais ativos.
Palavras-chave: Poluente aquoso; óxidos de alumínio; óxidos de ferro.

| INTRODUÇÃO |
A poluição da água é um problema muito sério em todo o mundo e um dos causadores dessa
poluição são os corantes. Os corantes são um tipo de molécula orgânicas amplamente utilizadas em
algumas indústrias, como farmacêutica, têxtil, tinta e plástico. Anualmente muitas toneladas de
corantes são utilizadas e destas, muitas são liberas nos efluentes (HEGAZEY et al., 2019). Os corantes
são compostos orgânicos que apresentam uma estrutura molecular aromática muito complexa
podendo trazer cor brilhante e firme a outras substâncias e ainda, os tornam mais estáveis e mais
difíceis de degradar (FARAG; YAHIA, 2010). Dentre os corantes, pode-se destacar a RhB que é um
corante altamente solúvel em água (GUO et al., 2020). A RhB é um corante muito utilizado em
indústrias de papel, tinta, beneficiamento de pedras preciosas e impressão têxtil. Foi comprovado
clinicamente que leva a sarcoma transmitido por tecidos, problemas reprodutivos e de
neurotoxicidade em humanos (KUMAR et al., 2019). A Figura 1 mostra a estrutura molecular do
corante RhB.
Devido aos problemas causados pelos efluentes contendo RhB, diversas pesquisas recentes
vêm sendo realizadas por diversos grupos para resolver esse problema, dentre os estudos pode-se
destacar: Desempenho aprimorado de fotodegradação da RhB com g-C3N4 modificado por nanotubos
de carbono (LIU et al., 2020); Síntese de carbonização hidrotérmica do biocarvão de escória de
mandioca com excelente desempenho de adsorção para RhB (WU et al., 2020); Síntese de polímero
molecularmente impresso à base de quitosana para extração em fase sólida em pipeta de RhB a partir
de amostras de pó de pimentão (BAGHERI; GHAEDI, 2019); Nanocompósito bimetálico Sr/Ce/carvão
ativado altamente eficiente para degradação fotoinduzida da rodamina B (SHARMA et al., 2019);
Nanopartículas de núcleo/casca: síntese, investigação do potencial antimicrobiano e degradação
fotocatalítica da RhB (SHANMUGANATHAN et al., 2020).
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Os óxidos de alumínio têm gerado interesse em aplicações fotocatalíticas devido as suas
propriedades ópticas e estabilidade química e térmica (AKIKA et al., 2018). Entre os óxidos de
alumínio, pode-se destacar o CuAl2O4 por absorver grande parte do espectro solar, além de baixo
custo, ser quimicamente estável, possuir baixo valor de band gap (± 1,77 eV) e, ser inofensivo ao
meio ambiente (GHERBI; TRARI; NASRALLAH, 2013; YANYAN et al., 2007). Ainda, o ZnAl2O4 é muito
utilizado por conter alta estabilidade térmica e química, baixa acidez superficial, alta resistência
mecânica, band gap ± 3,8 eV, comportamento hidrofóbico e estrutura porosa (TIAN et al., 2020;
BATTISTON et al., 2014). Além dos óxidos de alumínio, os óxidos de ferro também vêm sendo
amplamente estudados para reações fotocatalíticas, em virtude de sua forte reciclabilidade
magnética, atividade na faixa espectral da luz visível, baixo custo, não toxicidade e respeito pelo meio
ambiente (WANG et al., 2020). Dentre os óxidos de ferro promissores para a fotocatálise está o
NiFe2O4 devido à excelente estabilidade química, forte propriedade magnética permitindo sua fácil
remoção do efluente, custo-benefício, baixo valor de band gap (± 2,19 eV) e capacidade excepcional
para utilização na faixa espectral da luz visível (BABU et al., 2020) e o ZnFe2O4 em virtude do baixo
valor de band gap (± 1,90 eV), fácil reciclagem, e extraordinária estabilidade fotoquímica (GUO et al.,
2019). Diante desse relato, o objetivo desse trabalho foi investigar e comparar a degradação
fotocatalíca do corante RhB utilizando os óxidos compostos de alumínio (CuAl2O4 e ZnAl2O4) e os
óxidos compostos de ferro (NiFe2O4 e ZnFe2O4).

Figura 1: Estrutura molecular da rodamina B
Fonte: (FARAG; YAHIA, 2010)

| MATERIAIS E MÉTODOS |
O aluminato de cobre (CuAl2O4) foi obtido através da mistura de soluções de nitrato de
alumínio (Al(NO3)3.9H2O) e nitrato de cobre (Cu(NO3)2.3H2O). Quantidades estequiométricas de
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nitratos metálicos (razão molar Cu: Al = 1:2) foram utilizadas. Para a preparação do aluminato de
cobre (CuAl2O4), soluções aquosas de nitrato de alumínio (15 g em 30 mL de água destilada) e nitrato
de cobre (4,82 g em 8 mL de água destilada) foram adicionadas a uma solução aquosa de ácido acético
(5% v / v - 80 mL) e sonicada a 30 °C por 30 min. Na sequência, foram adicionados lentamente 20
mL de solução aquosa de amônia (50% v / v) sob agitação magnética constante. O precipitado
formado foi centrifugado, seco à temperatura ambiente e calcinado à 650 °C por 4 h, com taxa de
aquecimento de 5º C/min.
O espinélio de ZnAl2O4 foi sintetizado por co-precipitação utilizando amônia como agente
precipitante, seguido de tratamento térmico a 650 ºC. Dessa forma, nitrato de alumínio e nitrato de
zinco foram utilizados como fontes de alumínio e zinco, respectivamente. A solução aquosa de nitrato
de zinco (11,88 g em 20 mL) foi adicionada à solução aquosa de nitrato de alumínio (30 g em 30 mL).
Em seguida, 10 mL de solução aquosa de amônia (50% v/v) foi adicionada à solução resultante.
O espinélio de NiFe2O4 foi produzido pelo método hidrotérmico em que foi adicionado sulfato
de níquel (II) hexahidratado NiSO4.6H2O (1,314 g, 0,005mol), cloreto de ferro (III) hexahidratado
FeCl3.6H2O (2,703g, 0,01mol) e hidróxido de sódio (1,600g, 0,04mol), foram separadamente
misturados em 15,0 mL de água. As soluções de sulfato de níquel (II) e cloreto de ferro (III) foram
misturadas e mantidas sob agitação. A solução de hidróxido de sódio previamente preparada (15
mL) foi então adicionada, gota a gota, com agitação contínua. A solução final foi transferida para uma
autoclave de teflon, selada e mantida a 180 °C por 20h. Após o resfriamento, o material foi lavado
repetidamente para remover os eletrólitos, até pH 7. Por fim, o compósito magnético de NiFe2O4 foi
seco a 100 °C por 6 h em estufa convencional.
O ZnFe2O4 foi preparado pelo mesmo procedimento de preparo descrito acimo para o NiFe2O4,
na qual nitrato de zinco e nitrato de ferro foram utilizados como fontes de zinco e ferro,
respectivamente. Em um procedimento sintético típico, quantidades estequiométricas de nitratos de
Zn e Fe (razão molar Zn: Fe = 1: 2) foram usadas para preparar o espinélio.
Os materiais resultantes da síntese foram caracterizados por Difração de Raios-X (DRX)
(difratômetro Rigaku Miniflex 300) utilizando radiação Cu-Kα a 30 kV e 10 mA, com passo (2θ) de
0,03º e um tempo de contagem de 0,3 s por passo.
A degradação fotocatalítica do corante RhB pelos óxidos sintetizados foi realizada em um
reator fotocatalítico sob luz UV-visível de uma lâmpada de vapor de Hg (FLC-E40, 125 W, faixa
espectral 395-580 nm). O pH da solução de RhB com concentração de 20 mg L-1 foi ajustado para 3,0
com auxílio de uma solução de H2SO4 (4 M). Em seguida, 0,1 g dos catalisadores foram dispersos em
200 mL de solução e a lâmpada foi acesa. A solução se manteve em constante agitação magnética
para garantir uma boa homogeneização. Durante a reação, alíquotas foram retiradas e centrifugadas.
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A redução de cor das soluções durante os experimentos foi medida com um espectrômetro UV-visível
(UV-2600 Plus, Shimadzu), através da avaliação da redução da banda de absorbância no
comprimento de onda máximo (λmax = 554 nm). O esquema do sistema fotocatalítico é mostrado na
Figura 2.

Figura 2: Esquema do sistema fotocatalítico

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Com a finalidade de verificar se os materiais obtidos formaram os espinélios desejados, foi
realizado o DRX que pode ser observado nas Figuras 3 e 4. Na Figura 3 é possível observar o DRX dos
óxidos compostos de alumínio. Para o CuAl2O4 os padrões de difração representam cúbicos (cartão
JCPDS nº 071-0966) com picos 2𝜃 em 32,08 º; 37,89 º; 45,09 º; 56,79 º; 60,98 º e 66,19 º. O padrão
para ZnAl2O4 indica a formação de estrutura de espinélio cúbico centrado na face (cartão JCPDS nº
05-0669). Os picos em 2𝜃 de 31,82º; 37,75º; 44,7º; 55,96º; 59,3º; e 66,3º correspondem aos planos
de difração (220), (311), (400), (422), (511) e (440), respectivamente. Resultados semelhantes aos
encontrados para o DRX dos óxidos compostos de alumínio foram observados por (VIEIRA et al.
2019).
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Figura 3: DRX dos óxidos de alumínio e suas respectivas cartas-padrão

A Figura 4 mostra os padrões de DRX dos óxidos compostos de ferro. Para o ZnFe2O4 possui
seis picos de difração distintos que podem ser indexados às fases cristalinas da estrutura de espinélio
do ZnFe2O4 (cartão JCPDS nº 01-070-6393), e seus picos de difração a 2θ de 30,1°; 35,9°; 43,4°; 53,9°;
57,3° e 63,4° são atribuídos aos planos (220), (311), (400), (422), (511) e (440) do ZnFe2O4 (WANG
et al., 2019). Para o NiFe2O4 pode-se observar os valores 2θ de 18,22°; 30,25°; 35,97°; 37,21°; 43,62°;
53,98°; 57,52°e 62,99° podem ser indexados para os planos cristalinos de NiFe2O4 (111), (220),
(311), (222), (400), (422), (511) e (400) (cartão JCPDS nº 01-071-3850) (GUO; WANG, 2019). De
acordo com a análise difração de raios-X (tanto dos óxidos compostos de alumínio quanto para os
óxidos compostos de ferro) a síntese dos materiais foi realizada com sucesso de forma a obter os
espinélios desejados.
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Figura 4: DRX dos óxidos de ferro e suas respectivas cartas-padrão

A Figura 5 mostra a degradação do corante RhB utilizando os óxidos compostos de alumínio.
Ambos (CuAl2O4 e ZnAl2O4) demonstraram elevadas remoções da cor do corante (100% de remoção
da cor) em apenas 30 minutos. Já para os óxidos de ferro (ver Figura 6), a remoção foi menor e mais
lenta. Após 60 minutos de reação, atingiu-se aproximadamente 81 e 83% de remoção da cor do
corante RhB utilizando NiFe2O4 e ZnFe2O4, respectivamente. Estudos anteriores revelam que os
óxidos de alumínio possuem efeitos energéticos sinérgicos, proporcionando uma banda de condução
eficiente devido às suas ligações químicas (VIEIRA et al. 2019). Além disso, a maior atividade
fotocatalíca encontrada para os óxidos de alumínio em comparação aos óxidos de ferro, pode estar
relacionada as propriedades dos poros, como área superficial específica, volume e tamanho dos
poros, responsável por fornecer locais mais ativos.
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Figura 5: Degradação do corante RhB através da fotocatálise utilizando óxidos de alumínio (CuAl2O4 e
ZnAl2O4)

Figura 6: Degradação do corante RhB através da fotocatálise utilizando óxidos de ferro (NiFe2O4 e ZnFe2O4)
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Tabela 1: Área superficial específica, parâmetros de poros e energia de band gap dos
diferentes espinélios.
CuAl2O4

ZnAl2O4

NiFe2O4

ZnFe2O4

Área superficial
específica
Volume total poros
Tamanho médio poros
Energia band gap

72,53 m2 g-1

103,10 m2 g-1

27,52 m2 g-1

60,68 m2 g-1

0,251 cm³ g-1
9,05 nm
1,77 eV

0,274 cm³ g-1
14,2 nm
3,80 eV

5,11 nm
2,19 eV

25 nm
1,90 eV

Referências

(VIEIRA et al. 2019)

(STRINGHINI et al., 2014)

(REN et al., 2012)

(TABARI; SINGH;
JAMALI, 2017)

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Ambos os óxidos de alumínio (CuAl2O4 e ZnAl2O4) apresentaram alto desempenho
fotocatalítico alcançando uma remoção da cor do corante RhB de 75,92 e 51,08% para ZnAl2O4 e
CuAl2O4 respectivamente, em apenas 10 minutos, chegando a 100% em 30 min de fotocatálise. Os
óxidos de ferro tiveram um desempenho fotocatalítico um pouco menor e mais lento e após 60
minutos de reação, atingiu-se aproximadamente 81 e 83% de remoção da cor do corante RhB
utilizando NiFe2O4 e ZnFe2O4. A maior atividade fotocatalítica dos óxidos de alumínio pode estar
atrelada ao fato de que os óxidos de alumínio possuem efeitos energéticos sinérgicos,
proporcionando uma banda de condução eficiente devido às suas ligações química. Além disso, a
maior atividade fotocatalíca encontrada para os óxidos de alumínio em comparação aos óxidos de
ferro, pode estar relacionada as propriedades dos poros, como área superficial específica, volume e
tamanho dos poros, responsável por fornecer locais mais ativos, mesmo com um valor de energia de
band gap superior.
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| RESUMO |
Nesse trabalho foram realizadas simulações numéricas do escoamento atmosférico com o principal
objetivo de avaliar os efeitos de vizinhança em edifícios altos. Os modelos computacionais foram
desenvolvidos mediante o uso do método RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes), sendo o
fechamento da turbulência tratado por um modelo do tipo k-ε. Foram simulados dois cenários de
posicionamento de edifícios: o cenário-1 consistiu na configuração isolada de um edifício padrão e o
cenário-2 foi composto pelo edifício padrão com uma vizinhança selecionada. Ambos os cenários
foram analisados para ângulos de incidência de ventos de zero, 45 e 90 graus. Os resultados
numéricos foram obtidos em termos de coeficientes de pressão e força, os quais permitiram a
determinação de fatores de vizinhança. As simulações mostraram que a vizinhança influencia de
forma significativa a atuação do vento sobre as fachadas do edifício padrão, ora amplificando o
carregamento (no caso de ventos incidentes a zero e 90 graus), ora atenuando as forças atuantes (no
caso de ventos incidentes a zero e 45 graus). Os resultados numéricos foram comparados com dados
experimentais e mostraram ordens de grandeza semelhantes, sugerindo que as simulações
descrevem adequadamente o comportamento físico da ação dos ventos.
Palavras-chave: Escoamento atmosférico, simulação numérica de edifícios altos, efeitos de
vizinhança.

| ABSTRACT |
In this work numerical simulations of atmospheric flow were performed with the main objective of
evaluating the neighborhood effects around tall buildings. The computational models were
developed using the RANS method (Reynolds Averaged Navier-Stokes) with the turbulent closure
treated by a standard k-ε model. Two building scenarios were simulated: scenario-1 consisted of an
isolated standard building and scenario-2 was composed of the standard building with a selected
neighborhood. Both scenarios were analyzed for wind incidence angles of zero, 45 and 90 degrees.
The numerical results were obtained in terms of pressure and force coefficients, which allowed the
determination of neighborhood factors. The simulations showed that the neighbor buildings
significantly influence the wind distribution on the faces of the standard building, sometimes
amplifying the load (in the case of incident winds at zero and 90 degrees), sometimes attenuating
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the load (in the case of 45 degrees winds). The numerical results were compared with experimental
data and showed similar orders of magnitude, suggesting that the simulations adequately describe
the physical behavior of the wind action.
Keywords: Atmospheric flow, numerical simulation of tall buildings, neighborhood effects.

| INTRODUÇÃO |
A massiva urbanização decorrente do êxodo rural em todo o planeta resulta cada vez mais na
verticalização urbana. Grandes centros urbanos acumulam recursos, o que incentiva o
desenvolvimento do mercado imobiliário, favorecendo a empreitada de edificações cada vez mais
esbeltas em uma configuração cada vez mais densa (Brito et al., 2018). A densidade e o
posicionamento das edificações exercem fortes influências nas características do escoamento
atmosférico na região dessas estruturas. Grandes modificações na distribuição do escoamento
atmosférico, e consequente ação do vento sobre as estruturas, são observadas desde a década de
1930. Blessman (1985) relatou que o edifício Empire State nos Estados Unidos apresentaria o dobro
de carregamento a torção na existência de uma vizinhança de edifícios prismáticos posicionados a
montante. Foi demonstrado, mediante ensaios de laboratório, que a densidade e posicionamento de
obstáculos a montante impactariam na concepção estrutural da edificação e também modificariam a
distribuição do escoamento atmosférico nas redondezas.
No Brasil, a discussão sobre as implicações da ação do escoamento atmosférico sobre
edificações é tratada na norma NBR 6123 (ABNT, 1988), com o objetivo de fixar condições mínimas
exigíveis na análise das forças resultantes das ações estáticas ou dinâmicas do vento que atuam em
edificações consideradas padrões. O conceito de efeito de vizinhança é abordado pela norma e
definido pela comparação de coeficientes aerodinâmicos (por exemplo, coeficientes de pressão e de
força), obtidos com a configuração de edifícios isolados e na presença de edifícios vizinhos (Luiza et
al., 2019). O coeficiente de vizinhança é maior que a unidade no caso em que a vizinhança amplifica
a força do vento sobre as estruturas e menor que a unidade se a vizinhança atenua as forças
resultantes do escoamento atmosférico.
Além do uso da norma, os impactos da ação do escoamento atmosférico sobre edifícios podem
ser estudados mediante uso de técnicas experimentais ou numéricas. Os estudos experimentais são
baseados em modelos reduzidos de laboratório, fazendo uso de túneis de vento e equipamentos de
medição de velocidade do escoamento, força e pressão (Zhang e Li, 2017). Os estudos numéricos são
desenvolvidos em computadores, onde as equações de conservação das quantidades de interesse são
resolvidas mediante uso de métodos numéricos (Bowen, 2015). De uma forma geral, a abordagem
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experimental tende a ser relativamente onerosa, uma vez que demanda uma infraestrutura complexa
para o desenvolvimento físico do modelo em escala. Além disso, os experimentos também podem
demandar equipamentos de medição sofisticados, tais como o PIV (Velocimetria por Imagem de
Partículas) ou LDA (Anemômetro por Efeito Doppler) (Hui et al., 2013). Por esse motivo, e
considerando o estágio atual da evolução dos computadores, a abordagem numérica tem sido
largamente utilizada nos últimos anos.
Zhang e Gu (2008) realizaram simulações numéricas do comportamento aerodinâmico sobre
um edifício padrão CAARC (Wardlaw e Moss, 1970) e sua vizinhança, mediante uso da metodologia
RANS (Reynolds Average Navier-Stokes) com modelo de turbulência k–ε. Essa abordagem permitiu a
obtenção de valores médios de velocidade do escoamento, coeficientes de forças e pressão sobre a
estrutura do edifício padrão. Os resultados foram comparados com dados experimentais e ambos
demonstraram que o coeficiente de vizinhança variou significativamente, amplificando ou
atenuando a distribuição das forças sobre o edifício, dependendo do ângulo de incidência dos ventos
médios. Tamura (2008), Dagnew et al. (2010) e Elshaer et al. (2016) realizaram simulações mediante
uso da metodologia LES (Large Eddy Simulation), utilizando o edifício padrão de forma isolada e em
uma configuração de vizinhança com alta densidade. Foram obtidos valores para distribuição da
pressão aerodinâmica ao redor dos edifícios e também avaliada a influência do posicionamento dos
edifícios na distribuição do escoamento atmosférico, em termos das velocidades médias e das
caraterísticas da turbulência. Foram realizados procedimentos de validação dos modelos numéricos,
obtendo níveis satisfatórios de concordância entre os resultados obtidos nas simulações com dados
medidos experimentalmente. Os três trabalhos citados concluíram que as simulações numéricas se
apresentam como uma alternativa interessante e viável para diversas aplicações da engenharia de
vento.
No presente trabalho foram desenvolvidas simulações numéricas do escoamento ao redor de
um edifício padrão CAARC, posicionado isoladamente e com uma configuração de vizinhança, para
três ângulos de incidência de vento. As simulações foram realizadas mediante uso da metodologia
RANS, com um modelo de turbulência k–ε. As condições de contorno e as configurações geométricas,
de ambos os cenários isolado e com vizinhança, foram baseados no trabalho experimental de
Fontoura (2014). Os resultados numéricos foram obtidos em termos de distribuição do coeficiente
de pressão nas quatro faces do edifício padrão e coeficientes de força nas direções longitudinal e
transversal ao edifício padrão. O fator de vizinhança foi obtido para cada cenário, de modo a permitir
uma avaliação da influência da vizinhança selecionada como função da direção predominante do
vento. Os resultados numéricos foram comparados com os dados medidos em túnel de vento por
Fontoura (2014).
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| FORMULAÇÃO MATEMÁTICA |
O ponto de partida para a simulação numérica é a definição das variáveis envolvidas no
problema e a descrição das leis matemáticas que governam o movimento do fluido. Neste trabalho,
as variáveis envolvidas no movimento do fluido são a pressão média e as componentes médias do
vetor velocidade, e as propriedades físicas relevantes são a massa específica e a viscosidade do fluido.
A evolução do escoamento é descrita pelas equações de conservação de massa e conservação
de quantidade de movimento. As hipóteses simplificadoras adotadas são de fluido Newtoniano e
incompressível, escoando em regime permanente. Aplicando a decomposição de Reynolds e
extraindo a média temporal das equações de conservação de massa e de quantidade de movimento,
obtêm-se as chamadas equações médias de Navier-Stokes (RANS). Esse processo resulta nos
tensores de Reynolds que aparecem abertos e precisam ser modelados (Pope, 2000). Adotou-se a
abordagem da viscosidade turbulenta para modelagem dos tensores de Reynolds (Lesieur, 1990), de
modo que as equações finais em coordenadas cartesianas e em notação indicial, com i e j=1,2,3,
escrevem-se,
𝜕𝑢
=0,
𝜕𝑥

𝜕𝜌𝑢 𝑢
𝜕𝑝̅
𝜕
𝜕𝑢 𝜕𝑢
(𝜇 + 𝜇 )
=−
+
+
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥

(1)

+ 𝜌𝑔 ,

(2)

onde ui e uj são as componentes do vetor velocidade, p é a pressão,  é a viscosidade molecular,
g é a aceleração da gravidade e T é a viscosidade turbulenta.
No presente trabalho foi adotado o modelo k-ε (Launder e Spalding, 1974), que calcula a
viscosidade turbulenta com base em escalas características de velocidade e comprimento do
escoamento, da seguinte maneira:
𝜇 =𝐶 𝜌

𝑘
,
𝜀

(3)
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onde k é a energia cinética turbulenta (escala característica de velocidade), ε é a taxa de
dissipação da energia cinética turbulenta (escala característica de comprimento) e Cμ=0,09 é uma
constante empírica. Duas equações de transporte são resolvidas, uma para k e outra para ε, as quais
são escritas, respectivamente, da seguinte maneira:

𝜕𝜌𝑘 𝜕𝜌𝑢 𝑘
𝜕
+
= 𝑃 − 𝜌𝜀 +
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥

𝜇+

𝜕𝜌𝜀 𝜕𝜌𝑢 𝜀
𝜀
𝜀
𝜕
+
=𝐶
𝑃−𝐶 𝜌 +
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝑘
𝑘 𝜕𝑥

𝜇
𝜎

𝜕𝑘
,
𝜕𝑥

𝜇+

𝜇
𝜎

(4)

𝜕𝜀
𝜕𝑥

,

(5)

onde P é o termo de produção dado por:

𝑃=𝜇

𝜕𝑢 𝜕𝑢
+
𝜕𝑥
𝜕𝑥

𝜕𝑢 2 𝜕𝑢
−
𝜕𝑥
3 𝜕𝑥

2
𝜕𝑢
− 𝜌𝑘
3
𝜕𝑥

,

(6)

sendo Cε1=1,44, Cε2=1,92, σk=1,0 e σε=1,3 as outras constantes empíricas do modelo. As
equações (1), (2), (4) e (5) são resolvidas simultaneamente para obtenção dos campos médios de
velocidade e pressão em regime permanente.
Foi utilizado o método dos volumes finitos para a resolução numérica das equações (Patankar,
1980). O domínio espacial foi discretizado através do uso de malhas com espaçamento uniforme,
utilizando-se de esquemas de resolução upwind de segunda ordem. O acoplamento pressãovelocidade foi resolvido usando-se o método SIMPLE.
Coeficientes aerodinâmicos
A solução do escoamento fornece os campos de pressão e velocidade médias e os valores de
energia cinética turbulenta no domínio computacional. Com base nesses valores foi possível calcular
os coeficientes aerodinâmicos de interesse prático para esse trabalho, sendo o primeiro deles o
coeficiente de pressão que pode ser escrito como:
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𝐶 =

𝑝− 𝑝
1
2 𝜌𝑉

,

(7)

onde Cp é o coeficiente de pressão, p é o valor local da pressão, p0 é uma pressão de referência
adotada como sendo a pressão atmosférica e 𝑉 é uma velocidade de referência, adotada como sendo
igual a velocidade do vento usada na entrada do domínio de cálculo.
O coeficiente de força é um parâmetro adimensional que correlaciona a força resultante na
direção de um eixo pré-definido com a força resultante da pressão dinâmica, exercida pelo vento
sobre uma superfície com área de sombra ortogonal ao eixo de direção a força resultante. O
coeficiente de força pode ser escrito para direção longitudinal ou transversal do edifício em estudo,
sendo escrito da seguinte maneira:

𝐶 =

𝐹
1
2 𝜌𝑉 𝐴

,

(8)

onde Cf é o coeficiente de força, F é a força resultante que atua sobre o edifício na direção
longitudinal (Fx) ou transversal (Fy) e As é a área de sombra da estrutura na direção analisada.
Com base nos dois coeficientes aerodinâmicos descritos é possível calcular o fator de vizinhança,
mediante a comparação do coeficiente obtido para o edifício isolado em relação ao coeficiente do
edifício com vizinhança. O fator de vizinhança é dado por:

𝐹𝑉 =

𝐶𝑝
𝐶𝑝

,

𝐹𝑉 =

𝐶𝑓
𝐶𝑓

,

(9)

onde FVp é o fator de vizinhança que fornece a comparação do coeficiente de pressão do edifício
isolado, Cpi, em relação ao edifício com vizinhança, CpV, e FVF é o fator de vizinhança que fornece a
comparação do coeficiente de força para o edifício isolado, Cfi, em relação ao edifício com vizinhança,
CfV. Em ambos os casos, o fator de vizinhança maior que a unidade indica um aumento da atuação do
vento, enquanto um fator de vizinhança menor que a unidade indica uma atenuação da ação do vento
sobre a estrutura analisada.
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Cenários das Simulações
Os cenários escolhidos para as simulações foram baseados no estudo experimental em túnel
de vento de Fontoura (2014). Este trabalho fez uso de um edifício padrão CAARC que consiste em
um bloco de 45,75 m de comprimento, 30,48 m de largura e 182,88 m de altura. Na construção do
modelo foi adotada escala geométrica de 1:406, resultando em um edifício padrão com dimensões
de 0,0750 m x 0,1127 m x 0,4504 m. O edifício padrão e as vizinhanças foram posicionados na câmara
de medição do túnel de vento em um gabarito, de modo que o edifício a se estudar estivesse no centro
do gabarito. As simulações numéricas foram realizadas para o edifício padrão isolado e para a
configuração de vizinhança selecionada. A figura 1(a) ilustra o gabarito de posicionamento dos
edifícios com a vizinhança selecionada. O edifício padrão está no centro do gabarito em cor cinza
escuro e a vizinhança ao redor em cinza claro. A figura 1(b) mostra as dimensões em modelo da seção
transversal do edifício padrão com as respectivas nomenclaturas das fachadas.

(a)

vento 0o

y

vento 45o

x

vento

90o

(b)
fachada 3

fachada 2

0,075 m

fachada 4
0,1127 m
fachada 1

Figura 1: (a) Gabarito de posicionamento do edifício padrão modelo e da vizinhança selecionada para os dois
cenários de simulação, (b) Nomenclatura das fachadas referentes ao edifício modelo analisado
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As simulações foram realizadas para direções do vento de 0, 45 e 90 graus. O cenário-1 simulou
o edifício padrão isolado e o cenário-2 simulou o edifício padrão com a vizinhança ilustrada na figura
1(a), sendo que os edifícios da vizinhança possuem dimensões idênticas ao edifício padrão. A
nomenclatura das fachadas do edifício padrão é mostrada na figura 1(b), onde nota-se que a fachada
2 é normal ao vento de zero grau e a fachada 1 é perpendicular a direção de vento de 90 graus.

| RESULTADOS E DISCUSSÕES |
Todas as simulações foram realizadas adotando velocidade do vento de 40,9 m/s,
uniformemente distribuída na entrada do domínio computacional. A massa específica do ar foi
considerada constante e igual a 1,20 kg/m3. A intensidade de turbulência na entrada foi de 10% e o
comprimento característico da turbulência de 0,2 m. O domínio computacional representou um
trecho do túnel de vento, consistindo em um retângulo de 5,00 m de comprimento, 1,30 m de largura
e 0,90 m de altura. O número de Reynolds calculado com base na largura do túnel de vento resultou
em 2,6 x 106. Esses valores usados nas condições de contorno e configuração geométrica foram
idênticos aos utilizados por Fontoura (2014) e adotados para ambos os cenários de simulação.
Cenário-1: edifício padrão isolado
As malhas computacionais usadas nas simulações do cenário-1 foram baseadas na geometria
do túnel de vento descrito por Fontoura (2014), com dimensões de 5,00 m x 1,30 m x 0,90 m
(comprimento x largura x altura). Foram usadas malhas uniformes, compostas por volumes de
controle de 50 mm x 40 mm x 40 mm. A figura 2 ilustra a malha computacional usada no cenário-1,
mostrando os contornos (entrada, saída, paredes laterais, piso e edifício padrão) e de forma
ilustrativa a dimensão dos volumes de controle no piso. O escoamento acontece na direção positiva
do eixo cartesiano x e o edifício foi posicionado a 2 m da entrada do domínio. Nas laterais foram
adotadas paredes sem rugosidade com condição de não deslizamento. O piso e o edifício também são
representados por paredes sem rugosidade e na saída foi adotada condição de pressão atmosférica.
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Figura 2: Domínio computacional usado para o caso do edifício modelo isolado, mostrando os contornos e de
forma ilustrativa a dimensão das faces dos volumes de controle no piso

Cabe observar que a figura 2 ilustra a malha usada para o caso de vento a zero grau de
incidência. Para as simulações com os ângulos de incidência de vento de 45 e 90 graus foram
construídas outras duas malhas com dimensões semelhantes, de modo que o edifício modelo sofreu
uma rotação ao redor de seu eixo, em relação ao piso da malha, para que os respectivos ângulos de
incidência fossem equivalentes aos simulados por Fontoura (2014).
Os primeiros resultados obtidos no cenário-1 dizem respeito ao coeficiente de pressão, Cp.
Primeiramente foi realizada uma análise qualitativa dos resultados, mediante uma observação visual
da distribuição desses coeficientes nas fachadas do edifício padrão. Essa análise qualitativa foi
realizada somente para os casos de ventos incidente de 0 e 90 graus.
A figura 3(a) e 3(b) ilustra a distribuição dos coeficientes de pressão para o cenário-1 nas
quatro fachadas do edifício padrão modelo e para ângulos de incidência do vento de zero e noventa
graus, respectivamente. Em ambos os casos é possível perceber que a distribuição do contorno do
coeficiente de pressão se mostra compatível em termos qualitativos com a distribuição esperada na
realidade.
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(a)

(b)

Figura 3: Distribuição dos coeficientes de pressão para o cenário isolado nas quatro fachadas do edifício
padrão modelo: (a) incidência do vento a 0°, (b) incidência do vento a 90°

A figura 3(a) mostra que para o ângulo de incidência de zero grau os maiores coeficientes de
pressão ocorrem no centro na fachada 2, que recebe o vento frontalmente. A mesma coisa acontece
para a fachada 3, no caso de vento incidente a 90 graus, como mostra a figura 3(b). Nestes dois casos,
os maiores valores estão concentrados nos centros das fachadas, apresentando uma redução
gradativa em direção as bordas, onde acontecem os valores mínimos.
Também se observa que as fachadas laterais, paralelas as direções dos ventos, apresentam
distribuições aproximadamente simétricas, como esperado. Além disso, as fachadas opostas as
direções dos ventos mostram valores negativos de coeficientes de pressão, o que seria esperado, uma
vez que recirculação do escoamento acontece tipicamente nas regiões a jusante do edifício padrão.
Uma análise quantitativa da distribuição dos coeficientes de pressão foi realizada mediante
uma comparação dos resultados obtidos nas quatro fachadas com os dados medidos em Fontoura
(2014). Foram selecionados 35 pontos, distribuídos de maneira uniforme em cada uma das quatro
fachadas, onde os resultados das simulações foram comparados com os dados medidos. Pelo fato de
haver uma grande quantidade de pontos de comparação, foram selecionados os pontos de diferenças
mínimas e máximas, de modo que as diferenças foram calculadas em valores absolutos. A tabela 1
ilustra os valores absolutos das diferenças mínimas e máximas resultantes da comparação dos
coeficientes de pressão simulados e medidos experimentalmente, para as 4 fachadas do edifício
padrão e para os ângulos de incidência de vento de 0, 45 e 90 graus.
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Tabela 1: Resumo dos resultados dos coeficientes de pressão para as quatro fachadas do
edifício padrão: comparação das menores e maiores diferenças entre resultado das
simulações e dados medidos por Fontoura (2014).

Fachada 1
Fachada 2
Fachada 3
Fachada 4

Cp (menores diferenças absolutas)
0°
45°
90°
0,01868
0,07952
0,32287
0,00140
0,01360
0,62732
0,01368
0,10549
0,20970
0,06099
0,04361
0,37140

Cp (maiores diferenças absolutas)
0°
45°
90°
0,54603
0,43865
0,46287
0,31741
0,64095
0,63459
0,56103
0,85778
0,60232
0,24502
0,38640
0,42515

De um modo geral, os resultados das simulações se mostraram em maior conformidade com
os dados experimentais para ângulo de incidência de vento de zero grau. Nesse caso, as menores
diferenças entre os coeficientes de pressão foram da ordem de 0,00140 para a fachada 2 e as maiores
diferenças de 0,56103 para a fachada 3.Para ângulo de incidência de vento de 45 graus, a menor
diferença foi da ordem de 0,01360 para a fachada 2 e a maior diferença de 0,85778 para a fachada 3.
Para ângulo de incidência de vento de 90 graus a menor diferença foi de 0,20970 para a fachada 3 e
a maior diferença de cerca de 0,63459 para a fachada 2. Os resultados da tabela 1 ilustram que as
simulações tendem a uma melhor coincidência com os dados experimentais nas fachadas que são
perpendiculares a direção do vento. Ou seja, naquelas que sofrem a ação direta e frontal do vento.
Para cálculo dos coeficientes de força foram considerados os dois eixos planos horizontais,
ortogonais a altura do edifício, nomeados eixos x e y, sendo o eixo x paralelo as fachadas 2 e 4 e o eixo
y paralelo as fachadas 1 e 3, como apresenta a figura 1. Portanto, no caso das simulações com ângulo
de incidência de vento de zero grau, a direção do vento foi paralela ao eixo x, sendo que nas
simulações com ângulo de incidência de 90 graus a direção do vento foi considerada paralela ao eixo
y.
As forças resultantes calculadas nas simulações nas direções x e y foram determinadas para os
três ângulos de incidências de ventos. As áreas projetadas pelas fachadas do edifício nas direções x e
y foram calculadas, de modo a permitir a determinação dos coeficientes de força de acordo com a
equação 8. O coeficiente de força na direção x foi denominado Cfx e o coeficiente de força resultante
para a direção y foi chamado de Cfy. A tabela 2 mostra os resultados dos coeficientes de força Cfx e Cfy
obtidos pelas simulações e medidos experimentalmente no trabalho de Fontoura (2014), para os
ângulos de incidência de ventos de zero, 45 e 90 graus.
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Tabela 2: Resumo dos resultados dos coeficientes de força nas direções x e y para o
cenário-1: comparação entre resultados das simulações e medições experimentais de
Fontoura (2014).
Resultados das simulações numéricas
Casos
Vento 0o
Vento 45o
Vento 90o

Fx (N)
35,25
69,51
3,47

Fy (N)
0,03
3,21
64,82

Cfx
1,02
0,79
0,10

Cfy
0,001
0,87
1,25

Experimentos
Fontoura (2014)
Cfx
Cfy
1,00
0,01
0,86
0,90
0,01
1,30

Observa-se que para o caso de vento incidente de zero e 90 graus os coeficientes ficaram muito
próximos entre simulação e experimento. No caso de vento incidente a 45 graus os resultados
simulados foram diferentes dos experimentais. No entanto, verifica-se que o padrão e ordem de
grandeza de resultados obtidos pelas simulações concordam com as medições experimentais,
confirmando que as simulações descrevem adequadamente o comportamento físico da ação dos
ventos.
Cenário-2: edifício padrão com a vizinhança selecionada
O domínio computacional usado nas simulações do cenário-2 possui as mesmas dimensões do
cenário-1. O mesmo edifício padrão foi usado e os edifícios da vizinhança foram adotados idênticos
ao padrão. A figura 4 apresenta a malha computacional usada no cenário-2, mostrando o
posicionamento do edifício padrão com a vizinhança selecionada. As condições de contorno do
cenário-2 são as mesmas do cenário-1.
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Figura 4: Domínio computacional usado para o caso do edifício modelo com vizinhança, mostrando o
posicionamento da vizinhança, os contornos e de forma ilustrativa a dimensão das faces dos volumes de
controle no piso

Assim como no caso do edifício isolado, para simular os ângulos de incidência do vento de 45
e 90 graus foram construídas outras duas malhas com dimensões semelhantes, sendo que o conjunto
formado pelo edifício padrão e vizinhança sofreu rotação. É importante ressaltar que todo o conjunto
de edifícios sofreu rotação sob o mesmo ponto referencial (centro do edifício padrão), de modo que
a configuração geométrica permaneceu inalterada.
No cenário-2 foram calculados os mesmos coeficientes que no cenário-1, exceto pelo
coeficiente de pressão, cuja análise não foi desenvolvida pelo fato de não haver dados experimentais
para realizar as comparações. Portanto, foram obtidos somente os coeficientes de força para as
direções x e y, mediante aplicação da equação 8. A tabela 3 mostra os resultados dos coeficientes de
força Cfx e Cfy obtidos pelas simulações e medidos no trabalho de Fontoura (2014), para o caso do
cenário-2 com a vizinhança selecionada e para os ângulos de incidência de ventos de zero, 45 e 90
graus.

34

35

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

Tabela 3: Resumo dos resultados dos coeficientes de força nas direções x e y para o cenário2: comparação entre resultados das simulações e medições experimentais de Fontoura
(2014).
Resultados das simulações numéricas
Casos
Vento 0o
Vento 45o
Vento 90o

Fx (N)
18,34
6,14
11,51

Fy (N)
0,10
7,90
97,39

Cfx
0,53
0,02
0,33

Cfy
0,002
0,17
1,88

Experimentos
Fontoura (2014)
Cfx
Cfy
0,55
0,20
0,02
0,07
0,11
1,46

Com base nesses coeficientes de força, foi possível determinar os fatores de vizinhança de
acordo com a equação 9. Foram determinados os fatores de vizinhança baseados no coeficiente de
força na direção x, chamado de FVFx, e o fator de vizinhança baseado no coeficiente de força na direção
y, chamado de FVFy. A tabela 4 mostra os resultados dos fatores de vizinhaça FVFx e FVFy obtidos pelas
simulações e medidos no trabalho de Fontoura (2014), para os ângulos de incidência de ventos de
zero, 45 e 90 graus.
Tabela 4: Resultados dos fatores de vizinhança FVFx e FVFy para o cenário-2 com
vizinhança selecionada: comparação entre resultados das simulações e medições
experimentais de Fontoura (2014).

Casos
Vento 0o
Vento 45o
Vento 90o

Resultados das
simulações numéricas
FVFx
FVFy
0,52
3,43
0,03
0,19
3,32
1,50

Experimentos Fontoura
(2014)
FVFx
FVFy
0,55
20,00
0,02
0,08
11,00
1,12

Nos casos com ângulo de incidência de zero e 90 graus, os resultados das simulações são
próximos dos dados medidos para os eixos de direções preferenciais. É possível observar que os
resultados simulados demonstraram padrões semelhantes aos dados medidos. Entretanto, para os
coeficientes em ângulos de incidência oblíquos, os resultados obtidos pelas simulações não
concordaram plenamente com o experimento de Fontoura (2014). Isso pode ter ocorrido pelo fato
de o modelo não estar refinado o suficiente, portanto, não pode ser capaz de interpretar as menores
interferências dos edifícios vizinhos. Além disso, existem as limitações do método computacional e
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do modelo de turbulência que podem ser uma fonte de incertezas, causando incoerências nas
comparações dos resultados.
A hipótese de fonte de erros devido a imprecisão do modelo de turbulência se apresenta como
a mais provável, tendo em vista que os resultados obtidos para as direções coincidentes com as
direções de incidência do vento foram mais próximos dos resultados experimentais. Isso indica que
o modelo utilizado pode estar falhando nas regiões onde existe forte recirculação do escoamento e,
portanto, alta influência dos processos turbulentos no transporte de quantidade de movimento.
Para ângulo de incidência de vento de zero grau, os fatores de vizinhança simulado e medido,
baseados no coeficiente Cfx, se mostraram praticamente idênticos entre si em torno de 0,5. Este valor
indica que a presença vizinhança reduz a ação de força do vento na direção x em 50%. Na direção y
o fator de vizinhança simulado resultou em 3,43 e o medido experimentalmente em 20, indicando
que a influência da vizinhança foi muito mais proeminente na análise experimental.
Para ângulo de incidência de vento de 45 graus, os fatores de vizinhança simulados e medidos
resultaram todos menores que a unidade, indicando que a vizinhança protege o edifício modelo da
ação dos ventos. Para incidência de vento de 90 graus, os fatores de vizinhança simulado e medido
na direção y resultaram em ordens de grandeza de 1,12 a 1,5. Estes valores indicam que a disposição
da vizinhança pode amplificar a ação dos ventos sobre o edifício modelo nessa direção em até 50%.
Na direção x os fatores de vizinhança resultaram entre 3,32 e 11, indicando que a influência da
vizinhança foi ainda mais acentuada.

| COMENTÁRIOS FINAIS |
O presente estudo teve como objetivo conceber um modelo de dinâmica dos fluidos
computacional para simulação numérica dos efeitos de vizinhanças na atuação de forças sobre um
edifício padrão. Foram desenvolvidos modelos usando o método RANS que resolveram as equações
médias de Navier-Stokes em regime permanente com uso de modelo de turbulência k–ε. A malha
computacional baseada na geometria do experimento em túnel de vento de Fontoura (2014), de
modo que as simulações adotaram as mesmas condições geométricas e de contorno para o caso de
edifício padrão isolado e com uma vizinhança selecionada, para ângulos de incidência de vento de
zero, 45 e 90 graus.
Os resultados das simulações foram obtidos em termos do coeficiente de pressão e coeficientes
de forças nas direções x e y, sendo que os fatores de vizinhança foram calculados com base nesses
dois últimos e comparados com os dados experimentais. Os resultados obtidos pelas simulações
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tenderam a ser mais coincidentes com os dados experimentais nos casos de ventos agindo
frontalmente as fachadas do edifício modelo. Ambos os resultados numéricos e dados experimentais
mostraram que a vizinhança selecionada exerce grande influência sobre a distribuição do
escoamento atmosférico e consequente atuação sobre a estrutura do edifício padrão. Os fatores de
vizinhança demostraram que a vizinhança ora atenua a ação do vento (principalmente nos casos de
ventos oblíquos a 45 graus) e ora amplifica a carga sobre as fachadas do edifício padrão (no caso de
vento a 90 graus).
Observou-se que os resultados numéricos não foram plenamente coincidentes com os dados
experimentais. As comparações mostraram boa coincidência nos casos de direção do vento frontal
as fachadas. No entanto, apesar das comparações não estarem plenamente de acordo para a direção
do vento de 45 graus, foi verificado que o padrão e ordem de grandeza de resultados obtidos pelas
simulações concordam com as medições experimentais, levando a crer que as simulações descrevem
adequadamente o comportamento físico da ação dos ventos.
Em estudos futuros recomenda-se desenvolver simulações para outras vizinhanças e ângulos
de incidência do vento. Caso exista a viabilidade de poder computacional, seria recomendado utilizar
outros métodos mais sofisticados de dinâmica dos fluidos computacional, tais como o método de
simulação de grandes escalas (LES), para melhorar a eficácia do tratamento dos efeitos de
turbulência. Além disso, um tópico interessante seria a análise de edifícios reais e construídos para
comparar os coeficientes encontrados numericamente com os coeficientes recomendados pela
norma brasileira.
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| RESUMO |
A globalização mudou a visão dos consumidores e também das indústrias, no que tange a qualidade
dos produtos, a competitividade e o atendimento às legislações. Neste contexto, o setor industrial
busca constantemente se aperfeiçoar para manter-se no mercado e atender as demandas
governamentais. O presente trabalho se pautou na aplicação prática de duas ferramentas que são
utilizadas em separado nos seus campos específicos da engenharia, uma vez que a aplicação de
diferentes métodos em um mesmo processo, envolvendo campos diversos, já é uma realidade. O foco
principal foi identificar através de uma aplicação prática, que englobasse tanto aspectos industriais
ligados a redução de custo, quanto os ligados ao meio ambiente, para que se pudesse obter uma visão
aderente aos propósitos da pesquisa. Sendo assim, oportunizou-se a aplicação do mapeamento de
fluxo e valor (VSM) e da análise do ciclo de vida (ACV), em que pese o primeiro proveniente da
engenharia de produção e o segundo da engenharia ambiental, em uma indústria do setor
automobilístico, conferindo assim uma análise prática da aplicação das ferramentas apresentadas.
Na presente pesquisa foi escolhido o setor de tratamento de superfície de carrocerias do setor
automotivo, cujo processo é composto por matérias primas de alto potencial de impacto ambiental,
onde foi levantado os fluxos e fronteiras do sistema para a aplicação dos métodos escolhidos.
Neste sentido, através de visitas técnicas e pesquisa nos campos específicos, realizou-se o trabalho
científico com foco na visualização que cada ferramenta conferiu.
O VSM sendo uma das ferramentas mais utilizadas do sistema de produção enxuta permitiu
encontrar os desperdícios no processo estudado, além de ser uma ferramenta de fácil entendimento
que simultaneamente pode-se representar os fluxos de informações e materiais.
Além disso, o VSM é uma ferramenta conhecida como um método primário e amigável na aplicação
dos princípios de manufatura enxuta que identificou as oportunidades para melhorar os processos
internos. Esta ferramenta agregou conceitos e técnicas ao invés de se implantarem alguns processos
isolados de melhoria, sem qualquer coordenação entre si. Sendo assim, a aplicação do VSM promoveu
com que a organização pensasse e revisse seus processos, fluxos, tecnologias, materiais, pessoas e
demais recursos, com o intuito de obter a melhoria contínua.
Já a ACV, é o instrumento de avaliação ambiental mais generalizado para avaliação de produtos ou
serviços e é um método para melhor compreender e lidar com os possíveis impactos associados aos
produtos, tanto na sua fabricação quanto no consumo e a sua utilidade como metodologia na
identificação de aspectos ambientais em processos contínuos dentro da estrutura de gerenciamento
ambiental, diferiu do VSM, pois enquanto este avaliou somente os aspecto de ganho econômico a ACV
englobou energia, material e os desperdícios do início ao fim da cadeia produtiva.
Destaca-se ainda, que a ACV auxiliou na identificação de oportunidades, na melhoria do nível de
informação para os tomadores de decisão, seja no ambiente empresarial ou na governança pública,
além das questões de marketing ligadas a rotulagem ambiental. A ACV é o mais generalizado
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instrumento para avaliação de impactos e aspectos ambientais de produtos ou serviços, e ainda, é
uma avaliação do berço ao túmulo de um impacto ambiental associado com um produto ou sistema,
onde esta avaliação abrangeu todos os estágios do ciclo de vida deste produto ou sistema, incluindose a extração da matéria prima, produção, uso e disposição.
Palavras-chave: análise do ciclo de vida, mapeamento de fluxo e valor, gestão ambiental.

| INTRODUÇÃO |
Verifica-se que o século XX, na sua segunda metade, foi marcado por uma série de reuniões,
convenções, programas e protocolos, de âmbito internacional e nacional, focados ao estabelecimento
de políticas reparadoras e de preservação para o meio ambiente (MARTINEZ, 2002).
Especificamente no Brasil, na esfera estatal e de governo, ocorreram a criação e reestruturação
de órgãos da administração pública dedicados ao planejamento, fiscalização e preservação a partir
da década de 1970 (MARTINEZ, 2002).
Em 1988, a Constituição brasileira, consagrou todo um capítulo ao meio ambiente e tornou-se
uma exigência legal e obrigatória na implementação de projetos econômicos e de infraestrutura,
públicos e privados a elaboração e aprovação dos relatórios de impactos ambientais (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DO BRASIL, 1988).
Sendo assim, as legislações ambientais ficaram cada vez mais exigentes e demandaram de
todos os setores maiores investimentos para se manter dentro dos parâmetros legais (ZENG et al.,
2008).
Assim, essa questão do desenvolvimento econômico acelerado e as recentes transformações
no meio ambiente, inerentes a este processo, fizeram com que surgisse na sociedade uma maior
preocupação ambiental (VINODH et al., 2016).
Contudo, a área industrial que é o objeto do estudo, por ser uma das forças do desenvolvimento
econômico de um país (ZENG et al., 2008) e serem muito criticadas pelo potencial de danos
ambientais que são capazes de causar (ZENG et al., 2008), devido à redução de custos ser fator
determinante para a sobrevivência das empresas e em alguns casos não se ter o equilíbrio entre
redução de custos e a proteção do meio ambiente (VINODH et al., 2016),
Neste contexto, equacionar as questões econômicas e ambientais dentro das empresas,
organizando uma abordagem própria aos padrões e condições de trabalho, interesses e necessidades
compatíveis com a realidade, se tornou o desafio da atualidade (VINODH et al., 2016).
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Para o enfrentamento destas questões, algumas estratégias já são adotadas pelas empresas, e
dentre estas se destacam a implantação do sistema de produção enxuta e a implantação do sistema
de gestão ambiental.
Através da aplicação do sistema de produção enxuta (MAIA, 2010) e o sistema de gestão
ambiental (FINKBEINER, 2013), as empresas procuram se adequar as questões de competitividade
e legalidade.
Entretanto, as ferramentas tradicionais de produção enxuta focam na redução de custos, mas
não necessariamente geram melhorias ambientais (VINODH et al., 2016).
Já as ferramentas ambientais proporcionam uma visão de sustentabilidade ambiental e não
necessariamente tratam dos pontos que o sistema enxuto trata (EPA, 2003).
Portanto, a lacuna existente na aplicação isolada destas ferramentas é não visualizarem
conjuntamente as questões econômicas e ambientais, pelo fato daquelas tratarem de eixos
específicos (VINODH et al., 2016).
O que se observa quando da utilização de duas ferramentas distintas, é a falta de uma
integração das técnicas e a demonstração dos ganhos da aplicação conjunta das ferramentas
(VINODH et al., 2016; MARUTHI et al.,2015; AGUADO et al., 2013; VINODH et al., 2010), além de tudo,
a maioria dos pesquisadores ainda fazem avaliações sem a mencionada integração (GONZALES
2014), devido à dificuldade da implantação simultânea de projetos enxutos e ambientais (AGUADO
et al., 2013).
Sendo assim, são fundamentais as discussões frente a análise, avaliação e integração destas
ferramentas e portanto, necessário uma mudança de foco nas aplicações de diferentes ferramentas,
pois a globalização mudou a visão do mundo quanto ao valor de produto (AGUADO et al., 2013) e as
otimizações, não importando onde ocorram, auxiliam na obtenção de uma maior competitividade
(WOMACK et al., 2003).

| MATERIAL E MÉTODOS |
Os processos de tratamento de superfície são tidos como altamente poluentes e trabalhos
específicos nesta área são direcionados para a identificação, tratamento e disposição dos resíduos
finais (DE BEM, 2008; NOGUEIRA et al., 2008; WIEMES, 2013), porém a identificação intermediária
e final de produtividade (ambiental e processo) não é tomada em conta nestes trabalhos.
Como na indústria automotiva a concorrência é crescente, estes processos não podem ser
tratados somente com ações de tratamento e disposição de resíduos finais, uma vez que a alta
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complexidade dos processos de tratamento de superfície de carrocerias demanda uma visão
sistêmica do mesmo ou seja envolver todas as fases do processamento (Desengraxe, Refinação,
Fosfatização e Lavagens) conforme apresentasse na Figura 1.

Figura 1: Processo de tratamento de superfície

Sendo assim, o caso prático escolhido viabilizou a aplicação das ferramentas definidas que
serão dispostos a seguir.
O método VSM, conforme Figura 2, seguiu as etapas expostas abaixo e o material do
mapeamento de fluxo e valor foi coletado com base em duas visitas técnicas, realizadas em uma
empresa do setor automotivo.
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Figura 2: Etapas do VSM

1º Etapa: Definição do processo a ser mapeado
A escolha do produto ou processo a ser aplicado o VSM, foi com base na experiência práticoprofissional do pesquisador, que uniu em um mesmo processo fatores de ordem ambiental (produtos
químicos e recursos naturais utilizados) e questões de produtividade industrial inerentes ao setor
automobilístico (alta concorrência frente a custos).
Ainda, a escolha se pautou pela inexistência de pesquisas específicas no setor de tratamento
de superfície de carrocerias com visão conjunta de ferramentas ambientais e produtivas.
2º Etapa: Mapeamento do estado atual
Através da visita técnica, em conjunto com o especialista da área de tratamento de superfície
da empresa estudada, foi seguido fisicamente o fluxo do processo e coletado os dados pertinentes ao
sistema, sendo assim cosnstruído o mapeamento do estado atual.
3º Etapa: Levantamento dos valores agregados e não agregados
Nesta etapa, durante visita técnica, com base nos 7 princípios de desperdícios, utilizou-se de
observações dentro do fluxo do processo e cronômetragem das respectivas fases do processamento
do produto.
Sendo assim, foi calculado o valor agregado e não agregado do processo e lançado os
respectivos VAs e NVAs no mapeamento do processo.
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4º Etapa: Simulação do estado futuro
A construção do estado futuro se deu com a análise crítica da visitas técnicas, do mapeamento
realizado na 2º e 3º etapas, onde foi possível desenhar um mapeamento futuro mais próximo do ideal
para a organização.
O método da ACV, conforme Figura 3, seguiu as etapas expostas abaixo e o material da análise
do ciclo de vida foi coletado com base em duas visitas técnicas e em pesquisa bibliográfica dos pontos
que a empresa estudada considerou confidenciais.

Figura 3: Fases do ACV

1º Fase: Definição de objetivo e escopo
O processo escolhido, com base na utilização de produtos químicos e fontes não renováveis,
foi definido pela abertura que a empresa estudada conferiu ao pesquisador.
Definiu-se o objetivo e o escopo da ACV com base em uma interpretação do impacto ambiental
do processo escolhido em sua forma atual.
Neste sentido, através da visita técnica, foi observado o processo, produto, matérias primas,
resíduos e fluxos, em conjunto com o supervisor da área, sendo que, foi descrito a unidade funcional,
função, fluxo de referência, fluxo intermediário e fluxo elementar do processo.
Ainda, foi definido o uso da base IMPACT 2002 +, no software SimaPro, por quantificar os
impactos e ser de reconhecimento na comunidade científica (CARVALHO et al., 2014;
ANGELAKOGLOU et al., 2015).
2º Fase: Análise de inventário
Através da visita técnica e referências bibliográficas, foram identificadas e quantificadas as
entradas e saídas associadas a cada fase do sistema em estudo e construído o balanço de materiais.
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3º Fase: Avaliação de impactos
Para a avaliação dos impactos, utilizou-se dos dados inventariados na fase anterior, e estes
foram lançados no software SimaPro na base IMPACT 2002 +.
Sendo assim gerados os gráficos dos aspectos e de impactos ambientais do sistema de
tratamento de superfície de carrocerias.
4º Fase: Interpretação
Com base nos gráficos gerados na 3º fase, os resultados foram sumarizados e discutidos para
as conclusões de acordo com a definição do objetivo e escopo.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
1º Etapa: Definição do processo a ser mapeado
O processo definido foi o tratamento de superfície de carrocerias de uma indústria automotiva.
GIL et al.(2007), reforçam que nesta modalidade industrial ocorre:
a)Alto consumo de produtos químicos, energia elétrica e água;
b)Exigência de mercado quanto à aspectos ligados a anti-corrosão;
c)Alta competitividade.
2º Etapa: Mapeamento do estado atual
Horários de trabalho:
A empresa trabalha em três turnos de produção, com horários (h) de 480 min, intervalos (i) de
40 min para alimentação e pausas (p) de 10 min em cada turno, cinco dias por semana.
Capacidade produtiva:
O tempo de ciclo (Tcy) da linha de tratamento de superfície é de 1 carro/min e foi determinado
com base em cronometragem realizada em visita técnica.
Portanto, com os horários de trabalho e a capacidade produtiva foi possível calcular o volume
de carrocerias.
Tempo do fluxo de processo:
O Lead Time (Lt) de processo é de 1800 s (capacidade 100%).
Tempo das fases:
Cada carroceria na respectiva fase do processo, possui um tempo específico de permanência
que é definido pela empresa.
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Este tempo de permanência foi cronometrado na 2º visita técnica e exposto na Tabela 1.
Tabela 1: Tempo das fases do tratamento de superfície.

Etapa Desengraxe Enxágue RefinadorFosfatização Enxágue

Tempo

720 s

180 s

180 s

180 s

540 s

Energia:
A energia consumida no processo é de 1,379 KWh/carro e foi disponibilizada pela empresa. De
uma forma geral, este consumo de energia, provém das máquinas constantes no sistema (bombas,
insufladores de ar, transportadores, trocadores de calor, etc.).
Água:
Assim como o consumo de energia, o volume de água utilizado no processo também foi
disponibilizado pela empresa e está em 0,86 m3/carro e serve os processos de lavagem, preparação
dos banhos e limpeza do processo.
Mão de obra:
Dentro do processo de sistema de tratamento de superfície trabalha 1 técnico de processo
durante os turnos de trabalho, que realiza os controles de qualidade processo/produto e os ajustes
necessários dos banhos, seja acrescentando ou diluindo matérias primas.
Fluxo de informação:
O fluxo de informação ocorre de forma eletrônica por meio de sistemas supervisórios
(sensores e softwares de auxílio), presença física do técnico no processo (fluxo verbal e visual) e a
realização de análises físico-químicas e visuais.
Neste sentido, o VSM do estado atual foi construído conforme Figura 3.
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Figura 3: VSM do estado atual do sistema de tratamento de superfície

3º Etapa: Levantamento dos valores agregados e não agregados
Nesta fase através das observações e na aplicação dos princípios inerentes a técnica VSM, foi
construído a visão dos NVAs e dos VAs do processo de tratamento de superfície de carrocerias,
conforme apresentado na Figura 4.
Tempo de processo:
Foi identificado através de cronometragem, que existe um tempo entre as fases do processo
que não agregam valor ao mesmo.
O tempo observado foi de 20 s, e decorre da movimentação de saída de uma fase até a entrada
da fase seguinte.
Os tempos se distribuiram igualmente entre as fases, conforme descrito abaixo:
Desengraxe e Enxágue  5 s
Enxágue e Refinador  5 s
Refinador e Fosfatização  5 s
Fosfatização e Enxágue  5s
Equipamentos:
Ainda, dentro das observações, foram identificados equipamentos desligados:
a)Fase do desengraxe: Bomba separadora de água e óleo;
b)Fase do refinador: Insuflador de ar.
Energia e água:
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Neste ponto a análise específica dos VAs e NVAs dos consumos de energia e água restou
prejudicada, uma vez que a empresa não possui a informação detalhada de cada fase e ainda foi
verificado in loco que:
a)não existem medidores específicos de energia e água para cada fase;
b)a sensação térmica no ambiente do processo é alta (perda de calor para o ambiente);
c)há emissão de água no estado de vapor (perda água para o ambiente).

Figura 4: Levantamento dos VAs e NVAs do processo atual

4º Etapa: Simulação do estado futuro
Para a construção do estado futuro, com base nos elementos coletados nas etapas anteriores e
o envolvimento dos interlocutores da empresa estudada foi possível construir um plano de ação para
a redução dos NVAs e construção do estado futuro, conforme mostrado na Tabela 2 e na Figura 5.
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Tabela 2: Plano de ação para redução dos NVAs.
Problema
Bomba separadora de óleo
quebrada
Insufladora de ar no estágio
04 desligada
Não há medição do consumo
de água por etapa
Não há medição do consumo
de energia por etapa
Perda de calor para o
ambiente
Perda de água para o
ambiente

Ação
Solicitar peças para reparo

Religar equipamento
Instalar sensores nas etapas (sistema
de medição)
Instalar sensores nas etapas (sistema
de medição)
Aplicar isolamento térmico nas paredes
do sistema
Instalar serpentinas condensadoras e
retorno para os banhos
Necessário estudo específico devido a
Deslocamento entre as etapas complexidade dos equipamentos

Responsável

Prazo

Manutenção mai/18
Manutenção mai/18
Engenharia

dez/18

Engenharia

dez/18

Engenharia

set/18

Engenharia

set/18

Engenharia

dez/18

Tecnologia
Ganho Previsto
Não
Reduzir contaminação dos
aplicável banhos
Não
aplicável Reduzir consumo de água
Identificar consumo por
Existente etapa
Identificar consumo por
Existente etapa
Reduzir consumo de
Existente energia
Existente
Não
avaliado

Reduzir consumo de água
Sem estimativa

Figura 5: Simulação do estado futuro do processo de tratamento de superfície

Neste tópico desenvolve-se a avaliação do processo de tratamento de superfície com a visão
ambiental.
1º Fase: Definição de objetivo e escopo
O objetivo foi avaliar o processo de tratamento de superfície de uma indústria automotiva
quanto aos seus impactos e aspectos gerados no meio ambiente, uma vez que os processos de
tratamento de superfície são reconhecidamente agressivos.
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Dentro do processo de tratamento de superfície foram definidos os aspectos necessários a ACV,
tais como a unidade funcional, função, fluxo de referência, fluxo intermediário e fluxo elementar,
conforme visitas técnicas e demonstrado na Figura 6.

Figura 6: Aspectos da ACV inerentes ao sistema de tratamento de superfície

2º Fase: Análise de inventário
Seguindo a estrutura da análise ACV, foram definidos os limites do processo e os blocos de
processo (CQs), ficando disposto conforme Figura 7.
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Figura 7: Delimitação do sistema de tratamento de superfície

Matéria prima e resíduos:
A matéria prima consumida baseia-se na quantidade de carrocerias produzidas e variam em
cada estágio da fabricação, conforme especificidades (temperatura, pressão, pH, tempo e
concentração) do processo, conforme apresentado na Tabela 3.
Tabela 3: Matérias primas utilizadas em cada fase do processo.
Fase
Estágio

0

Tanque m³

20

Desengraxe
01N
1
95

95

2

Lavagem Refinador Fosfatização
3
4
5

6

Lavagem
7

8

85

85

20

0
0

95

85

85

210

85
0
72,25
12,75

210
0
173,25
0

0

190
0
190
0

0

36,75

0

0

Total m³
NaOH m³
H20 m³
H2SO4 m³

305
36,6
268,4
0

0

0

0

85
0
85
0

H3PO4 m³

0

0

0

0

0
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3º Fase: Avaliação de impactos
Os dados gerados/coletados da 2º fase foram lançados no software SimaPro e gerou-se o
Gráfico 1.

Gráfico 1: Impactos de cada fase do sistema de tratamento de superfície

Portanto, de forma quantitativa, pode-se observar por fase do processo os impactos gerados.
Sendo assim o processo de desengraxe e de fosfatização são os que apresentam maior
potencial de impacto ambiental, onde se destaca os impactos em energia não renovável, aquecimento
global e a respiração por agentes inorgânicos.
Já na fase do refinador, destaca-se em menor impacto a energia não renovável, quando
comparado com a fosfatização e o desengraxe.
4º Fase: Interpretação
Para verificar e interpretar o Gráfico 1 e saber as fontes geradoras dos principais impactos
(desengraxe e fosfatização) na cadeia produtiva das matérias primas utilizadas, foi acessado pelo
software SimaPro, a rede de produção dos produtos e ficou delineado os impactos ambientais dentro
da ACV do processo de tratamento de superfície de carrocerias:
a)SO2 na produção do H2SO4;
b)CH4 na extração de combustíveis;
c)CO e CO2 na queima de combustíveis fósseis;
d)particulados na extração de recursos minerais;
e)Cl na produção do NaOH (Cl liberado, ataca o O3 e reduz a camada de ozônio).
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| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
A competitividade inerente a empresa escolhida, que se insere no setor automobilístico, é
elevada e evitar falhas, otimizar processos, reduzir desperdícios, atender as legislações, dentre
outros, são cruciais para se manter no mercado.
Neste sentido, a indústria busca constantemente metodologias e ferramentas para o alcance
de seus desafios.
Sendo assim, buscou-se aplicar individualmente dois métodos distintos, em que pese o VSM
com uma visão mais aderente a reduções que impactam custos e a ACV com um direcionamento
ligado a demonstração dos impactos ambientais e fontes geradoras destes.
Observou-se nos métodos a possibilidade de aplicá-los em um mesmo processo, conforme
projeto executado, conferindo cada um à sua visão aderente a sua finalidade.
Portanto, com o mapeamento de fluxo e valor foi possível identificar os pontos que estão
agregando ou não valor para o processo, com uma visão de produtividade, especialmente ligada ao
layout e tempos de processo.
Já a aplicação da ACV no ambiente industrial tem como oportunidade conferir subsídios à
direção na tomada de decisões que podem gerar impactos ao meio ambiente, ou seja, abranger não
só as questões de produtividade, mas também as questões da natureza e forma do impacto ambiental
gerado.
O estudo ofereceu uma visão global dos processos, tanto em aspectos ambientais quanto
produtivos, aplicados em um mesmo caso prático e ainda ofertou uma análise das ferramentas VSM
e ACV.
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| RESUMO |
Em residências que possuem aquecedores de passagem a gás para o aquecimento da água, há
desperdício de água nos segundos iniciais da utilização dos aparelhos sanitários. Este desperdício é
causado por conta dos grandes comprimentos de tubulação entre os pontos de consumo de água
quente e o aquecedor que os alimentam. A água parada nesta tubulação, com o tempo, sofre perdas
térmicas. Ao acionar os equipamentos sanitários, esta água potável, por estar fria, é rejeitada pelos
usuários, principalmente quando se faz o uso de chuveiros. Este trabalho trata da conformação de
um sistema que evita o desperdício de água em serviços residenciais de água quente. Para
estabelecer esta conformação, analisou-se um projeto hidráulico usual para verificar as alterações
propostas a fim de otimizar o funcionamento do sistema. As tubulações de água quente aquecida por
gás atualmente são instaladas de modo que o ramal inicie no aquecedor e percorra a residência toda
até o ponto de consumo mais afastado do aquecedor. Primeiramente, necessita-se verificar, por meio
de uma medição in loco, se pontos de consumo de água quente mais afastados do aquecedor
desperdiçam maior volume de água fria do que pontos instalados mais próximos do aquecedor.
Foram realizadas medições de desperdício de água fria durante o consumo de água quente por meio
de aparelhos sanitários de uma residência unifamiliar com aquecimento de água a gás localizada no
município de São Lourenço do Oeste-SC. O ponto de consumo de água quente mais próximo do
aquecedor é a torneira da área de serviço e o ponto mais distante a torneira do banheiro. Verificouse que ocorre um desperdício, em média, de 7,2 litros de água para que a água que sai da torneira do
banheiro da residência comece a sofrer variações positivas na temperatura. Para a torneira da área
de serviço, ocorre desperdício de 6,6 litros de água, em média. Portanto, a água quente oriunda do
aquecedor atinge mais rapidamente os pontos de consumo mais próximos. Foi possível também
verificar que os desperdícios de água nos pontos de consumo diminuem caso ocorra um consumo de
água quente previamente em um dos pontos de consumo da residência. Para que a água que sai da
torneira do banheiro da residência comece a sofrer variações positivas na temperatura, sendo que
houve consumo prévio de água quente pela torneira da área de serviço, ocorre um desperdício de
5,2 litros de água. Para evitar este desperdício, de acordo com a configuração dos sistemas
hidráulicos atuais, necessita-se a instalação adicional de um conjunto de equipamentos eletrônicos
auxiliares ao sistema hidráulico que redirecionem para um reservatório, de forma automatizada, a
água fria que seria desperdiçada. Este reservatório deve garantir a utilização posterior desta água,
seja para um fim potável ou não. O funcionamento do sistema automatizado proposto resume-se na
abertura de uma válvula solenóide localizada no final do ramal de instalação hidráulica da residência.
Esta válvula tem a função de direcionar para o seu devido fim a quantidade aproximada de água fria
que seria desperdiçada por um determinado aparelho. Por meio de um sinal de radiofrequência
enviado ao se acionar um botão próximo ao ponto de consumo de água quente desejado, o sistema
reconhece qual ponto de consumo foi acionado e a quantidade aproximada de água fria que deve
liberar por meio da válvula até que ocorra a chegada da água quente do aquecedor. Os botões de
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acionamento que enviam o sinal de radiofrequência devem ser instalados próximos aos registros de
pressão de água quente. Além disso, próximo ao ponto de consumo de água quente mais afastado do
aquecedor, o sistema deve possuir uma válvula solenóide e também, para o caso de residências
multifamiliares, um medidor de fluxo de vazão para contabilizar mensalmente a quantidade de água
que passou por esta válvula solenóide. Por último, deve haver o sistema de coleta de água dos pontos
de consumo da residência, que será análogo aos componentes de um sistema predial de esgoto
sanitário. Primeiro deve haver uma tubulação análoga aos ramais de descarga, que coleta a água que
passa pela válvula solenóide. Esta tubulação será de mesmo diâmetro da tubulação do sub-ramal. Em
seguida esta tubulação será conectada a uma tubulação vertical, responsável por coletar a água de
todas as unidades habitacionais e direcioná-la ao reservatório inferior de água potável da edificação
com o auxílio de tubulações de maiores diâmetros, quando necessário. A instalação do sistema se
baseia nas recomendações das normas vigentes atualmente no país e na configuração mais frequente
encontrada nas residências. Este trabalho serve também como uma orientação para a instalação do
sistema em residências diferentes do exemplo demonstrado no texto.
Palavras-chave: Aquecedor de passagem a gás; Redirecionamento de água; Desperdício de água em
aparelhos sanitários.

| INTRODUÇÃO |
A NBR 13103 (ABNT, 2013) recomenda que a instalação dos aparelhos convencionais de
aquecimento a gás seja feita em locais com adequada ventilação. Esta recomendação faz com que as
residências sejam projetadas de modo que os aparelhos sejam instalados nas áreas de serviço ou
externamente às edificações. Consequentemente, esta conformação estabelece geralmente que os
comprimentos de tubulação de água quente da fonte aquecedora até os aparelhos sanitários sejam
elevados. Além disso, Lutz (2005) relata que normalmente as práticas de construção residencial
ignoram as perdas de água e energia causadas por um sistema de distribuição de água quente mal
projetado. A água que fica acumulada na tubulação entre os pontos de consumo e o sistema de
aquecimento, com o passar do tempo, sofre perdas térmicas e, por não atingir o ponto de consumo a
uma temperatura desejada pelo usuário, acaba sendo desperdiçada a uma temperatura considerada
baixa para o consumo. Ressalta-se que desperdícios semelhantes ocorrem também em sistemas
auxiliares para aquecimento solar, seja ele por meio de energia elétrica ou a gás, quando este não é
dotado de um sistema recirculador.
Lutz (2011) e Klein (2006) definem duas perdas para os casos de desperdício de água no
banho. A água fria que se localiza na tubulação de água quente entre o aquecedor e os pontos de
consumo e que é desperdiçada após um consumo de água quente representa as perdas estruturais.
A água que está quente o suficiente, mas continua sendo desperdiçada antes que o usuário comece a
utilizar o chuveiro, representa as perdas comportamentais. Esta perda está relacionada às atividades
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executadas pelo usuário enquanto ele espera que a água quente atinja o aparelho sanitário, tais como,
escovar os dentes, fazer a barba, despir-se, etc.
Há duas formas de mensurar os desperdícios de água e energia que decorrem da utilização de
água quente nas residências. Uma das formas consiste em analisar traços de vazão dos aparelhos
sanitários. Por meio de uma análise de traços de vazão de 26000 eventos de banho, Lutz (2005)
concluiu que, em média, 13,17 litros de água (3,48 galões) são desperdiçados por banho. Os dados
foram obtidos de residências de doze cidades dos Estados Unidos e Canadá durante os meses de
verão e inverno. Para a análise de desperdício por meio das torneiras, o autor verificou que, em
média, 4,31 litros de água fria são desperdiçados em eventos de longo consumo. A outra maneira,
mais confiável, de verificar a quantidade de água fria que é desperdiçada nos pontos de consumo de
água quente é realizar medições individualizadas para cada aparelho sanitário. Identificando-se a
vazão do aparelho e por meio de um sensor de temperatura à prova d'água, que registra medições
de temperatura a cada segundo, é possível mensurar a quantidade de água fria que é desperdiçada
até a água quente proveniente do aquecedor atinja o aparelho. Lutz (2011) foi um dos primeiros
pesquisadores a coletar os dados de desperdício diretamente no local de uso de água quente. Por
meio de um monitoramento de fluxo e temperatura durante eventos de banho em três residências
unifamiliares na Califórnia durante os meses de inverno o autor verificou que 30% de água é
desperdiçada.
Sherman (2014) identificou um desperdício comportamental, em média, de 47 segundos em
eventos de banho em residências do estado da Califórnia no mês de dezembro. Ou seja, a água quente
já atingiu o ponto de consumo e os usuários estão iniciando o banho 47 segundos após a chegada
desta água quente. Wood e D'Acquisto (2015) verificaram em uma amostra de 574 banhos em
residências do estado da Pensilvânia, que o desperdício comportamental foi, em média, de 59
segundos e o desperdício estrutural foi, em média, de 64 segundos durante os meses de setembro e
outubro. Para uma edificação unifamiliar, para um chuveiro com vazão média de 0,157
litros/segundo, o desperdício anual de água pode ser de aproximadamente 3774 litros. Ally e
Tomlinson (2002) realizaram um estudo em cinco residências do município de Palo Alto no estado
da Califórnia para verificar a eficiência do sistema de recirculação de água por meio da tecnologia
Metlund D’MAND © system. Em uma das residências foi possível estimar uma economia de,
aproximadamente 11500 litros de água por ano por meio de uma torneira de um banheiro.
Quanto às pesquisas a nível nacional, Gonçalves et al. (1989), em uma análise específica em um
determinado estudo de caso, obtiveram um tempo de 70 segundos para que a água percorresse a
tubulação entre o aquecedor e o ponto de consumo mais distante da residência, desperdiçando
aproximadamente 13,0 litros de água. Chaguri Junior (2009) realizou semelhante estudo de caso em
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apartamento situado na cidade de Ribeirão Preto (SP) e identificou um tempo de 76 segundos,
desperdiçando 10,0 litros de água que estava em repouso na rede. Ioris (2018) verificou o
desperdício de água fria que ocorre antes da chegada de água quente em sete chuveiros de três
edificações diferentes de Florianópolis no mês de maio. Foi realizada uma comparação entre os
desperdícios estimados por meio das plantas e desperdícios obtidos por meio de medições in loco.
Para os apartamentos analisados, a média encontrada para desperdício de água até que a água que
sai do chuveiro sofresse alguma variação na temperatura foi 6,33 litros. E para a água sair do
chuveiro a uma temperatura de 30ºC ocorreu desperdício de 9,28 litros de água em média.
Como forma de minimizar ou evitar perdas causadas pelos usuários e pelos aparelhos
sanitários, algumas empresas têm desenvolvido acessórios para as instalações hidráulicas. A
empresa Taco, com sede no Canadá, desenvolveu um sistema (Taco Genie®) composto por uma
bomba recirculadora e uma válvula que faz a união da instalação de água fria com a de água quente
da edificação. Portanto, não há a necessidade de um ramal adicional para recircular a água. A válvula,
que pode ser programada para funcionar nos horários de maior consumo de água quente,
normalmente é instalada no ponto de consumo de água mais afastado do aquecedor. Um componente
bastante semelhante ao sistema Taco Genie foi desenvolvido nos Estados Unidos. Primeiramente
chamado de ACT Metlund D’MAND © system, atualmente os produtores desenvolvem a própria
bomba recirculadora destinada especificamente para esta função e o produto é chamado
de Chilipepper CP2011. O fabricante assegura que o sistema pode bombear a água em uma vazão de
aproximadamente 11,0 litros por segundo. O seu funcionamento pode ser iniciado por modo Wi-fi ou
simplesmente pelo acionamento de um botão remoto (CHILIPEPPER, 2020).
Outro componente existente no mercado é a válvula ShowerStart TSV3 (Thermostatic Shut-off
Valve) desenvolvida pela empresa Evolve (THINKEVOLVE, 2020). Diferentemente do sistema Taco
Genie®, esta válvula foi concebida unicamente para a utilização em chuveiros. A instalação também é
feita próxima ao equipamento sanitário e tem como função apenas evitar as perdas
comportamentais. Estas perdas ocorrem quando o usuário do banho utiliza seu tempo para fazer
outras atividades enquanto espera que a água atinja temperaturas mais elevadas. São definidas pelo
período que o usuário não está presente no banho depois que a água que sai do chuveiro atingiu
temperaturas aceitáveis para o uso. Esta válvula identifica quando a temperatura da água que passa
pelo chuveiro atinge 35ºC, interrompendo então o fluxo. Para reiniciar o fluxo de água, o usuário
deve simplesmente puxar uma corda que vem junto ao equipamento. O funcionamento para o
próximo uso é reiniciado automaticamente pela válvula.
Outra alternativa para evitar este desperdício de água fria no banho proposta pela empresa
FORTLEV é o coletor ecobanho FORTLEV. Este coletor é um recipiente com capacidade para seis
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litros de água que deve ser posicionado abaixo do chuveiro. Realizada a coleta de água fria do banho,
o coletor possui um formato anatômico favorável para destinar a água coletada para atividades
como: lavar carros, regar plantas, usar no vaso sanitário, etc. (FORTLEV, 2020).
Quanto ao desenvolvimento de alternativas a nível nacional para evitar o desperdício de água e energia, Pasetti
(2014) elaborou um protótipo para automatizar uma unidade de aquecimento solar doméstica. O autor propõe um
sistema de aquecimento híbrido que utiliza energia solar e elétrica como fontes de energia. O sistema é composto por
coletores solares, um tanque de armazenamento, um chuveiro elétrico, e os equipamentos eletrônicos que possibilitam
a automatização do sistema. O sistema, por meio de testes e simulações, se mostrou viável, promovendo redução no
consumo de energia elétrica em mais de 78% e evitando desperdício do volume de água que fica acumulado entre o
boiler e o chuveiro.

A instalação de dispositivos para evitar desperdício de água como, por exemplo, a válvula
ShowerStart TSV3, que é uma válvula de restrição termostática, resolve apenas o problema do
desperdício comportamental de água. E a instalação de sistemas de recirculação como, por exemplo,
os sistemas Taco Genie® e Chilipepper CP2011 exige investimento inicial bastante elevado.
Assim sendo, este trabalho descreve como seria a conformação de um sistema automatizado
de baixo custo que direciona para outro destino a água fria parada nas tubulações e que seria
desperdiçada, envolvendo o mínimo de interação entre o sistema e o usuário. Esse sistema
automatizado pode ser implementado em uma instalação hidráulica existente ou em um novo
projeto de residência unifamiliar ou multifamiliar. Este trabalho trata da análise do sistema
automatizado apenas para novos projetos e apenas para sistemas prediais de água quente que
possuam aquecedores de passagem a gás como fonte principal de aquecimento. A análise restringiuse a estes sistemas devido à maior abrangência na região sul do Brasil em comparação com sistemas
solares e seus respectivos sistemas auxiliares (ELETROBRAS, 2019).
O objetivo geral deste trabalho é descrever como se dá a implementação de um dispositivo
automatizado integrado aos pontos de consumo de água quente das edificações que elimina o
desperdício de água dos instantes iniciais de uso.

| MATERIAL E MÉTODOS |
A quantidade de água fria desperdiçada nos aparelhos sanitários nos sistemas usuais de
edificações residenciais que usam aquecedores de passagem varia em função do diâmetro da
tubulação desde o aquecedor até os pontos de consumo, do comprimento desta tubulação, da vazão
do aparelho sanitário, da eficiência do aquecedor de passagem, do intervalo de tempo entre dois
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consumos em aparelhos sanitários que utilizam o mesmo ramal de tubulação ou parte dele, do
material da tubulação e do isolamento, caso existente.
Para comprovar que a água fria desperdiçada nos segundos iniciais da utilização dos pontos
de consumo de água quente, em partes, é a água que fica em repouso nas tubulações entre o
aquecedor e estes pontos, foram realizadas medições de desperdício de água fria durante o consumo
de água quente por meio de aparelhos sanitários de uma residência unifamiliar com aquecimento de
água a gás localizada no município de São Lourenço do Oeste - SC.
Primeiramente, verificou-se com os usuários se houve consumo de água quente nos instantes
precedentes às medições. Para confirmar, a temperatura da água dos pontos de consumo de água
quente foi previamente medida para verificar em que faixa de temperatura se encontrava e que
realmente não havia ocorrido consumo. Optou-se por fazer as medições de desperdício de água fria
com o aquecedor de passagem na situação de aquecimento vigente, ou seja, com a temperatura que
os usuários estavam acostumados e confortáveis no período da medição.
Antes de começar as medições de temperatura, verificava-se a vazão dos aparelhos com o
acionamento do registro de água quente, porém, com o aquecedor de passagem a gás desligado. Com
o auxílio de um recipiente com graduação em mililitros, três coletas de água dos aparelhos acionados
na vazão mais alta foram efetuadas, com simultâneo acionamento de um cronômetro. Lutz (2005),
ao analisar o desperdício de água fria durante o consumo de água quente, também considerou que
primeiramente o usuário aciona o aparelho na vazão mais alta para que o mesmo obtenha água
quente mais rapidamente. A razão do volume coletado pelo tempo de coleta caracteriza a vazão mais
elevada do aparelho. Para obter um valor mais confiável para a vazão máxima, foi realizada a média
das três medições de vazão.
Na sequência, o aquecedor a gás era ligado e o registro de pressão de água quente do aparelho
a ser analisado era aberto na sua vazão máxima. Procedia-se então com a coleta da água com um
recipiente (para posterior reutilização) e media-se a temperatura da água logo na saída do aparelho
com um termômetro à prova de água. O termômetro conectado a um notebook estava programado
para receber e registrar medições de temperaturas a cada segundo. As medições de temperaturas
eram monitoradas simultaneamente à coleta de água e quando o termômetro marcasse a
temperatura de 30ºC, procedia-se com o fechamento do registro de pressão. Multiplicando-se a
vazão encontrada pelos valores de tempo associados a cada temperatura medida, obteve-se o volume
de água desperdiçado para que a água atingisse determinada temperatura.
Três medições de desperdício foram realizadas para cada aparelho sanitário analisado. Para
proceder com nova coleta de água com medição de temperatura, o registro de gás do aquecedor de
passagem era fechado, de modo que ao se realizar a abertura do registro de pressão de água quente
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do aparelho a ser analisado, fluía água fria. Este procedimento fazia com que a tubulação e todo o
sistema resfriassem de forma que fosse possível simular novamente uma situação usual de utilização
do aparelho.
As medições também foram utilizadas para comprovar a hipótese de que a água quente atinge
os pontos de consumo mais próximos do aquecedor mais rapidamente do que os pontos mais
afastados. Encerrada a medição de desperdício de água fria do ponto visualmente mais próximo do
aquecedor, que é a torneira do tanque da área de serviço, foi a medição de desperdício de água fria
do ponto visualmente mais afastado, que é a torneira do banheiro comum. De modo semelhante, foi
realizada a medição de desperdício de água fria do ponto mais próximo após ter sido realizada a
medição do ponto mais afastado do aquecedor a gás.
O funcionamento do sistema automatizado proposto resume-se na abertura de uma válvula
solenoide localizada no final do ramal de instalação hidráulica da residência. Esta válvula tem a
função de direcionar para o seu devido fim a quantidade aproximada de água fria que seria
desperdiçada por um determinado aparelho. Por meio de um sinal de radiofrequência enviado ao se
acionar um dispositivo próximo ao ponto de consumo de água quente desejado, o sistema reconhece
qual ponto de consumo foi acionado e a quantidade aproximada de água fria que deve liberar por
meio da válvula até que ocorra a chegada da água quente do aquecedor.
A Figura 1 ilustra a planta baixa de um sistema usual de instalação hidráulica de um projeto
existente e a Figura 2, um esquema vertical da instalação hidráulica na região do apartamento,
ilustrado na Figura 1, onde se encontram os banheiros. Em edificações multifamiliares com
aquecimento da água por meio de aquecedores de passagem a gás, normalmente os pontos são
abastecidos por um sub-ramal de água fria conectado ao reservatório da edificação, e outro subramal de água quente conectado ao aquecedor de passagem.
São necessários registros de gaveta nos sub-ramais para interromper o fluxo de água no caso
de eventuais reparos e também registros de pressão para o ajuste fino da vazão da água fria e água
quente. Por fim, a água circula pelo misturador, onde a água fria e a água quente se misturam, e segue
para o chuveiro ou para a torneira.
Para o sistema automatizado proposto são necessárias algumas modificações na conformação
das tubulações do sub-ramal de água quente. Para aumentar a eficiência do sistema, o ramal principal
do sub-ramal de água quente deve passar o mais próximo possível dos pontos de consumo de água
quente.
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Figura 1: Planta baixa de instalação hidráulica usual

Figura 2: Esquema vertical de instalação hidráulica usual

Os botões de acionamento que enviam o sinal de radiofrequência devem ser instalados
próximos aos registros de pressão de água quente. Além disso, próximo ao ponto de consumo de
água quente mais afastado do aquecedor, o sistema deve possuir uma válvula solenoide e também,
para o caso de residências multifamiliares, um medidor de fluxo de vazão para contabilizar
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mensalmente a quantidade de água que passou por esta válvula solenoide. Por último, deve haver o
sistema de coleta de água dos pontos de consumo da residência, que será análogo aos componentes
de um sistema predial de esgoto sanitário. Primeiro deve haver uma tubulação análoga aos ramais
de descarga para coletar a água que passa pela válvula solenoide. Esta tubulação será de mesmo
diâmetro da tubulação do sub-ramal. Em seguida esta tubulação será conectada a uma tubulação
vertical, responsável por coletar a água de todas as unidades habitacionais e direcioná-la ao
reservatório inferior de água potável da edificação com o auxílio de tubulações de maiores
diâmetros, quando necessário.
Os diâmetros das tubulações que direcionam a água para o reservatório inferior de água
potável dependerão da quantidade de pontos de consumo de água quente da edificação e serão
determinados por meio do método da soma dos pesos que é abordado na NBR 5626 (ABNT, 1998).
Todas as demais recomendações feitas pela NBR 5626 para o funcionamento correto do sistema
predial de distribuição devem ser seguidas para a instalação do sistema de coleta de água do sistema
automatizado proposto.
Para facilitar as instalações, portanto, é possível haver mais de uma tubulação vertical que
colete a água das diferentes regiões dos pavimentos tipo da edificação. Estas tubulações verticais
podem ser instaladas nos shafts com as tubulações de água quente, água fria e esgoto. Por fim, estas
tubulações verticais conectam-se às tubulações de maiores diâmetros no subsolo e conduzem a água
para o reservatório inferior de água potável da edificação.
A conexão destas tubulações com o reservatório inferior de água potável deve ocorrer a uma
altura h1 acima da entrada de água da concessionária, conforme ilustra a Figura 3. Esta altura varia
conforme o volume de água estimado que será coletado na pior situação, ou seja, no uso simultâneo
de todos os pontos de consumo de água quente de uma edificação. Este volume é, portanto, a
quantidade total de água que fica em repouso em todos os ramais de água quente da edificação.
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Figura 3: Sugestão para a conexão da tubulação que coleta água fria dos pontos de consumo de água quente
com o reservatório inferior de água potável da edificação

O volume de água no interior das tubulações de água quente de uma unidade habitacional foi
calculado por meio da Equação 1. Ressalta-se que a variável comprimento de tubulação deve ser
medida entre o aquecedor e o ponto de água quente mais afastado que é alimentado por este
aquecedor.
𝑉 =

(𝐷 𝑐 + 𝐷 𝑐 + 𝐷 𝑐 + … + 𝐷 𝑐 )

(1)

Onde: V1 é o volume de água no interior da tubulação de água quente de um apartamento
(litros), D é o diâmetro interno dos trechos de tubulação (mm), c é o comprimento dos trechos de
tubulação entre aquecedor e o ponto mais afastado de consumo de água quente, onde se localiza a
válvula solenóide (m), n é o número de trechos do ramal principal entre o aquecedor e a válvula
solenoide que possuam diâmetros diferentes.
O valor da altura do reservatório que deve ser reservado para o volume de água coletado dos
apartamentos da edificação foi obtido por meio da Equação 2.

ℎ =

(2)
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Onde: h é a altura do reservatório inferior de água potável que deve ser reservada para o
volume de água coletado dos apartamentos (m), V2 é o volume de água do reservatório inferior de
água potável destinado para armazenar a água dos apartamentos (m3), Ab é a área da base do
reservatório inferior de água potável (m²).
Para situações em que o volume coletado de água de todos os ramais for muito grande, por
exemplo, em edifícios altos, a ponto de inviabilizar a compatibilização proposta na Figura 3 deve ser
previsto um reservatório inferior de água potável adicional conectado ao reservatório inferior de
água potável usual.
Para uma edificação unifamiliar em que não está prevista a instalação de reservatório inferior,
a sugestão para a instalação do sistema seria utilizar um reservatório auxiliar. Este reservatório
ficaria em uma cota inferior à do reservatório principal. A água fria proveniente do reservatório
principal, que passa pelo aquecedor e posteriormente passa pelas tubulações do sub-ramal do
chuveiro devem possuir pressão estática suficiente para retornar para este reservatório auxiliar. O
restante da conformação para uma residência unifamiliar seria instalado conforme orientado para
uma edificação multifamiliar.
O funcionamento do sistema automatizado resume-se ao acionamento de um botão para
direcionar quantidade específica de água fria de cada aparelho sanitário, abastecido por água quente,
para o seu devido fim. A válvula solenoide acoplada no final do ramal de água quente da residência é
do tipo normalmente fechada, ou seja, sua abertura será apenas efetuada com o recebimento de um
sinal elétrico.
Portanto, para cada ponto de consumo de água quente da residência, foi realizado um cálculo
estimado do volume de água presente no trecho da tubulação do aquecedor até este ponto. A partir
do valor da vazão da válvula solenoide é possível identificar o tempo necessário para eliminar esta
quantidade de água fria que fica em repouso na tubulação por meio do sistema proposto. A cada
aparelho da residência, conforme a distância e vazão da válvula solenoide, estará associado um
tempo necessário para eliminar a água fria da tubulação de água quente. Este tempo característico
de cada aparelho estará programado individualmente para cada botão próximo aos aparelhos. Ao
realizar o acionamento deste botão, o sistema reconhecerá o tempo que a válvula solenoide no final
do ramal principal necessita ficar aberta para que a água quente atinja as proximidades do ponto de
consumo desejado.
A Figura 4 ilustra um esquema sem escala dos circuitos eletrônicos que ficariam embutidos na
alvenaria. O botão próximo ao aparelho de consumo de água quente é conectado a um
microcontrolador Arduino que se conecta a um transmissor do módulo de radiofrequência. O
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transmissor, portanto, envia a informação de tempo de abertura da válvula solenoide para o receptor
que está conectado a outro microcontrolador Arduino que está conectado também com a válvula
solenoide. O receptor recebe o pacote de informações do transmissor, transfere as informações para
o Arduino, que por sua vez comanda a abertura da válvula solenoide.

Figura 4: Circuito eletrônico da ideia proposta

Para sinalizar ao usuário que se deve iniciar a abertura do registro de água quente, o Arduino
acionará uma lâmpada LED vermelha que indicará que toda a água fria foi escoada da tubulação em
direção ao reservatório inferior. Outra opção seria instalar um botão que retorna para o seu estado
inicial após decorrido o tempo que está programado para a válvula ficar no estado aberto.
O funcionamento do sistema em uma residência unifamiliar é semelhante ao funcionamento
do sistema para uma residência multifamiliar. A diferença consiste em analisar o modo mais viável
para a disposição dos equipamentos auxiliares, como tubulações e reservatórios. Diferentemente do
sistema aplicado às residências multifamiliares, pode ser mais viável, em termos de economia com
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custos de tubulações, direcionar a água fria economizada pelo sistema para uma prumada específica
da residência unifamiliar para abastecer apenas um aparelho sanitário, como por exemplo, um vaso
sanitário. Dificilmente uma residência unifamiliar irá possuir um reservatório inferior, que esteja a
uma cota inferior à dos aparelhos sanitários da residência. Portanto, para cada residência deve ser
feito um estudo específico para a instalação mais conveniente e viável para o sistema.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Em uma residência localizada no município de São Lourenço do Oeste - SC foi possível obter os
valores de desperdício da torneira do tanque da área de serviço, que é o ponto de consumo de água
quente mais próximo do aquecedor, e também da torneira do banheiro, que é o ponto de consumo
de água quente mais afastado do aquecedor. Esta informação pode ser confirmada ao se analisar o
comportamento da temperatura de um ponto de consumo mais afastado do aquecedor após a
utilização de outro ponto de consumo mais próximo do aquecedor. As Figuras 5 e 6 ilustram
exatamente este comportamento. Ao todo, três medições de desperdícios foram tomadas para cada
ponto de consumo.
Na Figura 5 é possível verificar, por meio da linha tracejada, que o desperdício de água fria no
banheiro, que é o ponto mais afastado do aquecedor de água, reduz caso o ponto de consumo da
torneira da área de serviço, que é o ponto mais próximo do aquecedor, tenha sido utilizado
previamente. Imediatamente depois do uso de água quente da torneira da área de serviço, para a
água sair da torneira do banheiro com uma variação positiva da temperatura, por exemplo, ocorre
um desperdício de aproximadamente 1,5 litros a menos do que a média de desperdício encontrada
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Figura 5: Volume de água desperdiçado até a água escoar pela torneira do banheiro a uma determinada
temperatura
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Figura 6: Volume de água desperdiçado até a água escoar pela torneira da área de serviço a uma determinada
temperatura

Na Figura 6 é possível visualizar o mesmo efeito do caso anterior, porém, com um desperdício
ainda menor de água fria caso ocorra a utilização de um ponto de consumo de água quente mais
afastado do aquecedor previamente ao uso de um ponto mais próximo do aquecedor. Neste exemplo
as medições de temperatura são tomadas da torneira da após ter feito uso da torneira do banheiro,
que é o ponto de consumo de água quente mais afastado do aquecedor de passagem a gás. Verificase que para a água apresentar variações positivas na temperatura ocorre um desperdício de apenas
1,25 litros de água fria. Para alcançar uma temperatura de 30ºC ocorre um desperdício de 5,00 litros
de água fria, ou seja, 3,8 litros a menos do que o desperdício encontrado em média, de 8,8 litros.
Com esta análise é possível concluir, mesmo sem a verificação do projeto hidráulico ou as built,
que o ponto de consumo de água quente da área de serviço é o ponto mais próximo do aquecedor de
passagem. Deste modo, aceita-se a premissa de instalar um sistema que libera a água fria contida na
tubulação por meio de uma válvula no ponto mais distante do aquecedor de água do sub-ramal de
água quente, conforme a ideia proposta por este trabalho.
Conforme descrito no método, para uma melhor eficiência, a conformação do sistema
automatizado em uma residência deve ser realizada de modo que as tubulações de água quente
passem o mais próximo possível dos pontos de consumo de água. A Figura 7 ilustra como deveria ser
a disposição das tubulações para a planta baixa da instalação hidráulica apresentada no método. A
Figura 8 ilustra uma sugestão para o esquema vertical da instalação hidráulica para a região onde se
encontram os banheiros da planta baixa da Figura 7.
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Figura 7: Planta baixa da instalação hidráulica da ideia proposta

Neste exemplo, verifica-se que seria possível instalar a válvula solenoide e o medidor de vazão
próximos ao ponto de consumo mais afastado do aquecedor, pois há a presença de um vão de
iluminação e ventilação na proximidade que poderia servir como o espaço para as tubulações de
descida conduzirem a água fria, que seria desperdiçada, para o reservatório inferior da edificação.

Figura 8: Esquema vertical da instalação hidráulica da ideia proposta
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O reservatório inferior pode ser um reservatório de coleta de água pluvial previsto em projeto
para a edificação ou um reservatório de contenção de água pluvial. Algumas cidades preveem em
seus códigos de obra a possibilidade de execução de um reservatório de contenção de água pluvial
para lotes em que a taxa de permeabilidade é menor que os limites preestabelecidos, como é
verificado para o município de Joinville - SC (JOINVILLE, 2017). A água fria proveniente do sistema
proposto poderia ser direcionada para estes reservatórios e ser utilizada em descargas de vasos
sanitários, por exemplo. Outros reservatórios inferiores possíveis de serem adaptados ao sistema
proposto são os reservatórios de edificações multifamiliares localizadas em pontos dos municípios
onde o abastecimento de água é de baixa pressão. Para que o reservatório principal seja abastecido
é necessário um reservatório inferior interligado por meio de bombas de recalque. Esta configuração,
por exemplo, é obrigatoriedade prevista no código de obras de algumas cidades do sul do Brasil
(FLORIANÓPOLIS, 2000; GASPAR, 1988; PORTO ALEGRE, 1992; SÃO JOAQUIM, 1987).
A Figura 9 ilustra um esquema de como seria a instalação predial, desde a coleta da água pelo
sistema automatizado dos pontos de consumo de água quente de todos os apartamentos até a
destinação desta água, que seria o reservatório inferior de água potável da edificação.

Figura 9: Esquema vertical da instalação predial da ideia proposta
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Para que o sistema automatizado funcione em uma edificação unifamiliar é necessário haver
na edificação um reservatório de proporções adequadas para coletar a água fria desperdiçada.
Diferentemente do sistema aplicado a uma edificação multifamiliar, a quantidade de água
direcionada para o reservatório seria bem inferior. Portanto, o que se propõe é a instalação de um
reservatório auxiliar de proporções menores que o reservatório principal. Este reservatório auxiliar
deve estar próximo ao reservatório principal e conectado a ele, conforme indicado na Figura 10.

Figura 10: Instalação do sistema de redirecionamento para uma edificação unifamiliar sem reservatório
inferior

O funcionamento do sistema em uma residência unifamiliar para um chuveiro, por exemplo,
poderia ser realizado por meio do acionamento de um registro pneumático ajustado com a abertura
para um tempo relativo ao escoamento da quantidade de água existente na tubulação entre o
aquecedor e o ponto de consumo em questão. Este registro, para facilitar a utilização do sistema,
seria instalado próximo aos registros de pressão do chuveiro, conforme indicado na Figura 10. A
água que retorna para o reservatório auxiliar poderia ser utilizada então para um ou mais vasos
sanitários abastecidos por uma prumada específica, indicada na Figura 10 por AF4. Para que o
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volume de água do reservatório auxiliar não fique dependente apenas da água proveniente do
redirecionamento de água fria do banho, uma boia pode ser instalada em uma cota abaixo da entrada
de água de desperdício estrutural possibilitando o enchimento de parte do reservatório auxiliar por
meio do reservatório principal. Para isto a altura h2, indicada na Figura 10, deve ser a altura máxima
para que a água consiga retornar considerando todas as perdas de carga das conexões e metros
lineares de tubulação.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Por meio deste trabalho foi possível apresentar a conformação e funcionamento de um sistema
automatizado que evita o desperdício de água durante o consumo de água quente por aparelhos
sanitários de uma edificação. Mediante a medição do desperdício de água em dois pontos de consumo
de uma residência foi possível concluir que em pontos de consumo de água quente mais afastados
do aquecedor de água ocorre maior demora para a água quente atingir estes pontos, portanto
causando maiores desperdícios de água fria. Propondo-se um sistema concebido de forma que as
tubulações hidráulicas de água quente sejam instaladas nas proximidades dos pontos de consumo e
com uma válvula solenoide e os demais equipamentos necessários no final do ramal é possível
direcionar para outro reservatório ou destino a água que seria desperdiçada. Este trabalho é de
grande importância para guiar o planejamento do sistema para diferentes edificações. Como a
instalação e concepção depende principalmente do layout da edificação, cada projeto deve ter sua
própria análise de viabilidade técnica e até mesmo econômica.
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| RESUMO |
A utilização da água sempre foi vital para a sobrevivência e o desenvolvimento humano. Porém, com
o crescimento as ações humanas desmedidas surgiram os impactos aos ecossistemas e
consequentemente a qualidade deles é comprometida. O ecossistema aquático tem se tornado um
ambiente bastante prejudicado por isso, principalmente, pelo descarte inadequado de efluentes não
tratados, bem como a adição de nutrientes e contaminantes. O objetivo deste trabalho foi avaliar um
tipo de material reciclável com possibilidade de ser utilizado na confecção de ilhas flutuantes com
plantas, a fim de que essas possam ser usadas na melhoria da qualidade hídrica de ecossistemas
aquáticos. Para isso foi analisado o comportamento da estrutura com a utilização de macrófitas nas
ilhas flutuantes, por meio de experimento piloto. A ilha se mostrou eficiente e resistente em relação
a estrutura e pode ser utilizada para a remoção de macronutrientes. Isso demonstra que com a
continuidade desse tipo de estudo por um período maior de análises, o resultado poderia ser de
percentuais de remoção maiores e consequentemente de uma densidade de biomassa adequada para
o povoamento da ilha e a sua aplicação direta em corpos hídricos naturais comprometidos.
Palavras Chave: Material reciclável; Ilhas Flutuantes com Plantas.

| INTRODUÇÃO |
A água é um recurso natural vital para todas as formas de vida em todos os ecossistemas. Todos
os processos que existem na natureza estão ligados a um equilíbrio de interações que desempenham
cada um as suas funções, mantendo um padrão ideal. Isso proporciona o bom funcionamento de um
ecossistema resultando numa adequada saúde ambiental.
As ações que o homem exerce em um ecossistema causam impactos, que podem interferir no
desempenho dos processos. Nessa linha têm-se observado que há uma crise instalada e uma
preocupação mundial com a contaminação das águas continentais, contribuindo com isso tem-se o
aumento de consumo e desperdício gerando efluentes que, em grande parte, não são tratados
adequadamente ou nem serão. Além disso, outros fatores como crescimento de atividades poluidoras
nos processos produtivos, no uso e disposição de resíduos oriundos de matéria prima xenobiótica,
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aumento de resíduos de matéria orgânica originadas das atividades antropogênicas resultam em
descartes irregulares diretamente nos corpos hídricos que são, historicamente, utilizados como
descarte final. Essa prática tem debilitado a qualidade do corpo receptor, pois recebem uma carga de
contaminantes muito maior do que a capacidade de autodepuração do recurso hídrico (KOBIYAMA;
MOTA; CORSEUIL, 2008). As mais variadas atividades humanas de maior impacto sobre as bacias
hidrográficas, com reflexo na qualidade da água de reservatórios são indicadas por Straškraba;
Tundisi (2013) e Pompêo (2017). Citam: desflorestamento, mineração, esgotos e outros dejetos,
desenvolvimento urbano, agricultura e agroindústria, irrigação, recreação e turismo, destruição de
várzeas, deslocamento populacional, introdução de espécies exóticas, poluição atmosférica pelas
indústrias ou automóveis. Destacam, ainda, os principais problemas relacionados à redução da
qualidade da água de reservatórios a poluição orgânica clássica, eutrofização, contaminação por
nitratos e problemas higiênicos associados, acidificação, problemas de turbidez derivados do
excesso de material em suspensão, salinização, contaminação por bactérias ou vírus, doenças
hídricas transmissíveis, contaminação por metais pesados, agrotóxicos ou outros produtos químicos,
depleção dos níveis e volumes hídricos. Além disso, a falta de ações governamentais que possam
minimizar a vulnerabilidade da população humana frente à falta de acesso a água de boa qualidade
e ao saneamento básico tem resultado no aumento da contaminação dos corpos hídricos. A
conscientização da população sobre os impactos causados por suas ações torna-se uma grande aliada
para o planejamento das medidas de saneamento, pois os resíduos sólidos e efluentes descartados
nos mananciais agravam ainda mais a saúde ambiental. A descarga descontrolada de substâncias
poluidoras no meio ambiente, mesmo em concentrações de rastreamento, conhecidos como
micropoluentes, contribui para a sua acumulação nos compartimentos aquáticos, com efeitos
potencialmente prejudiciais para o próprio ecossistema e a saúde humana. O acúmulo, desses
contaminantes que não são degradados, causa um desequilíbrio no ambiente reduzindo a qualidade
da água e aumentando a dificuldade de sua recuperação sendo de extrema importância e necessário
o tratamento prévio ao descarte.
Para acelerar os processos de tratamento de efluentes gerados nas atividades urbanas e rurais
são utilizadas estações de tratamento de efluente que possuem estruturas especiais para isso,
podendo ser reatores, decantadores, lagoas artificiais, wetlands, ilhas flutuantes, entre outros. Esses
tratamentos são necessários após o uso da água para a sua proteção e manutenção de sua qualidade.
Nessa linha de proteção dos recursos hídricos, monitoramento de sua qualidade, controle das
descargas de poluentes para que um nível aceitável de qualidade dos ecossistemas aquáticos seja
mantido tem-se como opção de tratamento as ilhas flutuantes com plantas (IFP). Elas oferecem
benefícios diversos ao ambiente aquático, desempenhando funções de abrigo e meio de suporte para
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o crescimento de biofilme e potencial paisagístico. De acordo com a estrutura, as ilhas possuem
diversas funcionalidades para o ser humano, servindo, por exemplo, como passarelas e caís, além de
oferecer proteção das margens evitando a erosão dos solos reduzindo a velocidade das águas
causadas pelo vento.
Há diversas tecnologias para tratar os efluentes domésticos e evitar o seu lançamento em
corpos hídricos ocasionando eutrofização. As lagoas de estabilização divididas em três: lagoas
facultativas, lagoas anaeróbias e lagoas de maturação são exemplos dessas tecnologias. A vantagem
desse tipo de tratamento é a melhor adaptação às condições climáticas, fácil operação e a utilização
de poucos equipamentos. Já as desvantagens são a pouca eficiência de remoção (em torno de 60%
de DBO) e a dependência da temperatura. Lodos ativados também podem ser utilizados no
tratamento de efluentes domésticos. São colônias de microrganismos em forma de flocos, que são
recirculados e assim ’ativados’, aumentando sua atuação, quando em contato com o oxigênio
dissolvido. A vantagem referente a este processo é a pequena área requerida para implantação,
eficiência e flexibilidade de operação. A desvantagem é o custo operacional elevado e o controle
laboratorial diário (CASAN, 2012). Pode ser utilizado reatores anaeróbios, onde os microrganismos
usados neste processo promovem a decomposição da matéria orgânica do meio. Os reatores
anaeróbicos apresentam como vantagens a pouca geração de lodo, moderado consumo de energia
elétrica, pequena área para operação e baixo custo de implantação. Enquanto as desvantagens
acontecem pelo fato de que os microrganismos são inibidos por um maior número de compostos e a
partida do reator pode ser lenta na ausência de lodo. Existe a possibilidade de geração de odores e
de um efluente com aspecto desagradável (DIAS; NASCIMENTO; MENESES, 2016). Entre os diversos
sistemas de tratamento de efluente podem-se destacar aqueles que utilizam macrófitas aquáticas
visando a redução das cargas de contaminantes e a melhoria da qualidade das águas residuais
(ALMEIDA; ALMEIDA, 2005). Esses tratamentos são chamados de alternativos, principalmente para
águas residuais e têm sua eficiência comprovada, além de gerar baixos impactos ambientais. As
macrófitas ainda podem ser utilizadas como biofiltros para a remoção de microrganismos patógenos
da água, especialmente no tratamento de águas cinza e negras. Isso se dá pela alta absorção de
matéria orgânica, permitindo a liberação de um efluente com menores níveis de contaminantes em
corpos receptores ou melhorando a qualidade de água e ser reutilizada (DIAS, NASCIMENTO;
MENESES, 2016).
As plantas ou macrófitas aquáticas são plantas herbáceas que originalmente eram vegetais
terrestres, porém ao longo da sua evolução sofreram modificações para se adaptar e colonizar os
mais diferentes habitats desde brejos até ambientes verdadeiramente aquáticos desempenhando
papeis fundamentais nos processos ecológicos. Elas servem de alimento e abrigo para a fauna,
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reciclando nutrientes e incorporando oxigênio no meio. As macrófitas são classificadas em cinco
grupos, pelo seu biótipo (Tabela 1), representados na Figura 1 (CANCIAN, 2007; ESTEVES, 1998;
THOMAZ; ESTEVES, 2001; POMPÊO, 2017).
Tabela 1 - Grupos ecológicos de macrófitas aquáticas.
Grupo Ecológico
Emersas

Definição
Plantas enraizadas no sedimento com folhas crescendo acima da
superfície d’água. Ex.: Typha, Pontederia, Echonodorus, Eleocharis

Com folhas flutuantes

Plantas enraizadas no sedimento com folhas flutuantes sobre a água. Ex.:
Nymphaea, Vitoria, Nymphoides

Submersas enraizadas

Plantas enraizadas no sedimento que crescem na sua totalidade sob a
lâmina d’água. Ex.: Myriophyllum, Elode, Egeria, Hydrilla, Vallisneria,
Mayaca, Potamogeton

Submersas livres

Plantas que crescem livres (sem enraizamento no sedimento) sob a
lâmina d’água. Ex.: Utricularia, Ceratophyllum

Flutuantes

Plantas que crescem livres sobre a superfície d’água. Ex.: Eichhornia
crassipes, Salvinia, Pistia, Lemna, Azolla
Fonte: adaptado de ESTEVES, 1998; POMPÊO, 2017, PROBIO, 2017

Figura 1 - Grupos ecológicos das macrófitas
FONTE: PROBIO (2017)
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As plantas ou macrófitas aquáticas, por sua ampla distribuição e capacidade de colonizar novos
ambientes, associadas às altas taxas de crescimento e à elevada capacidade de estocarem nutrientes,
as tornam potencialmente atrativas do ponto de vista econômico (HENRY-SILVA; CAMARGO, 2006).
As plantas aquáticas podem ser utilizadas como atenuadoras do processo de eutrofização em
decorrência da sua capacidade de remover, degradar ou isolar sustâncias tóxicas do ambiente (LIMA,
2005). A utilização de plantas aquáticas tem se destacado entre as tecnologias de tratamento de
efluentes, porque além de agirem como “agente purificador” pela intensa absorção de nutrientes e
pelo seu rápido crescimento, também fornece uma maneira potencialmente lucrativa de reciclar os
nutrientes através do aproveitamento da biomassa colhida e da produção de uma variedade de
produtos de valor agregado, a partir da biomassa pós-colheita (GRANATO, 1995; XU; SHEN, 2011).
As ilhas flutuantes, também chamados de jardins flutuantes, proporcionam uma melhoria
natural da qualidade da água e adicionam beleza a qualquer ambiente aquático com espécies nativas
coloridas que se adaptem a este tipo de ambiente. Essas estruturas oferecem, de forma atraente e
econômica, uma paisagem aquática, apoiando processos de restauração ecológica natural e pouca
manutenção. Essas ilhas podem existir naturalmente em corpos d’água, onde são formados por uma
série de camadas de materiais vegetais em decomposição e macrófitas flutuantes, sendo ambiente
propício para o crescimento de outras espécies vegetais (YEH; YEH; CHANG, 2015). As principais
aplicações das ilhas flutuantes, em termos de melhoria da qualidade da água, incluem o tratamento
de águas pluviais, esgoto, efluente industrial e reservatórios de abastecimento de água (HU et al.,
2010; WERAGODA et al., 2012). As ilhas flutuantes com plantas (IFP) ou ilhas flutuantes artificiais
(IFA) funcionam à medida que a água contaminada entra em contato com a ilha. Nela os poluentes
são retidos pela superfície das raízes das plantas, através de diversas formas. As raízes, além de
acumular metais e outros contaminantes, proporcionam um ambiente ideal para o crescimento de
microrganismos em forma de biofilme, que exercem processos essenciais para o tratamento do
fluido, e dessa forma proporcionam a purificação da água. A ilha flutuante pode ser utilizada em
lagoas, lagos, jardins aquáticos e corpos hídricos, pois o método para purificar a água é aplicável, não
apenas para sistemas fechados, mas também para rios com corrente estagnada (ISHIKAWA;
MIZUNO, 1995). Melhoram, ainda, as condições microbiológicas e os processos biogeoquímicos da
coluna de água. Outro benefício é que são utilizadas para remover o excesso de nitrogênio e fósforo
evitando o crescimento exagerado de algas e consequentemente o processo de eutrofização e dessa
forma melhoram a qualidade do ecossistema. Além do benefício ambiental, as IFPs estão sendo
estudadas para a instalação de painéis fotovoltaicos e obtenção de energia solar aumentando sua
sustentabilidade. Devido a sua flutuabilidade, as IFPs não causam estresse às plantas em ambientes
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com diferentes vazões de água, que variam com a profundidade, sendo predominante para o
tratamento de mananciais (VYMAZAL, 2007; DE STEFANI et al., 2011; YEH; YEH; CHANG, 2015).

| MATERIAIS E MÉTODO |
O projeto piloto da ilha flutuante com plantas (IFP) foi construído em uma área dentro de uma
Universidade localizada na região metropolitana de Porto Alegre/RS. Esta área está situada nas
coordenadas de Latitude: 29°53’12.6’’S e Longitude: 51°09’27.8’’W. No local existe um lago artificial
para fins paisagísticos, onde não existe a presença de macrófitas flutuantes e limitado número de
macrófitas emergentes, como também pouca vegetação em suas margens. Em determinados
períodos do ano existe a proliferação de algas, dando a água uma cor avermelhada e/ou verde escuro.
O lago recebe também água de drenagem dos locais próximos por meio de tubulações e possui
bombas para a aeração que não funcionam constantemente.
No planejamento do experimento decidiu-se utilizar um resíduo de baixo custo e de fácil
aquisição como matéria prima para a construção da ilha flutuante. Dessa forma se uniu ao estudo a
possibilidade de redução de resíduos e a possível reutilização deles. Assim se optou em utilizar a
polietileno tereftalato (PET) como matéria prima para a construção da ilha flutuante, pois é um
material de baixo custo e de fácil acesso, além de apresentar propriedades como leveza, resistência
mecânica e flexibilidade a baixa temperatura, resistência à biodegradação, à radiação, ao calor, ar e
água. Entretanto, esses resíduos podem ocupar vastos espaços no ambiente natural ou mesmo em
aterros, apesar de serem recicláveis.
O projeto piloto foi construído com a utilização de garrafas PET de 2 litros, adaptado de Santos
(2015), que propõem a utilização desse material para a construção de pranchas de surf para crianças
carentes. As garrafas foram adquiridas em uma central de triagem de resíduos recicláveis, localizada
no mesmo município de localização do estudo. As garrafas foram higienizadas com detergente e
hipoclorito de sódio, a fim de realizar a limpeza total dos resíduos de refrigerante e outros provindos
da central de triagem. Na sequência, as garrafas foram secas naturalmente e preenchidas com ar
comprimido. Esse procedimento foi realizado utilizando-se uma bomba de inflar, com intuito de
deixar as garrafas rígidas, a fim de evitar que a estrutura final sofresse deformação, além de melhorar
a flutuabilidade da futura ilha artificial. As extremidades de vinte e seis garrafas foram retiradas e
posteriormente serviram de emenda para outras vinte e seis garrafas com ar comprimido. As
emendas e garrafas foram lixadas e coladas com espuma expansiva de poliuretano (PU), mantendo
ar entre as emendas e a flutuabilidade da estrutura, conforme Figura 1.
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Figura 1 - Disposição das emendas e das garrafas no momento da colagem
Fonte: SANTOS (2015)

A secagem da espuma aconteceu em um período de 12 h. Na Figura 2 é possível visualizar a
estrutura piloto montada, após a secagem.

Figura 2 - Montagem da estrutura de uma ilha flutuante

Após a montagem da estrutura flutuante foi inserida uma tela de plástico P4 amarrada com
arame (Figura 3) e uma camada de manta acrílica servindo como meio suporte para as macrófitas
emergentes e o substrato inicial (Figura 4).
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Figura 3 - Estrutura de uma ilha flutuante com a tela instalada

Figura 4 - Plantio das mudas de macrófitas emergentes e substrato inicial

Com o experimento piloto foi possível identificar a necessidade de melhorar alguns pontos
vistos como não adequados. E isso foi corrigido no experimento controlado, aqui não abordado.
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| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
O projeto piloto foi instalado utilizando-se as espécies de macrófitas emergentes, Cyperus
papyrus e Typha domingensis. O projeto começou a apresentar problemas na estrutura, devido ao
descolamento da espuma e das emendas, porém as plantas produziram uma densidade de biomassa
para além da capacidade de suporte da estrutura.
As espécies apresentaram crescimento e produção de biomassa compatível com resultados
registrados em outras pesquisas (Figura 5). Biudes (2007), por exemplo, ao avaliar a eficiência de
remoção de macronutrientes com o crescimento e produção de biomassa da espécie Eichhornia
crassipes em uma wetland constatou a relação direta entre a maior taxa de absorção de
macronutrientes com a maior produção de biomassa. Para Biudes; Camargo (2008), as taxas de
crescimento estão diretamente ligadas as concentrações de nutrientes no ambiente. Esse dado
corrobora com os resultados registrados no experimento piloto, uma vez que no período do estudo
foram realizadas quatro podas. Não foi realizada análises da água neste período, pois o objetivo
inicial foi identificar a potencial resistência dos materiais utilizados na estrutura da ilha em relação
ao intemperismo, ventos, precipitações e interações com a fauna. Assim como afirmado por Cancian
(2007), Esteves (1998), Petry (2000), Pompêo (2017) e Thomas; Esteves (2001), de que as
macrófitas são produtores primários servindo de alimento e abrigo para diversas espécies, no
projeto piloto, foi possível observar e comprovar a instalação de avifauna por meio de ninhos sobre
a estrutura e também visualizar a interação com espécies aquáticas utilizando-se das raízes das
plantas como alimento. A biomassa retirada através das podas foi destinada ao local de compostagem
de galhos existente na Universidade, para produção de composto orgânico, podendo ser utilizada
para outros fins também, conforme indicado por Granato (1995) e Xu; Shen (2011), processos que
existe valor agregado, como produção de energia pela biodigestão e geração de metano, produção de
papel, fertilizantes (ALMEIDA, 1985 apud GRANATO, 1995, WOLVERTON; MCDONALD, 1980), e
ainda, Zhao et al. (2012), para a utilização em rações e alimentação animal.
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Dia 1
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Dia 133
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Dia 398

Figura 5 - Evolução do crescimento das macrófitas durante o período do projeto piloto

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
A estrutura física da ilha flutuante com plantas (IFP) elaborada com resíduo plástico (PET) se
mostrou eficiente e pode ser uma alternativa de baixo custo, para o benefício e qualidade ambiental
a ser usada, por exemplo, em lugares em que não se tem condições financeiras para obtenção de ilhas
construídas com materiais mais resistentes e de custos mais elevados. A estrutura pode ser
construída em tamanhos maiores, mas deve ser observada a forma de manutenção e monitoramento
devido ao peso úmido das macrófitas. Desta forma, o ideal é a confecção de módulos menores, pois
podem resistir ao peso das plantas, no momento que atingem a capacidade suporte. Além disso, é
possível retirá-los para manutenção, avaliação do crescimento e do tratamento. O crescimento de
biofilme na estrutura da ilha torna-se um ótimo auxílio no tratamento e degradação de
contaminantes, aumentando a eficiência do tratamento com as IFP.
As espécies de macrófitas possíveis de serem usadas em ilhas flutuantes podem ser variadas.
A seleção vai depender dos contaminantes presentes no meio a ser tratado, disponibilidade local da
planta, do clima, entre outros fatores. Para isso devem ser testadas outras espécies de macrófitas
emersas nas IFP, para efetividade da sua sobrevivência sem sedimento como meio suporte, bem
como analisar seu desempenho na recuperação da água contaminada por poluentes, entre eles
nutrientes.
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O crescimento vegetal das espécies utilizadas atingiu além da capacidade de suporte da ilha,
mesmo que outros fatores não foram analisados, como temperatura, tempo de adaptação, tempo de
radiação.
É possível fazer uma projeção de que ao se realizar o experimento controlado, os resultados
de remoção pelas plantas poderão ser verificados.
O dimensionamento das ilhas para um caso real de tratamento torna-se um fator essencial para
a evidência da efetiva melhoria e/ou recuperação da qualidade da água de ecossistemas aquáticos,
sendo possível a realização de tratamento contínuo de reservatório, rios e outros ambientes
aquáticos. Assim sugere-se a continuidade desse estudo a fim de testar a eficiência da estrutura em
ambiente natural, com a densidade da biomassa das macrófitas também sendo testadas.
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| RESUMO |
No processo de tingimento, o efluente têxtil apresenta grandes volumes e forte coloração, devido à
presença de corantes, compostos alcalinos, sólidos solúveis e compostos tóxicos que não são
biodegradáveis. Para a tratabilidade desses efluentes, busca-se processos que degradem
efectivamente os compostos de difícil degradação. Nesse contexto, destacam-se os Processos
Oxidativos Avançados (POAs) que são aplicados na degradação de compostos orgânicos tóxicos e
resistentes. Dentre eles, destaca-se o processo foto-Fenton heterogêneo, que tem a vantagem de ser
asistido com luz eltra violeta, além de permitir a utilização de materiais contendo grupos que
permitan formas imobilizadas de íons férricos e/ou ferroso em matrizes orgánicas ou inorgánicas
para o uso em processos fotoquímicos. Dentre esses materiais, destaca-se a quitosana, um polímero
que apresenta baixa toxicidade, maior resistência à dissolução em meio ácido, menor hidrofília,
potencial para sorção de íons metálicos e corantes. Nesse contexto, o presente estudo teve como
objetivo avaliar os parâmetros DBO5, Turbidez, série de sólidos e pH de um efluente têxtil real
submetido ao processo Foto-Fenton heterogêneo utilizando esferas de quitosana adsorvidas em
ferro como catalisador sólido. As amostras de efluente foram coletadas na ETE de uma indústria têxtil
catarinense e submetidas ao tratamento foto-oxidativo, com duração de 105 minutos. Em intervalos
de tempo (15, 30, 45, 60, 75, 90 e 105 minutos), alíquotas foram retiradas para análises físicoquímicas dos parâmetros investigados.
Palavras-chave: Efluente têxtil. Foto-Fenton heterogêneo. Parâmetros físico-químicos.

| INTRODUÇÃO |
As indústrias têxteis ocupam um dos mais importantes setores industriais no Brasil, inclusive
na região de Santa Catarina, no Vale do Itajaí. São mundialmente conhecidas como uma das maiores
consumidoras de água em seus processos produtivos (80-100 m3/ton de tecido acabado) e,
consequentemente, uma das maiores geradoras de efluentes industriais (SAVIN; BUTNARU, 2008).

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

Segundo Silva (2015), o efluente liberado, em grandes volumes no processo de tingimento,
possui elevada carga orgânica, alto teor de sais inorgânicos, sólidos suspensos, pH variável, presença
de surfactantes e, principalmente, uma alta concentração de corantes. Sendo assim, o efluente libera
uma série de contaminantes incluindo ácidos, compostos alcalinos, sólidos solúveis e compostos
tóxicos que não se fixam nas fibras do tecido durante o processo de tingimento.
Novos métodos de tratamento estão sendo estudados com o objetivo de degradar totalmente
esses contaminantes, sendo que dentre esses se destacam os processos oxidativos avançados (POA),
os quais são aplicados na degradação de compostos orgânicos tóxicos e resistentes(GUIMARÃES et
al., 2012). Estes processos são baseados na geração de radical hidroxila (●OH), um poderoso agente
oxidante não seletivo que pode reagir com vários tipos de compostos orgânicos, inclusive
recalcitrantes (AMORIM et al., 2013).
Apesar de ser uma efetiva fonte de radicais •OH, altamente reativos e com um baixo custo, o
sistema Fenton Homogêneo, apresenta dois problemas que limitam sua aplicação industrial: a faixa
de pH ácido na qual a reação se processa e a elevada produção de lodo. Como alternativa para tentar
minimizar essas desvantagens tem surgido o interesse no processo Fenton Heterogêneo (HUANG
et.al., 2016).
A reação de Fenton Heterogênea consiste na utilização de peróxido de hidrogênio em conjunto
com um catalisador heterogêneo contendo ferro imobilizado. O uso de formas imobilizadas de ferro
para a aplicação nesse processo é bastante promissor, pois possibilita o tratamento em uma faixa
mais ampla de pH a fim de evitar a precipitação de íons férricos (YANG et.al., 2013).
O processo Fenton foi sugerido por Kwan (2003) que a formação de radicais hidroxila deveria
acontecer através das reações representadas pelas equações (1) a (3).
Fe3+ + H2O2 → Fe3+ H2O2

(1)

Fe3+ H2O2 → Fe2+ + HO2 + H+

(2)

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ +OH. + OH-

(3)

A oxidação de compostos orgânicos depende da fase em que se encontra o óxido de ferro
presente no compósito (OLIVEIRA et al., 2003); podendo ocorrer através dos radicais •OH ou HO2 •.
O processo Fenton Heterogêneo possui a vantagem de não requerer controle rígido de pH, pois o
ferro encontra-se impregnado no catalisador e, assim, não sofre o problema de coagulação e
complexação em pH elevado.
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A fonte de ferro utilizada como catalisador para o processo Fenton pode ser uma superfície
sólida incluindo óxidos minerais ou partículas de sílica contendo ferro, além do ferro adsorvido em
outros compostos como carvão, minerais, argilas, nanomateriais, dentre outros (WANG et al., 2016).
Para que o material incorporado à matriz de ferro seja escolhido, deve possuir características
como: baixo custo, ampla aplicabilidade e abundância na natureza. Nesse âmbito a utilização de
polímeros obtidos de fontes naturais, tais como os polissacarídeos têm atraído muita atenção devido
à abundância, por não prejudicarem o meio ambiente e por serem potenciais substitutos para
polímeros sintéticos na aplicação que se almeja (FARIAS et al., 2016).
Nesse trabalho, esferas de quitosana adsorvida em Ferro foram utilizadas como catalizador
sólido no processo foto-Fenton Heterogêneo e assim foi investigados alguns parâmetros físicoquímicos, como DBO5, turbidez, série de sólidos e pH.

| MATERIAL E MÉTODOS |
Efluente Têxtil
As amostras de efluente têxtil foram coletadas na estação de tratamento de efluentes de uma
empresa de tinturaria têxtil catarinense. O efluente gerado da lavagem e tingimento dos tecidos como
também dos efluentes provenientes dos banheiros e do refeitório seguem para uma estação de
tratamento da própria empresa. As amostras foram coletas na saída do decantador secundário
(Figura 1), do processo de lodos ativados, caracterizado como E2.

Figura 1: Fluxograma do processo biológico da empresa de tinturaria e pontos de coleta
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Reator Fotoquímico
Foi utilizado um reator fotoquímico de bancada de 1,2L de volume útil de parede dupla
refrigerada com água destilada. O efluente foi mantido em constante agitação por meio de um
agitador magnético. A radiação foi conduzida por meio de uma lâmpada a vapor de mercúrio (125
W), inserida na solução através de um tubo de quartzo, o qual protege a lâmpada e permite a
passagem de radiação UV para o meio líquido.
A parede dupla do reator tem o objetivo de circular água de refrigeração, mantendo, assim,
condições isotérmicas nas reações.

Figura 2: Representação esquemática do reator fotoquímico. 1) Agitador magnético; 2) Tubo de quartzo; 3)
Lâmpada de vapor de mercúrio; 4) Coletor de amostra; 5) Saídas de água para refrigeração; 6) Refrigerador
Fonte: DALARI et. al (2020)

As esferas de quitosana foram obtidas a partir da metodologia proposta por Souza; Zamora;
Zawadzki (2010).
As condições utilizadas no tratamento foram estabelecidas por meio da realização de um
planejamento experimental 2k, sendo k=2, com ponto central. Para obter as melhores condições
operacionais do processo, foram analisados dois parâmetros: concentração de H2O2 e massa das
esferas modificadas com ferro. O pH não foi considerado no planejamento, pois com as formas
imobilizadas de ferro é capaz de se elevar à faixa operacional do pH. Com isso nesse estudo, foi
considerado o pH inicial natural do efluente.
Os experimentos foram realizados aleatoriamente no software Statistica® (Statsoft, Inc.) pela
análise de variância (ANOVA), para a validação do modelo, por meio do teste F. A melhor
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configuração encontrada foi de dosagem das esferas de 2g e concentração de peróxido de 400mg. L1
de H2O2.
Foi aplicado o processo foto-Fenton heterogêneo seguindo essa configuração com o pH natural
do efluente (E2) de 8,30. Cerca de 30 mL de amostra foram retirados nos intervalos 15, 30, 45, 60,
75, 90 e 105 minutos, para determinação dos parâmetros DBO5, Sólidos totais e dissolvidos totais,
turbidez e pH.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Caracterização do efluente
A caraterização do efluente evidenciou pH básico, elevada condutividade, salinidade e
concentração de cloretos oriundos do sal, que é necessário para fixação dos corantes ao tecido. De
acordo com a SABESP (1997) a elevada concentração de cloretos pode comprometer as análises
como a cromatografia, pois é necessário fazer uma grande diluição da amostra, podendo mascarar
outros compostos, e DQO, que causa interferências na análise.
A turbidez, que representa o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao
atravessar o meio devido à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas,
apresentou valores baixos.
Os sólidos dissolvidos totais (SDT) representam grande parte dos sólidos totais, podendo ser
explicado devido à alta concentração dos corantes presentes no efluente têxtil.
O processo biológico de lodos ativados, reduziu a matéria orgânica em relação ao efluente
bruto, resultando em um efluente com baixos valores de DBO5. Justino (2016) e Menon (2017)
encontraram reduções de matéria orgânica para DBO5 de 87% e 97% respectivamente, para um
efluente semelhante, originado da mesma empresa. Os valores dos parâmetros analisados na
caracterização do efluente pós-tratamento biológico (E2) são apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1: Caracterização do Efluente E2.
Parâmetro

Unidade

E2± desvio padrão

DBO5

mg.L-1

37,14±1,39

Turbidez

uT

15,2± 0,56

ST

mg.L-1

6638,18 ±223,55

SST

mg.L-1

31,87 ± 3,38

SDT

mg.L-1

6606,31±220,33

pH

-

8,18± 0,19

Quanto ao parâmetro DBO, após a aplicação do processo apresentou uma redução de
aproximadamente 58%. Entretanto, segundo a Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011,
a remoção mínima de DQO5 para lançamento é de 60%. Em um estudo utilizando efluente têxtil prétratado biologicamente (lodos ativados) submetido ao processo foto-Fenton, Araújo (2002) relatou
uma redução de DBO5 de 30,2%, durante 1 hora de tratamento. Afirmando que, apesar da
biodegradabilidade do efluente ter aumentado, indicando que houve a quebra de moléculas
contaminantes em fragmentos menores, o efluente têxtil ainda possui moléculas refratarias a
oxidação biológica ou fotoquímica.
A turbidez está relacionada à presença de material sólido em suspensão (silte, argila, sílica),
material orgânico e inorgânico finamente dividido (que podem estar associados a um material
coloidal), microrganismos e alga (DEZOTTI 2008).Os valores de turbidez do efluente de estudo (E2)
já atendiam a legislação (Figura 3), uma vez que o valor ficou bem abaixo do limite máximo de
lançamento (100 NTU), apresentando valores de E2 de 15,2 NTU. Entretanto, após a aplicação do
processo foto oxidativo houve uma diminuição deste parâmetro. No final do tratamento a redução
da turbidez foi de aproximadamente 31%.
Salgado e colaboradores (2009) estudaram os processos de oxidação avançada, Fe2+/H2O2,
fotólise (UV) e UV/H2O2, para descoloração de um efluente de lavanderia industrial, que inicialmente
apresentava elevada turbidez (228,8 NTU), após a aplicação dos tratamentos, relataram valores 13,7
NTU para a fotólise (UV), 3,65 NTU para UV/H2O2 e de 14,3 NTU para o processo Fenton, apesar de o
ultimo apresentar valores semelhantes, o efluente relatado por Salgado et.al., não havia passado por
nenhum tratamento preliminar.
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Figura 3: Evolução da turbidez ao longo de 105 minutos

De acordo com Braile; Cavalcanti (1993), a composição média dos efluentes da indústria têxtil
pode ser dada por: sólidos totais na faixa de 1000 a 1600 mg. L-1; sólidos em suspensão, de 30 a 50
mg.L-1. Entretanto essa caracterização apenas define as ordens de grandeza das características dos
efluentes, pois a composição do efluente depende do processo e do tipo de fibra processada. A
concentração média de sólidos totais encontrado no efluente pós-tratamento biológico foi em média
de 6638,18 mg.L-1. Na Figura 4 apresenta-se um gráfico box plot das concentrações de ST antes e após
o tratamento foto-oxidativo.
7200
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Sólidos Totais (mg.L-1)
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Figura 4: Gráfico box plot das concentrações de ST antes e após o tratamento foto-oxidativo
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Após o tratamento, obteve-se um valor de 6017,5 mg.L-1, indicando que houve uma redução
pouco significativa de apenas 9,70 %. Contudo, a maior parte dos sólidos evidenciada é composta

Sólidos Dissolvidos Totais (mg.L-1 )

por SDT, os quais são expressos no gráfico blox plot apresentado na Figura 5.
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Figura 5: Gráfico box plot destacando os valores médios de SDT em E2 e pós processo oxidativo

Segundo Giordano (2004), o parâmetro SDT indica que parte da matéria orgânica e inorgânica
presente no efluente está dissolvida, além de representar parcela mais difícil de remoção, pois
corresponde à matéria recalcitrante do efluente têxtil. O efluente ainda, após a aplicação do
tratamento, apresentou concentração de SDT em média 5993,88 mg.L-1 correspondendo a uma
redução de 12,70%, também pouco significativa. Em relação aos SST, a concentração média póstratamento biológico foi de 31,9 mg.L-1.
A literatura reporta que para processos foto-Fenton o valor ideal, a fim de evitar a precipitação
do ferro, deveria estar na faixa de 2,5 a 3,5 (HASSAN; HAMEED, 2011). Entretanto, se tratando da
reação heterogênea, o qual utiliza-se um catalisador sólido, não requerer controle rígido de pH, pois
o ferro encontra-se impregnado no catalisador evitando a coagulação e complexação (Figura 6).

94

Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

10

8

6

pH

95

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5

4

2

0
0

15

30

45

60

75

90

105

Tempo (min)

Figura 6: Variação do pH ao longo do processo foto-oxidativo

Portanto nesse estudo, a fim de verificar a eficiência de tratamento do processo no efluente
têxtil, foi realizado com o seu pH de 8,30. Sendo assim, os resultados mostram que foi possível
ampliar a faixa operacional do pH, mantendo-o com valores elevados ao longo do processo e aos 105
minutos o efluente apresentou um pH médio de 6,87.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Nesse estudo pode-se observar que a aplicação do processo foto-Fenton heterogêneo se
mostrou eficiente para ampliação da faixa operacional do pH.
Foi observado que os parâmetros analisados DBO5, série de sólidos e turbidez, diminuíram
após a aplicação do processo fotoxidativo, com melhores configurações encontradas, por meio do
planejamento fatorial, de [H2O2] de 400 mg.L-1 e dosagem das esferas de 2 g. Sendo assim, conclui-se
que o processo foto Feton-heterogêneo se mostra eficiente para redução de parâmetros, quando
aplicado a um efluente têxtil real.
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| RESUMO |
O fósforo é um elemento que é essencial para todos os organismos vivos. Este nutriente não possui
substituto na natureza e não há formas sintéticas de sua obtenção. Por isso, existe grande demanda
mundial por esse nutriente. Fora da Ásia, o Brasil é o maior produtor de arroz do mundo e o estado
do Rio Grande do Sul concentra mais de 70% dessa produção. O arroz parboilizado passa por um
processo hidrotérmico, onde o arroz é submerso em água quente, visando a absorção dos nutrientes
pelas partes mais internas do grão. Nessa etapa, é gerado um efluente com elevados teores de matéria
orgânica e fósforo – sendo este último extremamente prejudicial à natureza quando presente em
excesso nos corpos hídricos. O objetivo deste trabalho é analisar o potencial de recuperação do
fósforo desse efluente a partir da sua caracterização físico e química e do estudo da influência das
condições de encharcamento do grão de arroz na concentração de fósforo. Além disso, pretende-se
verificar a viabilidade de implementação de um sistema de bancada para concentrar o efluente da
encharca e aumentar o potencial de recuperação do fósforo. Após diagnóstico do processo produtivo
e coleta de amostras para análise, realizou-se a caracterização físico-química do efluente e
determinação do teor de fósforo por fotometria. As condições industriais foram replicadas em escala
de bancada onde os grãos de arroz foram submersos em água por 2, 4 e 6 horas, sob temperaturas
de 60 e 70ºC. O efluente bruto do processo (sem qualquer tratamento prévio), apresentou 45.79 mg
de P/L, enquanto o efluente concentrado 5 vezes. O tempo de imersão de 6h, sob temperatura de
70ºC foram as condições que maximizaram significativamente a extração do fósforo. Logo, concluiuse que o efluente apresenta elevado potencial para recuperação de fósforo.
Palavras-chave: Parboilização, fósforo, caracterização.

| INTRODUÇÃO |
O fósforo (P) é um elemento essencial para todos os organismos vivos e um componente
fundamental dos fertilizantes usados na produção de alimentos (Atienza-Martínez et al., 2014); no
entanto, esse mineral deve ser removido das águas residuais quando estiver em excesso, para evitar

98

99

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

a eutrofização dos corpos d'água receptores (Sorensen et al., 2015). Segundo Adam et al. (2019), esse
é um dos elementos mais indicados para ser recuperado a partir de fontes secundárias, devido a sua
grande possibilidade de escassez futura.
O fósforo é um insumo altamente exigido para a agricultura em todo o mundo. Ott e Rechberger
(2012) concluíram que a União Europeia (UE) é quase totalmente dependente de importações, uma
vez que China, Jordânia, Marrocos, África do Sul e Estados Unidos da América possuem
aproximadamente 81% das reservas globais de fosfato (Jasinki, 2019). Assim, o desenvolvimento de
novas estratégias e tecnologias para a recuperação de fósforo a partir de recursos secundários
tornou-se um dos novos desafios globais.
Fatores como a disponibilidade, vida útil e qualidade das reservas naturais, além da
distribuição geopolítica do fósforo e seu preço cada vez mais elevado, faz com que se desperte o
interesse para o desenvolvimento de novos métodos para recuperação do fósforo (Sorensen et al.,
2015). Os métodos empregados para recuperar o fosfato presente em efluentes podem ser físicoquímicos ou biológicos. Os métodos físico-químicos envolvem a aprisionamento do fosfato em
materiais de encapsulamento ou membranas filtrantes e sua posterior remoção. Já nos métodos
biológicos, o processamento do nutriente é realizado por microrganismos acumuladores, os quais
retém o fósforo na forma de fosfato (Cie e Konieczka, 2017).
O arroz é uma das culturas mais cultivadas em todo o mundo. O Brasil está entre os 10
principais produtores mundiais, sendo o maior fora da Ásia (FAOSTAT, 2019). Aproximadamente um
quarto da produção brasileira é utilizada para obter arroz parboilizado (ABIARROZ - Associação
Brasileira da Indústria do Arroz, 2019). Ainda, segundo o Irga (Instituto Rio-grandense do Arroz), a
cadeia produtiva do arroz gera cerca de 50 mil empregos diretos no estado, e as projeções são de que
o Rio Grande do Sul continue a liderar a produção nacional nos próximos anos.
O processo de parboilização é um tratamento hidrotérmico projetado para gelatinizar o amido
de arroz, o que resulta em um produto com maior rendimento (menos grãos quebrados), maior prazo
de validade e maior valor nutricional quando comparado ao arroz branco polido (Balbinoti, Nicolin,
de Matos Jorge, & Jorge, 2018). Esse processo gera o efluente do arroz parboilizado (RME), que possui
elevado potencial poluidor, pois contém altos níveis de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo. Para
cada kg de arroz parboilizado produzidos são gerados cerca de dois litros de RME, os quais geram
504 bilhões de L / ano no Brasil (Gil de los Santos, Gil Turnes e Rochedo Conceição, 2012).
O encharcamento, é a primeira etapa do processo de parboilização e consiste em embeber o
arroz (geralmente com casca) em água para promover a hidratação do amido. Os nutrientes
hidrossolúveis migram da película que fica logo abaixo da casca do grão, para as camadas mais
internas, tornando o grão mais nutritivo. Neste momento, uma parte dos nutrientes presentes nas
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camadas mais externas do grão é transferida para a água de submersão, que se tornará um efluente
a ser tratado. Nesta operação, a temperatura e o tempo de encharcamento devem ser ajustados para
favorecer uma maior difusão de água no interior do grão e minimizar o tempo do processo. As
camadas do grão de arroz são ilustradas na Figura 1 a seguir:

Figura 1: Camadas do grão de arroz (MCLEAN et al., 2002)

Enquanto no Brasil a problemática em relação ao fósforo está relacionada ao excesso desse
nutriente em efluentes que podem ser descarregados de forma inadequada na natureza, em países
estrangeiros – nomeadamente na Europa, a preocupação está diretamente ligada à sua escassez,
justificando assim a relevância desse estudo. O objetivo deste trabalho é analisar o potencial de
recuperação do efluente proveniente da parboilização do arroz (RME), a partir da análise de suas
características físico e químicas e da influência das condições de imersão no processo sobre a
concentração de fósforo no RME, bem como a possibilidade de implementar um sistema de bancada
para maximizar a concentração de fósforo.

| MATERIAL E MÉTODOS |
A metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho é esquematizada na Figura 2.
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Figura 2: Etapas da metodologia aplicada

O processo produtivo do arroz parboilizado sob análise, encontra-se na em uma unidade
industrial no município de Santo Antônio da Patrulha (Brasil), pertencente à Cooperativa
Agroaceleradora (COOPERJA). A Figura 3 exemplifica o fluxograma do processo produtivo da
empresa, com destaque para a etapa de encharcamento, de onde provém o efluente analisado.

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

Figura 3: Fluxo do processo produtivo para obtenção de arroz parboilizado

O grão de arroz chega à instalação industrial, passa pela etapa de recebimento, em seguida é
realizada a primeira secagem e, antes de ser polido como o arroz branco, o arroz parboilizado passa
por um processo hidrotérmico chamado de encharcamento. Durante o encharcamento, o arroz é
imerso em água sob 60-72ºC e com tempo de imersão entre 4-6 horas. Após a operação de
encharcamento, o arroz úmido é descarregado e transportado para uma autoclave, enquanto o
efluente é destinado ao tratamento de efluentes. Na autoclave, o arroz úmido é submetido a
tratamento térmico com vapor indireto com objetivo de promover a gelatinização do amido no
interior do grão. Na sequência do processo a matéria-prima é submetida às etapas de secagem,
descasque, brunição e armazenagem.
Para a avaliação do potencial de fosforo a ser recuperado a partir do processo de parboilização
do arroz, foram coletados tanto o efluente bruto, direto da etapa de encharcamento (encharca),
quanto o efluente tratado (saída da estação de tratamento de efluentes).
Caracterização dos efluentes
Ambos os efluentes foram analisados e caracterizados físico e quimicamente. Análise de
fósforo total conforme o método do ácido molibdovanadofosfórico 4500 – P.C. (APHA, 1998).
Nitrogênio amoniacal, orgânico e total foram determinados segundo a metodologia Analítica
Titulométrica (APHA 2012, p. 1108). Para determinação de pH utilizou-se um pHmetro de bancada
(modelo K39-1014B – KASVI, Brasil). A condutividade elétrica foi determinada por condutivímetro
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Digimed DM 31. A Turbidez foi determinada pelo turbidímetro MS Tecnopon TB-2000. A
determinação foi realizada com uso de colorímetro portátil Spectroquant Multy.
Avaliação da influência da temperatura e do tempo do Encharcamento
A fim de determinar as condições de tempo e temperatura ideais para maximizar a liberação,
e consequente recuperação de fósforo, analisou-se a quantidade de fósforo presente no líquido de
encharcamento, em diferentes condições de trabalho (tempo e temperatura). Para tanto, utilizando
o arroz em casca fornecido pela COOPERJA, foram realizados ensaios em escala de bancada, usando
condições operacionais atípicas utilizadas em escala industrial. O experimento foi conduzido a 60 e
70ºC por 2, 4 e 6 horas, utilizando arroz e água de hidratação na proporção de 1: 2 (m / v) em
erlenmeyer de 250 mL com tampa, em banho Termostatizado (FANEM 146, Brasil).

Figura 4: Processo de encharcamento em escala laboratorial

Alíquotas de 100 mL desse efluente foram retiradas do banho-termostatizado nos tempos de
XX e XX horas, a fim de avaliar a influência desses parâmetros na concentração de fósforo. Os
resultados foram tratados estatisticamente através de ANOVA, e as médias comparadas pelo teste de
Tukey, com significância de 5%.
Ensaios para concentração de fosforo no efluente do encharcamento
Ainda com o intuito de maximizar a posterior recuperação de fósforo no efluente bruto da
encharca, testou-se a hipótese de realizar ensaios de bancada para aumentar a concentração de
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fósforo utilizando um evaporador rotativo à vácuo (MA120-MARCONI, Brasil) Sob temperatura
média de 85ºC, as alíquotas de 250 ml de efluente foram reduzidas a um volume de 50 ml cada. As
amostras foram evaporadoras durante 5 horas, sendo a concentração de fosforo determinada ao final
da etapa de concentração. O esquema de bancada implementado é mostrado na Figura 6.

Figura 6: Concentração da encharca em escala laboratorial

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Os resultados da caracterização da encharca e do efluente bruto (cor, turbidez, condutividade,
pH, fósforo e nitrogênio), são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: Características físico e químicas dos efluentes.
Parâmetro

Efluente bruto da Encharca

Efluente tratado

Turbidez (NTU)

150

197

Cor (mg Pt/L)

834

1033

Condutividade (mS)

3.20

2.27

pH (21.4 ºC)

4.45

8.29

P Total (mg/L)

45.79

23.06

N Total (mg/L)

158.2

78.4

O efluente bruto da encharca apresenta menor turbidez, cor e pH do que o efluente tratado.
Freeman et al. (2016), definiu o range de pHs com maior potencial de recuperação de P entre 5.0 e
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9.0. O efluente da encharca apresentou um pH ligeiramente abaixo do range estabelecido pelo autor,
enquanto o efluente tratado se enquadra dentro dos limites devido à adição de agentes químicos.
Soluções ácidas e/ou alcalinas podem ser adicionadas ao efluente para controle de acidez,
modificando o valor do pH de acordo com as necessidades da aplicação final desejada.
Observando os resultados encontrados é possível perceber que o efluente bruto da encharca
possui uma concentração de fósforo quase duas vezes maior do que o tratado. A concentração de P
no efluente é diretamente proporcional ao potencial de recuperação dele. Mocker et al. (2011), ao
analisar a concentração de P em águas residuais de estações de tratamento municipais, observou
uma concentração de P entre 20-100 mg/L. O resultado encontrado no presente trabalho para
efluentes da parboilização do arroz está dentro do range observado pelo estudo anterior.
A recuperação do fósforo a partir do efluente da encharca mostra-se vantajosa em relação ao
efluente tratado não só pela concentração mais elevada desse elemento, mas também pelo fato de
ser proveniente de uma etapa do processo anterior ao tratamento de efluentes. Do ponto de vista
econômico industrial, uma menor quantidade de efluente gerada ou a geração de um efluente mais
pobre em fósforo necessitará de menores investimentos para o tratamento antes de ser lançado no
corpo hídrico receptor.
Apesar de ter como foco a recuperação de fósforo a partir do efluente industrial, o teor de
nitrogênio presente é também um importante parâmetro para determinar as futuras aplicações do
efluente em questão. Assim como o fósforo, o nitrogênio é um dos nutrientes essenciais para o
crescimento das plantas por exemplo, aplicação para a qual a o efluente da encharca apresenta
grande potencial de utilização.
Ansari et al. (2016), analisou o lodo digerido e concentrado para recuperação de nutrientes e
obteve 741 mg de N/L com uma variação de 21 mg/L para mais ou para menos. Quando em
comparação com a literatura, percebe-se uma concentração relativamente baixa deste elemento no
efluente da encharca, porém, ainda muito acima do permitido pela legislação brasileira (1 mg/L para
vazões maiores que 10.000 m³/dia) – Resolução CONSEMA Nº 355/2017 (Brasil, 2017). Esse valor
abaixo dos dados já existentes pode ser explicado não apenas pelo fato de que as características do
material diferem, mas também, no caso do estudo de Ansari et al. (2016), observa-se que o lodo
analisado foi digerido e concentrado, enquanto que o presente estudo avalia as características físico
e químicas do efluente bruto, ou seja, diretamente coletado do processo industrial.
Antes de definir estratégias para a recuperação de fósforo, é necessário saber quais condições
podem maximizar a extração desse elemento ou composto do arroz para o efluente de imersão. Os
resultados obtidos para as condições testadas são apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3: Teor de fósforo (mg / L) no efluente da encharca do arroz sob diferentes condições
de processo.
Tempo (h)

60ºC

70ºC

2

25.59a

27.23 a

4

33.24b

35.97 b,c

6

37.61c

44.71d

Médias com as mesmas letras não são significativamente diferentes entre si (Tukey, p < 0.05)

Os resultados mostram que quanto maior a temperatura e o tempo de imersão, maior o teor
de fósforo no efluente gerado. Além disso, o teor de fósforo obtido a 70 ºC durante 6 h foi
significativamente maior do que sob todas as demais condições analisadas. Esses resultados
demonstram que a temperatura e o tempo de encharcamento empregados industrialmente podem
afetar a concentração de fósforo no efluente e, portanto, devem ser controlados para aumentar o
potencial de recuperação de fósforo.
No ensaio de concentração do efluente bruto da encharca, a amostra foi concentrada 5 vezes
em volume e apresentou uma concentração de 107.69 mg P/L, ultrapassando o range definido por
Mocker et al. (2011), que traz valores entre 20-100 mg/L. Quando comparada à inicial (45.79 mg de
P/L), percebe-se um aumento superior a 100% na concentração de fósforo, acarretando um maior
valor agregado e potencial de recuperação por litro de efluente.
Do ponto de vista industrial, a concentração do efluente da encharca poderia ser realizado em
sistemas de evaporação múltiplo efeito que intrinsicamente propiciam a economia do vapor. Uma
outra possibilidade seria utilizar o vapor gerado na concentração do efluente como um complemento
do vapor gerado nas caldeiras utilizadas para a secagem dos grãos, podendo minimizar desta forma
o consumo energético do processo.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Após a análise dos resultados dos teores de fósforo e nitrogênio dos dois efluentes sob análise,
conclui-se que o maior potencial de recuperação se encontra no efluente bruto do encharcamento.
Através de modelo em escala laboratorial, reproduziu-se com sucesso as condições industriais
de encharcamento para a parboilização do arroz. Sob as condições testadas, a melhor condição de
encharcamento do arroz para maximizar a extração de fósforo no efluente é de 70 ° C e 6 horas. Logo,
conclui-se que a temperatura e o tempo são fatores importantes e que devem ser controlados de
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forma a melhorar o potencial de recuperação de fósforo no processo de encharcamento do arroz
parboilizado.
A concentração do efluente bruto por meio de evaporação mostrou-se eficaz, porém,
requerendo estudos para implementação de um sistema de aproveitamento energético para que se
torne economicamente viável.
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| RESUMO |
A contaminação por metais pesados nos efluentes industriais e o seu impacto ambiental estimulam
pesquisas sobre tecnologias alternativas no seu tratamento. Nesse trabalho foi avaliada a potencial
aplicação das microalgas Chlorella sorokiniana e Heterochlorella luteoviridis na adsorção de Cobre II,
Cromo III e IV, Ferro II e III e Zinco II, frequentemente encontrados no efluente industrial de
indústrias de beneficiamento de couro e indústrias de galvanização. O processo de adsorção foi
realizado em bateladas de 16 h de duração, sem otimização prévia das variáveis de processo ou prétratamento nas microalgas, e a concentração residual foi analisada por espectrometria de emissão
ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). A remoção percentual encontrada foi de 93,7%
de Ferro II, 90,6% de Ferro III e 90,2% de Cromo III para H. luteoviridis e de 86,0% de Ferro II, 75,7%
de Cromo III e de 65,6% de Cobre II para C. sorokiniana. Os resultados alcançados indicam que a
aplicação destas microalgas como biossorventes é uma tecnologia alternativa promissora no
tratamento de efluentes contaminados pelos metais avaliados.
Palavras-chave: Microalgas; Biossorventes; Metais Pesados.

| ABSTRACT |
Contamination by heavy metals in industrial watewaters and their impact promotes research on new
treatment technologies. This work evaluated the capacity of microalgae Chlorella sorokiniana and
Hererochlorella luteoviridis for the adsorption of copper II, chromium II and VI, iron II and III and
zinc II, which are metals often found in industrial watewaters from leather processing and
electroplating industries. The adsorption process was carried out in batch experiments of 16 h,
without optimizations or pre-treatments and the residual concentrations were analyzed by ICP-OES.
Resulting uptakes were 93.7 % for iron II, 90.6 % for iron III, 90.2 % for chromium III, for H.
luteoviridis and 86.0 % for iron II, 75.7 % for chromium III, 65.6 % for copper II, for C. sorokiniana.
The results obtained point to to the application of both microalgae as alternative technology in the
treatment of wastewaters contaminated with this metals.
Keywords: Microalgae, Biosorbents, Heavy metals.
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| INTRODUÇÃO |
A contaminação por metais pesados se tornou um problema global devido à rápida
urbanização e aumento da atividade industrial (IGBERASE et al.,2019). Os metais pesados presentes
nos efluentes industriais reduzem a capacidade de auto recuperação dos corpos hídricos devido a
sua ação toxica nos microrganismos. Esses microrganismos são responsáveis pela recuperação das
águas através da decomposição da matéria orgânica presente das águas. Portanto, há um aumento
na Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), caracterizando um processo de eutrofização (AGUIAR;
NOVAES, 2002). O principal aspecto que gera interesse na remoção de metais pesados de efluentes
é que esses metais são contaminantes não-degradáveis (MOLAZADEH et al., 2015) e sua acumulação
em organismos humanos é associado com a incidência de várias doenças degenerativas, como o mal
de Parkinson e o mal de Alzheimer (ZENDRON, 2015).
Nesse contexto, existem tratamentos convencionais para remoção de metais pesados de
efluentes industriais como precipitação, evaporação e separação por membranas (ZABOCHNICKASWIATEK, M.; RYGAL, A.; 2018). Entretanto, esses métodos, além de serem caros, geram novos
subprodutos que também requerem tratamento ou necessitam de destinação final do lodo que é
gerado (ZABOCHNICKA-SWIATEK, M.; RYGAL, A.; 2018). Por sua vez, a adsorção é uma operação
simples de transferência de massa a qual explora a capacidade de certos sólidos em reter na sua
superfície determinadas substâncias existentes em fluidos líquidos ou gasosos, possibilitando a
separação dos componentes desses fluidos. Uma vez que os componentes adsorvidos se concentram
sobre a superfície externa, quanto maior for a área disponível no adsorvente por unidade de massa
sólida, tanto mais favorável será a adsorção (RUTHVEN, 1984).
Os fenômenos de adsorção são resultados de uma combinação entre os tipos de forças
envolvidas na adsorção física e química. Desta forma, são vários os fatores que influenciam o
processo de adsorção como a área superficial, as propriedades do adsorvente e do adsorvato, a
temperatura do sistema, natureza do solvente e o pH do meio (NASCIMENTO et al., 2014). Quanto às
forças envolvidas, pode-se chamar a adsorção como quimissorção e fisissorção. A adsorção química
é caracterizada por uma maior interação entre o adsorvato e o adsorvente, partilhando elétrons,
gerando uma ligação química. É considerada irreversível, pela ligação formada e específica por
ocorrer unicamente nos sítios ativos do adsorvente. A adsorção física é caracterizada por uma fraca
interação entre adsorvente e o adsorvato, aproximando-se das forças de Van der Waalls e, portanto,
é muito mais fraca que a quimissorção. É considerada reversível, não altera a natureza química do
adsorvato e é não específica, porque ocorre em toda a superfície do adsorvente (NASCIMENTO et al.,
2014).
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O uso de biomassa, seja ela ativa (com atividade metabólica) ou inativa (sem atividade
metabólica) como adsorvente é denominado biossorção. Trata-se de uma alternativa para os
métodos tradicionais para descontaminação de efluentes líquidos com metais pesados por adsorção
e vem sendo investigada, havendo resultados promissores presentes na literatura (ROMERA et al.,
2006). Todos os biossorventes são oriundos de alguma forma biológica, como vegetais, crustáceos,
microrganismos e animais. Quando biomassas ativas são utilizadas como biossorventes, os sistemas
de remoção de íons metálicos se tornam mais complexos, envolvendo rotas metabólicas de
bioacumulação. Já a remoção de íons metálicos por biomassas inativas é alcançada através de
processos físicos e químicos, como no caso da aplicação de resíduos agrícolas ou industriais como
biossorventes (MOREIRA, 2010).
A adsorção por biossorventes é um processo que pode ser reversível (com regeneração
destrutiva ou mesmo sem destruição da biomassa), tornando possível a recuperação do metal
adsorvido (por dessorção ou incineração do biossorvente e formação de óxidos do metal, por
exemplo). Ao contrário do que ocorre na maioria dos processos convencionais, o emprego de
biossorventes apresenta alta eficiência para remediação de efluentes contendo baixas concentrações
de íons metálicos (MOREIRA, 2010). Entre as alternativas potenciais nessa área, consta a aplicação
de microalgas, que podem ser utilizadas como biossorventes, permitindo a captura desses metais
nos efluentes por adsorção.
O estudo do uso de microalgas como biossorventes tem crescido nos últimos anos, embora
ainda haja uma escassez de dados sobre essa tecnologia. Diferentes cepas de microalgas têm sido
investigadas para adsorção de metais pesados como Cádmio II, Chumbo II, Zinco II, Cobre II e Níquel
II em formas isoladas e misturas (ROMERA et al., 2006). Foi testado o uso de Chlorella sorokiniana
imobilizada numa esponja do tipo “loofa” para remoção de Cromo III (AKHTAR et al.; 2004) e Níquel
II (AKHTAR, IQBAL, IQBAL; 2007). Também foi testada a aplicação de biomassa liofilizada de
Chlorella vulgaris como biossorvente para metais de terras raras, variando o pH do meio
(HEIDELMANN et al.; 2017).
Diante da baixa densidade de resultados experimentais na literatura e da necessidade de
expansão do conhecimento referente a esta tecnologia, o objetivo desse trabalho foi utilizar as
microalgas Chlorella sorokiniana e Heterochlorella luteoviridis como biossorventes na remoção de
Cobre II, Cromo III e VI, Ferro II e III e Zinco II de soluções sintéticas monoelementares destes metais
com concentrações semelhantes às encontradas em efluentes oriundos das indústrias de
processamento de couro e de galvanização.
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| MATERIAIS E MÉTODOS |
C. sorokiniana liofilizada em pó foi comprada de uma empresa especializada no cultivo de
microalgas (Taiwan Chlorella Manufacturing CO Ltd, Taiwan), através de um representante no Brasil
(Paversul, Flores da Cunha-RS). A biomassa foi cultivada em lagoas abertas utilizando água doce,
concentrada, liofilizada e passou por um processo patenteado (Patente Taiwan nº 183428) de
ruptura da parede celular.
H. luteoviridis foi cultivada através de uma metodologia adaptada (JAESCHKE, et al.; 2019). A
cepa foi comprada da Universidade Federal Fluminense (Niterói, Brasil). H. luteoviridis foi cultivada
em fotobiorreatores aerados de placas planas do tipo airlift adicionando-se 1 L min-1 de ar filtrado
(membrana de 0.22 µm, Midistart 2000, Sartorius Stedim Biotech, Alemanha) através de pedras
difusoras. Os fluxos de ar foram controlados utilizando-se rotâmetros (Dwyer Instruments, USA) e o
cultivo foi homogeneamente e ininterruptamente iluminado por luz artificial, utilizando-se um
painel composto por 12 lâmpadas eletrônicas (Taschibra, Brasil, 13 W, Luz Branca). Os cultivos
foram realizados utilizando meio de cultivo f1/2 modificado com concentração de NaNO3 adaptada
para 600 mg L-1. Os nutrientes foram mantidos através da adição diária ao fotobiorreator de uma
solução 1 mL L-1 de fosfato (5 g L-1 de NaH2PO4.H2O) e 1 mL L-1 de uma solução de metais-traço (9.8
mg L-1 de CuSO2.5H2O, 22 mg L-1 de ZnSO4.7H2O, 1 mg L-1 de CoCl2.6H2O, 180 mg L-1 de MnCl2.H2O,6.3
mg L−1 de Na2MoO4.2H2O, 4.36 g L-1 de Na2EDTA e 3.15 g de FeCl3.6H2O). Os frascos contendo meios
de cultivo foram esterilizados em autoclave a 121 °C por 15 minutos.
O cultivo foi realizado sob regime semi-contínuo de modo que, após os primeiros 7 dias de
cultivo, metade do volume do fotobiorreator era removido a cada 48 h e substituído por meio novo.
Estes ciclos de alimentação intermitente foram mantidos por 14 dias, sendo então novos cultivos
iniciados do zero. A cada ciclo, o volume removido do fotobiorreator foi centrifugado, (Hitachi, CR
21GIII, 10.000 g, 10 °C, 10 min). A biomassa recuperada foi então liofilizada (LIOTOP, Model L101,
Brasil) e mantida congelada (-18 °C).
A superfície da biomassa de microalgas empregada neste trabalho foi estudada por
microscopia eletrônica de varredura (MEV) no Laboratório Central de Microscopia e Microanálise
(LabCEMM) da PUCRS (Porto Alegre, Brasil). As células liofilizadas foram colocadas em um suporte
condutor de carbono de dupla camada, revestidas com uma camada de ouro e examinadas usando
um microscópio Philips-FEI Quanta 200 ESEM / FEG equipado com um canhão de aplicação de campo
elétrico atuando com um feixe de corrente de 20 kV. A porcentagem de células rompidas foi estimada
através da contagem usando as imagens geradas.
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O efluente sintético utilizado constituiu no preparo de soluções de sais contendo os metais de
interesse solubilizados em água ultrapura. Os metais foram testados individualmente e em duplicata
a fim de não ocorrer sinergia e interferência associada à coexistência deles em solução durante o
processo de adsorção. A concentração inicial de sal utilizada foi de 500 mg L-1 para simular um
efluente de alta faixa de concentração (NETO et al., 2008). A Tabela 1 traz os sais e concentrações
utilizadas, juntamente com os cátions dos metais de interesse obtidos de suas dissociações. Os sais
foram obtidos no Laboratório de Processos Ambientais (LAPA) na PUCRS (Porto Alegre/RS), pesados
em balança analítica (BEL, Engineering®, Itália) e as soluções foram preparadas com água ultrapura.
Tabela 1 - Sais e concentrações utilizados no efluente sintético.
Sal
Sulfato de cobre pentahidratado
Cloreto de Cromo III
hexaidratado
Dicromato de Potássio
Sulfato Ferroso
Nitrato Férrico
Sulfato de Zinco

Fórmula
molecular
CuSO4.5H2O

Cu2+

Concentração preparada
(mg L-1)
506,7

CrCl3.6H2O

Cr3+

506,1

K2Cr2O7
FeSO4
Fe(NO3)3
ZnSO4

Cr6+
Fe2+
Fe3+
Zn2+

506,2
500,1
511,4
500,6

Metal

O contato entre o efluente e o biossorvente foi promovido em erlenmeyers de 250 mL com 100
mL da solução de efluente sintético e biomassa. Foi utilizada uma concentração de biomassa igual a
10 g L-1. As microalgas foram tratadas separadamente, de modo que cada linhagem foi pareada com
um cátion de interesse individualmente, cada condição experimental foi realizada em duplicata. A
agitação foi realizada em agitador orbital (Nova Ética, modelo 109, Brasil), a 60 rpm, durante 24
horas, com temperatura ambiente em 23 ± 2 ºC. Após o contato, procedeu-se a separação da solução
residual da biomassa.
As amostras do processo de adsorção foram divididas em tubos falcon de 45 mL e
centrifugadas a 4000 rpm (FANEM, 206-R, Brasil) durante 10 minutos a 23 ± 2 ºC. O precipitado foi
descartado e o centrifugado foi filtrado com membrana de nitrocelulose (tamanho de poro de 5 μm,
Merck, Irlanda) e encaminhado para análise por espectrometria de emissão ótica com plasma
indutivamente acoplado (ICP-OES) (Thermo Scientific, iCAP 6200, USA). As análises por ICP-OES
foram realizadas pelo complexo de Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica da PUCRS
(LABELO).
As análises por ICP-OES seguiram metodologia específica. Os parâmetros analíticos do
equipamento usados foram potência de rádio frequência 1150 W, vazão de plasma de 15,0 L min-1,
vazão do gás auxiliar 0,5 L min-1, vazão do gás de nebulização 0,5 L min-1, nebulizador concêntrico,
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câmara de nebulização ciclônica, e comprimento de onda ajustado para cada metal, sendo para cobre
(324,7 nm), cromo (283,5 nm), ferro (238,3 nm) e zinco (213,8 nm). Curvas padrão foram
preparadas com 5 pontos em replicatas analíticas. Diluições foram realizadas com água ultrapura a
fim de obter leituras compreendidas na faixa de trabalho das curvas de calibração. Todas as análises
foram realizadas em duplicata.
Para determinar a concentração de metal em cada solução sintética usada no processo de
adsorção, utilizou-se a Equação 1. Todas as concentrações de sal utilizadas são abaixo de suas
respectivas máximas solubilidades teóricas nas condições do processo.

𝐶 =

. .

(1)

Onde: Cm é Concentração de metal dissociado (mg L-1), Cs é a concentração de sal (mg L-1), n é
a proporção estequiométrica de metal na dissociação de sal, Mm é a massa molar do metal dissociado
(g mol-1) e Ms é a massa molar do sal (g mol-1).
Para determinação do percentual adsorvido e da capacidade de adsorção de cada microalga
para cada metal testado, foram utilizadas a Equação 2 e Equação 3, respectivamente.

%

çã

=

. 100

(2)

Onde: C é a concentração mássica do metal de interesse (mg L-1).

𝐴=

.𝑉

(3)

Onde: A é a capacidade de adsorção (mg g-1), C é a concentração mássica do metal de interesse
(mg L-1), m é a massa de microalga utilizada (g) e V é o volume de solução (L).
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| RESULTADOS E DISCUSSÕES |
A biomassa liofilizada das microalgas H. luveoviridis e C. sorokiniana utilizada neste trabalho
foi analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e as imagens geradas a diferentes
amplificações são apresentadas na Figura 1.
Foi verificado que as microalgas apresentam tamanhos distintos de célula, bem como se
apresentam de forma distinta em sua forma seca. Enquanto H. luteoviridis possui células menores
(de tamanho médio da ordem de 5 µm) e apresentou formar aglomerados, C. sorokiniana possui
células maiores com superfícies rugosas (de tamanho médio da ordem de 100 µm). Ademais,
enquanto a integridade celular foi verificada para H. luteoviridis, a contagem nas imagens geradas
indicou que aproximadamente 10 % das células de C. sorokiniana apresentavam-se rompidas (Figura
2), efeito atribuído ao pré-tratamento sofrido por esta biomassa.

Figura 1: Imagens geradas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) das biomassas empregadas neste
trabalho: (a) H. luteoviridis, amplificação de 500 X, (b) C. sorokiniana, amplificação de 500 X, (c) H.
luteoviridis, amplificação de 2.000 X, (d) C. sorokiniana, amplificação de 2.000 X

Aplicando-se a metodologia descrita, a capacidade de adsorção de cada microalga pôde ser
avaliada. As concentrações iniciais de cada metal foram calculadas para as soluções preparadas pela
dissolução dos respectivos sais antes do processo de adsorção. Após o tempo de contato sob agitação,
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procedeu-se com a centrifugação para separação da biomassa microalgal da solução residual, e as
concentrações finais de cada metal foram determinadas por análise da solução obtida após filtração.

Figura 2: Imagens geradas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) detalhando a ruptura celular
encontrada para a biomassa de C. sorokiniana (amplificação de 2.000 X)

A concentração inicial de metais em solução foi determinada pela Equação 1, e a concentração
final foi determinada por ICP-OES, com análises em duplicata. Os dados foram tratados pelo uso das
referidas curvas de calibração e fatores de diluição aplicados no preparo analítico, e os resultados
apresentados são as respectivas médias e desvios padrão. As concentrações iniciais e finais dos
metais em solução são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Concentração inicial e final.
Metal

Concentração inicial (ppm)

Cu2+
Cr3+
Cr6+
Fe2+
Fe3+
Zn2+

129,0
98,8
178,9
183,8
118,1
202,7

Concentração residual (ppm)
H. luteoviridis
C. sorokiniana
49,8 ± 4,4
44,0 ± 1,5
9,7 ± 0,2
24,0 ± 3,9
166,5 ± 0,0
169,4 ± 1,3
11,6 ± 1,0
25,7 ± 1,0
11,1 ± 3,7
43,1 ± 0,3
60,1 ± 2,6
75,7 ± 3,3
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A concentração residual mais baixa mostrou que as duas espécies de microalga foram capazes
de adsorver os mesmos metais analisados em todos os casos. Para comparação e determinação da
capacidade de adsorção das microalgas, calculou-se o percentual de metal adsorvido (Equação 2), e
a capacidade de adsorção (Equação 3). Os resultados obtidos são apresentados pela Tabela 3. Através
da análise dos percentuais de remoção alcançados, pôde-se observar que as microalgas
apresentaram comportamentos semelhantes. Alta eficiência de remoção foi observada para os
metais: Cobre II, Cromo III, Ferro II, Ferro III e Zinco II. Apenas Cromo VI apresentou baixa eficiência
de remoção.
As duas microalgas apresentaram alta capacidade de adsorção para a maioria dos metais. Os
melhores resultados obtidos quanto ao percentual de recuperação de metal foram observados para
H. luteoviridis com mais de 90 % de remoção para Ferro II, Ferro III e Cromo III (93,7 %, 90,6 % e
90,2 %, respectivamente). Para esta microalga, resultados mais baixos de remoção percentual foram
alcançados para Zinco II e Cobre II (70,3 % e 61,4 %, respectivamente), enquanto remoção
percentual baixa de Cromo VI (6,9 %) foi observada.
Por sua vez, os melhores resultados de remoção percentual de metal para C. sorokiniana foram
verificados para Ferro II e para Cromo III (86,0 % e 75,7 %, respectivamente). Embora resultados
mais baixos que para H. luteoviridis tenham sido encontrados para estes metais, tem-se novamente
estas espécies como as mais facilmente adsorvidas no processo utilizado. Secundariamente, C.
sorokiniana foi capaz de remover Cobre II, Ferro III e Zinco II com resultados semelhantes,
apresentando remoções percentuais de 65,6 %, 63,5 %, e de 62,7 %, respectivamente. Novamente,
valores baixos de recuperação de Cromo VI (5,4 %) foram alcançados.
Quanto à análise de capacidade de adsorção, os melhores resultados alcançados foram para a
remoção de Ferro II por H. luteoviridis com remoção de 16,6 mg deste metal em solução por grama
de biomassa utilizada. É importante notar que, para este metal, este resultado satisfatório
acompanhou uma remoção elevada deste metal por H. luteoviridis (93,7 %). Bons resultados também
foram verificados na capacidade desta microalga em adsorver Zinco II e Ferro III, com capacidades
de adsorção alcançadas de 13,2 mg g-1 e de 10,4 mg g-1, respectivamente. Valores mais baixos de
capacidades de adsorção foram alcançados para Cobre II, Cromo III e Cromo VI (7,8 mg g-1, 8,7 mg g1 e 1,2 mg g-1, respectivamente). Salienta-se a alta remoção percentual alcançada para Cromo III (90,2

%), a qual, de forma comparada ao melhor resultado obtido para esta microalga (na remoção de
Ferro II), pode ser alcançada com uma utilização mais alta de material biossorvente
(aproximadamente o dobro). Baixa capacidade de adsorção foi verificada para Cromo VI, com
resultado de 1,2 mg g-1 desta espécie.

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

A capacidade de adsorção de Ferro II foi igualmente a mais elevada quando C. sorokiniana foi
testada (14,7 mg g-1). Para os demais metais, esta microalga apresentou valores de capacidade de
adsorção mais baixos, sendo 11,8 mg g-1 para Zinco II, 8,2 mg g-1 para Cobre II, 7,5 mg g-1 para Ferro
III e 6,9 mg g-1 para Cromo III. Novamente, um valor baixo de capacidade de adsorção foi verificado
para Cromo VI, com resultado de 0,9 mg g-1.
Os resultados obtidos no presente trabalho foram comparados a resultados utilizando
biomassa de plantas aquáticas e aos escassos resultados presentes para a aplicação microalgas como
biossorventes. Schneider e Rubio (1995) estudaram a biomassa seca das plantas aquáticas
Potamogeton lucens, Salvinia herzogii e Eichhornia crassipes para remoção de Zinco II, Cobre II e
Cromo III de efluentes industriais sintéticos. Foram encontradas capacidades de adsorção iguais a
32,4 mg g-1 para Zinco II, 40,8 mg g-1 para Cobre II e 22,4 mg g-1 Cromo III para Potamogeton lucens;
18,1 mg g-1 para Zinco II, 19,7 mg g-1 para Cobre II para Salninia herzogii e 19,2 mg g-1 para Zinco II,
23,1 mg g-1 para Cobre II para Eichhornia crassipes. O estudo salienta que a remoção dos metais pelo
biossorvente é controlado pelo pH de equilíbrio do meio, o que indica que os resultados apresentados
para as microalgas H. luteoviridis e C. sorokiniana podem ser ainda mais satisfatórios se testadas em
condições controladas de pH (SCHNEIDER; RUBIO, 1995).
Tabela 3 – Remoção percentual e capacidade de sorção.
H. luteoviridis

C. sorokiniana

Metal

Remoção
(%)

Capacidade de
adsorção (mg g-1)

Remoção
(%)

Capacidade de
adsorção (mg g-1)

Cu2+
Cr3+
Cr6+
Fe2+
Fe3+
Zn2+

61,4 ± 3,4
90,2 ± 0,2
6,9 ± 0,0
93,7 ± 0,5
90,6 ± 3,1
70,3 ± 1,3

7,8 ± 0,5
8,7 ± 0,3
1,2 ± 0,0
16,6 ± 0,5
10,4 ± 0,5
13,2 ± 0,2

65,6 ± 1,1
75,7 ± 4,0
5,4 ± 0,7
86,0 ± 0,6
63,5 ± 0,3
62,7 ± 1,6

8,2 ± 0,0
6,9 ± 0,0
0,9 ± 0,1
14,7 ± 0,1
7,5 ± 0,0
11,8 ± 0,6

Romera et al. (2006) realizaram uma revisão sobre o estado da arte dos processos de
biossorção com algas, apresentando resultados sobre a afinidade entre metal e biomassa e a
capacidade de adsorção de algas marrons, vermelhas e verdes. Foram avaliados resultados com e
sem pré-tratamento do biossorvente, apresentando o pH utilizado em cada caso. Para Chlorella
vulgaris, uma alga verde, obteve-se 27,8 mg g-1 de capacidade de adsorção para Cromo VI em pH 2,
16,1 mg g-1 para Cobre II em pH 2 e para Ferro III 24,5 mg g-1 em pH 2. Para Sargassum sp. uma alga
marrom, obteve-se 67,6 mg g-1 para Cromo VI em pH 3,5 e 68,6 mg g-1 para Cobre II em pH 3,5. Para
Sargassum fluitans, uma alga marrom, obteve-se resultados para Cobre II iguais a 41,3 mg g-1 85,8
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mg g-1 e 97,9 mg g-1, utilizando pH igual a 2,5, 3,5, e 4,5, respectivamente, aplicando-se prétratamento com NaOH. Para a mesma alga S. fluitans, utilizando biomassa protonada como prétratamento e pH igual a 4,5; obteve-se 50,8 mg g-1 de capacidade de adsorção para Cobre II. Essa
comparação mostra o impacto que a escolha do pH ótimo e pré-tratamento adequado pode ter sobre
a capacidade de adsorção do biossorvente (ROMERA et al., 2006).
Zabochnicka-Swiatek e Rygal (2018) avaliaram o efeito da concentração de biomassa na
adsorção de Cádmio II, Chumbo II e Zinco II em efluente de indústria de fundição de zinco. Foi
utilizada biomassa de Chlorella vulgaris Scenedesmus armatus não modificadas e modificadas
quimicamente (tratamento ácido com HNO3 1M) em concentração de 50 g L-1, 10 g L-1, e 1 g L-1. Os
resultados obtidos para C. vulgaris não modificada foram de 1,45 mg g-1 para 50 g L-1, 6,88 para 10 g
L-1 e 58,80 mg g-1 para 1 g L-1. Para C. vulgaris modificada obteve-se 1,44 mg g-1 para 50 g L-1, 7,28 mg
g-1, para 10 g L-1 e 60,80 mg g-1 para 1 g L-1. Para S. armatus não modificada obteve-se resultados
iguais a 1,23 mg g-1 para 50 g L-1, 6,03 para 10 g L-1 e 59,20 para 1 g L-1. Para S. armatus modificada
os resultados obtidos foram iguais a 1,42 mg g-1, 4,49 mg g-1 e 49,40 mg g-1 para 50 g L-1, 10 g L-1 e 1
g L-1, respectivamente. Os resultados mostram que a capacidade de adsorção é inversamente
proporcional a concentração do biossorvente, sendo insignificante os efeitos da modificação. Em
altas concentrações de biossorvente, observa-se agregação da biomassa o que resulta em redução de
área superficial disponível para adsorção e bloqueio dos sítios ativos da célula. Os autores salientam
que o processo de adsorção de metais é sensivelmente dependente do pH (altera a forma do metal
no meio e os grupos funcionais presentes na superfície da célula), e que uma biomassa tem um
número finito de sítios ativos, ao aplicar-se uma modificação não se criam novos sítios, porém
liberam-se sítios ocupados (ZABOCHNICKA-SWIATEK; RYGAL, 2018).

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Os resultados obtidos foram satisfatórios para a maioria dos metais estudados, sendo apenas
Cromo VI o resultado considerado insatisfatório. Sobretudo, os resultados alcançados de remoção de
Ferro II, Ferro III e Cromo III quando biomassa de Heterochlorella luteoviridis foi utilizada apontam
a aplicação desta microalga como biossorvente como tecnologia potencial para tratamento de
efluentes que contenham estes metais. Contudo, essa avaliação preliminar indica que ambas H.
luteoviridis e C. sorokiniana são alternativas aplicáveis como biossorventes no tratamento de metais
pesados.
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Destaca-se que o processo testado não foi otimizado pelo ajuste de qualquer variável de
processos, bem como não foram avaliados quaisquer pré-tratamentos da biomassa microalgal. É
sugerido avaliar possíveis melhoras no processo associadas a alterações no pH das soluções,
modificação do tempo de contato, utilização de concentrações de biomassa diferentes, bem como a
aplicação de modificações químicas ou físico-químicas nas microalgas como pré-tratamentos para
adsorção. A sinergia entre diferentes metais coexistindo em solução deve ser estudada, sendo
desejável a realização de testes com efluentes industriais.
Ademais, entre estudos futuros, é sugerida a realização de uma investigação aprofundada da
influência da integridade celular sobre resultados de adsorção por imagens de microscopia, bem
como a análise da composição mássica do biossorvente após o processo de adsorção. Por fim, em
integração com o conceito maior de biorrefinaria, sugere-se avaliar a viabilidade da aplicação no
processo de adsorção da biomassa residual oriunda de processos de extração de carotenoides e de
ácidos graxos.
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| RESUMO |
Dentre os compostos presentes nos efluentes têxteis, os corantes são os que causam maior
preocupação, pois são estáveis e tóxicos. O substrato residual da produção de cogumelos (SRC) pode
ser utilizado como material adsorvente e apresenta enzimas como a lacase, a qual é capaz de
degradar poluentes recalcitrantes. O presente estudo tem como objetivo verificar a remoção de
corantes presentes em efluentes têxteis com o extrato enzimático proveniente do SRC de Pleurotus
ostreatus e com a utilização in natura desse resíduo. O SRC foi caracterizado por MEV e EDS, e para
os ensaios de descoloração foi utilizado efluente têxtil sintético contendo os corantes Levafix
Brilliant Red E4BA e Remazol Black B 133%. O estudo abrangeu três etapas: quantificação da lacase
presente no SRC; remoção de corantes com o extrato enzimático proveniente do SRC; remoção de
corantes com SRC in natura, envolvendo os processos simultâneos de adsorção e degradação
enzimática. A maior atividade da lacase foi de 19,28 U L-1 (28,92 U g-1) com 100 g L-1 de SRC em um
tempo de contanto de 60 minutos. Os maiores percentuais de remoção ao utilizar o extrato
enzimático foram 18,05 e 20,79% com 25 e 50 mg L-1 de corantes, respectivamente, ambos com uma
concentração de 100 U L-1 de lacase. A máxima eficiência de remoção obtida ao empregar o SRC foi
de 65,92% com a presença das enzimas (SRC in natura) após 120 minutos de contato com 60 g L-1 de
SRC, dentre esse percentual 12,97% foi removido apenas pela ação enzimática. Diante dos resultados
obtidos nesse estudo, verifica-se que o SRC apresenta um potencial para ser utilizado na remoção de
corantes presentes em efluentes têxteis, aplicando tanto o extrato enzimático como o resíduo in
natura.
Palavras-chave: Adsorção; Lacase, Efluente têxtil.

| INTRODUÇÃO |
A indústria têxtil brasileira ocupa uma posição importante dentre os setores industriais e
evidencia-se como a quinta maior fabricante de produtos têxteis do mundo (Lafis, 2017). Durante o
processamento de materiais têxteis são consumidas grandes quantidades de água, cerca de 50 a 100

122

123

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

litros por kg de produto e, consequentemente, geram um elevado volume de efluentes (Kumar;
Gunasundari, 2017). Em decorrência da utilização intensa de produtos químicos nas etapas de
produção, os efluentes têxteis apresentam um alto potencial poluidor, sendo uma das principais
características dos efluentes têxteis a alta concentração de corantes, os quais não se aderem
adequadamente às fibras no processo de tingimento e são liberados durante a lavagem do tecido
(Kumar; Pavithra, 2019). Segundo Khatri et al. (2015), em média de 20 a 50% dos corantes aplicados
na produção são liberados nos efluentes.
Os corantes quando lançados nos cursos d’água estão associados à diversos impactos, uma vez
que, afetam negativamente a estética e a transparência do corpo receptor, alterando os ciclos
biológicos e causando danos às comunidades aquáticas. Além disso, esses compostos apresentam
características carcinogênicas e/ou mutagênicas, causando distúrbios nos organismos e conferindo
riscos à saúde humana (Gregory, 2007; Pereira; Alves, 2012). Em função disso, a remoção dos
corantes é uma etapa primordial do tratamento de efluentes têxteis.
Devido à estrutura molecular e origem sintética dos corantes, estes são estáveis e de difícil
degradação, tornando a descoloração dos efluentes um processo complexo (Banat et al., 1996). Os
métodos físicos e químicos de remoção de corantes apresentam inconvenientes como alto custo,
versatilidade limitada, consumo elevado de eletricidade, uso excessivo de produtos químicos e a
geração de subprodutos e grandes quantidades de lodo. Sendo assim, dentre os métodos biológicos
ambientalmente corretos que possibilitam a redução de riscos ambientais, a aplicação de enzimas
microbianas extracelulares tem-se destacado devido seu potencial de degradação de corantes têxteis
(Kumar et al., 2019; Lichtfouse; Schwarzbauer; Robert, 2012).
Os fungos do gênero Pleurotus pertencem a classe dos basidiomicetos, os quais são
reconhecidos por degradarem a lignina em função da sua capacidade de produzir enzimas
ligninolíticas, como a lacase, manganês peroxidase e lignina peroxidase (Hatakka; Hammel, 2011;
Highley; Kirk, 1979). O mesmo complexo enzimático que promove a decomposição da lignina, atua
na biodegradação de poluentes recalcitrantes, portanto esses fungos são amplamente estudados e
utilizados em processos de biorremediação (Ellouze; Sayadi, 2016).
O gênero Pleurotus inclui diversas espécies comestíveis, sendo considerado o segundo gênero
de cogumelo mais cultivado no mundo e no Brasil (Royse; Baars; Tan, 2017). Ao final do ciclo
produtivo dos cogumelos, tem-se como resíduo o substrato residual da produção de cogumelos
(SRC), o qual compreende uma mistura de micélio e substrato lignocelulósico não utilizado, além das
enzimas extracelulares liberadas pelos fungos durante o seu crescimento (Singh et al., 2011). Devido
a quantidade gerada de SRC, que correspondente a uma proporção de aproximadamente 5 kg para
cada 1 kg de cogumelo cultivado, o resíduo configura-se como uma problema para os agricultores,
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uma vez que, seu descarte pode causar impactos ao meio ambiente (Finney et al., 2009). Diante disso,
há necessidade de desenvolvimento de novas aplicações de maior aproveitamento do SRC e, nesse
sentido, tem-se destacado a sua utilização na remoção de compostos poluentes presentes em
efluentes, como os corantes têxteis.
Uma vez que a produção comercial de enzimas é um processo de alto custo e que demanda
tempo, a utilização do SRC como fonte de enzimas ligninolíticas para a degradação de corantes
caracteriza-se como uma alternativa atraente. A enzima lacase possui baixa especificidade para o
substrato e tem sido amplamente estudada devido a sua eficiência em transformar compostos
aromáticos em estruturas químicas menores e menos tóxicas (Niladevi, 2009). O SRC também pode
ser utilizado como material adsorvente em função dos locais ativos e grupos funcionais presentes na
sua superfície, possibilitando a adsorção dos corantes têxteis (Liu et al., 2017; Wu et al., 2019).
Além da utilização do extrato enzimático proveniente do SRC para a degradação de corantes
têxteis, destaca-se a possibilidade de aplicação do SRC in natura, proporcionando que os processos
de degradação enzimática e adsorção atuem de forma simultânea, aumentando a eficiência do
tratamento. O emprego do SRC na descoloração de efluentes têxteis configura-se como um método
sustentável, pois promove o reaproveitamento e a valorização de um resíduo para a solução de um
problema ambiental e, portanto, novas pesquisas são necessárias para possibilitar o seu uso efetivo.
Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a remoção de corantes
presentes em efluentes têxteis com o extrato enzimático proveniente do substrato residual da
produção de cogumelos Pleurotus ostreatus e com a utilização in natura desse resíduo.

| MATERIAL E MÉTODOS |
O SRC de Pleurotus ostreatus utilizado nesse estudo foi cedido por uma empresa produtora de
cogumelos, o qual é constituído de serragem e farelo de trigo, suplementados com carbonato de
cálcio. Para a conservação do SRC, este foi mantido sob refrigeração e, posteriormente,
desestruturado e homogeneizado manualmente para a realização dos experimentos.
O SRC foi caracterizado por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrometria de
Energia Dispersiva de Raios X (EDS) para verificar a morfologia e a composição qualitativa de
elementos químicos do SRC, respectivamente. As análises de MEV foram realizadas em microscópio
JEOL JSM-6390LV e as do EDS com o programa Noran System Six acoplado a esse microscópio, ambas
no Laboratório Central de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal de Santa Catarina (LCME-

124

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5

125

Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

UFSC). Nas análises, as amostras foram fixadas em suportes metálicos com fitas de carbono e
recobertas com ouro.
Preliminarmente, foi realizado um experimento sem a presença de efluente têxtil e sob
condições ideais para a quantificação da atividade enzimática da lacase, a fim de verificar sua
presença no SRC. Para isso, diferentes concentrações do SRC (10, 50 e 100 g/L) foram adicionadas
em frascos erlenmeyer de 250 mL contendo 150 mL de solução tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,
os quais foram incubados à 40ºC e agitação de 150 rpm em banho termostático (marca Dubnoff,
modelo 252). O experimento foi conduzido durante 1 hora, com coleta de amostras nos seguintes
tempos de contato: 10, 20, 40 e 60 minutos. Previamente à determinação da atividade da lacase, as
amostras foram filtradas com papel filtro qualitativo.
A atividade enzimática da lacase foi determinada pelo aumento da absorbância com a oxidação
do substrato ABTS ao formar um radical monocatiônico (ABTS+) de coloração verde escura, o qual
pode ser medido fotometricamente. Em um volume de 2,4 mL de ABTS (1,8 mM) foi adicionado 0,3
mL de tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5 e 0,3 mL da amostra, mantendo essa mistura reacional
sob uma temperatura de 40°C em banho maria. A leitura da absorbância foi realizada aos 5 minutos
de reação enzimática, em espectrofotômetro Hach modelo DR/5000 no comprimento de onda de 420
nm (Bourbonnais; Paice, 1990). Duas amostras controles foram preparadas, uma substituindo a
amostra pelo tampão (0,6 mL de tampão e 2,4 mL de ABTS) e a outra o ABTS pelo tampão (0,3 mL de
amostra e 2,7 mL de tampão).
A atividade da lacase foi expressa em Unidades Internacionais (U), sendo uma unidade de
atividade enzimática definida como a quantidade de enzima necessária para oxidar 1 µmol do
substrato por minuto (Buswell et al., 1996). A atividade enzimática foi determinada conforme a
Equação 1.

𝑈𝐿

=

∆𝑎𝑏𝑠 . 𝑉𝑡 . 10
𝜀. 𝑑 . 𝑉𝑎 . 𝑡

(1)

Onde: ∆abs é a diferença entre absorbância final e inicial, Vt é o volume total da reação (mL), Ɛ
é o coeficiente de extinção molar (36000 L M-1 cm-1), d é o comprimento do passo (cm), Va é o volume
de amostra (mL) e t é o tempo de reação (min).
A atividade da lacase também foi expressa em U por grama de SRC, para isso, o valor em U L-1
foi multiplicado pelo volume de solução tampão acetato de sódio (150 mL) e dividido pela
quantidade (gramas) de SRC.
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Considerando que as características do efluente liberado pelas indústrias têxteis variam ao
longo do tempo, dependendo dos processos de produção, o que dificultaria a comparação efetiva de
resultados, nesse estudo foi utilizado efluente têxtil sintético, equivalente ao efluente têxtil real após
o tratamento biológico, preparado de acordo com a metodologia adaptada de Mo et al. (2007). O
efluente têxtil sintético foi constituído por dois diferentes azo corantes (Levafix Brilliant Vermelho
E4BA e Remazol Preto B 133%) e substâncias químicas auxiliares utilizadas na indústria têxtil, em
concentrações apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1: Composição do efluente têxtil sintético. Adaptado de Mo et al. (2007).
Produto químico

Concentração (mg L-1)

Levafix Brilliant Vermelho E4BA
Remazol Petro B 133%
Álcool polivinílico
NaCl
Na2SO4

12,5 e 25
12,5 ou 25
125
250
200

Para os ensaios com o extrato enzimático proveniente do SRC, inicialmente foi realizado o
processo de extração em agitador magnético, utilizando frascos erlenmeyer (2 L) com 1,5 L de
solução tampão acetato de sódio pH 4,5 50 mM (previamente aquecida a 30°C) e 200 gramas de SRC,
sob agitação de 180 rpm durante 1 hora (Singh; Abdullah; Vikineswary, 2003). Posteriormente, as
amostras foram filtradas à vácuo em papel filtro qualitativo para posterior determinação da
atividade da lacase.
Os ensaios de descoloração com o extrato enzimático foram realizados com duas diferentes
concentrações de corantes no efluente têxtil (25 e 50 mg L-1) e de atividade da lacase (50 e 100 U L1)

correspondendo a 1,5 e 3 U no volume total da reação de 30 mL. Para isso, frascos de Erlenmeyer

(250 mL) contendo o efluente têxtil e o extrato enzimático foram incubados em banho termostático
sob 35°C e 20 rpm de agitação, com coleta de amostras após 2, 5 e 24 horas de contato para
determinação da concentração dos corantes. Amostras controle foram constituídas de efluente têxtil
e extrato enzimático previamente inativado por fervura.
Para os ensaios de descoloração com o SRC in natura foram adicionadas em frascos de
Erlenmeyer (250 mL) 9 gramas de SRC e 150 mL de efluente têxtil (50 mg L-1 de corantes), resultando
na concentração de 60 g L-1 de SRC, submetidos a uma agitação de 180 rpm em agitador magnético,
com coleta de amostras após os tempos de contato de 30, 60 e 120 minutos. A fim de determinar
somente o percentual adsorvido ao utilizar o SRC in natura, foi realizado um ensaio empregando o
SRC sem enzimas. Para isso, a desnaturação das enzimas presentes no SRC foi realizada em autoclave,
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mantendo o SRC por 4 minutos sobre o vapor, sem a presença de pressão. Para a determinação da
concentração dos corantes, as amostras foram filtradas em membrana com porosidade de 0,22 µm e
como amostra controle foi utilizado apenas o efluente têxtil.
A concentração de corantes no efluente têxtil sintético foi determinada em espectrofotômetro
com leitura no comprimento de onda correspondente à maior absorbância na faixa do visível, obtido
após a varredura espectral do efluente, sendo a absorbância interpolada na curva de calibração. O
percentual de remoção dos corantes foi obtido conforme a Equação 2.

𝑅𝑐 =

𝐶𝑐

− 𝐶𝑐
𝑥 100
𝐶𝑐

(2)

Onde, Rc é a remoção de corantes (%); CcST é a concentração de corantes sem tratamento; CcT:
concentração dos corantes no efluente tratado.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
As imagens do SRC obtidas por MEV estão apresentadas na Figura 1 e, com base nestas,
verifica-se a estrutura morfológica do SRC e a presença de micélio do fungo Pleurotus ostreatus. O
SRC consiste em vários biopolímeros, como lignina, celulose e hemicelulose, que são degradados e
consumidos pelo fungo como fonte de carbono e energia, resultando na formação de poros (Yan;
Wang, 2013), os quais podem ser observados na superfície do SRC (Figura 1).

Figura 1: Fotografias de MEV do SRC com ampliação de (a) 200x e (b) 500x
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A Tabela 1 exibe os elementos químicos presentes no SRC e as suas porcentagens,
demonstrando que o SRC é constituído basicamente de carbono (C) e oxigênio (O) e os elementos
presentes em menor quantidade são Zn, Ca, Mg, Si, K, Al, Fe e Na. O maior percentual de Ca
possivelmente está associado a suplementação do substrato com carbonato de cálcio.
Tabela 1: Elementos químicos identificados no SRC por EDS.
Elementos químicos
C
O
Zn
Ca
Na
Mg
Al
Si
K
Fe
Total

Porcentagens em massa (%)
62,53
22,36
8,41
5,26
0,04
0,71
0,13
0,34
0,14
0,09
100

A Figura 2 apresenta a atividade da lacase ao longo do tempo com diferentes concentrações de
SRC in natura em solução tampão acetato de sódio pH 5. Conforme apresentado na Figura 2, a
atividade da lacase variou de 0,19 U L-1 com 10 g L-1 de SRC em um tempo de contato de 10 minutos
a 19,28 U L-1 com 100 g L-1 em um tempo de 60 minutos. É possível verificar que o aumento da
concentração do SRC e do tempo de contato reflete no aumento da atividade da lacase. Ao decorrer
do tempo de contanto há uma tendência de estabilização da atividade da lacase ao longo do tempo,
inferindo que o processo de extração das enzimas atingiu o equilíbrio.
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Figura 2: Atividade da lacase com diferentes concentrações de SRC

Conforme apresentado na Figura 3, que demonstra a atividade da lacase (U) por grama de SRC,
infere-se que ao empregar 100 g L-1 de SRC o processo de extração foi mais eficiente, pois resultou
em uma atividade da lacase maior por grama de SRC, 28,92 U g-1 em comparação com 16,67 e 22,17
U g-1 nas concentrações de 10 e 50 g L-1 em 60 minutos, respectivamente.
Resultados inferiores foram verificados por Lim, Lee e Kang (2013), que obtiveram uma
atividade da lacase de 8,01 U g-1 no extrato do SRC de Pleutotus eryngii, 3,77 U g-1 e 2,97 U g-1 nos
extratos de SRC dos fungos Pleurotus cornucopiae e Pleurotus ostreatus. Nakajima, Soares e Queiroz
(2018) também constataram uma baixa atividade da lacase no extrato de SRC do Pleurotus ostreatus
(4,68 U g-1).
O perfil da lacase proveniente do SRC de Pleurotus sajor-caju foi avaliado durante seis meses
após a inoculação do fungo e os autores verificaram que a atividade da lacase foi maior em 2 meses,
com um valor de 7,59 U g-1 (Singh, Abdullah e Vikineswary, 2003). Sendo assim, tanto o processo de
extração, como o momento da extração e uso do resíduo são fatores que influenciam a atividade
enzimática.
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Figura 3: Atividade da lacase por grama de SRC

A Figura 4 apresenta os percentuais de remoção de corantes têxteis utilizando o extrato
enzimático proveniente do SRC em diferentes concentrações da enzima lacase (50 e 100 U L-1) e de
corantes presentes no efluente têxtil (25 e 50 mg L-1). Os maiores percentuais de remoção foram
verificados ao utilizar 100 U L-1 de lacase, obtendo 18,05 e 20,79% com 25 e 50 mg L-1 de corantes,
respectivamente.
Na concentração de 100 U L-1 de lacase observou-se uma tendência de aumento da remoção
após 5 horas, ao contrário com 50 U L-1 que, devido a menor quantidade de lacase, resultou em uma
estabilização da remoção, independentemente da concentração dos corantes.
Excepcionalmente, na combinação de 50 U L-1 de lacase e 50 mg L-1 de corantes ocorreu uma
redução da eficiência em 5 horas de contato e, portanto, o aumento da absorbância. Esse
comportamento pode ser decorrente da polimerização dos corantes, uma vez que, a oxidação de
compostos aromáticos pela lacase pode ocasionar a formação de radicais livres que realizam
possíveis reações de polimerização (Moldes, Lorenzo e Sanromán, 2004).
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Figura 4: Remoção de corantes têxteis com o extrato enzimático proveniente do SRC (pH 4,5 e 35°C)

Lim, Lee e Kang (2013) verificaram que o extrato proveniente do SRC de Pleurotus ostreatus
aplicado em uma solução de 0,5% do corante têxtil Azul Brilhante de Remazol R promoveu uma
remoção de aproximadamente 40% após um tempo de contato de 3,3 h em pH 4 e temperatura de
25°C.
Teixeira, Pereira e Ferreira-Leitão (2010) compararam a ação da lacase comercial de
Aspergillus oryzae com o extrato do SRC de Pleurotus ostreatus na descoloração de diferentes
corantes reativos. Para o corante Azul Drimaren X-BLN foi obtida uma remoção de 80% com o extrato
do SRC e 60% para a enzima comercial, ambas com 0,02 U mL-1 de lacase no meio reacional e em
diferentes concentrações do corante (60, 120 e 240 ppm) após 24 horas de contato.
A eficiência de descoloração de corantes têxteis dos grupos cromóforos antraquinona, azo e
trifenilmetano foi avaliada por Bettin et al. (2019) ao utilizar um caldo bruto de enzimas contendo
10 U mL-1 de lacase produzida por Pleurotus sajor-caju PS-2001 em processo submerso. Esses
autores obtiveram uma remoção máxima do corante Levafix Brilhante Vermelho E4BA de 53% com
pH da mistura igual a 3,2 e temperatura de 35°C após 168 horas de contato sem agitação. Entretanto,
sob pH de 4,4 e 30°C nenhuma remoção desse corante foi constatada. Em comparação com os
resultados obtidos no presente estudo, estes podem ser considerados satisfatórios, uma vez que, a
remoção máxima de 20,79% para uma mistura de corantes foi constatada em apenas 24 horas de
contato, utilizando o extrato enzimático proveniente de um resíduo (SRC), dispensando o processo
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de produção controlada das enzimas que apresenta maior custo e exige um tempo de incubação
necessário para o crescimento do fungo. Com a otimização das condições de pH, temperatura, tempo
de contato e concentração de corantes e enzimas espera-se que maiores percentuais de remoção
possam ser alcançados.
A Figura 5 apresenta as eficiências de descoloração obtidas ao empregar 60 g L-1 de SRC in
natura (com enzimas) que envolve os processos simultâneos de degradação enzimática e adsorção,
e o SRC sem a presença de enzimas para verificar os percentuais de corantes adsorvidos.
A eficiência de remoção dos corantes foi de 59,64 e 56,84% aos 30 minutos de contato nos
ensaios utilizando o SRC sem e com enzimas, e 52,95% e 65,92% aos 120 minutos, respectivamente.
Nos ensaios com o SRC in natura a eficiência de remoção aumentou ao decorrer do tempo de contato,
ao contrário do SRC sem enzimas que reduziu a eficiência e aumentou a absorbância, provavelmente
devido a saturação do SRC e subsequente dessorção dos corantes adsorvidos. É possível constatar
que ao empregar o SRC in natura, este pode ser utilizado como fonte de enzimas que promovem a
degradação do corantes, sendo que 12,97% dos corantes foram removidos apenas pela ação
enzimática aos 120 minutos de contato.

Figura 5: Remoção de corantes têxteis utilizando o SRC

Wu et al. (2018) avaliaram a eficiência de adsorção do SRC após lavagem com água destilada e
secagem a 60°C por 72 horas, obtendo um adsorvente de partículas ≤0,25 mm sem a presença de
enzimas. Esses autores constataram uma eficiência de adsorção dos corantes verde malaquita,
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safranina T e azul de metileno acima de 78% nos 5 minutos iniciais e um lento aumento da eficiência
até os 30 minutos, atingindo o equilíbrio. Similarmente, no presente estudo também foi verificado
que aos 30 minutos ocorreu a saturação do SRC sem a presença de enzimas.
Ao investigaram o uso do SRC de Pleurotus ostreatus na remoção de diferentes corantes,
Papinutti e Forchiassin (2010) verificaram que somente a ação enzimática promoveu uma remoção
de 100% para o corante heterocíclico (azul B) e o indigóide (carmina), 74,5% para o corante
trifenilmetano (verde malaquita) e nenhuma para o corante azóico (xilidina), após 40 horas de
incubação com 50 g L-1 de SRC sob 28°C. Segundo Eichlerová et al. (2006) os corantes azo são
compostos recalcitrantes menos suscetíveis a ação enzimática devido a sua estrutura química. Dessa
forma, considerando que no efluente têxtil sintético contendo uma mistura de dois corantes azo, as
enzimas presentes no SRC degradaram 12,97% desses corantes em apenas 2 horas de contato, esse
resultado pode ser considerado como promissor.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Diante dos resultados obtidos nesse estudo, constata-se que o SRC apresenta um potencial
para ser utilizado na remoção de corantes presentes em efluentes têxteis, aplicando tanto o extrato
enzimático como o resíduo in natura, podendo envolver dois diferentes processos de remoção:
degradação enzimática e adsorção. Entretanto, estes são resultados preliminares e um estudo mais
aprofundado ainda se faz necessário e será desenvolvido posteriormente.
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| RESUMO |
Impactos sonoros oriundos de parques eólicos são amplamente estudados na américa do norte e
europa, mas no Brasil tais estudos ainda são insipientes. A industria da energia eólica aumentou
rapidamente no país, mas sem a análise do ruído das torres eólicas e como eles são percebidos por
comunidades próximas. Diante disso, o objetivo do trabalho foi investigar quantitativamente os
níveis de ruídos e analisar qualitativamente como os moradores da Comunidade de Xavier, CamocimCE, percebem o ruído das torres de um parque eólico instalado dentro de seu território, disposto a
apenas 250m de distância das casas. Foram realizadas aferição dos níveis sonoros, aplicação de
questionários, mapeamentos temáticos e análises dos dados. Na comunidade, os ruídos
apresentaram níveis entre 34 e 57,2 dB(A) durante o dia e 46,2 e 60,4 no período noturno, ou seja,
acima do recomendado pela norma. Os ruídos das torres causam incômodo em 25% dos
entrevistados, principalmente naquelas pessoas que lideraram a luta comunitária em busca de
compensações por parte da empresa, enquanto 81,2% percebem os ruídos.
Palavras-chave: Ruídos; Percepção; Energia Eólica.

| ABSTRACT |
Sound impacts from wind farms are well described in North America and Europe, but poorly studied
in Brazil. Wind power has increased rapidly in Brazil, but without analysis of sound from wind farms,
especially as perceived by host communities. To address this lacuna we measured noise levels
quantitatively and perceptions of the host community (Xavier, Camocim-CE) qualitatively. We
measured noise using decibel meter near the park during daytime and nighttime and applied a
questionnaire. Analysis of the data indicate that in the community, noise levels ranged between 34
and 57,2 dB(A) during daytime and 46,2 and 60,4 during night. Noise from the wind farm caused
discomfort in 25% of respondents, mainly among people who led the initiative seeking compensation
from the company, while 81.2% perceive the noise.
Keywords: Noise; Perception; Wind Energy.

136

137

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

| INTRODUÇÃO |
A energia eólica tem aumentado rapidamente no país desde 2001 (Silva et al. 2016). Por isso,
tornou-se necessário análises de impactos dos parques eólicos focadas no acesso de recursos, posse
de terras e impactos ambientais (Meireles 2011; Meireles et al. 2013; Gorayeb et al. 2016; Gorayeb
et al. 2018; Brannstrom et al. 2018; Chaves et al. 2017).
Os impactos dos ruídos oriundos de parques eólicos estão descritos em estudos da América
do Norte e Europa realizados, principalmente, por Pedersen; Waye (2007), Hanning (2012) e Bakker
et al. (2012). Contudo, no Brasil, estudos sobre os ruídos de parque eólicos e como são percebidos
por comunidades vizinhas, são insipientes na literatura científica pois são direcionados para a
análise quantitativa do ruído, como ocorre em Aor, Guarrigues, Senat (2014).
Diante disso, para sanar esta lacuna de conhecimento, esta pesquisa analisou os níveis de
ruídos e impactos perceptíveis aos moradores no modo de vida e na paisagem sonora da Comunidade
Xavier, local propício para este estudo devido ao fato de existir estudos prévios (Gorayeb et al. 2016;
Mendes, 2016), fato que aumentou a confiança entre a equipe de pesquisa e os moradores.
A Comunidade Xavier está situada ao lado de um empreendimento eólico de 50 torres,
instalado em 2009, em sua possível área de influência. Entretanto, o Relatório Ambiental
Simplificado (RAS) apresentado ao órgão licenciador do estado do Ceará (SEMACE) não definiu quais
seriam as áreas direta e indiretamente afetadas pelo parque eólico. Além disso, não há, neste estudo,
nenhuma referência à existência da Comunidade, argumento que dá subsídios para que a geração de
ruído pelo parque seja citada como um impacto negativo pequeno e curto, pois, de acordo com o
estudo, não há habitação próxima o suficiente para o alcance dos ruídos. É interessante ressaltar que
não foi relatado qual a previsão de ruídos a serem gerados, tampouco a distância por estes alcançada.
Estar submetido durante longos períodos aos ruídos das torres pode ter consequências
físicas e psicológicas. Alguns efeitos negativos sobre a saúde das pessoas já são comprovadamente
associados aos ruídos acima dos níveis adequados e o descontentamento dos habitantes próximos a
esses parques é algo relatado na literatura científica internacional e nacional, como em Pedersen;
Waye (2007), Meireles (2011), Bakker et al. (2012), e Mendes; Gorayeb; Brannstrom (2016).
Além dos ruídos, há o impacto na paisagem litorânea. Melazo (2005) analisa que a paisagem é
percebida primeiramente por elementos da geologia e geomorfologia. Em seguida, são consideradas
as ações antrópicas e, por fim, as relações socioculturais que nesse ambiente são criados. De forma
análoga a descrita pelo autor, a chegada de um empreendimento de grande porte, como um parque
eólico, altera a paisagem a qual os moradores estavam habituados, cria um ruído que pode modificar
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a relação do morador com aquele ambiente e, consequentemente, por ser um elemento estranho,
pode modificar a percepção dos moradores sobre o parque e a comunidade.
Neste contexto, a pesquisa pretende responder junto aos moradores os seguintes
questionamentos: Qual o nível sonoro de ruídos existente e com qual frequência é possível percebêlos? Qual a percepção dos moradores em relação à paisagem e aos ruídos dos aerogeradores? De que
forma a presença dos ruídos alterou o cotidiano comunitário?

| MATERIAL E MÉTODOS |
A área de estudo foi a Praia de Xavier, situada no distrito de Amarelas, em Camocim, litoral
oeste do Ceará (Figura 1). A comunidade é constituída por 17 famílias que sobrevivem, basicamente,
da pesca, artesanato e mariscagem, o que a caracteriza como comunidade tradicional (BRASIL,
2007). Foi nesse cenário que se instalou, em 2009, o então maior parque eólico do Brasil (MENDES,
2016).

Figura 1 – Mapa de localização da Comunidade de Xavier – Camocim/CE
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O parque possui 50 torres eólicas e ocupa uma área de1040 há, com capacidade de geração de
105.000 Kw (ANEEL, 2018) e está instalado dentro do território da comunidade a uma proximidade
de 250 metros da primeira casa. Para alocação das torres, aterrou-se lagoas utilizadas como fonte de
alimentos (Tavares, 2018). Dessa forma, a implantação do parque causou déficit alimentar e
dificultou o acesso ao distrito mais próximo, Amarelas, visto que a única estrada de acesso foi
privatizada e os moradores, inicialmente, não tiveram autorização para utilizá-la (Gorayeb et al.
2018).
Aplicação de questionários e entrevistas
De forma concomitante às pesquisas bibliográficas, foi realizada, no mês de maio de 2018,
aplicação de questionários, a fim de que os moradores relatassem efeitos causados pelos ruídos das
turbinas eólicas e pela modificação das paisagens, assim como detalhassem aspectos relevantes
sobre seu modo de vida.
O questionário foi baseado em Pedersen e Waye (2007), seguindo o padrão da escala Likert.
Foram aplicados dezesseis questionários, valor que contempla 94% das casas habitadas. Apenas uma
família recusou-se a responder, pois esta possui atritos com a comunidade, principalmente com os
líderes comunitários, e mesmo após diversas visitas, eles optaram por não se manifestar sobre
nenhum assunto relacionado ao parque.
A aplicação seria realizada inicialmente com todos os residentes maiores de dezoito anos.
Contudo, durante as visitas de campo, observou-se que os moradores, às vezes por timidez ou
desinteresse, apresentaram resistência para respostar um segundo questionário realizado na mesma
casa. Dessa maneira, optou-se por uma única aplicação em cada residência. Nessa etapa houve a
coleta de pontos através de GPS modelo etrex 30, a fim de espacializar as informações coletadas.
Durante a realização do questionário, foram realizadas entrevistas, com perguntas que
variaram de acordo com os relatos dos entrevistados. Estas conversas foram gravadas e transcritas
para análise qualitativa. A autorização para realização dessas entrevistas foi obtida através do
processo Nº 22 07104818.5.0000.5054 junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal do Ceará.
Medição e análise de Ruídos
A aferição dos níveis de ruídos ocorreu em setembro de 2018, mês dentro do período de
maiores ventos anuais, na comunidade (à jusante do parque eólico). Posteriormente, optou-se por
fazer aferições em dezembro, em área oposta à comunidade, ou seja, à montante do parque eólico. O
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procedimento de aferição dos decibéis foi realizado conforme o recomendado pela norma IEEE
Instrumentation Measurement Society (2016) e IEC 61400-11 (2012), as quais recomendam
monitoramento das condições atmosféricas e de vento, através de datalogger e anemômetro. A
aferição dos níveis de pressão sonora foi realizada através de decibelímetro da marca Kimo modelo
DB 200, classe 2. Os valores foram acessados no software LDB123, que fornece valores como L𝐴𝑒𝑞,
parâmetro utilizado pela NBR 10151, que corresponde ao nível de ruído contínuo equivalente, ou
seja, é o valor médio da gravação.
Foram realizadas medições em 24 pontos espacializados a cada 100m, à jusante do parque, de
acordo com a espacialização das residências (Figura 2) e em 12 pontos em área à montante do
parque. As medições foram realizadas em período diurno, com início às 6h, e em período noturno
com início às 18h. A norma IEC 61400-11 convenciona que para medições realizadas na área do
parque o microfone deve estar fixo a uma placa localizada no nível do solo. Contudo, para aqueles
espaços próximos às áreas residenciais ou mais distantes da área do parque, o microfone deve estar
instalado a 1,20 metros do solo, conforme IEEE 2400-2016. Dessa forma, ao considerar que apenas
o primeiro ponto de medição está próximo ao parque e distante das residências, foi adotada a
medição com microfone situado a 1,20 metros de altura (Figura 3).

Figura 2 – Comunidade Xavier
Fotografia: Lígia Silva (setembro/ 2018)

Figura 3 – Equipamento de Medição
Fotografia: Lígia Silva (setembro/ 2018)

A aferição ocorreu nos dias 2 e 8 de setembro de 2018. No primeiro dia, foi realizada medição
na área em frente às casas, correspondente à faixa de praia e em dia posterior atrás das casas, para
que fossem contempladas, também, as casas que se situam atrás da linha principal de residências, à
jusante do parque eólico (Figura 4).
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Figura 4 – Pontos de aferição dos ruídos na Praia de Xavier à jusante do parque eólico

Para garantir a simetria dos dados, o mesmo procedimento foi realizado do lado oposto, à
montante do parque. Contudo, por não haver casas nesta área, foi realizada a coleta de pontos apenas
na faixa de praia. Os dados noturnos foram obtidos no dia 1 de dezembro de 2018 com início às 18h
e os diurnos no dia 2 do mesmo mês e ano, com início às 6h (Figura 5).

Figura 5 – Pontos aferidos à montante do parque eólico

Ressalta-se que não foi possível realizar comparações entre o ambiente sonoro antes e após a
instalação do parque, pois não foi realizado nenhuma aferição de ruídos por parte da empresa que
conste no estudo ambiental.
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Os resultados foram distribuídos espacialmente para a elaboração do mapa de ruídos da
Comunidade Xavier. Esse instrumento facilitou o debate entre as informações contidas no mapa e as
opiniões obtidas em questionário nas casas próximas ao ponto de medição. Para complementar a
análise, os valores de L𝐴𝑒𝑞 foram considerados para comparação com o estabelecido pela legislação
brasileira, a fim de investigar se os moradores estão submetidos ou não a níveis acima do permitido.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Níveis de ruídos no entorno do parque eólico
Os sons prevalecentes em Xavier foram, principalmente, do mar e do vento, além do
movimento da vegetação sob o vento, sons de animais como galos, cachorros e grilos são frequentes
e facilmente perceptíveis. Observa-se até aqui, sons que não refletem qualquer processo de
antropização. Contudo, durante as visitas de campo, foi visualizado moradores que caminhavam
acompanhados por caixas de som e fluxo de veículos que apresenta-se como um fenômeno recente
na comunidade e, portanto, deve ser considerado como um novo componente do ambiente sonoro
local. Neste cenário, está presente o ruído frequente das torres eólicas, visto o funcionamento quase
ininterrupto do parque. Na região, a direção do vento ocorre de leste para sudoeste, ou seja, o vento
pode direcionar os ruídos em direção as casas, possivelmente, sendo um fator agravante para a
percepção desses ruídos. Sublinha-se que os valores apresentados não representam o máximo de
ruído que pode ser percebido, pois nas duas ocasiões de medição, onze torres não estavam
funcionando.
No primeiro dia, a temperatura média foi 28°C, umidade do ar de 74,8% e pressão atmosférica
de 1009 hPA. Os valores sonoros da Comunidade de Xavier diurnos estão demonstrados na Figura 6.
Observa-se queda no nível de ruído nos primeiros pontos (Figura 6), à medida que estes se
distanciam das torres e, a partir do ponto 8 um discreto aumento, provavelmente devido ao balançar
das folhas das árvores, além de frequentes latidos de cachorros. No ponto 12, houve um pico, em
consequência de haver música, pessoas conversando e ruídos de animais como cachorros e galos.
Neste momento, todos os pontos apresentam-se acima dos 40 dB(A) recomendados em legislação
para período diurno.
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Figura 6 – Variação de ruído diurno na faixa de praia na Comunidade de Xavier, Camocim-CE

Durante a noite, os níveis obtidos estão distribuídos de forma mais homogênea por toda a
comunidade, entretanto são maiores (Figura 7).

Figura 7 – Variação de ruído noturno na faixa de praia na Comunidade de Xavier, Camocim-CE

Durante a noite, semelhante ao ruído diurno, os níveis diminuem até o ponto 6 (Figura 7) e em
seguida apresentam discreta variação. No ponto 7, por exemplo, ocorreu o nível máximo noturno de
60,4 dB(A), e nos pontos 12 e 13, também é possível observar discreto aumento do som. Semelhante
ao período diurno, nenhum valor está abaixo dos 35 dB(A) propostos para a legislação no período
noturno (ABNT, 2000). Contudo, esse cenário é atribuído principalmente aos elementos naturais da
área, como movimento da vegetação e ruídos de animais, pois até mesmo nos pontos mais distantes
do parque, os valores não atendem ao recomendado. As aferições realizadas no segundo dia foram
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iniciadas às 6h da manhã e às 18h da noite. A temperatura foi de 28°C, umidade 73,3% e pressão
atmosférica de 1011 hPA.
Os níveis diurnos encontrados são descritos na Figura 8. Observou-se mínima influência
externa, pois os pontos aferidos são distantes da rota de automóveis, não há fluxo de pessoas e, com
exceção do ponto 14, não houve ruídos perceptíveis de animais. Dessa maneira, é possível inferir que
estes valores, representados na Figura 8, são os que melhor ilustram o ruído das torres dentro da
comunidade. Observou-se que, diferente dos valores apresentados durante o primeiro dia de
gravações, cinco pontos estão em conformidade com a norma, ou seja, abaixo de 40 dB. Estes estão
situados a 1 km de distância das torres.

Figura 8 – Ruídos diurnos aferidos atrás das casas (02 set. 2018) na comunidade de Xavier, (à jusante do
parque)

Semelhante ao primeiro período noturno analisado, os valores apresentaram discreto
decréscimo, principalmente nos primeiros 600 metros (Figura 9). O ruído noturno apresenta o
mesmo comportamento em frente e atrás das casas. Observa-se nos dois locais, diminuição do ruído
apenas até o ponto 6, o que pode indicar a maneira como se dissipa neste ambiente. A partir disso,
ocorre uma variação a qual não é possível relacioná-la aos ruídos do parque eólico e, novamente,
aparenta estar relacionado as características próximas as residências.
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Figura 9 – Ruídos noturnos aferidos atrás das casas (02 set. 2018) na Comunidade de Xavier, (à jusante do
parque)

Os valores diurnos das duas medições variam de 34 a 57 dB(A). Ao observar a Figura 10
percebe-se que os maiores níveis estão situados nos pontos próximos ao mar. A maior diferença de
valores está nos pontos mais recuados do mar, pois são pouco influenciados pelo som das ondas,
vegetação e animais. Assim, representam mais fielmente o som das torres, que diminui ao longo da
comunidade, ou seja, a jusante do parque (Figura 11).

Figura 10 – Mapa de calor dos ruídos diurnos da
Comunidade de Xavier, Camocim-CE

Figura 11 – Mapa de calor dos ruídos noturnos da
Comunidade de Xavier, Camocim-CE

Os valores noturnos estão acima de 35 dB e, portanto, estão em desacordo com a norma. É
perceptível que, pela homogeneidade dos níveis de pressão sonora encontrados, não é possível
atribuir os altos níveis ao parque eólico, principalmente na faixa de praia, local de maiores
interferências, seja pelo fluxo de visitantes ou dos próprios moradores, além da variação de maré
que altera o som das ondas. Também foram aferidos os níveis sonoros à montante do parque eólico.
Nessa região, não há presença de residências, fluxo de pescadores e não foi visto durante as aferições,
nenhum transeunte. Essa medição ocorreu nos dias 1 e 2 de dezembro de 2018, quando as condições
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ambientais estavam semelhantes às do mês de setembro de 2018, com temperatura média de 28°C
e umidade de 75,1%. Apenas a maré apresentou condições distintas, pois estava baixa, sem formação
de ondas e os pontos estavam a uma distância média de 190 metros do mar.
Observa-se que os valores da Figura 12 possuem o mesmo comportamento dos ruídos diurnos
medidos na Comunidade Xavier, uma vez que decrescem até metade da distância medida, no ponto
5, e voltam a aumentar até o ponto 14.

Figura 12 – Valores diurnos dos ruídos à montante do parque eólico em Xavier, Camocim-CE

Os níveis de ruídos são maiores na Figura 6 o que demonstra uma possível influência do vento
para direcionar o ruído do parque em direção à comunidade de Xavier. Sublinha-se que essa
influência pode ser ainda maior, pois os níveis aferidos na comunidade são de um período em que
apenas 39 torres funcionavam, enquanto os valores da Figura 12, espacializados na Figura 13,
correspondem ao funcionamento de 46 torres. Vale ressaltar que nessa área não há vegetação ou
criação de animais, assim não foi perceptível a influência de qualquer componente sonoro além do
vento e do mar.
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Figura 13 – Níveis de ruídos diurnos à montante do parque eólico em Xavier, Camocim-CE

Os ruídos noturnos se comportam de forma análoga aos diurnos (Figura 14), com leve
decréscimo próximo as torres nos quatro primeiros pontos. No entanto, foram constatadas altas
velocidades de vento, até 9,6 m/s, em relação à medição realizada em setembro. Assim, com ventos
mais fortes, mais torres funcionando e, apesar disso, valores semelhantes à montante e jusante do
parque, é possível inferir que a influência do ruído das torres na região à montante é menor do que
o que pode ser encontrado na comunidade.

Figura 14 – Variação de ruídos noturnos à montante do parque eólico em Xavier, Camocim-CE
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Novamente, os valores não atendem ao recomendado pela legislação. Entretanto, devido a
predominância de componentes naturais e discreta variação de decibéis, não é possível afirmar que
existam valores acima do permitido devido à presença do parque eólico (Figura 15).

Figura 15 – Mapa de calor dos níveis de ruídos noturnos, à montante do parque eólico em Xavier, CamocimCE

Percepção dos ruídos dos moradores da Praia de Xavier, Camocim-CE
A pesquisa ouviu seis homens e onze mulheres entre 18 e 63 anos, os quais totalizam 16
entrevistados. Doze pessoas relataram viver na Praia de Xavier há mais de dez anos, ou seja, estas
conheceram o local antes da instalação do parque e acompanharam o processo de lutas e conflitos
entre moradores e parque eólico. O parque foi instalado dentro da área da comunidade e de forma
muito próxima às residências. Talvez por isso, a maioria, treze pessoas, afirmam escutar os ruídos
do parque eólico (Tabela 2).
Tabela 2 – Percepção dos ruídos dos moradores da Praia de Xavier, Camocim-CE.
Afirmativa
Com relação aos ruídos
do parque você:

Não
percebe

Percebe mas não
incomoda

Incomoda um
pouco

Incomoda

Incomoda
bastante

3

9

2

1

1
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Entre os treze que percebem ou se incomodam, o segundo semestre do ano (período sem
chuvas) que corresponde aos meses de fortes ventos no Ceará (Moura et al. 2015), foi citado por onze
pessoas como o período no qual os ruídos são mais perceptíveis. Quando questionado em qual
horário do dia o som fica mais forte, cinco pessoas disseram que durante o dia, três durante a noite
e oito afirmaram que não há diferença. Contraditoriamente, foi observado que apesar de mais
pessoas perceberem os ruídos principalmente durante o dia, estes, de acordo com as aferições
realizadas, são maiores no período noturno. Isso pode ocorrer porque as atividades comunitárias
ocorrem principalmente durante o dia, o que deixa os moradores mais expostos aos ruídos. Além
disso, constatou-se que a percepção dos ruídos não ocorre de forma proporcional à distância das
torres, pois entrevistados que vivem em casas com distâncias intermediárias foram os que mais
relataram perceber, mas não se incomodar com os ruídos, enquanto os entrevistados que vivem em
média a 1km das torres, relataram incômodos (Figura 16).
Essa percepção corrobora com os níveis de ruídos encontrados. Observa-se que os
entrevistados que não percebem os ruídos das torres vivem mais perto dos equipamentos que
aqueles que se dizem irritados com os ruídos. De fato, os moradores das últimas casas estão
submetidos a níveis semelhantes aos das primeiras, ou seja, valores acima de 50 dB(A). Porém, é
estranho o fato de que em distâncias médias, o ruído das torres influencie menos que em distâncias
longas. Isso pode indicar que o nível de pressão sonora encontrado nas últimas casas não possui
grande contribuição do parque.
Um fator que pode contribuir para o desconforto dos moradores que vivem mais distantes do
parque é que estes são integrantes da associação comunitária e protagonizaram a luta contra a
implantação do parque eólico e por compensação por parte da empresa eólica. Dessa forma, estes
tendem a apresentar maior rejeição e, em suas entrevistas, apresentaram duras críticas aos impactos
ambientais causados pelo parque, principalmente o aterramento de lagoas que eram usadas pela
comunidade.
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Figura 16 – Mapa de calor da percepção de incômodo com os ruídos do parque eólico na Praia de Xavier

A adaptação aos ruídos se deu de forma relativamente rápida. Onze pessoas, o equivalente a
69%, afirmam já estarem acostumados com o ruído desde o primeiro ano de funcionamento do
parque. Possivelmente por isso, a mesma porcentagem o reconhece como algo que já está integrado
ao ambiente comunitário (Tabela 3).
Tabela 3 – Nível de adaptação aos ruídos do parque eólico pelos moradores da praia de
Xavier, Camocim-CE.
Afirmativas

Concordo
totalmente

Concordo um
pouco

Não tenho
opinião

Discordo em
parte

Discordo
totalmente

O ruído já faz parte
do ambiente natural
da comunidade

11

2

0

0

3

Eu me acostumei
aos ruídos do
parque

11

3

0

1

1

Similar aos resultados encontrados por Pedersen e Waye (2007), foi observada relação direta
entre a rejeição à instalação do parque e percepção negativa dos ruídos. Os quatro moradores que
relatam incômodo com os ruídos afirmaram que foram contra a instalação do parque. Foi observado
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que dos sete entrevistados que se posicionaram total ou parcialmente contra o parque, cinco
afirmaram mudar de opinião até o segundo ano de operação (Tabela 4).
Tabela 4 – Posicionamento dos moradores sobre a chegada do parque eólico na praia de
Xavier, Camocim-CE.
Afirmativas

Concordo
totalmente

Concordo
um pouco

Não tenho
opinião

Discordo
em parte

Eu fui contra a instalação
do parque

4

3

5

0

Eu fui beneficiado
economicamente pelo
parque

7

3

0

0

Discordo
totalmente
4
6

Aqueles contra a instalação do parque relatam pouca mobilização da empresa para envolvêlos no processo de implantação e operação do empreendimento. Os que foram a favor, acreditaram
que traria desenvolvimento local e empregos para a comunidade. Nota-se a alta porcentagem de
pessoas que afirmam não ter opinião acerca da afirmativa “eu fui contra a instalação do parque”, pois
chegaram à comunidade após a implantação do parque. Apesar da polarização entre os residentes, é
unânime o repúdio aos danos ambientais causados pelas obras. Em todas as entrevistas, a destruição
de lagoas é citada como um ponto negativo da construção do parque, uma vez que representavam
uma fonte de subsistência para comunidade.
Entretanto, cinco dos sete que assinalaram as opções “concordo totalmente” ou “concordo um
pouco” mantiveram essa opinião por um período de até dois anos após a implantação do parque.
Possivelmente, porque foi o período de maior adaptação e de conflitos na comunidade devido as
reinvindicações dos moradores frente ao parque. A principal foi o acesso à estrada construída pela
empresa. Inicialmente, os moradores não tinham autorização para utilizá-la, de maneira que, para
chegar ao distrito de Amarelas, tinham que atravessar, andando, um campo de dunas. Durante as
aplicações dos questionários, observou-se que a liberação do uso da estrada pela comunidade é
citada como o maior benefício para os moradores. “Elas [as torres] foram ruim mas agora tá sendo
boa porque de primeiro nós íamos pra Amarelas de pés, carregando tudo na cabeça e agora foi bom
por causa da caminhoneta”. Diz uma moradora referindo-se a um serviço de frete que surgiu após a
liberação da estrada. Outra vantagem citada é a segurança devido ao controle de entrada de pessoas
realizado na portaria, além do recurso dado pela empresa para construção das casas em que vivem.
Entretanto, as pessoas que foram ou são contra a presença do empreendimento, não o identificam
como um benefício, pois este foi o resultado de um longo processo judicial articulado pela associação
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dos moradores. Essa divergência de opiniões se mostrou muitas vezes durante as entrevistas um
motivo de atrito interno na comunidade.
Essa percepção é um fator que pode atenuar a percepção negativa dos ruídos. Em estudo
realizado por Bakker (2012), 16% dos entrevistados que disseram ter recebido algum benefício
econômico relataram incômodo, em contrapartida, 25% dos que não receberam alguma
compensação monetária sentem-se, em algum nível, irritados pelos ruídos. Quando questionados
sobre alterações causadas pelos ruídos, apenas duas pessoas relataram dificuldade para dormir
(Tabela 5).
A dificuldade pra dormir foi relativizada por um dos moradores que concordou plenamente
com a afirmativa. “Foi questão de poucas semanas a gente se acostumou”, referindo-se a ele e sua
família. Contraditoriamente, um entrevistado que vive em uma das casas mais distantes se diz
acostumado, porém ainda demora a dormir por causa do barulho. Ninguém atribuiu problemas de
saúde aos ruídos, entretanto, um entrevistado relata “não sinto nada não, só a perturbação mesmo”,
outro conclui “o que a gente sente não dá pra saber se é por causa delas”. Essa “perturbação” foi
identificada por Pedersen (2007), pois 15% de seus entrevistados declaram sentir irritação quando
submetidos até 40 dB (A), valor abaixo dos registrados em Xavier.
Tabela 5 – Influência dos ruídos na saúde, sono e área interna das residências.
Afirmativas

Concordo
totalmente

Concordo
um pouco

Não
tenho
opinião

Discordo
em parte

Discordo
totalmente

Eu tenho/tinha dificuldade para
dormir

2

1

0

0

Os ruídos me causam/causaram
problemas de saúde ou sintomas
que eu não sentia antes

0

0

0

0

Eu acordo/acordava a noite por
causa dos ruídos

1

1

0

0

14

Eu escuto ruídos dentro de casa

9

6

0

0

1

13
16

Não foram identificadas alterações nos hábitos dos moradores, o que pode configurá-lo como
um impacto pouco relevante na conjuntura total do parque, pois os itens “local de trabalho”, “área da
qual eu mais costumo explorar”, “local para me reunir com família e amigos”, “percursos que costumo
fazer no meu dia a dia”, “eu passei a fechar as janelas para dormir”, “eu uso alguma proteção para
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não ouvir os ruídos” receberam 100% de “discordo totalmente”. Entretanto, 31% afirmaram acordar
no meio da noite por causa dos ruídos, pois relatam a existência de períodos em que há fortes
“marteladas” (ruído alto e contínuo) das torres. Essa intensidade do som pode estar relacionada com
a manutenção dos equipamentos pois, aparentemente, diz respeito ao ruído mecânico originado pelo
movimento das engrenagens. Este, conforme já citado pelo entrevistado, pode ser amenizado com
manutenção periódica. Novamente, essa percepção não ocorre de acordo com a proximidade
geográfica do parque e alguns que relataram ouvir esses ruídos vivem em casas a 1km ou mais de
distância das torres.
Devido à proximidade entre o parque e a comunidade, 100% dos moradores veem as torres
constantemente. Este pode ser um dos motivos pelos quais 69% responderam “concordo
plenamente” para a afirmativa de que as torres já fazem parte do ambiente natural da comunidade
(Tabela 6).
Tabela 6 – Percepção da paisagem dos moradores da comunidade de Xavier, com destaque à
presença do parque eólico.
Afirmativas
Eu vejo as torres
constantemente
As torres já fazem parte do
ambiente natural da
comunidade
Posso ver as torres dentro
de casa
É bonita a imagem das
torres eólicas
Ver as torres não me
incomoda

Concordo
um pouco

Não
tenho
opinião

Discordo
em parte

16

0

0

0

11

2

0

0

8

1

0

1

6

9

1

0

1

5

11

1

0

0

4

Concordo
totalmente

Discordo
totalmente
0
3

O fato de a comunidade naturalizar a imagem do parque pode ser um dos fatores que contribui
para que os ruídos, apesar de percebidos, não sejam motivo de incômodo. Nesse contexto, a paisagem
pode ser aspecto influenciador da percepção dos ruídos. Chama atenção que apenas nove pessoas
afirmam ver as torres quando estão dentro de casa, apesar da distância tão pequena entre casas e
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parque. No entanto, isso pode ser justificado pelo costume dos residentes de sempre manterem
portas e janelas fechadas, evitando a entrada de areia da praia no interior das casas.
Cinco pessoas discordam totalmente da afirmação “eu acho bonita a imagem das torres
eólicas”, não por acaso, número semelhante ao de pessoas que são contra a existência do parque. O
único entrevistado que se disse a favor do parque e assinalou que não agrada a imagem das torres
explica: “Eu não acho bonito não. Quando começaram a fazer eu achava. A gente [ele e a esposa] ia
pra lá de noite, com chuva, só pra olhar pra elas e eles botavam a gente pra fora igual cachorro.”
Novamente a aceitação do parque influencia na percepção da paisagem, pois quatro pessoas que são
contra o parque discordaram da afirmação “ver as torres não me incomoda”.
As opiniões relacionadas a percepção da paisagem do parque demonstram que este é um
elemento já integrado à paisagem local e, talvez por isso, é encarado com pouca importância.
Reafirma essa ideia a pergunta sobre qual é o marco da paisagem da Praia de Xavier. Essa pergunta
não possuía itens para escolha e apenas 12%, ou seja, duas pessoas, identificaram as torres eólicas
como símbolo da comunidade. Os outros 88% dividiram-se entre o mar, a praia e as lagoas (Tabela
7).
Tabela 7 – Componente símbolo da paisagem de Xavier, Camocim-CE, conforme a percepção
de seus moradores.
Pergunta
Qual símbolo mais
representa a paisagem de
Xavier?

Praia
6

Mar

Torres Eólicas

Lagoas

4

2

3

Natureza
1

Esse resultado fortalece a constatação de que, apesar da presença do parque e das
modificações que este causou na paisagem, atualmente é visto de forma secundária. Quando
questionados quais os ruídos são presentes na comunidade, foram citados “parque eólico” e “pessoas
falando”. No entanto, o item “vento e mar” foi o único citado por todos, ou seja, são elementos
característicos da paisagem sonora local. Essas respostas indicam que a chegada do parque não
alterou a atenção dada aos componentes naturais, já que estes são os mais percebidos e que, apesar
da frágil relação com o parque, hoje ele é visto como um elemento de pouca influência na paisagem
sonora. Outro fator que pode estar relacionado a isso, é a relação de grande afeto existente entre os
moradores e os elementos naturais da paisagem, pois estes são cenários de recordações de toda a
vida.
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| CONCLUSÕES |
Os resultados demonstraram que os ruídos do parque eólico são percebidos pelos entretanto,
sem despertar incômodo. O volume de ruídos aos quais os moradores estão submetidos não atendem
a legislação, porém não é possível afirmar que isso seja devido ao parque eólico, uma vez que a
influência dos ruídos do parque foi perceptível principalmente em um raio de 600 metros dentro da
comunidade, quando houve decréscimo constante dos valores aferidos. Após essa distância os
valores não apresentaram linearidade, por isso, provavelmente, outros elementos próximos aos
pontos de medição tenham influenciado este resultado, inclusive o vento que possui direção de leste
do parque para sudoeste, no sentido das residências.
Os moradores que se declaram contra o parque relatam mais incômodos. Eles alertam que não
foram beneficiados economicamente com a instalação do empreendimento, o que confirma os
resultados de Bakker (2012) e Pedersen; Waye (2007). Entretanto, devido ao número limitado de
participantes da pesquisa, é interessante que esta hipótese seja investigada em outras realidades
brasileiras, inclusive com monitoramentos periódicos dos decibéis e níveis de percepção antes da
instalação do parque, durante a sua construção e na fase de operação, de modo contínuo. Apesar das
opiniões negativas, a pesquisa observou que a modificação no cotidiano dos habitantes foi pequena,
uma vez que, os moradores não relatam alteração devido aos ruídos.
A paisagem de Xavier é fortemente marcada pela presença do parque, pois 100% dos
habitantes afirmam que veem as torres constantemente e, também foi constatado que treze pessoas,
ou seja 81%, já naturalizaram esta paisagem. Dessa maneira, não foram percebidos grandes
incômodos ou reclamações quanto a paisagem formada pelo conjunto de torres.
Por fim, foi possível constatar que o parque gerou inicialmente opiniões contrárias e impactos
permanentes na paisagem e no ambiente, devido ao aterramento de lagoas e implantação das torres
muito próximas às residências, o que obriga os moradores a estarem sempre vendo e convivendo
com este empreendimento. Atualmente, a percepção que os moradores demonstraram ter, através
dos ruídos e da paisagem, indica que eles já estão adaptados à estas modificações e, apesar da
proximidade, o parque é algo que, nos dias atuais, não interfere de forma relevante no cotidiano
comunitário. Apesar disso, sugere-se a que haja implementação de tratamento acústico nas casas,
como forma de compensação ambiental.
Entre as limitações encontradas, ressalta-se a impossibilidade de realizar comparação entre o
ambiente sonoro antes e depois do parque, pois não consta no estudo ambiental qualquer aferição
realizada na área
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É interessante que sejam realizados estudos futuros para o aprofundamento da temática, uma
vez que este estudo apresenta metodologia e design experimental. Por este motivo, faz-se necessária
a aplicação em diferentes realidades para impulsionar resultados mais conclusivos sobre a temática.
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| RESUMO |
A celeridade da mudança da matriz energética global para o aumento da utilização de fontes
renováveis vai demandar esforços para o desenvolvimento de novos mercados de energia renovável,
incluindo por exemplo, a energia hidrocinética, a qual é uma opção tecnológica para garantir a
universalização do acesso aos serviços de energia elétrica, e surgem como uma alternativa
sustentável, a qual é capaz de converter a energia cinética dos rios ou correntes marinhas em energia
elétrica. Em áreas que apresentarem potencial disponível, essa alternativa de energia auxilia a
superar o fornecimento energético e reduz custos em termos de eletricidade. Desta forma, o objetivo
desse estudo é mapear o potencial hidrocinético da bacia hidrográfica do rio São Francisco
Verdadeiro, no município de Cascavel-PR. Com o uso de técnicas de geoprocessamento para análise
da topografia local, identificou-se os pontos que apresentaram maior potencial hidrocinético.
Destacaram-se três pontos, dos quais selecionou-se o Ponto 1 que apresentou maiores possibilidades
de aplicação. As sugestões de aplicações foram a instalação de um sistema hidrocinético de
bombeamento de água para manejo da atividade de avicultura/suinocultura e irrigação de áreas
plantio, fonte de energia emergencial para atividade de avicultura e eletrificação rural residencial,
todas as alternativas foram baseadas no tipo uso do solo local.
Palavras-chave: Energia hidrocinética; fonte renovável; geoprocessamento.

| INTRODUÇÃO |
O setor energético global encontra desafios em relação a sustentabilidade, meio ambiente e
economia (AIZED et al., 2018). E ainda assim, nos últimos anos as fontes de energia renovável tem
contribuído cada vez mais para a produção global de energia (NIEBUHR et al., 2019).
O papel das fontes individuais de energia renovável se mostra fundamentais, dados os desafios
individuais de cada país em determinar a combinação ideal de energia (APERGIS, 2016). A adoção de
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fontes alternativas mesmo como suplementação às fontes convencionais não renováveis, reduz a
dependência das mesmas e os impactos ambientais, e contribui para a redução do impacto da crise
de energética.
Diversos países têm investido fortemente na utilização de fontes renováveis de energia
provenientes de recursos renováveis, principalmente aquelas que causam menor impacto ao meio
ambiente (SILVA, 2015). Exemplo disso é o Brasil, em que sua principal matriz energética são as
Usinas Hidrelétricas (UH) e as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) das quais são responsáveis
por 65,2% da produção de energia no país (BEN, 2019).
A incidência das mudanças climáticas e a crescente demanda global por eletricidade, exige a
necessidade de acelerar a matriz energética para aderir a um portfólio renovável que reduz
significativamente as emissões de carbono na atmosfera (GLOBAL IPCC, 2020). É necessário o
desenvolvimento de tecnologias e formular políticas que possam facilitar a disponibilidade de uso
de fontes renováveis (GIELEN et al, 2019).
Sale et al. (2014), afirma que essa celeridade vai demandar esforços para o desenvolvimento
de novos mercados de energia renovável, incluindo por exemplo, a energia hidrelétrica de baixa
potência e a energia hidrocinética. A energia hidrelétrica é considerada uma fonte renovável, no
entanto, sua sustentabilidade vem sendo questionada, em função dos impactos ambientais causados
pela construção das barragens (ZHOU e ZHIQUN, 2017).
Nesse sentido, os sistemas hidrocinéticos são uma opção tecnológica para garantir a
universalização do acesso aos serviços de energia elétrica, e surgiram como uma alternativa
sustentável, a qual é capaz de converter a energia cinética dos rios ou correntes marinhas em energia
elétrica. Esses sistemas mostram-se viáveis em regiões que possuam rios de pequeno a grande porte
onde possam ser instaladas turbinas hidrocinéticas (BARRETO e Van ELS, 2015).
Normalmente, altos custos estão associados a soluções populares de energia renovável, como
sistemas solares e eólicos, enquanto os sistemas de energia hidrocinética demandam menores
investimentos, além de oferecer vantagens de disponibilidade em tempo integral, durante o ano todo
e impactos ambientais desprezíveis (KUSAKANA, 2014). Fontes de energia renovável, tal como a
hidrocinética são soluções viáveis para eletrificar zonas rurais ou áreas remotas (JOHN et al, 2019).
Niebuhr et al (2019), cita que em áreas que apresentarem potencial disponível, essa alternativa de
energia auxilia a superar o fornecimento energético e reduz custos em termos de eletricidade.
Muitos lugares no mundo apresentam grande potencial para instalar usinas hidrocinéticas
para atender comunidades remotas. O Brasil apresenta grande potencial para a utilização da energia
hidrocinética, pela sua hidrografia e pela sua extensa faixa litorânea. E nesse contexto Fedrizzi
(1997), cita que as fontes energéticas renováveis desempenham papel importante em se tratando de
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necessidades de populações rurais, como por exemplo, eletrificação, fornecimento de água potável,
criação de animais e agricultura. O fornecimento de eletricidade à população, principalmente em
áreas remotas, permite elevar a qualidade de vida e a disponibilidade de recursos diretamente
relacionados ao desenvolvimento tecnológico e produção de energia, fatores que favorecem o
crescimento econômico e ambiental (WEGNER et al, 2019).
Nesse sentido, as geotecnologias atendem e fornecem ferramentas para gestão de recursos,
contemplando a sistematização, análise e representação de dados que permitam avaliar um espaço
territorial de interesse do pesquisador (WRUBLACK, 2016).
A utilização das ferramentas de geoprocessamento permitem que seja indicada com precisão
a localização das regiões a serem estudadas, bem como, suas características de topografia e
distâncias de cursos hídricos, além de proporcionarem diversas facilidades, a utilização de Sistemas
de Informações Geográficas (SIGs), por exemplo, torna menos onerosa a coleta de dados, uma vez
que se torna necessário menor a quantidade de trabalhos de campo em busca de informações
(BARRETO e Van ELS, 2015).
Exemplos disso, Collaço e Bermann (2017), apresentaram estratégias para o planejamento
energético municipal a partir da descentralização buscando eficiência e conservação da energia
limpa; Wegner et al (2019) que estimaram o potencial hídrico em diferentes trechos de drenagem
na Bacia do Paraná 3, a fim de analisar o potencial de implantação de unidades geradoras de energia
considerando aspectos ambientais limitantes para instalação; e ainda Cruz et al (2019) que
desenvolveu um modelo matemático de velocidade de fluxo para avaliação da disponibilidade de
energia hidrocinética na Amazônia.
Considerando a atual demanda por energia elétrica, esta pesquisa tem o objetivo de, com a
utilização de geotecnologias, entender a dinâmica de uso do solo da bacia hidrográfica do Rio São
Francisco Verdadeiro, no município de Cascavel-PR, a fim de mapear regiões com potencial de
geração de energia hidrocinética e elencar alternativas de aproveitamento desta fonte de energia
com base nas atividades locais.

| MATERIAL E MÉTODOS |
Área de Estudo
O estudo foi desenvolvido no município de Cascavel, na porção em que abrange a bacia
hidrográfica do rio São Francisco Verdadeiro (SFV), que se localiza ao sul do Brasil e a oeste do estado
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do Paraná (Figura 1). Possui uma área de 228,89 km² e delimita-se pelo retângulo envolvente
definido pelos pares de coordenadas 224624,99 E; 7229198,66 N e 253629.66 E; 7256757,13 N.

Figura 1: Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio São Francisco Verdadeiro, no município de
Cascavel-PR

A nascente do rio SFV localiza-se na área urbana, e ao longo de seu trecho no município de
Cascavel é influenciado por atividades agropecuárias, com presença marcante de avicultura,
suinocultura e cultivos temporários de cereais (soja, milho trigo), além da pecuária e dos cultivos e
pastagens permanentes (IPARDES, 2020).
Coleta, Análise e Processamento dos Dados
Todos os procedimentos evolvendo técnicas de geoprocessamento foram realizados em
ambiente SIG, no software de livre acesso Quantum GIS (QGis) 3.10.4 (versão mais atual do SIG no
desenvolvimento da pesquisa). Foram utilizados Modelos Digitais de Elevação (MDE) do projeto
NASA EarthData, obtidos pelo satélite ALOS, sensor PALSAR, no ano de 2011.
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Os arquivos foram importados para o QGis e foram reprojetados para o Sistema de Referência
de Coordenadas (SRC) UTM, Datum Sirgas 2000, seguidos do mosaico dos MDEs, bem como, o recorte
dos mesmos através da máscara vetorial na extensão shapefile correspondente ao limite da bacia
hidrográfica.
A partir dos dados reprojetados, mosaicados e recortados, realizou-se a coleta da imagem de
satélite local do ano de 2020, obtida pelo complemento QuickMapServices – Bing Satellite, e então,
extraiu-se a drenagem e realizou-se o mapeamento temático da declividade e hipsometria da área de
estudo, seguido da elaboração do modelo 3D, com exagero vertical de 15 m (definido por tentativa),
com a utilização do complemento QGis2threejs Exporter.
Para análise das regiões que apresentam potencial para instalação de turbinas hidrocinéticas,
foi necessário estimar a vazão em cada ponto do rio SFV, nesse sentido, a regionalização das vazões
utilizadas nesse estudo foram obtidas de Wegner et al (2019), no período considerado seco (março
a agosto), a fim de obter resultados confiáveis para segurança energética. Os 162 pontos do rio São
Francisco Verdadeiro com vazões estimadas podem ser visualizados na Figura 2.

Figura 2: Mapa de localização dos pontos com vazão estimada do rio São Francisco Verdadeiro, no município
de Cascavel-PR
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A seleção das regiões com potencial à instalação de THCs pautou-se na análise da declividade,
vazão do rio SFV no ponto determinado, e no uso do solo, com intuito de indicar alternativas para
aproveitamento do potencial hidrocinético.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Para se ter um entendimento acerca do relevo da área de estudo, além da utilização da imagem
de satélite, elaborou-se o mapa de declividade (Figura 3) definida em seis classes, sendo de 0 – 3%
de declividade considerado plano, 3 – 8% suave-ondulado, 8 – 20% ondulado, 20 – 45% forteondulado, 45 – 75% montanhoso e >75% escarpado, conforme proposto por EMBRAPA (1979).

Figura 3: Mapa de declividade da bacia hidrográfica do rio São Francisco Verdadeiro, no município de
Cascavel-PR

Observou-se que, a bacia SFV no município de Cascavel-PR caracteriza-se majoritariamente
por terreno suave a ondulado (3 a 8% de declividade), seguido por áreas forte ondulado (20 a 45%
de declividade) e montanhoso (45 a 75% de declividade) com proximidade aos cursos hídricos. A
área apresenta ainda, na região central da bacia, uma porção de área caracterizada como escarpado
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(> 75% de declividade). Essas mesmas características foram visualizadas por Guicho (2019), em seu
estudo para mapear o potencial eólico do município de Cascavel-PR.
Ao relacionar a declividade, com o uso de solo da bacia visualizado na Figura 1, com o auxílio
da imagem de satélite, percebe-se que as áreas de cultivo se localizam nas áreas menos declivosas,
fato que ocorre devido à facilidade de mecanização agrícola.
Para identificar as diferenças de altitude na bacia em estudo, elaborou-se o mapa hipsométrico
(Figura 4). O município de Cascavel apresenta como um todo, altitudes entre 300 m e 900 m, no
entanto, a porção do município referente a bacia em estudo apresenta valores de altitudes entre 484
m a 787 m, por esse motivo as áreas foram classificadas em 5 classes, com intervalos de 85 m.

Figura 4: Mapa de hipsometria da bacia hidrográfica do rio São Francisco Verdadeiro, no município de
Cascavel-PR

A fim de facilitar a visualização e identificar as diferenças de altitude no relevo e a declividade
da bacia, pode-se observar na Figura 5, diferentes rotações da bacia SFV em modelo 3D, sendo que,
nas Figuras 4a, 4b e 4c, foram mantidas as cores referente às classes hipsométricas, enquanto nas
Figuras 4d, 4e e 4f utilizou-se a máscara da imagem de satélite do ano de 2020.
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Figura 5: Modelos 3D da bacia hidrográfica do rio São Francisco Verdadeiro, no município de Cascavel-PR

A partir da análise dos modelos tridimensionais, pode-se visualizar detalhadamente, e com
precisão, as características de declividade e hipsometria, confirmando o fato de que as áreas que
apresentam maiores declividades são as regiões próximas ao rio SFV, e que, as áreas de maior
altitude localizam-se próximas às frações urbanas da bacia hidrográfica. Ao presente estudo, a
ocorrência de altas declividades próximo às margens do rio São Francisco Verdadeiro, mostra-se um
fator interessante.
Com base nessas informações foram pré-selecionados 10 dos 126 pontos com vazões
estimadas no período seco, ilustrados na Figura 2, e assim como a vazão, a declividade foi um dos
parâmetros a ser avaliado para a seleção das regiões com maior potencial à instalação das THCs.
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Felizola et al (2007) e Botan et al (2016) citam que em locais com altas declividades a
velocidade da água é maior e por essa razão as regiões situadas em locais com declividades mais
acentuadas são consideradas regiões de maior potencial hidrocinético, com base nisso, para
selecionar as regiões atribuiu-se valores de 1 a 6 para as seis classes de declividade propostas pela
EMBRAPA (1979), sendo o valor 1 para áreas com terreno plano, 2 para áreas com terreno suave a
ondulado e assim progressivamente, como pode ser observado na Tabela 1.
Tabela 1: Parâmetros de seleção dos pontos com vazão estimada na bacia hidrográfica do
rio São Francisco Verdadeiro, Cascavel-PR.
Ponto

Vazão (m³s-¹)

Declividade

Valores

1

13,09

Escarpado

6

2

13,98

Montanhoso

5

3

17,35

Forte Ondulado

4

4

19,72

Forte Ondulado

4

5

22,05

Ondulado

3

6

23,42

Escarpado

6

7

24,95

Ondulado

3

8

26,65

Montanhoso

5

9

28,19

Forte Ondulado

4

10

29,56

Forte Ondulado

4

Ao analisar os valores das vazões, estimadas em período seco, dos 10 pontos pré-selecionados,
observa-se que mesmo com declividades não tão intensas, tais como as classificadas como
‘Escarpado’ ou ‘Montanhoso’ é possível a geração de energia hidrocinética. Isso justifica-se também,
pelo fato de que, não necessariamente as maiores vazões apresentam regiões com áreas mais
declivosas, esses fatores não são diretamente proporcionais.
Essa situação é confirmada em Botan et al (2016), que realizou um estudo para aproveitar o
potencial hidrocinético em condições de rios que apresentam baixa declividade e baixas velocidades
na região norte do Brasil, nessa mesma pesquisa, os autores ressaltaram que é possível aproveitar o
potencial hidrocinético em regiões com essa característica, desde que o projeto técnico busque
adequação ao seu campo de operação de modo a operarem nas condições do respectivo cenário.
Dos 10 pontos pré-selecionados, os que apresentaram maior valor foram os Pontos 1, 2, 6 e 8.
No entanto, apenas 3 pontos foram selecionados, o primeiro critério de seleção foi o valor da
declividade, dos quais se destacam os Pontos 1 e 6, ambos pertencentes a classe ‘Escarpado’ com seis
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pontos, para tanto, o segundo critério de seleção entre os Pontos 2 e 8 se deu a partir da vazão, em
que o Ponto 8 apresentou a maior vazão, sendo selecionado. A localização dos pontos pode ser
visualizada na Figura 6.

Figura 6: Mapa de localização dos pontos com vazão estimadas selecionados

Através da identificação da localização dos pontos selecionados, observou-se que, ao entorno
de todos os pontos, incluindo os pré-selecionados, a predominância de atividades voltadas ao setor
rural, isso se justifica, em razão do perfil econômico agrícola da região estudada.
Ao entorno do Ponto 1 verificou-se que o solo vem sendo utilizado para atividades de
avicultura e/ou suinocultura. Para este caso, o bombeamento de água por energia hídrica mostra-se
como uma das possíveis alternativas de aplicação de um sistema hidrocinético associado a um
sistema de bombas, em que a turbina hidrocinética pode ser utilizada como uma roda d’água com a
finalidade de fornecer energia para o sistema de bombeamento. A água bombeada pode ser utilizada
para o manejo da produção de aves/suínos. Outra possibilidade de aplicação de um sistema
hidrocinético para esse caso seria a utilização da tecnologia como uma fonte emergencial, uma vez
que a atividade de avicultura, por exemplo, é totalmente dependente de energia elétrica, e que a
ausência de eletrificação é um fator limitante para a produção de aves.
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Notou-se que acerca do Ponto 2, o solo é utilizado, principalmente, como pastagem, e verificase também a presença de residências próximas ao ponto, dessa forma a eletrificação domiciliar seria
uma das alternativas de aproveitamento do potencial hidrocinético local.
A utilização do solo da região do Ponto 3 é estritamente agrícola, por esse motivo a aplicação
de um sistema hidrocinético poderia ser aplicado como fornecimento de energia para um sistema de
bombeamento de água para fins de irrigação da área de plantio, visto que se trata de uma área
remota.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
A aplicação da metodologia proposta a partir da utilização das geotecnologias permitiu mapear
os pontos que apresentam maior potencial hidrocinético na bacia hidrográfica do rio São Francisco
Verdadeiro, no município de Cascavel-PR, e sugerir alternativas de aproveitamento desse potencial
voltadas às atividades do uso do solo local.
A seleção das regiões que apresentam maior potencial hidrocinético pautou-se no
entendimento do relevo local, principalmente na declividade. A partir da análise dos mapas
elaborados, verificou-se que o uso predominante do solo da bacia é voltado à utilização agrícola.
Portanto, as possibilidades de aplicação de um sistema hidrocinético pautou-se em atividades
voltadas ao setor rural.
Dos três pontos selecionados, o Ponto 1 foi o que apresentou maior possibilidade de aplicações.
As sugestões de aplicações foram a instalação de um sistema hidrocinético bombeamento de água
para manejo da atividade de avicultura/suinocultura e irrigação de áreas plantio, fonte de energia
emergencial para atividade de avicultura e eletrificação rural residencial.
Pesquisas futuras nessa área, englobando combinação de desempenho com outras fontes
energéticas e avaliação econômica são de grande valia, uma vez que a instalação desses dispositivos
não apenas apoia o desenvolvimento sustentável, mas também promovem investigação inovadora,
que é um passo importante na formação de uma economia autossustentável.
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| RESUMO |
A crescente demanda por energia no mundo, a redução dos recursos de combustíveis fósseis e os
problemas de poluição ambiental são as principais causas para a introdução de recursos renováveis
alternativos. Neste contexto surge o biodiesel como um biocombustível biodegradável que pode ser
produzido a partir de oleaginosas bem como de resíduos animais e óleos vegetais usados,
contribuindo para a redução das emissões de dióxido de carbono e enxofre, além de gerar emprego
e renda. Esse biocombustível pode ser produzido por meio da reação de transesterificação de um
álcool com um triglicerídeo, com o auxílio de um catalisador, resultando em biodiesel como principal
produto e glicerol como subproduto. O óleo extraído dos resíduos gerados com o processamento do
peixe é um exemplo de fonte sustentável de energia para a produção de biodiesel no mundo. À
medida que se processa uma maior quantidade de pescado, aumenta consequentemente a
quantidade de subprodutos. Tendo em vista que a indústria pesqueira produz uma quantidade
significativa de subprodutos, o reaproveitamento destes para produção de biodiesel, vem
mostrando-se uma alternativa viável para a diversificação da matriz energética, auxiliando a reparar
o descarte ambientalmente incorreto desses resíduos. Entretanto, biocombustíveis obtidos através
de fontes residuais normalmente apresentam baixa estabilidade oxidativa. O óleo de coco é composto
predominantemente de ácido láurico e, diferentemente da maioria dos óleos naturais, é
caracterizado por apresentar cadeia curta. Além disso, apresenta estabilidade oxidativa
relativamente elevada, o que indica ser interessante a sua mistura com óleo de peixe antes da
transesterificação. Deste modo, o presente trabalho objetivou caracterizar a influência da blenda de
óleo de peixe residual e óleo de coco sobre a estabilidade oxidativa do biodiesel. A conversão da
blenda em biodiesel se deu através do processo de transesterificação via catálise básica, rota metílica.
Foram realizadas análises do índice de iodo e cromatografias com o intuito de averiguar a
estabilidade oxidativa das amostras do biodiesel gerado, uma vez que estas análises têm influência
direta sobre a o processo de autoxidação do biodiesel. Os resultados mostraram que a maior
proporção de ácidos graxos pertencia ao ácido oleico e palmítico, portanto, teoricamente a
estabilidade oxidativa tende a ser relativamente menor. Porém, o efeito proporcionado pela adição
do óleo de coco na blenda mostrou-se promissor, visto que agiu como aditivo antioxidante ao
biodiesel de peixe, auxiliando na redução do índice de iodo. A necessidade de elevar a proporção de
óleo de coco em relação ao óleo de peixe, visto que alguns dos valores para índice de iodo ainda se
encontram acima do limite estabelecido, direcionam para estudos futuros.
Palavras-chave: óleo de peixe; óleo de coco; estabilidade oxidativa.
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| INTRODUÇÃO |
O crescimento acelerado da população, industrialização e urbanização resultaram em uma
elevada demanda por energia e ar limpo. A energia consumida no mundo é proveniente,
principalmente, de combustíveis fósseis não renováveis e não sustentáveis, uma vez que que suas
reservas são limitadas e a sua queima emite gases que intensificam o efeito estufa (MAHLIA et al.,
2019). Neste cenário, o biodiesel destaca-se como uma fonte energética alternativa de substituição
ao óleo diesel e a outros derivados do petróleo, contribuindo para a redução dos níveis de poluição
ambiental por ser um combustível biodegradável e renovável (RODRIGUES, 2017).
Com o intuito de incorporar o biodiesel na matriz energética brasileira, em dezembro de 2004
o governo federal lançou o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). A mistura
legalmente obrigatória de 2% (B2) entrou em vigor a partir de 2008 em todo o território nacional.
Atualmente

o

percentual

mínimo

de

biodiesel

no

diesel

é

12%

(B12),

conforme

estabelecem a Resolução CNPE nº 16, de 29 de outubro de 2018 e o Despacho ANP nº 621, de 06 de
agosto de 2019. De acordo com o cronograma estabelecido na resolução, o teor mínimo de biodiesel
no óleo diesel será estendido 1% a cada ano, até atingir o percentual de 15% em 2023 (ANP, 2020).
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) define o biodiesel como
sendo um combustível renovável produzido a partir de óleos ou gordura animal, por meio da reação
de transesterificação (ANP, 2020). A partir dessa reação, os triglicerídeos presentes na matéria
prima reagem com um álcool, gerando o éster e a glicerina como produtos. O metanol é o álcool
preferivelmente utilizado na transesterificação devido a sua maior reatividade e ao seu menor custo
(SINGH et al., 2020). Devido ao caráter reversível da reação de transesterificação, o álcool é
adicionado em excesso com o intuito de formar uma fase separada de glicerol e deslocar o equilíbrio
para um máximo rendimento de biodiesel (D’AGOSTO, 2015).
Para a obtenção de biodiesel, é essencial a escolha de uma matéria prima que seja capaz de
produzir um biocombustível de qualidade e que se enquadre nos parâmetros exigidos pelas normas
estabelecidas, como a ANP e norma da União Europeia, por exemplo. Dessa forma, tornam-se
necessárias a realização de uma série de análises para determinar a qualidade das amostras obtidas
experimentalmente.
Dentre as propriedades analisadas em laboratório, pode-se destacar o índice de iodo (II), que
demonstra de forma indireta a quantidade de insaturações presentes no biodiesel, expressando as
gramas de iodo que reagem com as insaturações em 100g de amostra (DA SILVA et al., 2018). Os
ácidos graxos que apresentam insaturações em sua cadeia carbônica são aptos a sofrerem oxidação
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mais facilmente em condições favoráveis, ou seja, quanto maior o índice de iodo, consequentemente,
menor é a estabilidade oxidativa do biodiesel (YAAKOB et al., 2014).
Além do índice de iodo, a análise cromatográfica do biodiesel também torna possível a
determinação do perfil de ácidos graxos das amostras. Dentre os métodos de cromatografia existentes,
a cromatografia gasosa é considerada a mais eficaz para determinar a quantidade de ésteres total
presentes na composição do biodiesel (MARQUES et al., 2010). Dessa maneira, é possível identificar
a presença de saturações no biodiesel e consequentemente se ele apresenta estabilidade à oxidação
(DABDOUB et al., 2009).
Atualmente, o tipo de matéria-prima utilizada para a produção de biodiesel é uma questão de
suma importância. Devem ser utilizadas matérias-primas que não gerem concorrência com a
produção de alimentos e que proporcionem um valor competitivo para o biodiesel, tornando-o
economicamente viável, além de ser um óleo de qualidade que se enquadre dentro os parâmetros
estabelecidos. O biodiesel obtido a partir de resíduos, portanto, é uma opção promissora em projetos
ambientais, sociais e econômicos, além de não competir com a com produção de alimentos
(CARODOSO, 2017).
O Brasil apresenta um potencial pesqueiro como poucos países no mundo, pela quantidade de
águas marítimas e continentais, tornando a utilização dos resíduos gerados nas indústrias
pesqueiras uma alternativa a mais para a matriz energética, além dos óleos vegetais (MARTINS et al.,
2015). Além disso, devido ao descarte inadequado, os resíduos gerados pela atividade pesqueira vêm
provocando danos ao meio ambiente. Sendo assim, o estudo da utilização da gordura do peixe para
a produção de biodiesel, além de fortalecer as pesquisas voltadas a este setor e auxiliar na
diversificação das opções de matérias primas para a produção de biocombustível, poderá trazer uma
contribuição ambiental, auxiliando a reparar o problema de eliminação dos resíduos com o
processamento do peixe (IASTIAQUE MARTINS et al. 2015).
Além disso, o uso de óleo de peixe como matéria-prima para produção de biodiesel tem o
potencial de reduzir consideravelmente os custos de produção (Chiou et al., 2008). Porém, segundo
Rodrigues (2017) a estabilidade oxidativa é o principal impedimento da utilização do óleo dos
resíduos da indústria pesqueira para produção de biodiesel, podendo ser justificada principalmente
pela presença de insaturações em sua cadeia carbônica. Da silva et al., (2018) também afirma que as
blendas obtidas a partir de fontes residuais normalmente apresentam baixa estabilidade oxidativa e
que esse comportamento é confirmado pelo índice de iodo, que indica o número de insaturações do
biocombustível, expressando dessa forma, a tendência de o mesmo sofrer oxidação.
O óleo de coco, abundante na Ásia, é um óleo não comestível e de menor custo. Na maioria dos
países produtores, o Coco (Cocos nucifera L.) é utilizado para a produção do óleo, considerando que
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a sua composição é predominantemente de ácido láurico (ARAÚJO, 2009). Diferentemente da
maioria dos óleos naturais, esse ácido tem cadeia curta (C12 e C14), o que pode reduzir a viscosidade
do biodiesel (ALLEN et al. 1999). Além disso, segundo Mapilele (2008) o óleo de coco apresenta uma
estabilidade oxidativa relativamente elevada, portanto, pode ser um óleo adequado para ser
misturado com óleo de peixe antes da transesterificação.
Sendo assim, objeto geral deste trabalho foi produzir amostras de biodiesel a partir da blenda
de óleo de coco e óleo oriundo de resíduos provenientes do pescado de uma peixaria localizada na
cidade de Rio Grande/RS e analisar a estabilidade oxidativa destas amostras através da análise do
índice de iodo e avaliação cromatográfica, uma vez que estas tem influência direta sobre a o processo
de autoxidação do biodiesel; estudar o efeito do óleo de coco na redução da estabilidade oxidativa do
biodiesel.

| MATERIAL E MÉTODOS |
Planejamento Fatorial
Para a obtenção das diferentes amostras de biodiesel foi realizado um planejamento fatorial
23, conforme demonstrado na Tabela 1. Este planejamento consistiu na variação da temperatura
durante o processo de produção do biodiesel (de 60 à 80ºC), assim como variações nas proporções
de óleo de coco em relação ao óleo de peixe e na quantidade de catalisador utilizado na reação. Todas
as amostras variando para mais e para menos em relação a um ponto central (PC), do qual foi
realizada uma triplicata (CUNICO et al., 2008). Dessa maneira é possível observar o efeito das
variações das condições reacionais bem como o efeito da mistura do óleo de peixe com o óleo de coco
como alternativa para produção de biodiesel.
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Tabela 1: Planejamento fatorial das amostras.
Amostra

Temperatura (°C)

Óleo de coco (%)

Catalizador (g)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
PC
PC
PC

60,0
80,0
60,0
80,0
60,0
80,0
60,0
80,0
70,0
70,0
70,0

1,0
1,0
10,0
10,0
1,0
1,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0

1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0

Obtenção das amostras
O processo de conversão dos óleos em biodiesel foi executado de acordo com Vieira et. al
(2016). Considerando a maior facilidade de separação do combustível, a execução da reação de
transesterificação se deu via metanólica utilizando catalisador homogêneo KOH.
Para cada amostra do planejamento fatorial, foi preparado um banho-maria em uma chapa de
aquecimento provida de agitação magnética em temperatura pré-determinada de acordo com a
Tabela 1. Após foi pesada a quantidade, em gramas, pré-estabelecida de hidróxido de potássio (KOH)
(tabela 1) em um béquer. Sobre o catalisador, foi adicionado 60 mL de metanol, posteriormente foi
agitado até a dissolução completa do sólido. Em um balão volumétrico ligado a um condensador de
fluxo, foi adicionado 150 mL da blenda pré-estabelecida (tabela 1) e o metanol juntamente com o
KOH diluído. Essa mistura foi aquecida em banho-maria sob agitação por um período de 1 hora. Ao
final desta hora, 2,25 mL de ácido sulfúrico diluído em 90 mL de metanol são inseridos, com o intuito
de neutralizar a base, e então, a reação prosseguiu por mais uma hora, obtendo uma mistura com o
biodiesel ao final desse processo.
Após obter a mistura com biodiesel, a mesma foi filtrada, com auxílio de um funil e papel filtro,
para a retenção de sólidos, em especial o sal formado na reação do Ácido Sulfúrico com o Hidróxido
de Potássio. Em seguida, o líquido filtrado é aquecido (em torno de 80° C), depois, o mesmo foi
transferido para um funil de separação, onde permanece por 15 minutos até a glicerina decantar, e
então ser retirada, restando somente o biodiesel. Posteriormente, com o intuito de remover
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impurezas, esse biodiesel é lavado duas vezes com 100 mL de água destilada. Por fim, o biodiesel é
novamente aquecido para que qualquer resíduo de água evapore.
Análise físico-química do índice de iodo
A caracterização das análises físico-químicas é de suma importância no que diz respeito à
qualidade do biocombustível. Essa etapa teve o objetivo de averiguar se o índice de iodo do biodiesel
gerado se encontra dentro dos parâmetros exigidos pela norma da União Europeia (EN 14.214).
As análises do índice de iodo foram realizadas de acordo com a norma ASTM D459-97 (ASTM
1997). Em um Erlenmeyer, foram adicionados 0,25 g de amostra, 10 mL de ciclohexano e 25 mL da
solução de iodo-cloro (segundo Wijis). Em seguida, a mistura foi agitada, coberta e guardada
protegida da luz. Após 30 minutos acrescentaram-se 100 mL de água destilada e 10 mL de uma
solução de iodeto de potássio a 15%. Com o auxílio de uma proveta, titulou-se a amostra com
tiossulfato de sódio (0,1 mol/L) até o aparecimento de uma suave cor amarelada. Neste momento
foram adicionados 2 mL de uma solução indicadora de amido 1% e deu-se sequência na titulação até
o desaparecimento da cor azulada. Os valores obtidos durante a titulação são inseridos na Equação
1 e então é possível encontrar o Índice de Iodo da amostra.
Índice de Iodo = (Vb– Va) x M x 12,69

(1)

P
Onde: M é molaridade da solução de tiossulfato de sódio, Vb é o volume em mL gasto na
titulação do branco, Va é o volume em mL gasto na titulação da amostra e P é o peso da amostra em
gramas.
Análise do Perfil de Ácidos Graxos via Cromatografia Gasosa
A cromatografia gasosa permite analisar diversos compostos em uma só amostra. O princípio
da técnica consiste em uma solução de amostra que é inserida no injetor do equipamento e
transportada, dentro da coluna de separação, pelo chamado gás de arraste. Os gases utilizados no
arraste são hélio ou nitrogênio e eles separam os diversos componentes presentes na amostra
(SHIMADZU, 2020).
Para a avaliação cromatográfica empregou-se um cromatógrafo a gás (Nitrogênio), equipado
com uma coluna de 100 m x 0,25 m x 0,25 µm e um detector de ionização de chama (GC-FID)
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(Shimadzu QP-2010). A análise quantitativa se deu por normalização de área utilizando o software
GC Solution em comparação com o FAME Mix.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Índice de Iodo
Em relação à qualidade do biodiesel, o processo de autoxidação é um ponto preocupante. O
combustível apresenta compostos insaturados, tornando-o suscetível ao contato com o ar. A
resolução nº 45 de 25 de agosto de 2014 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) não estabelece limite para a análise do índice de iodo, tornando-a
desnecessária quando o objetivo for apenas o enquadramento nas normas estabelecidas no Brasil,
uma vez que toda e qualquer amostra será aceita em relação a este parâmetro. Entretanto, na mesma
resolução a agência determina valor limite para a estabilidade à oxidação de no mínimo 8 horas, e
essa característica tem relação inversa com o índice de iodo, visto que quanto maior a quantidade de
compostos insaturados presentes na amostra de biodiesel (maior índice de iodo), menor é a sua
estabilidade oxidativa (MENEGAZZO, et al., 2015).
A realização do teste de estabilidade à oxidação é de suma importância para a caracterização
do biodiesel, visto que esta propriedade afeta a qualidade do combustível em resultado de longos
períodos de estocagem. Logo, tendo em vista o elevado custo necessário para realização do teste de
estabilidade à oxidação, foi adotado o teste de índice de iodo, que representa um teste mais simples,
barato e consequentemente viável para o presente estudo. Além disso, nos proporciona com o seu
resultado um indicativo sobre a estabilidade oxidativa do biodiesel. Sendo assim, foi utilizado como
parâmetro para o índice de iodo o limite exigido pela norma da União Europeia (EN 14.214), que é
de 120 g/100 g. A tabela 2 apresenta o valor do índice de iodo encontrado para cada uma das
amostras.
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Tabela 2: Valor do índice de iodo de cada amostra.
Amostra
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
PC
PC
PC

Índice de Iodo (g
I2g-1)
110,41
123,11
112,97
111,84
133,66
106,57
128,58
128,91
102,05
124,58
137,52

Conforme observado na Tabela 2, os pontos P2, P5, P7, P8, PC2, PC3 apresentaram valores
ligeiramente acima do estabelecido, porém o estudo apresentou uma média geral de 120,01 g/100g.
Os resultados foram comparados com a tese descrita por Vilela (2010), que produziu biodiesel
a partir do óleo extraído de resíduos de peixe e apresentou valores para o índice de iodo entre
125g/100g e 163g/100g, ou seja, valores acima do limite estabelecido pela norma EN 14.214 (índice
de iodo < 120 g/100g amostra). Vilela (2010) sugeriu ainda testar a mistura deste biodiesel com
outras matérias-primas ou até mesmo com diesel fóssil.
Segundo Rodrigues (2017) a estabilidade oxidativa é o principal impedimento da utilização do
óleo dos resíduos da indústria pesqueira para produção de biodiesel, podendo ser justificada
principalmente pela presença de insaturações em sua cadeia carbônica (elevado índice de iodo).
Cunha et al. (2009) estudando óleo de peixe bruto encontraram o índice de iodo de 133 g I2/100g e
Silva, et al (2016), encontrou 150,55 g I2/100g.
Sendo assim, no presente estudo, a adição de óleo de coco, mesmo sendo de 1%, já apresentou
melhores resultados que o índice de iodo somente do óleo de peixe apresentado na literatura. Os
pontos P1, P3, P4, P6 e PC1 apresentaram valores inferiores a 120g/100g. Segundo Mapilele (2008)
o predomínio de ácidos gordos saturados ou fraca insaturabilidade do óleo de coco indica o baixo
valor do índice de iodo e consequentemente uma estabilidade oxidativa relativamente elevada.
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Cromatografia Gasosa
A cromatografia gasosa é outro método que nos torna possível avaliar indiretamente a
estabilidade do biodiesel à oxidação. Na tabela 3 está representado o perfil de ácidos graxos das
amostras 1, 2, 3 e 4, tento em vista que não houve alteração nos resultados das amostras em geral.
Tabela 3: Perfil de ácidos graxos das amostras.
Ácido graxo
Mirístico
Palmítico
Palmitoleico
Esteárico
Oleico
Linoleico
Araquídico
Gadolínico
A-linolenico
Araquidônico
Eicosapentaenóico
Docosahexaenóico

Cadeia
carbônica
14:0
16:0
16:1
18:0
18:1n9c
18:2n6c
20:0
20:1
18:3n3
20:4n6
20:5n3
22:6n3

1

2

3

4

3,63%
23,25%
10,51%
5,61%
27,91%
1,92%
0,36%
1,10%
1,10%
2,48%
8,91%
9,94%

3,42%
22,50%
10,56%
5,34%
26,81%
1,37%
0,36%
1,63%
0,95%
2,59%
9,26%
10,62%

3,43%
21,58%
10,32%
5,27%
26,53%
1,65%
0,48%
1,83%
1,58%
2,89%
9,26%
10,83%

3,21%
21,00%
10,40%
5,56%
26,73%
2,27%
0,58%
1,72%
0,0%
2,62%
9,44%
10,71%

Todas as amostras analisadas apresentaram composição majoritária de C16:0 e C18:1n9c. A
partir da análise cromatográfica dos resultados obtidos neste estudo comparado com a tese de Vilela
(2010), pode-se dizer que o éster de ácido palmítico (C16:0), oleico (C18:1), seguido do ácido
palmitóleico (C16:1) são os mais abundantes no biodiesel produzido a partir de óleos de peixe.
Yahayaee et al. (2013) também encontraram que a maior proporção de ácidos graxos do óleo de
peixe residual pertencia ao ácido oleico.
Os principais ácidos graxos presentes no biodiesel produzido no presente estudo também são
demonstrados no estudo de Medeiros et al. (2019). Os autores produziram biodiesel com óleo do
resíduo de processamento de peixe e os ácidos graxos com as maiores porcentagens encontrados
foram palmítico (24,17%), palmitoléico (19,55%), oleico (18,40%), mirístico (6,41%) e esteárico
(5,38%), resultados semelhantes ao presente estudo, visto que em todas as amostras a porcentagem
de óleo de peixe na blenda foi significativamente maior que a de coco (no mínimo 90% de peixe).
Da silva et al. (2018) também produziram biodiesel a partir de uma fonte residual, só que neste
caso soja residual, e na cromatografia obteve-se um domínio do ácido linoléico, representando mais
da metade (51,79%) da composição do biodiesel. O ácido oleico e ácido palmítico também foram
componentes importantes, representando 28,75 e 11,13%. Como mais de 85% dos ácidos graxos do
biodiesel obtido foram insaturados, os mesmos autores dizem que a estabilidade oxidativa tende a
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ser relativamente menor, porque esses ácidos são mais reativos para reações de oxidação (SAJJADI
et al., 2016).
Os óleos residuais, portanto, possuem altos índices de ácidos graxos insaturados e, de acordo
com Knothe et al. (2006) e Lee et al. (2010), óleos com grande quantidade de ácidos graxos
insaturados são adequados para produção de biodiesel, por proporcionarem a redução da
viscosidade, porém a estabilidade oxidativa deste biodiesel pode sofrer uma redução significativa.
Como a maioria dos ácidos graxos das amostras de biodiesel obtidas neste estudo foram
insaturados, consequentemente a estabilidade oxidativa tende a ser relativamente menor, visto que
as cadeias saturadas têm maior estabilidade à auto oxidação do que a presença de cadeias
insaturadas (DABDOUB et al., 2009). Porém, a porcentagem de ácidos graxos insaturados foi
consideravelmente menor comparada ao estudo de Medeiros, o que pode ser justificado pela
porcentagem de coco na blenda, uma vez que segundo Mapilele (2008) o óleo de coco apresenta uma
estabilidade oxidativa relativamente elevada.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
A partir dos resultados obtidos neste estudo, podemos concluir que o efeito proporcionado
pela adição do óleo de coco foi positivo, visto que agiu como aditivo antioxidante ao biodiesel de peixe,
auxiliando na redução do índice de iodo e consequentemente no enquadramento da norma da União
Europeia. Além disso, devido ao óleo de coco apresentar uma elevada estabilidade oxidativa, se
mostrou promissor também na redução da porcentagem de ácidos graxos insaturados analisados na
cromatografia.
Os resultados quanto à variação da análise do índice de iodo e cromatografia de acordo com as
condições do planejamento fatorial apontam para a necessidade de elevar a proporção de óleo de
coco em relação ao óleo de peixe, uma vez que alguns dos valores para índice de iodo ainda se
encontram acima do limite estabelecido pela norma da União Europeia, direcionando assim estudos
futuros quanto à viabilidade da produção deste biocombustível.
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| RESUMO |
Os revestimentos asfálticos drenantes apresentam elevada permeabilidade e a capacidade de drenar
águas de runoff por seus vazios comunicantes e assim, manter a superfície seca mesmo em dias de
chuva. Devido a esta propriedade, estes revestimentos proporcionam maior segurança aos usuários
uma vez que reduzem a produção de fenômenos como a hidroplanagem e viscoplanagem. A água de
runoff que percola sobre as superfícies apresenta detritos que ao se deslocar por vezes acabam se
alocando nos vazios dos revestimentos drenantes. Este artigo apresenta uma metodologia de
avaliação da redução da permeabilidade de revestimentos drenantes quando exposta aos detritos da
água de runoff. Como forma de verificar diferentes formas de arranjo interno dos vazios e
representar a densificação das misturas drenantes em campo, corpos de prova foram compactados
no compactador giratório SUPERPAVE com diferentes números de giros. Com os números de giros
de 50, 75, 100, 150 e 200 foram avaliadas propriedades como o volume de vazios totais e o volume
de vazios comunicantes dos corpos de prova. A permeabilidade dos corpos de prova foi verificada
com o uso de um permeâmetro de carga constante desenvolvido em laboratório. A primeira
verificação de permeabilidade foi realizada com água limpa, e tida como permeabilidade inicial. Para
simular a água de runoff, 17,65 gramas de material colmatador foram dissolvidas em 5 litros de água
e repetidas cinco vezes em cada grupo de corpos de prova. Ao final cada grupo de corpos de prova
obteve seis permeabilidades pontuais e a partir disto, seus resultados realizados. Como resultado,
foi observada redução média de 3,94% no volume de vazios totais e de 3,50% no volume de vazios
comunicantes ao longo do aumento no número de giros, variando de 50 a 200. Ao final das seis
simulações, os corpos de prova apresentaram coeficiente de permeabilidade máximo de 1,53 mm/s
e mínimo de 0,22 mm/s, a redução é observada a medida em que aos 50 giros houve redução de
51,0% e aos 200 giros de 8,0%. Os ensaios foram realizados de maneira acelerada, em campo a
colmatação pode acorrer de maneira mais lenta. Desta forma, a redução da permeabilidade dos
corpos de prova pode ser relacionada com o aumento no número de giros durante a compactação e
ao processo de densificação interno proporcionado pelo compactador giratório.
Palavras-chave: mistura asfáltica drenante; permeabilidade; colmatação.
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| INTRODUÇÃO |
A água acumulada sobre a superfície de pavimentos em dias de chuva é responsável pela perda
de aderência entre o pneu e o pavimento e também por vezes por acidentes como a hidroplanagem
e viscoplanagem. Uma das alternativas para a redução desta lâmina é a utilização de revestimentos
drenantes uma vez em que a água percolada entre os vazios internos da camada é conduzida até os
sistemas de drenagem. Estes revestimentos devem ser selecionados conforme as características
pluviais dos locais como forma de melhorar o desempenho permeável da região e o reabastecimento
do sistema hidrológico.
A permeabilidade destes revestimentos se dá em função do seu elevado volume de vazios.
Estes vazios, no entanto, podem acarretar na mistura perda de resistência e oxidação precoce,
fragilizando o sistema estrutural. Como forma de minimizar o efeito deletério da água, é
recomendado o uso de ligantes asfálticos modificados nos revestimentos. Para que mantenha a
elevada permeabilidade, estes revestimentos necessitam de manutenção periódica os vazios como
forma de retardamento de sua obstrução (colmatação) que pode ser causada por detritos careados
pelas águas de escoamento superficial, runoff, em dias de chuva.
A permeabilidade dos corpos de prova foi mensurada utilizando um permeâmetro espanhol
de carga constante e um permeâmetro de carga variável desenvolvido em laboratório. Com base na
redução da permeabilidade foi determinado o momento máximo em que deve ser realizada a
intervenção de limpeza na mistura em campo para que esta reestabeleça suas propriedades
drenantes.
Este artigo apresenta o uso de um permeâmetro de carga constante para uso com água de
runoff. Corpos de prova foram compactados no compactador giratório com diferentes números de
giros e submetidos a diversos ciclos de testes de permeabilidade com água de runoff. A
permeabilidade dos corpos de prova foi mensurada utilizando um permeâmetro de carga constante
desenvolvido em laboratório. O coeficiente de permeabilidade destes espécimes foi verificado a cada
ensaio de permeabilidade pontual e sua redução apresentada.

| REVISÃO DE LITERATURA |
Os pavimentos e revestimentos drenantes atuam na substituição de superfícies convencionais
impermeáveis proporcionando controle hidrológico e como forma de impedir ou atrasar
significativamente o desenvolvimento de escoamento superficial (FASSMAN; BLACKBOURN, 2010).
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Estes revestimentos apresentam granulometria aberta e passaram a ser estudados a partir da década
de 1930 nos Estados Unidos da América, em 1950 a denominação passou a Open Graded Asphalt
Friction podendo ser executados em menores espessuras, entretanto com menor durabilidade com
relação as misturas densas (FAGHRI, 2002). Segundo Huang et al. (2012), os revestimentos
drenantes podem ser projetados como sistemas de detenção, instalado sobre subleito com pouca
permeabilidade ou camadas impermeáveis, onde a água é conduzida para sistemas de drenagem
garantindo a exclusão da lâmina dá água sobre a superfície em dias de chuva.
Podendo apresentar diversas caracterizações, para que obtenha elevada permeabilidade as
misturas asfálticas drenantes apresentam alta porcentagem de volume de vazios totais, podendo
variar de 20% a 30% e limitação da quantidade de agregado fino, valores entre 6% e 12% (ANDRÉSVALERI et al, 2006). Como forma de desempenhar de forma integra sua funcionalidade as misturas
drenantes necessitam de certa cautela quanto a seleção dos agregados, sendo estes com boa
resistência à fragmentação e ao desgaste produzido pelo tráfego e o ligante asfáltico modificado
como forma de reduzir a oxidação produzida pela água (FITTS, 2002). Segundo Guo et al., (2019), os
vazios nas misturas drenantes desempenham papel fundamental, entretanto, deve ser dosado de
maneira correta uma vez que o excesso de vazios pode desencadear defeitos como a baixa resistência
do revestimento, baixa estabilidade e redução da durabilidade. Ao decorrer da vida útil, a
permeabilidade destas misturas tende a redução, uma vez que os vazios iniciam o processo de
colmatação, entretanto, com a devida manutenção estes podem permanecer em uso de forma integra
até o final da vida útil.
Devido à permeabilidade e ao elevado volume de vazios totais das misturas drenantes, a
distribuição interna destes vazios é de difícil precisão uma vez que seu controle não pode ser
realizado durante a compactação. Por vezes, quando o ligante asfáltico envolve o agregado na
mistura, pontos de permeabilidade pontual podem se originar, dificultando a determinação da
permeabilidade total destes revestimentos (CALTRANS, 2006). Desta forma, a análise e quantificação
do volume de vazios e de vazios comunicantes em revestimentos drenantes são fundamentais para
sua caracterização e, vista as diferenças na estrutura interna, ensaios de permeabilidade sempre
devem ser associados à mensuração de vazios.
Devido à disposição interna e agrupamento, segundo Caltrans (2006) os vazios podem ser
classificados como: (i) vazios efetivos, sendo aqueles vazios que contribuem para a passagem e
armazenamento da água; (ii) vazios semi-efetivos, como aqueles vazios que não contribuem para a
passagem da água, mas permitem o armazenamento da água; e (iii) vazios ineficazes, aqueles vazios
que não contribuem nem para o armazenamento e nem para a passagem de água. A partir desta
disposição interna dos vazios, a porcentagem destes induz a classificação da mistura como: (i)
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impermeáveis, com até 5%; (ii) drenantes, com 15% ± 3% (o limite de 12% se dá por não
apresentarem mais capacidade de conduzir águas de runoff, visto que os detritos já se acumularam
no interior da mistura, obstruíram a passagem de água e causaram sua colmataram) e (iii) com
escoamento livre, acima de 18%, sendo incapazes de reter impurezas provenientes do tráfego e
podendo sobrecarregar sistemas de drenagem.
Após eventos de chuva, as impurezas presentes na superfície do pavimento provenientes do
entorno da rodovia, da poluição atmosférica e das emissões dos veículos são carreadas pela água da
chuva e contribuem para a colmatação dos vazios dos revestimentos drenantes. A água de runoff
normalmente contém poluentes que podem reduzir a qualidade dos recursos hídricos a medida em
que infiltram no solo, incluindo sólidos suspensos totais, nutrientes como fósforo e nitrogênio,
hidrocarbonetos e metais pesados (KAYHANIAN et al, 2012). Os revestimentos permeáveis auxiliam
na absorção de grande parte destes poluentes melhorando a qualidade da água escoada, mesmo que
alguns não possam ser completamente absorvidos como nutrientes como nitrogênio e fósforo. Desta
forma, o uso de revestimentos permeáveis atua como grande importância na melhora da qualidade
da água que infiltra o solo (LUO et al., 2020).
A avaliação da permeabilidade de misturas asfálticas drenantes é realizada através de
permeâmetros, podendo ser utilizados em campo ou laboratório. Os tipos mais utilizados são os
permeâmetros de carga hidráulica variável e os permeâmetros de carga hidráulica constante, ambos
utilizados conforme a Lei de Darcy. A norma europeia EN 13108 (2006) especifica a permeabilidade
mínima horizontal ou mínima vertical de misturas asfálticas drenantes para aplicação do
revestimento em campo. A permeabilidade é determinada no laboratório por um permeâmetro de
carga constante, os valores mínimos devem estar compreendidos entre 0,1x10-3 a 4,0x10-4 metros
por segundo (ONGEL; HARVEY; KOHLER, 2007).

| MATERIAIS E MÉTODOS |
Neste artigo é proposto um programa experimental que visa avaliar a redução do coeficiente
de permeabilidade de misturas asfálticas drenantes juntamente com o comportamento dos vazios
totais das misturas. A totalidade do volume de vazios, volume de vazios comunicantes e a progressão
da colmatação das misturas também foram avaliados. A sequência de atividades e as etapas
compreendidas neste artigo são apresentadas pela Figura 1.
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Etapa 1
Caracterização dos
materiais

Etapa 2
Dosagem da
mistura

Etapa 3
Compactação com
diferente número de
giros

Etapa 4
Determinação da
permeabilidade
inicial

Etapa 5
Avaliação da
redução da
permeabilidade

Figura 1: Sequência de atividades do programa experimental

Etapa 1: Caracterização dos materiais
Os agregados utilizados são de origem granítica proveniente da região sul do Brasil. A
caracterização dos agregados foi realizada de acordo com as normas internacionais convencionais e
a curva granulométrica utilizada segue Guimarães (2012). O ligante asfáltico utilizado é do tipo
terminal blend modificado com 15% de borracha e também foi caracterizado conforme as normas
convencionais.
Etapa 2: Dosagem da mistura
Durante todo o processo metodológico, uma dosagem de mistura asfáltica foi utilizada e
replicada para todas as amostras. A dosagem e determinação do teor de ligante de projeto das
misturas seguiu a metodologia ASTM D7064 (2013). Os critérios de validação das misturas seguiram
estudos de Al-Swailmi (1992), sendo (i) volume de vazios totais de 20% ± 2%; (ii) volume de vazios
comunicantes de 15% ± 3% e perda de massa máximo de 20%.
Etapa 3: Compactação com diferente número de giros
Para a compactação dos corpos de prova, amostras de 100 mm de diâmetro e 63,5 mm de
altura, foram utilizadas de acordo com a metodologia SUPERPAVE e a norma ASTM D7064 (2013).
Cinco grupos de corpos de prova foram compactados no compactador giratório com variação no
número de giros utilizando para validação os critérios estabelecidos na Etapa 2. O grupo das
amostras de referência foi compactado com 50 giros conforme a norma ASTM D7064 (2013), os
demais números de giros determinados tem como objetivo assemelhar a densificação proporcionada
em campo nas misturas drenantes conforme Figura 2. O número de giros também foi determinado
com o objetivo de representar as diferentes condições de tráfego das rodovias, variando de muito
leve a alto volume conforme Bernucci et al. (2008).
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Figura 2: Curva típica de densificação do compactador giratório SUPERPAVE (Adaptado de NCHRP, 2001)

De modo a representar o comportamento das amostras conforme a Foram compactadas três
amostras em cada número de giros, sendo eles: 50, 75, 100, 150 e 200.

Etapa 4: Determinação da permeabilidade inicial
Para avaliar a permeabilidade dos corpos de prova compactados com diferentes números de
giros, um permeâmetro de carga constante foi desenvolvido de forma adaptada a norma NBR 13292
(ABNT, 1995). A determinação da adaptação deste tipo de permeâmetro se fez por este ser
recomendado para materiais de alta permeabilidade, materiais drenantes e solos granulares.
Para avaliação da permeabilidade, certas especificidades foram determinadas para o
permeâmetro de carga constante como: (i) um molde para cada corpo de prova, (ii) para garantir o
fluxo vertical nos corpos de prova estes tiveram suas laterais impermeabilizadas com fita extraforte
e cola de silicone, (iii) gradiente hidráulico fixo de 20 mm, (iv) o volume de água extravasado foi
deslocado para um segundo reservatório e (v) o volume inicial do permeâmetro foi definido em 5
litros para todos os corpos de prova.
O tempo de vazão variou conforme o arranjo interno dos seus vazios sendo mantido fixo o
volume drenado pelos corpos de prova de 2.000 ml. A determinação deste volume drenado foi
baseada na precipitação média anual de 1.570 mm da cidade de Florianópolis, cidade onde a pesquisa
foi desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina. Cada simulação com este volume
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drenado equivale a uma precipitação de 255 mm. Em cada corpo de prova foram realizadas seis
simulações, correspondendo a 1530 mm. A Figura 3apresenta o projeto do permeâmetro de carga
constante com a descrição de cada um dos componentes.
Legenda
1. Reservatório: com capacidade de
5,0 litros;
2. Apoio suspenso 50 cm em relação
ao corpo de prova;
3. Mangueira com diâmetro de 10 mm;
4. Ducha plástica com regulagem para
controle do fluxo de entrada de água
nos corpos de prova;
5. Molde de polietileno tereftalato
(PET) transparente e altura variável,
6. Corpo de prova com laterais
impermeabilizadas com silicone;
7. Suporte de madeira com centro
furado para a acomodação do molde
com o corpo de prova;
8. Extravasor na altura do gradiente
hidráulico;
9. Béquer graduado para controle do
volume drenado de 2.000 ml;
10. Coletor de água eliminada pelo
extravasor.
Figura 3: Permeâmetro de carga constante

Foram realizadas três leituras de permeabilidade utilizando água sem detritos em cada um dos
corpos de prova. O valor da permeabilidade inicial foi tido como a média entre estres três valores e
conforme a Lei de Darcy.
Etapa 5: Avaliação da redução da permeabilidade
Para a avaliação da redução da permeabilidade dos corpos de prova drenantes, o permeâmetro
de carga constante foi novamente utilizado, desta vez com água de runoff ao invés de água limpa para
drenagem. Esta água de runoff tem como objetivo proporcionar a colmatação progressiva dos vazios
das misturas, como ocorre em campo, desta vez de forma acelerada.
Para a água de runoff, material proveniente de escoamento superficial foi coletado em canais
de drenagem em uma rodovia de elevado volume de tráfego. O material foi seco em estufa e
peneirado na peneira de abertura de 4,80 mm, para exclusão de materiais indesejados, como
vegetação. Um segundo processo de peneiramento foi realizado, tendo como diâmetro máximo das
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partículas a peneira de abertura de 0,149 mm e utilizado conforme recomendações de Fwa, et al.
(2014).
Decorrido o peneiramento do material colmatador, foi determinada a quantidade a ser
adicionada no reservatório para cada simulação de redução de permeabilidade. Os estudos de Fwa,
et al. (2014) foram novamente utilizados como norteadores sendo definida a quantidade de 3,53
gramas de material por litro de água. Como o reservatório do permeâmetro de carga constante
apresenta volume fixo de 5 litros, em cada ensaio foram adicionadas 17,65 gramas de material
colmatador para elaboração da água de runoff, mantidos em agitação constante por um motor
elétrico. A Figura 4apresenta o fluxograma de atividades da Etapa 5, onde foram para determinação
da redução da permeabilidade foram realizados cinco testes de permeabilidade pontual em casa
corpo de prova.

Figura 4: Fluxograma experimental da Etapa 5

Em cada uma das simulações ao longo do experimento com água limpa e de runoff foram
considerados diferentes fatores fixos e variáveis para os corpos de prova. Os fatores fixos do ensaio
foram mantidos conforme a Etapa 4. São considerados como fatores variáveis: (i) número de giros
no compactador; (ii) volume de vazios; (iii) volume de vazios comunicantes; (iv) dimensões do corpo
de prova; (v) tempo de ensaio e (vi) velocidade de escoamento. Fatores diretamente relacionados
com a permeabilidade como gradiente hidráulico e velocidade de escoamento foram determinados
seguindo equações da Lei de Darcy. A Figura 5 apresenta, em (a) o permeâmetro de carga constante
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quando utilizada água de runoff em (b) o corpo de prova e a determinação do volume drenado, como
detalhe do procedimento.

Ensaio com água de runoff

Detalhe do procedimento

Figura 5: Ensaio de permeabilidade com água de runoff

Devido a porcentagem de vazios e seu arranjo interno, misturas drenantes tendem a
apresentam grande variabilidade em seus dados. Para apresentação da redução da permeabilidade
final de cada grupo de corpos de prova, foi necessária a realização do tratamento dos dados obtidos
em cada uma das permeabilidades realizadas. Com base nisso, foi determinada a implementação da
metodologia de Fwa et al. (2015) para aplicação de uma constante numérica como forma de
minimizar erros significativos entre as leituras laboratoriais, a constante tem valor de 0,70 e é
utilizada conforme Equação 1.

k

V

i

n

(1)

Onde: k é o coeficiente de permeabilidade (mm/s); V é a velocidade de escoamento superficial
(mm/s); i é o gradiente hidráulico; n = 0,70.
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Ainda como forma de minimizar erros laboratoriais e utilizando dados de incerteza padrão
com confiabilidade de 68.27%, foi determinada a faixa de incerteza padrão dos valores obtidos. Para
determinação da incerteza padrão foram utilizados os estudos de Schneider (2007) e a Equação 2.

u



(2)

N

Onde; u é a incerteza padrão ou desvio padrão da média das medições; σ é o desvio padrão das
medições; N é o número de medições.
Utilizando estas equações, a redução do coeficiente de permeabilidade obteve melhor
enquadramento em equações exponenciais, sendo uma para cada conjunto de corpos de prova (um
conjunto por número de giros). Através da faixa de incerteza foi obtida a variação da permeabilidade,
sendo esta máxima com água limpa e a mínima quando o corpo de prova atingiu volume de vazios
comunicantes de 12% sendo considerado colmatado.

| RESULTADOS |
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir da metodologia apresentada.
Etapa 1: Caracterização dos materiais
Os agregados utilizados são de origem granítica e sua coleta foi determinada pelos diâmetros
solicitados pela mistura, sendo estes (i) brita zero (4,8 ≥ 9,5 mm) e (ii) pó de pedra (< 4,8 mm). O
ensaio de caracterização dos agregados foi realizado conforme norma ASTM D7064 (2013) e os
resultados apresentados na Tabela 1 onde todos os agregados satisfizeram as normas.
Tabela 1: Ensaios de caracterização dos agregados.
Ensaio

Norma

Limites

Resultado

Absorção do agregado graúdo (%)

DNER-ME 081/1998

Avaliação da durabilidade (%)

DNER-ME 089-1994

12 (max)

0,47
2,80

ABNT NBR 5564/2011

10 (máx)

9,00

DNER-ME 035-1998

30 (max)

21,47

Partículas máximas não cúbicas (%)
Abrasão Los Angeles (%)
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Devido à alta permeabilidade as misturas necessitam de ligantes com alta resistência a
oxidação proporcionada pela ação da água, assim, o ligante utilizado foi do tipo modificado por
borracha de pneus inservíveis. Os ensaios de caracterização satisfizeram os limites exigidos para
caracterização de asfalto borracha do tipo terminal blend. As temperaturas de trabalho para uso do
ligante foram determinadas através da sua curva viscosidade-temperatura, sendo: (i) mínima de
compactação 145 °C, (ii) aquecimento do ligante entre 170 °C e 180 °C, e (iii) aquecimento do
agregado 10° a 15°C acima do ligante.
Após determinação do ligante e caracterização dos agregados, a curva granulométrica foi
definida. Nesta pesquisa é utilizada a curva granulométrica desenvolvida por Guimarães (2012),
Figura 6, que faz uso de ligante asfáltico modificado com borracha a obteve satisfatório desempenho
quanto a deformação permanente.

Porcentagem passante
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Figura 6: Curva granulométrica utilizada na mistura

Etapa 2: Dosagem da mistura
A dosagem da mistura drenante foi realizada conforme a norma ASTM D7064 (2013) e a
metodologia SUPERPAVE com 50 giros. Para determinação do teor de ligante de projeto, quatro
teores de ligante asfáltico foram testados.
Os critérios de aceitação da norma ASTM D7064 (2013) foram utilizados para a determinação
do teor de ligante de projeto, sendo eles: (i) de volume de vazios de 20% ± 2%, (ii) volume de vazios
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comunicantes de 15% ± 3% e (iii) perda de massa máxima de 20%. A Tabela 2 apresenta os
resultados para cada teor de ligante verificado e seus valores médios uma vez que para cada teor de
ligante foram compactados três corpos de prova.
Tabela 2: Resultados de dosagem da mistura.
Teor de ligante (%)
Parâmetros

Norma
4,5

5,0

5,5

6,0

Gmm (g/cm3)

AASHTO T 209 (2015)

2,486

2,499

2,454

2,453

Gmb (g/cm3)

DNER - ME 117 (1994)

1,873

1,895

1,899

1,888

Vv (%)

ASTM D7064 (2013)

24,66

24,18

22,64

23,02

Vvc (%)

NF-P-98-254-2 (1993)

17,02

16,23

15,32

14,71

Cântabro (%)

ASTM D7064 (2013)

24,64

17,45

13,41

7,99

Após verificação dos parâmetros e em função do melhor desempenho da mistura, o teor de
ligante de projeto foi definido em 5,0%.
Etapa 3: Compactação com diferente número de giros
O procedimento de compactação desta etapa foi realizado conforme a norma ASTM D7064
(2013), e utilizou os critérios de validação da Etapa 2. Três corpos de prova foram compactados para
cada número de giros avaliados sendo estes: (i)50, (ii) 75, (iii) 100, (iv) 150 e (v) 200 e no teor de
ligante de projeto de 6%.
Para determinação do volume de vazios totais dos corpos de prova foi utilizada a norma ASTM
D7064 (2013) e a norma NF-P-98-254-2 (1993) para determinação do volume de vazios
comunicantes. Os resultados são apresentados conforme o número de giros dos corpos de prova. A
Figura 7 apresenta em (a) a distribuição do volume de vazios totais e em (b) a distribuição do volume
de vazios comunicantes.
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y = 0,0003x2 - 0,1023x + 28,568
R² = 0,8792

25,0
24,0
23,0
22,0
21,0

16,5
Volume de vazios
comunicantes (%)

Volume de vazios (%)

26,0

20,0

y = 0,0002x2 - 0,0747x + 18,773
R² = 0,9649

15,5
14,5
13,5
12,5
11,5

19,0
25

50

75

100

125

150

175

200

25
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100
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(a) Distribuição do volume de vazios totais

50

(b) Distribuição do volume de vazios comunicantes

Figura 7: Curva granulométrica utilizada na mistura

O comportamento dos corpos de prova apresenta relação com a Figura 2 indicando que a
densificação da mistura ocorre com o aumento no número de giros. A Figura 7 demonstra que o
aumento no número de giros no processo de compactação resulta na redução dos vazios internos
dos corpos de prova, representados por equações polinomiais de grau 2. Verificou-se também que
os dados não apresentam tendência linear.
Como interpretação ao volume de vazios totais e vazios comunicantes, ambos tendem a
estabilização dos valores a partir dos 100 giros o que representa que a partir deste número de giros
a mistura atingiu o grau máximo de densificação. Os resultados a partir deste número de giros
apresentam valores próximos sendo, para o volume de vazios: (i) 21,34% para 100 giros, (ii) 20,76%
para 150 giros e (iii) 20,62% para 200 giros. Para o volume de vazios comunicantes, a mesma
característica foi observada: (i) 13,25% para 100 giros, (ii) 12,63% para 150 giros e (iii) 12,23% para
200 giros. Todos os corpos de prova satisfizeram a condição mínima de 12% para o volume de vazios
comunicantes estabelecida no processo de dosagem.
Etapa 4: Determinação da permeabilidade inicial
A determinação da permeabilidade foi realizada utilizando o permeâmetro de carga constante
desenvolvido em laboratório. Para validação da permeabilidade foi utilizando o critério mínimo do
NCAT (National Center of Asphalt Technology) de 100 m/dia (1,20 mm/s) para misturas drenantes.
Outro critério utilizado como referência é o de Rambo (2015) onde valores de coeficiente de
permeabilidade superiores a 1,0 mm/s são relacionados com misturas de elevado grau de
permeabilidade. A Figura 8 apresenta o coeficiente de permeabilidade inicial obtido por meio do
permeâmetro de carga constante.
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Figura 8: Permeabilidade inicial dos corpos de prova

O coeficiente de permeabilidade mínimo de 1,20 mm/s foi obtido por todas as amostras. Da
mesma forma como nos resultados de volume de vazios totais e de vazios comunicantes, os corpos
de prova com 200 giros tiveram valores superiores aos corpos de prova com 150 giros. Estes valores
de coeficiente de permeabilidade podem ser relacionados com o arranjo interno dos corpos de prova.
Devido ao não monitoramento interno das amostras, sulcos podem ter sido originados durante a
densificação da mistura e como consequência proporcionando maiores níveis de permeabilidade
pontual e de vazios que o esperado.

Etapa 5: Avaliação da redução da permeabilidade
Para determinação da redução da permeabilidade dos corpos de prova, foram realizadas cinco
simulações utilizadas água de runoff e acrescida a permeabilidade inicial com água limpa. Desta
forma, os valores apresentados correspondem às permeabilidades pontuais das seis simulações em
função do número de giros e são enumeradas de 0 a 6, sendo 0 a permeabilidade.
Após a realização do ensaio de permeabilidade pontual, os corpos de prova permaneceram em
estufa com temperatura constante de 25ºC durante 5 dias para que houvesse evaporação da água
retida no interior da mistura. O material colmatador retido na superfície dos corpos de prova foi
removido após estes 5 dias e prévio ao início do ensaio seguinte. A Figura 9 corresponde à média dos
três corpos de prova por grupo de número de giros ao longo das simulações e drenagem total de
1530 mm. A faixa de incerteza admitida para estes resultados apresenta confiabilidade de 68,27%.
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Figura 8: Redução do coeficiente de permeabilidade em função de eventos de chuvas

É observado que o coeficiente de permeabilidade apresenta redução a medida em que o
número de giros aumenta, a redução corresponde com a redução do volume de vazios e de vazios
comunicantes obtido em campo devido a densificação natural proporcionada pelo tráfego. O
resultado dos corpos de prova compactados com 150 e 200 giros novamente apresentaram valores
de permeabilidade muito similares, em dado momento suas curvas inclusive se sobrepõem. Esta
configuração era esperada uma vez que a densificação máxima foi atingida, os vazios e o coeficiente
de permeabilidade tendem a apresentar o mesmo comportamento. Os demais grupos de corpos de
prova mantiveram os níveis mínimos de permeabilidade o que satisfez a condição exigida em campo
para intervenções de limpeza, com exceção dos corpos de prova com 150 e 200 giros. Mesmo ao fim
das simulações de chuva, todos os corpos de prova apresentaram grau de permeabilidade de elevado
a médio conforme classificação de Rambo (2015). É importante salientar que a classificação de
permeabilidade elevada corresponde às areias grossas e permeabilidade média às areias médias.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Este artigo apresenta uma metodologia desenvolvida em laboratório para avaliar o
comportamento da redução da permeabilidade de misturas asfálticas drenantes e sua ligação com o
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aumento no número de giros utilizados durante a compactação. Os corpos de prova compactados no
compactador giratório utilizaram os moldes com dimensões de 100 mm x 63,5 mm. Utilizando o teor
de ligante asfáltico de projeto de 6%, foram compactados três corpos de prova por número de giros
determinados sendo: 50, 75, 100, 150 e 200, totalizando quinze corpos de prova analisados. De forma
geral, com o aumento do esforço de compactação houve redução no volume de vazios totais e de
vazios comunicantes, desta forma foi entendido que os corpos de prova atingiram seus níveis
máximos de densificação e desta forma estas propriedades tenderam a constância.
A redução do coeficiente de permeabilidade ao longo das simulações de chuva é observada e
varia conforme o número de giros, visto que aos 50 giros houve redução de 51,0% e aos 200 giros de
8,0%. Estas reduções dizem respeito a colmatação interna dos vazios e sua difusão no interior das
misturas uma vez em que os corpos de prova com 50 giros apresentaram os maiores índices de vazios
e de permeabilidade inicial. Em contraponto, os corpos de prova com 200 giros apresentaram os
menores índices de vazios deste a permeabilidade inicial, desta forma após a colmatação dos vazios
superiores, os processos de colmatação deve dificuldades de difusão.
Por fim, salienta-se que neste estudo os ensaios de permeabilidade foram realizados de
maneira acelerada com aplicação direta de material colmatador na água de runoff elaborada. Os
processos de colmatação ocorridos em campo podem ocorrer de maneira mais lenta, devido à
diversos fatores adversos, como o vento, o poder de sucção realizado por veículos sobre o
revestimento e a intensidade das chuvas, que por vezes, pode contribuir para limpeza da superfície.
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| RESUMO |
Nos últimos anos o meio ambiente vem sofrendo com a industrialização e o crescimento das
atividades antrópicas. Dentre elas pode-se destacar a indústria têxtil, que faz uso dos recursos
hídricos em várias etapas do processo produtivo e posteriormente pode gerar um efluente com
resíduos tóxicos, o qual será disposto em cursos d’água. O corante azul de metileno (AM) é um
exemplo de substância que é frequentemente encontrada em efluentes têxteis, e por ter
características muito especificas dificilmente é removido pelos métodos de tratamento de efluente
convencionalmente adotados. Dessa forma se faz necessária a busca por métodos de tratamento
alternativos para esse tipo de contaminante. Sendo assim, a presente pesquisa tem por objetivo a
remoção do corante AM através do processo de adsorção, tendo como biossorvente talos de
morango, os quais são considerados resíduos. Para isso, utilizou-se 0,02 g; 0,05 g; 0,1 g do
biossorvente dispondo-o em três soluções com concentrações conhecidas de AM, e analisou-se a
eficiência de remoção através dos dados de absorbância. Foi obtida uma eficiência de
aproximadamente 74% quando utilizada a maior massa testada do biossorvente, por conseguinte
constata-se que os talos de morango possuem melhor eficiência de remoção quando utilizados em
quantidades maiores. Desta forma, evidencia-se a necessidade de investimentos em estudos que
empreguem esse adsorvente natural como um método alternativo para o tratamento de efluentes.
Palavras-chave: Efluentes têxteis; Adsorção; Tratamento de efluentes.

| INTRODUÇÃO |
Os processos industriais como os dos setores têxtil, químico, indústrias de papel e refinarias
de petróleo, bem como o crescimento populacional e a urbanização não planejada, contribuíram
significativamente para o aumento de águas residuais com diversos tipos de substâncias tóxicas, e
consequentemente, para a contaminação dos recursos hídricos naturais (RAYMUNDO et al., 2010;
BHATNAGAR; SILLANPÄÄ; WITEK-KROWIAK, 2015).
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As indústrias têxteis se destacam pelo alto potencial poluidor, visto que, 20% da produção de
efluentes são gerados nos processos produtivos deste setor (UNITED NATIONS ENVIRONMENT
PROGRAMME, 2019). Os efluentes têxteis, que podem facilmente ser detectados devido a cor
(CONSOLIN FILHO et al., 2007), são considerados como um grande problema ambiental a ser
enfrentado pelas indústrias, principalmente, devido aos corantes utilizados nas fases de tingimento
e o consumo de aditivos durante a pré-coloração, como antifúngicos, fixadores, etc., que são drenados
diretamente para os cursos d’água (RAYMUNDO et al., 2010; SINGH et al., 2018).
Por conta da alta estabilidade biológica e estrutura molecular aromática dos corantes há uma
dificuldade na sua degradação ao utilizar-se os tratamentos convencionais de efluentes da indústria
têxtil. Caso sejam descartados nos corpos hídricos, esses corantes podem causar diversos danos ao
ecossistema, tendo em vista que restringem a passagem de luz solar, e consequentemente, diminuem
a atividade fotossintética, causando sérias alterações na biota aquática (GUARATINI; ZANONI, 2000).
Ademais, há chance de redução da solubilidade dos gases e surgimento efeitos acumulativos nos
organismos, causando efeitos adversos à saúde humana. Alguns corantes também podem apresentar
características cancerígenas, tóxicas e mutagênicas quando em contado com os seres vivos, como é
o caso o azul de metileno (AM) (Figura 1), que é um dos corantes catiônicos mais encontrados em
águas poluídas (GUARATINI; ZANONI, 2000; AYAD; EL-NASR, 2010; YANG et al., 2010).

Figura 1- Estrutura molecular do corante azul de metileno (AM)

O AM é amplamente utilizado na indústria da moda com tingimento de tecidos, além disso
destaca-se no cenário acadêmico pois ele apresenta propriedades que facilitam sua adsorção em
sólidos, portanto sendo muitas vezes utilizado como modelo de metodologia para remoção de
corantes e contaminantes orgânicos de soluções aquosas (LIU, et al. 2012).
Vários métodos de tratamento de efluentes vêm sendo empregados atualmente, como por
exemplo, precipitação, filtração, ozonização e adsorção, a qual destaca-se tanto nos quesitos
operacionais quanto econômicos, pois é um método de fácil execução e de barata manutenção e
implementação, quando comparada com outros métodos (ARAUJO, et al., 2009). A adsorção é um
processo que conta com a retenção na superfície de um substrato sólido de uma espécie química
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presente numa fase fluida, ou seja, em estado líquido ou gasoso (GUERREIRO, et al. 2004; DEBRASSI,
et al., 2011).
No caso de soluções aquosas, os íons ou moléculas são removidos através da superfície do
material sólido, que é referido como adsorvente e exerce a função de proporcionar uma superfície
de adsorção para as espécies que serão adsorvidas, denominadas adsorbato. Entretanto, durante
esse processo de mudança das propriedades da fase liquida, o adsorbato previamente adsorvido,
podem vir a se desprender do adsorvente e retornar para a fase liquida, ocorrendo então o processo
inverso denominado dessorção (WORCH, 2012).
Existem diversas opções de tratamento de efluentes que visam a minimização e o controle da
poluição da água. Não obstante, essas técnicas disponíveis podem ter alto custo de operação e
manutenção, além da geração de lodo tóxico. Comparando os métodos de tratamento, a adsorção é
considerada atualmente como a melhor alternativa para a remoção de poluentes na água
(BHATNAGAR; SILLANPÄÄ; WITEK-KROWIAK, 2015).
As técnicas de adsorção têm utilizado amostras de carvão ativado, derivados de celulose,
bauxita, entre outros. Todavia, esses materiais mostram-se economicamente inviáveis,
principalmente em tratamentos de volumes menores de efluentes (GUARATINI; ZANONI, 2000).
Observa-se que o carvão ativado é o que possui maior capacidade de adsorção, sendo o mais utilizado
no tratamento dos efluentes. Porém, são verificadas diversas perdas no processo de recuperação do
adsorvente, o que torna o processo relativamente caro. Ademais, o seu uso é limitado em adsorção
de corantes catiônicos, devido a sua superfície ser quimicamente positiva (OLIVEIRA et al., 2002).
Desta maneira, há um crescimento na busca por materiais alternativos para substituir o carvão
ativado no tratamento de efluentes têxteis, a fim de diminuir o custo dos processos. Dentre as
alternativas destacam-se os vários adsorventes naturais disponíveis no meio ambiente, conhecidos
como biossorventes, com a vantagem de terem um baixo custo quando comparado ao carvão ativado
(GARG et al., 2004). Os biossorventes mais comuns são o bagaço da cana, argilas, cascas de frutas e
legumes, os quais na maioria das vezes seriam descartados no lixo por serem considerados como
resíduos industriais (DALLAGO; SMANIOTTO; OLIVEIRA, 2005; BHATNAGAR; SILLANPÄÄ; WITEKKROWIAK, 2015; SALLETI, 2018).
Normalmente as biomassas utilizadas como adsorventes, possuem uma estrutura porosa e em
sua superfície pode ocorrer um desequilíbrio de cargas elétricas, dessa forma favorecendo a atração
do adsorbato presente no fluído (NASCIMENTO et al, 2014).
Diante das informações expostas, objetivou-se testar a eficiência de adsorção de talos de
morango para a remoção do corante azul de metileno em solução aquosa. Esse material é
amplamente descartado pelas indústrias de produção de polpa, considerando que as frutas sadias
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são separadas das folhas, caules, pedras, insetos, entre outros materiais estranhos para a obtenção
de um produto de qualidade (MATTA et al., 2005).

| MATERIAIS E MÉTODOS |
Os processos adotados dividiram-se basicamente em quatro principais etapas, conforme
demonstrado na Figura 2.

Figura 2 - Fluxograma dos métodos adotados (AUTORES 2020)

Preparação dos biossorventes
Inicialmente talos de morangos foram lavados e dispostos em um recipiente para secagem em
um forno mantido a uma temperatura menor que 100 °C. Posteriormente, os talos foram triturados
conforme demonstrado na Figura 2.

204

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5

205

Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

Figura 2: Trituração dos talos de morango (AUTORES, 2020)

A fim de manter o padrão granulométrico, o biossorvente triturado foi submetido a uma
peneira de 28-30 mesh. Já com as partículas dos talos padronizadas, com o auxílio de uma espátula e
uma balança analítica, o biossorvente foi pesado e disposto 0,0251g, 0,0510g e 0,1002g em três
diferentes béqueres de 100mL.
Adsorção
Por ser um equipamento mais preciso, utilizou-se uma proveta para ser adicionado em cada
um dos três béqueres com os talos de morango, 50 mL de uma solução de azul de metileno a uma
concentração de 10 ppm. Em seguida, os três béqueres foram dispostos em um shaker ajustado em
125 rpm, a 25°C por aproximadamente 1 hora.
Calibração do espectrofotômetro UV-VIS
Concomitante ao processo anterior, o Espectrofotômetro UV-VIS foi ajustado ao comprimento
de onda de 664 nm, ideal para a leitura do corante azul de metileno e realizada a leitura de
absorbância de seis diferentes concentrações de azul de metileno, sendo elas 1, 2, 5, 10, 15 e 20 ppm.
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Análise de eficiência de absorbância
Após uma hora, com as soluções devidamente homogeneizadas e utilizando uma seringa para
coletar apenas sobrenadante em cada um dos três béqueres, foram retiradas alíquotas que foram
dispostas em um espectrofotômetro UV-VIS, onde aferiu-se a absorbância de cada uma das amostras.
Os dados de absorbância foram organizados e confrontados com os dados de absorbância
inicial das soluções de AM, e comparar qual das massas de biossorvente utilizadas apresentou uma
melhor eficiência de adsorção.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Conforme citado anteriormente foi a realizada a calibração do Espectrofotômetro UV-VIS no
comprimento de onda 664 nm, por meio da leitura de absorbância das soluções de azul de metileno
em cada das concentrações. Os dados da leitura podem ser observados na Tabela 1.
Tabela 1 - Calibração espectrofotômetro - 664 nm (AUTORES, 2020).

CONCENTRAÇÃO (ppm)

ABSORBÂNCIA

1

0,084

2

0,187

5

0,641

10

1,157

15

1,631

20

2,096

A partir destes valores, foi traçado o gráfico de curva de calibração e encontrada uma equação
da reta, conforme demonstrado na Figura 3.
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Figura 3: Gráfico de curva de calibração (AUTORES, 2020)

Tendo conhecimento da equação da reta, foi possível chegar aos valores de concentração de
cada uma das amostras, a partir dos dados de absorbância obtidos pelo espectrofotômetro, conforme
demonstrado na Tabela 2.
Tabela 2 - Comparação de massa, absorbância e concentração (AUTORES, 2020).

MASSA (g)

ABSORBÂNCIA

CONCENTRAÇÃO (ppm)

0,0251

0,424

3,9125

0,0510

0,316

2,9159

0,1002

0,301

2,7775

A fim de observar a evolução da absorbância nas diferentes massas testadas, foi plotado um
gráfico de concentração pela massa de biossorvente colocada na solução (Figura 4).
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Figura 4: Relação da concentração pela massa de biossorvente adicionada (AUTORES, 2020)

A partir do gráfico demonstrado acima, é possível observar uma queda na concentração da
solução conforme se aumenta a massa de biossorvente adicionada, o que indica que o talo de
morango foi mais eficiente com a maior massa testada (0,1002g). A partir disso realizou-se um
gráfico referente a eficiência de remoção do azul de metileno, relacionando essa porcentagem com
as três diferentes massas testadas, conforme Figura 5.

Figura 5: Relação de eficiência de adsorção pelas massas de biossorvente (AUTORES, 2020)
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Observa-se que a melhor eficiência de remoção se dá com a maior massa de biossorvente
adicionada, de aproximadamente 74%. Em estudos prévios desenvolvidos pelos autores, utilizou-se
como biossorvente o bagaço da cana-de-açúcar (BDC) com massas semelhantes as utilizadas nessa
pesquisa. Obteve-se, no estudo com BDC uma eficiência de remoção de cerca de 78%. Comparado
com os dados de eficiência máxima, o bagaço da cana demonstrou-se um pouco mais eficiente que os
talos de morango (TM).
Não obstante, o BDC já é amplamente utilizado em estudos desse caráter. Considerando a
ausência de pesquisas que utilizam o talo de morango como biossorvente e a boa eficiência registrada
nesse experimento, evidencia-se a necessidade de investimentos em estudos que empreguem esse
adsorvente natural como um método alternativo para o tratamento de efluentes.
Comparando os resultados desta pesquisa com outros experimentos que utilizaram
biossorventes distintos para remoção de azul de metileno (Tabela 3), confirma-se a indispensabilidade
da realização de novos testes variando outros parâmetros, como por exemplo, o pH.
Isso pode ser observado no estudo proposto por Gonsalves et al. (2014), que fez uso de casca
de tamarindo para a remoção de azul de metileno variando os valores de pH. Os autores obtiveram
os valores de eficiência de remoção de AM em torno de 60; 93 e 95 % em pH 4,0, 7,0 e 9,0,
respectivamente. Sendo assim, a fim de obter resultados mais satisfatórios com o TM, sugerem-se
novos experimentos com variação de pH.
Outra sugestão é o uso de uma quantidade maior de massa de biossorvente, que se apoia na
pesquisa realizada por Hou (2013), a qual foi utilizada uma massa de 0,4 g de casca de pomelo como
adsorvente para remoção do corante azul de metileno de 140 ppm. Os resultados demonstraram que
nas melhores condições testadas obteve-se uma eficiência de remoção de 83%.
O estudo realizado por Shakoor e Nasar (2017) também demonstra a necessidade da variação
de outros parâmetros para uma análise mais completa da eficiência de remoção do biossorvente. Os
autores propuseram o uso dos resíduos da casca de Cucumis sativus (pepino japonês) como
adsorvente na remoção de AM em águas residuais. Os resultados demonstraram que a eficiência de
remoção cresceu de 49% para 81,4% com o aumento da dosagem de biossorvente de 0,4 g/L -1 para
4 g/L -1. Outra variação foi no tamanho das partículas. Conforme o tamanho das partículas diminuía,
a taxa de remoção aumentava, tendo como porcentagem máxima 85,2% de remoção de AM. Por fim,
foi testada a variação de pH. Observou-se que aumentando o pH de 2 para 8, houve um crescimento
de 50% para 78,3% de eficiência.
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Tabela 3: Comparação da eficiência de remoção de AM com biosserventes distintos.
BIOSSORVENTE

MÁXIMA EFICIÊNCIA

Talo de morango

74%

Casca de tamarindo

95%

Casca de pomelo

83%

Cucumis sativus

85,2%
(AUTORES, 2020)

A partir dos dados obtidos, conclui-se que os talos de morango apresentam resultados
significativos para a remoção de AM. Entretanto, faz-se necessário a realização de mais testes a fim
de buscar uma melhor eficiência de remoção com maiores quantidades de massa, bem como com
variação de outros parâmetros.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Além dos resultados positivos da utilização do TM como biosservente, observa-se a
contribuição do estudo para a minimização dos impactos ambientais gerados pelas indústrias
produtoras de polpa, considerando a reutilização dos resíduos que seriam descartados no fim do
processo produtivo.
Sendo assim, observa-se a possibilidade da aplicação dos talos de morango como
biossorventes de baixo custo em substituição do carvão ativado, amplamente utilizado no
tratamento de efluentes.
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| RESUMO |
A utilização de fontes de energias renováveis cresce a cada dia. A necessidade de utilização de fontes
alternativas decorre de uma possível escassez dos meios tradicionais de energia. Uma das fontes de
energia mais promissoras e que vem sendo bastante utilizada é o sol, o qual possui um enorme
potencial de geração se energia elétrica, através de placas fotovoltaicas, e geração de energia térmica
através de coletores solares. O Sol como fonte de energia, captado por um coletor solar, pode ser uma
alternativa para aquecimento de água para uso residencial, ao qual pode substituir total ou
parcialmente os sistemas de aquecimento tradicionais, como aquecedores de passagem elétricos ou
a combustão, bem como chuveiros elétricos, que passariam a atuar como sistemas complementares.
Coletores Solares Asfálticos (CSA) podem ser uma alternativa a isso. CSA consiste de um pavimento
asfáltico, com tubos de cobre inseridos dentro da camada betuminosa, que ao circular um fluido,
como a água, coleta a energia térmica absorvida pelo sol através da massa asfáltica e transfere para
a água, que pode ser utilizada posteriormente para diversos fins. O presente trabalho buscou
demonstrar os principais conceitos de utilização do CSA, como um sistema de geração de energia
térmica para fins residenciais, bem como explanar métodos de montagem do sistema. A montagem
do mesmo ocorrer de forma manual, onde a referência utilizada para compactação do coletor foi
através da norma DNER 043 de 1995 que utiliza 75 golpes para a compactação de corpos de prova
cilíndrico, adaptado para com a necessidade do coletor. Como forma de monitoramento do sistema
foi proposto um sistema Arduíno com 4 sensores de temperatura, um sensor de vazão e uma relé que
controla a bomba de circulação, tornando o sistema autônomo.
Palavras-chave: Coletor Solar; Energia Térmica; Coletor Asfáltico.

| INTRODUÇÃO |
A demanda por fonte de energia vem crescendo a todo o momento. Para suprir essa
necessidade, novas fontes necessitam ser encontradas, estudadas ou aprimoradas. “É um grande
problema social fornecer uma fonte sustentável de energia” (SHAOPENG; MINGYU; JIZHE, 2011).
O Brasil, possui a quinta maior população mundial (IBGE, 2016), com uma oferta de energia de
293,5 Mtep (toneladas equivalentes de petróleo). Este dado representa 2,12% da energia mundial
(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2018), onde, corresponde a energias renováveis e não
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renováveis, que ainda correspondem a 56,8% da estrutura desse sistema. Conforme o Balanço
energético nacional referente ao ano de 2018, a participação das fontes de geração de energia na
capacidade instalada foram: hidro 64,0%, não renováveis (fosseis) 15,8%, biomassa 9,1%, eólica
8,8%, nuclear 1,2% e solar 1,1% (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA., 2019).
O constante aumento da demanda de energia faz com que questões fundamentais, sobre
sistemas geradores, sejam abordadas (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2019). Dentre elas, que
ocorra inovações de tecnologias, tanto para suprir a necessidade de maior geração bem como
desenvolver uma tecnologia que aproveite os recursos naturas, visando a eficiência energética e a
sustentabilidade, possibilitando um desenvolvimento com impactos ambientais reduzidos (PEREIRA
et al., 2017).
A energia solar é uma fonte abundante, inesgotável, limpa e livre (SABLE, 2017), além de ser o
maior recurso energético que a humanidade dispõe, ele sozinho irradia 1,0x1022TJ para todo o
universo, vindo somente uma pequena parte para a Terra (MOREIRA, 2018). Se toda a energia solar
que chega ao planeta fosse captada, a irradiação de cerca de 90 minutos seria suficiente para fornecer
a energia necessária por um ano ao planeta (SAAD et al., 2019). Assim, formas de captação de energia
solar devem ser desenvolvidas, sendo uma das formas de utilização da energia solar através de
coletores solares que geram energia térmica através do aquecimento de água.
A utilização de energia solar como sistema de aquecimento de água até temperaturas de 100°C
é a aplicação mais difundida no Brasil, principalmente em substituição de sistemas de aquecimento
elétrico ou a gás (PEREIRA et al., 2017). Um sistema de geração de energia térmica, para aquecimento
de água, é a partir de coletores solares asfálticos. Os pavimentos asfálticos são partes integrantes de
nossa sociedade, o desenvolvimento de pavimentos sustentáveis e a integração dos mesmo nos
senários urbanos associado a geração de energia é um objetivo importante a ser conquistado
(MALLICK; CHEN; BHOWMICK, 2012). A malha rodoviária brasileira possui 65614,5km em âmbito
federal e 147838,3km de âmbito estadual e municipal, totalizando 213452,8km (SNV Rodoviário
2017 apud. CNT 2018). Ou seja, a uma grande área de possíveis introduções de coletores solares,
utilizando o asfalto como material coletor. Associado a isto, este sistema pode ser instalado não
somente durante a construção, mas também, durante processos de manutenção de rodovias (BOBESJESUS et al., 2013). Onde a energia extraída pode ser usada para várias aplicações em edifícios e
plantas de processo, como aquecimento de processo, energia e sistemas de climatização (MALLICK;
CHEN; BHOWMICK, 2012).
Devido ao coletor ser executado com camadas de asfalto que protegem e aquecem tubos de
cobre, o mesmo também serve como material de revestimento para estradas, estacionamentos e
entradas de residências, onde, estas áreas pavimentadas, além de servirem para o trafego de
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veículos, pode ser utilizada como um sistema de captação de energia térmica solar. Este projeto
consiste em inserir tubos de cobre em formato serpentino e um pavimento asfáltico, construído
dentro de um molde de madeira. Este sistema tem por finalidade auxiliar na produção de energia
térmica através do aquecimento de água para utilização residencial, substituindo total ou
parcialmente a utilização de sistemas de aquecimento tradicionais como aquecedores a gás e
chuveiros elétricos, caracterizando-se assim como uma fonte sustentável de geração de energia. A
proposta deste artigo é demonstrar os principais conceitos através de um breve estado da arte sobre
coletores solares asfálticos, bem como demonstrar processos de execução de um protótipo e
obtenção de dados para posterior aprimoramento e utilização do sistema coletor.
Coletor Solar Asfáltico
A utilização do coletor solar asfáltico representa três benefícios: quando possível realizar a
extração, armazenamento e restaurar o calor que se acumula nos pavimentos asfálticos com uma
eficiência razoável, e baixo custo, representa uma fonte interessante de energia para o aquecimento
de edifícios. O calor armazenado e o sistema de tubos também poderiam ser usados para manter as
estradas livres de neve e gelo no inverno. Ao extrair calor no verão, as altas temperaturas no
pavimento asfáltico são reduzidas, o que aumenta a resistência ao sulco (PASCUAL-MUÑOZ et al.,
2013; VAN BIJSTERVELD et al., 2001).
O coletor solar asfáltico (CSA) é um sistema de geração de energia térmica através do
aquecimento de algum fluido, geralmente água, que circula através de tubos de cobre ou alumínio
que são inseridos em pavimentos asfálticos, removendo o excesso de temperatura, absorvida pelo
pavimento, devido a irradiação solar (BOBES-JESUS et al., 2013; PASCUAL-MUÑOZ et al., 2013;
SHAOPENG; MINGYU; JIZHE, 2011). Vários estudos vêm sendo realizados sobre o CSA,
principalmente buscando configurações e aprimoramentos de características geométricas e
propriedades dos materiais utilizados para uma melhor eficiência do mesmo.
Pavimentos asfálticos, sem modificações, podem chegar a temperaturas internas de 60 a 70°C,
em dias quentes e ensolarados do verão, devendo-se a isto as suas características térmicas de
absorção de calor, bem como sua capacidade de retenção de temperatura absorvida, mesmo após o
anoitecer (CHEN et al., 2011; SHAOPENG; MINGYU; JIZHE, 2011; VAN BIJSTERVELD et al., 2001). Ao
circular água dentro dos tubos, ocorrer uma trocar de calor, devido ao gradiente de temperatura do
pavimento, proveniente da incidência solar e do fluido que circula nos tubos, provocando o aumento
da temperatura do fluido e uma queda na temperatura do pavimento (BOBES-JESUS et al., 2013).
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Pavimentos asfálticos possuem a capacidade de absorver 40MJ/m² de radiação solar por dia,
o que acarreta no aumento da temperatura de sua estrutura, sendo assim, pode representar um
auxiliar no desenvolvimento sustentável, reduzindo a poluição e gerando uma energia sustentável
(DEZFOOLI et al., 2017).
A utilização de sistemas como o CSA “A troca de calor camadas de asfalto têm uma eficiência
mais baixa em comparação com os painéis coletores solares clássico, mas também os materiais
utilizados num coletor de pavimento são de mais baixo no custo” (VUYE et al., 2016). Entretanto, a
utilização desta energia térmica proveniente destes sistemas ainda é incerta, pois modelos em maior
escala ainda não foram estudados completamente, bem como a aplicabilidade, em determinadas
situações, de água circulante no sistema, com baixas temperaturas colhida.
Para melhorar a eficiência do sistema as pesquisas estão buscando o melhoramento da mistura
asfáltica utilizada, com adição de aditivos, agregados e fibras (MALLICK; CHEN; BHOWMICK, 2012).
Somado a isso, a variação da taxa fluxo, irradiação, disposição e espessura de tubos, dimensões do
sistema também influenciam em um melhor desempenho do coletor (ALONSO-ESTÉBANEZ et al.,
2017).
Estado da arte Coletores Solares Asfálticos
Estudos realizados por diversos autores buscam desenvolver os coletores solares asfálticos,
através do melhoramento de suas características, visando o seu aproveitamento para diferentes fins,
como o desgelo de autoestradas (CHEN et al., 2011), redução de trilhas de rodas devido a exsudação
do asfalto(VAN BIJSTERVELD et al., 2001), bem como o aquecimento de agua para uso
residencial(MALLICK; CHEN; BHOWMICK, 2012).
De maneira geral todos os pesquisadores buscam melhorar a eficiência dos coletores,
buscando a maior coleta de energia térmica, com o maior aquecimento da água e a maior redução da
temperatura do pavimento asfáltico. A tabela 1, traz as principais características de trabalhos
realizados por diversos autores sobre coletores solares.
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Tabela 1: Principais características sobre coletores solares asfálticos.
Autor e
ano
Pascualmuñoz et
al., (2013)
Zhou et al.,
(2015)
Nasir;
Hughes;
Calautit,
(2015)
Saad et al.,
(2019)
Shaopeng;
Mingyu;
Jizhe,
(2011)
AlonsoEstébanez
et al.,
(2017)

Tipo
Geometria
de
(comp x larg
estudo x esp (m))

Tipo de tubo

Fluido

Diâmetro Profundidade Espaçamento
Arranjo tubulação
do tubo
do tubo
dos tubos

Vazão
(L/min)

Água

Camada
porosa
de 23 e
27% de
vazios

2cm

4cm

linear

variável
devido a
porosidade

PE-RT

água

20mm

80mm

200mm

serpentina

Variável

Urbano : 10
x 20 Rural:
10 × 1 x 0,3

N/A

água

20mm

15cm

1m

linear longitudinal

n/d

1 x1 x 0,1

alumínio

ar

12mm

2,5cm

1,5cm

Linear

Variável

LAB 1 0,3x0,3x0,15

cobre

água

20mm

6,5 cm

10 cm entre
os tubos e
5cm nas
faces

serpentina

0 a 120l/h

LAB1 0,42 x 0,13 x
e Num
0,06

cobre

água

16mm
diâmetro
interno

25mm

tubo único
longitudinal

tubo único
longitudinal

1, 1,5 e 2
l/min

5 configurações

Variável

serpentina

70l/h,
80l/h e
100l/h

LAB 1

0,40 x 0,26 x
0,09

Asfalto
poroso

LAB 3

12 x 8

NUM
LAB 2

cinco
arranjos
diferentes

distância de
centro a
centro, 37,5
mm
90 mm,
120 mm e
150 mm

Chiarelli et LAB1
al., (2017) e Num

1,00 x 0,18

cobre

ar

Gao et al.,
(2010)

LAB 3

1,23 x 0,6 x
0,078

hidrônio

água

20mm

1mm

NUM

10 x 10 x 0,3

cobre

água

20mm

0,15m

250mm

reta
longitudinalmente

n/a

LAB 3

4,0 × 4,0 ×
0,7

plástico

água

0,06m

0,25m

serpentina

N/a

Mallick;
Chen;
LAB 2
BhowmicK, e NUM
(2012)

1,8 x0,9 x
0,125

Cobre

água

38mm

0,6m

Linear

1, 2, 3 e 4
l/min

LAB 2

0,18 x 0,15

cobre

água

20mm

40mm

30cm

serpentina

0 a 60l/h

NUM

18cm de
espessura

n/d

água

15mm

4, 7, 10 e
14cm

n/d

n/d

n/a

NUM

1 x1 x 0,18

genérico
condutividade
0,16W/m °C

água

variável

4cm

variável

linear

n/a

LAB 3

2,4x3,5

genérico

água

20mm

70 mm

300mm

linear

0,07l/s

NUM

7,5 x 3,5

genérico

água

20mm

70mm

150mm

linear

n/a

NUM

16,4m²

n/a

água

n/a

135mm

150mm

Serpentina

N/a

1,8 x 0,9 x
0,125

cobre

água

6,4, 12,5,
19 e 25
mm

38 m

600mm

linear

1, 2, 3 e 4
l/min

Nasir;
Hughes;
Calautit,
(2017)
Li et al.,
(2015)

Chen et al.,
(2011)

Wang et al.,
(2010)
Van
Bijsterveld
et al.,
(2001)
Loomans
et al.,
(2003)

Vuye et al., NUM e
(2016)
LAB 3
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A partir das configurações dispostas acima, de formas variadas, com dimensões, condições e
formatos diferentes, diversos autores chegaram a de conclusões que mesmo sendo visadas para
aplicações diferentes, caracterizam os coletores solares asfálticos.
Os estudos desenvolvidos demostraram mesmo em diferentes configurações dimensões o
comportamento do coletor é semelhante. Placas com 1,2 x 0,60m e tubos de 20mm de diâmetro e
disposto de forma serpentina conseguiu coletar de 150 a 250W/m² de calor em clima normal de
verão em estradas naturais, o que correspondeu a 42% de eficiência (GAO et al., 2010). Contudo os
testes realizados por Gao (2010) foram realizados somente no período do dia. Quando os testes
foram realizados 24 horas por dia, o pavimento conseguiu absorver 37% da radiação media solar,
armazenando 46% do calor do pavimento (ZHOU et al., 2015). Uma das razões da utilização do
sistema obter um melhor rendimento trabalhando 24 horas deve-se aos pavimentos asfálticos,
mesmo após o anoitecer, conseguirem reter energia térmica, isto, devido as propriedades de
absorção de calor que os pavimentos possuem o que torna sua utilização interessante (SHAOPENG;
MINGYU; JIZHE, 2011). Contudo, não há um acordo entre os pesquisadores quando ao período de
irradiação médio ASC. Ensaios laboratoriais consideram a irradiação de lâmpadas de tungstênio por
6 horas (SHAOPENG; MINGYU; JIZHE, 2011) ou por períodos variáveis (PASCUAL-MUÑOZ et al.,
2013), em condições reais a insolação variou de períodos como 9h30min às 16h30min (GAO et al.,
2010), das 9 horas as 17 horas (SAAD et al., 2019) e 24 horas (CHEN et al., 2011; ZHOU et al., 2015).
Simulações numéricas, realizaram as análises considerando tempos em que a irradiação atinge a
potência máxima (NASIR; HUGHES; CALAUTIT, 2017; VAN BIJSTERVELD et al., 2001).
Uma das formas de remoção de energia térmica do sistema de coleta está relacionado com a
vazão em que o fluido o percorre. Considerando o tipo de aplicação em que se utiliza o sistema o
resultado satisfatório pode apresentar vazões diferentes. Quando se busca a redução da temperatura
de pavimento taxas de fluxo mais altas reduzem com mais eficiência a temperatura do pavimento, no
entanto, quando se busca uma maior eficiência no aquecimento de fluido, menores taxas de fluxo
conseguem absorver mais energia (ALONSO-ESTÉBANEZ et al., 2017; GAO et al., 2010; SHAOPENG;
MINGYU; JIZHE, 2011). Estudos desenvolvidos por Alonso-Estébanez et Al., (2017), onde ao variar a
vazão de 1 a 2L/min, observou-se que o gradiente médio de temperatura diminui à medida que a
vazão aumenta. Comprova-se a interferência da vazão em um estudo laboratorial de pequena escala,
onde uma taxa de fluxo de 54mL/ min a temperatura máxima da superfície do pavimento atingiu
38,58°C, enquanto a uma taxa de fluxo de 1886mL/min, a temperatura máxima da superfície diminua
para 36,7°C, entretanto o aumento da taxa de fluxo diminui a diferença de temperatura da água de
entrada e saída do experimento (SHAOPENG; MINGYU; JIZHE, 2011).
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Considerando as principais variáveis que influenciam no sistema, as que exercem maior
influência sobre o mesmo são a área que absorve a radiação solar que atinge a superfície, a vazão e
o diâmetro dos tubos de troca de calor, correspondendo a 74% (ALONSO-ESTÉBANEZ et al., 2017).
Essas variais são completas pela ação do vento, temperatura ambiente, que também influenciam
significativamente no coletor(SAAD et al., 2019). No entanto, ainda não se tem uma metodologia para
definir qual as melhores combinações para a melhor eficiência do coletor. Como observado na Tabela
1, a geometria dos coletores varia de pesquisa para pesquisa, bem como as demais condições de uso
e funcionamento do mesmo. Outra lacuna nos estudos é a forma de compactação do asfalto. Em
pequena escala, o mesmo não possui nenhuma metodologia para isso.

| METODOLOGIA |
O coletor solar asfáltico tem como características absorver a radiação solar incidente sobre ele
e transferir o calor para a água que flui nos tubos inseridos no mesmo a fim de aquece-la onde
finalmente é armazenada. Para isso, foi construído um coletor solar com um metro de comprimento,
0,6 metros de largura e 0,15 centímetros de espessura. Foi escolhido uma tubulação de cobre de
20mm de diâmetro externo disposta em forma serpentina, com afastamento de 15cm entre os tubos
e 10cm da lateral do protótipo. Na figura 1, tem-se as configurações geométricas do sistema.

Figura 1. Geometria Coletor Solar Asfáltico
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Para a moldagem utilizou-se o asfalto ensacado comercial da empresa Rio Grande Asfaltos de
Carazinho – RS. A tabela 2 apresenta as características técnicas do produto utilizado.
Tabela 2: Especificações técnicas mistura asfáltica. Fonte: Rio Grande Asfalto (2020).
Análise granulométrica DNER ME 83/98
Especificação
Faixa
Peneiras
Faixa de
Especificada
Trabalho
mm pol.
(%)
19,1 3/4" 100 100
12,7 1/2" 80
90
9,5 3/8" 70
72
4,8
4
44
50
2
10
22
50
0,42
40
8
26
0,18
80
4
16
0,075 200
2
10
Especificação: Faixa C -DNIT

Amostra
passante
(%)
100
100
98,7
64,7
38,8
17,3
11,7
7,8

Ensaio Marshall
Teor de
DNER ME 43/95
Betume
DNER
ME
Fluência
53/94
(%)
Estabilidade (mm)

Densidade
Aparente
DNER ME
117/94
(g/cm³)

(kgf)

5,7

979

3,5

2,347

4,5-9,0

Mín. 500

-

-

Devido as condições financeiras foi utilizado como reservatório uma caixa de isopor de
capacidade máxima 50L. A circulação da água será realizada por uma bomba água com potência 32W,
frequência 60Hz, e vazão máxima de 12 l/min, controlada por um módulo Relé 5V 10A 1 Canal SRD05, ligado a uma placa Arduíno UNO R3. Ligado também a placa, para realizar medições e o
controle do sistema foram utilizados 4 sensores de Temperatura DS18B20 à prova d’água,
localizados na entrada e saída da placa asfáltica, no reservatório e no centro do coletor solar na altura
dos tubos, um 1 sensor de fluxo de água C ½ polegadas – 1 a 30 l/min.
Montagem Coletor Solar Asfáltico
Mesmo já sendo encontrada uma ampla literatura sobre coletores solares asfálticos, ainda não
se tem um consenso entre os pesquisadores quais são as melhores configurações geométricas e de
montagem para com o mesmo (PASCUAL-MUÑOZ et al., 2013). Assim para a determinação das
dimensões do CSA utilizado no presente trabalho, optou-se por um tamanho de média escala, ao qual
poderia ser utilizado em unidades familiares, nas entradas de garagem ou acessos a residenciais,
substituindo ou inserindo o pavimento asfáltico com tubos no lugar de calçadas com lajotas
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cerâmicas. Tamanhos semelhantes ao utilizado no presente trabalho, foram utilizados por diversos
autores como Gao et al., (2010); Mallick et al. (2011); Mallick; Chen; Bhowmick, (2012); Saad Et Al.,
(2019).
Devido a necessidade de recolher o sistema no período da noite, o mesmo foi construído sobre
um molde de madeira com rodinhas, que permitiam a sua locomoção. O mesmo sistema de
locomoção já foi utilizado em estudo desenvolvidos por Mallick; Chen; Bhowmick (2012). A figura 2a
mostra a caixa de suporte da asfáltica, a figura 2b o tipo de rodinhas utilizado. Foram utilizadas
chapas de pinus de 2mm para a sua fabricação.

(a)

(b)

(c)

Figura 2. a) Molde de madeira, b) roda molde de madeira com capacidade de 150kg, c) soquete metálico e
chama 20x20cm

Dentro do carrinho de madeira foi moldado o coletor solar asfáltico. Foram realizadas três
camadas de 5cm de mistura asfáltica, adensando as mesmas utilizando um soquete de 4,54 kg, ver
figura 3, aplicando 75 golpes distribuídos sobre uma chapa metálica de 2mm de espessura com
dimensão 20x20cm. Os estudos sobre coletores solares asfálticos não se detêm a metodologia de
montagem do sistema, onde a compactação não é citada ou então é realizada de forma mecânica,
onde, em pequenos e médios protótipos, esta prática torna-se difícil e onerosa. A escolha dos 75
golpes deve-se a sua utilização na norma de moldagem de corpos de prova de concreto asfáltico
betuminoso, DNER-ME 043, (1995) Misturas Betuminosas a quente – ensaio Marshall, onde se aplica
os golpes em um corpo cilíndrico com um soquete de 4,54kg. No entanto, esta definição foi somente
utilizada como referência para moldagem do coletor solar.
Foram moldadas três camadas de 5cm cada. As duas primeiras camadas foram compostas
somente pela mistura asfáltica. Para cada camada de 5cm moldada foram utilizados 2 sacos de
mistura asfáltica de 25kg, que foram, despejados, distribuídos uniformemente e compactados. As
figuras 3a, 3b e 3c, mostram o processo do início de montagem do CSA.
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(a)

(c)

(b)

Figura 3. a) despejo material primeira camada, b) espalhamento asfalto, c) compactação primeira camada

Sobre a segunda camada, após a compactação da mesma, foram inseridos os tubos de cobre
que formaram, junto com a mistura asfáltica formando a terceira camada. A figura 4a apresenta a
conferencia da terceira camada onde foi inserido os tubos de cobre. A figura 4b apresenta os tubos
inseridos sobre a segunda camada. A figura 4c apresenta o coletor solar finalizado, com a última
camada compactada.

(a)

(b)

(c)

Figura 4. a) conferencia nível da 2 camada, b) Inserção dos tubos de cobre, c) Montagem do coletor solar
asfáltico finalizada

Após a montagem foram inseridos os sensores na entrada e saída da tubulação, bem como no
ao centro do coletor na posição 30x50cm. A figura 5 mostra o coletor solar em funcionamento, já
ligado a bomba e aos sensores.

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

Figura 5. Sistema coletor em pleno funcionamento

Sistema de monitoramento e automação
Por se tratar se um sistema experimental que será utilizado para a obtenção de dados para
minha dissertação, foi desenvolvido um sistema de monitoramento através da programação de uma
placa Arduino UNO, ligada a 4 sensores de temperatura DS18B20 à prova d’água, um modelo rele 5V
10A 1 Canal - SRD05 para controle da bomba de circulação e um sensor de fluxo de água C ½
polegadas – 1 a 30 l/min. O sketch desenvolvido para o presente trabalho é apresentado a seguir.
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define DS18B20_OneWire 3
OneWire oneWire(DS18B20_OneWire);
DallasTemperature sensortemp(&oneWire);
int ndispositivos = 0;
float grausC;
int Pulso; //Variável para a quantidade de pulsos
int j=0; //Variável para contagem
float vazaoagua; //Variável para armazenar o valor em L/min
float valormedia=0; //Variável para tirar a média a cada 1 minuto
//Porta ligada ao pino IN2 do modulo
int porta_rele1 = 8;
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void setup() {
sensortemp.begin();
Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT);
attachInterrupt(0, incrpulso, RISING); //Configura a porta digital 2, para interrupção
Serial.println("Localizando Dispositivos ...");
Serial.print("Encontrados ");
ndispositivos = sensortemp.getDeviceCount();
Serial.print(ndispositivos, DEC);
Serial.println(" dispositivos.");
Serial.println("");
//Define pinos para o rele como saida
pinMode(porta_rele1, OUTPUT);
}
void loop() {
sensortemp.requestTemperatures();
for(int i=0; i<ndispositivos; i++) {
//Serial.println("Graus Celsius:");
Serial.print("Sensor ");
Serial.print(i+1);
Serial.print(": ");
grausC = sensortemp.getTempCByIndex(i);
Serial.print(grausC);
Serial.println("ºC");
Serial.println((String)"DATA,DATE,TIME,TIMER," + "Sensor " + i + "," + grausC + "," +
",AUTOSCROLL_20");
}
Serial.println("");
delay(240000);
digitalWrite(porta_rele1, HIGH); //Liga rele 1
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Pulso = 0; //Começa do 0 variável para contar os giros das pás internas,em segundos
sei(); //liga interrupção
delay (59000); //Espera 2 segundos
digitalWrite(porta_rele1, LOW); //Desliga rele 1
cli(); //Desliga interrupção
vazaoagua = Pulso / 165; //Converte para Litros/minuto
valormedia=valormedia+vazaoagua; //Soma a vazão para o calculo da valormedia
j++;
Serial.print(vazaoagua); //Imprime na serial o valor da vazão
Serial.println(" L/minuto"); //Imprime L/min
if(j==60)
{
valormedia = valormedia/60; //Tira a valormedia dividindo por 60
Serial.print("\n Media por minuto = "); //Imprime a frase valormedia por minuto =
Serial.print(valormedia); //Imprime o valor da valormedia
Serial.println(" Litros/minutos - "); //Imprime L/min
valormedia = 0; //Torna variável valormedia = 0, para uma nova contagem
j=0; //Torna a variável 0,para uma nova contagem
}
}
void incrpulso ()
{
Pulso++;
}
Este sketch, permite o monitoramento dos sensores de temperatura e vazão. Os sensores do
tipo DS18B20, são ligados somente a uma porta digital, devido a possuírem diferentes códigos de
identificação, e assim, a realização de leituras individuais. Para auxiliar neste processo, foi utilizado
como sistema de monitoramento o programa PLX-DAQ, desenvolvido sobre uma planilha Microsoft
Excel.
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| COMENTÁRIOS FINAIS |
O presente trabalho buscou elucidar o processo de montagem e monitoramento de um coletor
solar asfáltico. A revisão na literatura, embora tendo diversos estudos, ainda traz lacunas que
precisam ser preenchidas.
O processo manual de compactação do coletor utilizando o soco metálicos é uma boa
vantagem, onde propôs-se a partir da norma de compactação de corpos de prova de asfalto uma
adaptação que possa ser utilizada em futuros estudos e utilização da metodologia para compactação
de coletores solares asfálticos.
O processo de monitoramento leve em consideração os principais pontos de medição já
utilizados por outros autores, contudo a utilização do Arduíno como uma forma barata e prática é
interessante, trazendo dados que posteriormente serão utilizados como produto de minha
dissertação. O coletor solar asfáltico é uma tecnologia promissora, que pode ser utilizado como
sistema de aquecimento de água residencial, no entanto ainda precisa ser definido quais as
características principais de vazão e tempo de utilização.
Conclui-se assim que a montagem do coletor solar é fácil, requer poucos materiais podendo
ser facilmente instalado em residências ou locais onde busca-se um sistema de aquecimento de água
alternativo.
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| RESUMO |
Desenvolver a sustentabilidade dentro das instituições é um desafio constante para os gestores,
especialmente na área hospitalar, devido à diversidade de materiais gerenciados, canais de
distribuição, fluxo de informações e custos envolvidos nos processos. Embora sejam inegáveis os
benefícios da sustentabilidade, ela requer o envolvimento e comprometimento dos fornecedores,
clientes e da própria organização para ser bem sucedida. Sendo necessárias, muitas vezes, mudanças
estruturais e gerenciais. Desta maneira, o presente trabalho visa identificar os aspectos para a gestão
sustentável da cadeia de suprimentos hospitalar. Por meio do levantamento bibliográfico, estudouse o conceito e aspectos de Cadeia de Suprimento Sustentável (CSS) e gestão da sustentabilidade na
cadeia de suprimentos hospitalar. Incorporar aspectos sustentáveis à gestão da cadeia de
suprimentos significa desenvolver atividades que não causem danos aos sistemas naturais e sociais,
garantindo ainda a eficiência e o desempenho econômico. Para tanto, os hospitais devem estar
adequados à legislação, desenvolver fornecedores, reduzir desperdício, observar o ciclo de vida do
produto adquirido, reutilizar/reaproveitar materiais, controlar os fluxos de processos, entro outros
fatores, visando promover a cidadania, preservação do meio ambiente, qualidade no serviço
prestado e satisfação do cliente. Nos hospitais públicos, o ciclo da cadeia de suprimentos inicia-se
pelo planejamento de bens a serem adquiridos e posteriormente sua contratação, sendo oportuno
utilizar as compras públicas para promover a o desenvolvimento sustentável. Assim, surge as
Compras Públicas Sustentáveis que englobam vários critérios sustentáveis para fomentar o mercado,
incentivando os fornecedores a aprimorarem suas atividades para atender a demanda solicitada.
Ademais, a gestão hospitalar deve manter o controle de estoques, para que não haja perdas e/ou falta
de materiais, aprimorando seus fluxos de atividade na busca da sustentabilidade. Ao integrar
aspectos sustentáveis na gestão da cadeia de suprimentos, o hospital cria valor e traz benefícios para
a sociedade, o meio ambiente e para si mesmo.
Palavras-chave: Cadeia de Suprimento; Gestão hospitalar; Sustentabilidade.

| INTRODUÇÃO |
Aspectos ambientais têm sido difundidos mundialmente, visando minimizar o impacto
negativo das atividades econômicas no meio ambiente, seja no processo de produção ou no
desenvolvimento de hábitos mais sustentáveis.
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Além disso, várias vezes as empresas são apontadas como principais causadoras de impactos
negativos no meio ambiente, devido a ocorrências de desastres ambientais de grandes proporções.
Como respostas a esses apontamentos, as empresas enfrentam o desafio de assumir a
responsabilidade socioambiental de suas atividades, prevenindo a contaminação e desenvolvendo
ações sociais.
De forma geral as empresas sofrem pressões de seus stakeholders para o desenvolvimento
sustentável das atividades operacionais. Buscando equilibrar o aspecto econômico aos aspectos
ambiental e social, pesquisadores têm voltado seus estudos para o gerenciamento da cadeia de
suprimentos com sustentabilidade (por exemplo, Silvestre, 2016), inclusive na construção de um
modelo de negócio (por exemplo, Lopes et al., 2019).
No contexto hospitalar, a cadeia de suprimentos apresenta vários desafios, tais como:
gerenciar a diversidade de materiais, canais de distribuição, fluxo de informação e custos associados
à gestão de contratos. Como os custos de suprimento representam até 40% do orçamento
operacional médio do hospital, é necessária uma estratégia bem definida da cadeia de suprimentos
para alinhar os processos de logística interna e controlar com eficiência os custos de suprimento.
(MOONS et al, 2019).
Com o viés da sustentabilidade, o gerenciamento da cadeia de suprimentos precisa ter um novo
olhar, avaliando todo o ciclo de vida do produto adquirido, garantindo o menor impacto ambiental e
social. A sustentabilidade envolve “[...] uma revisão das práticas organizacionais, pois significa o
repensar dos valores e da missão da empresa, levando-a a uma conduta mais crítica e a uma busca
de sua legitimidade enquanto organização” (VILAÇA; OLIVEIRA, 2008, p.05).
Neste sentido, para que a organização desenvolva uma Cadeia de Suprimentos Sustentável
(CSS) é necessário criar um ambiente propício à sustentabilidade, assumir a responsabilidade pelas
atividades desenvolvidas e incentivar que todos os profissionais e clientes tenham a conscientização
de seus objetivos.
Frente à complexidade da cadeia de suprimentos nos serviços de saúde prestados à sociedade,
especialmente considerando os riscos ambientais e a saúde pública, o presente trabalho visa
identificar os aspectos para gestão sustentável da cadeia de suprimentos hospitalar.
Para atingir o objetivo, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre o gerenciamento da
cadeia de suprimentos na área hospitalar, nas atividades de compras e controle de estoque,
observando como essas atividades são afetadas pela sustentabilidade.
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| MATERIAIS E MÉTODOS |
Nesta sessão é apresentada a metodologia utilizada para responder ao problema de pesquisa
e alcançar os objetivos propostos para esse estudo. A metodologia objetiva validar o caminho
escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa e indica a escolha teórica realizada pelo
pesquisador para abordar o objeto de estudo. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).
O presente trabalho está fundamentado numa abordagem qualitativa e possui caráter
explicativo. A escolha pela metodologia de pesquisa qualitativa se fez a partir do objetivo proposto,
a saber: identificar os aspectos para gestão sustentável da cadeia de suprimentos hospitalar.
O procedimento metodológico constitui no levantamento da legislação de abrangência
nacional e de artigos científicos, que oferecessem subsídios no que diz respeito aos temas que
dialoguem com a proposta da pesquisa: sustentabilidade e cadeia de suprimentos, com foco no
ambiente hospitalar.
Observando o organograma de um Hospital Universitário de Porto Alegre, verifica-se que a
gestão de suprimentos está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Suprimentos, subordinada
à Diretoria Administrativa, sendo composta por quatro serviços, sendo estas as atribuições de cada
serviço da gestão de suprimentos:
1. Serviço de Planejamento: elaborar o planejamento da demanda de suprimentos; receber as
solicitações de aquisições de materiais; formular a política de abastecimento de materiais; e
monitorar os níveis de estoque dos almoxarifados;
2. Serviço de Compras: adquirir suprimentos por meio de processos licitatórios e pregões
eletrônicos;
3. Serviço de Análise Técnica de Suprimentos: avaliar a inclusão de novos produtos na gestão
de suprimentos por meio da padronização e pré-qualificação; gerenciar os materiais obsoletos e sem
utilização; monitorar os prazos de vencimento dos materiais; administrar o recebimento de
materiais doados à instituição; proceder aos ajustes contábeis no sistema de estoque; e armazenar
os documentos relativos às Requisições de Materiais (RM); e
4. Serviço de Controle e Distribuição de Suprimentos: receber, armazenar e distribuir os
suprimentos aos demais sub almoxarifados, adotar as medidas necessárias para a rastreabilidade
dos materiais, gerenciar os materiais cedidos por empréstimo.
Tendo como base os serviços executados pela gestão de suprimentos, a pesquisa busca
evidenciar o gerenciamento da sustentabilidade dentro da cadeia de suprimentos hospitalar.
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| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Gerenciamento da sustentabilidade em Cadeia de Suprimentos
A revolução industrial é apontada como o período que fez crescer os danos ao meio ambiente,
devido ao aumento na produção e consumo de matérias-primas naturais. (BARBIERI, 2007). Desta
forma, as empresas foram marcadas como principais responsáveis pelos impactos negativos ao meio
ambiente e a qualidade de vida das pessoas.
Para reverter este cenário, foram realizados vários debates sobre um modelo de
desenvolvimento sustentável que diminua o impacto ambiental no planeta e promova o aspecto
social. (SANTOS; BARROSO, 2019).
No processo produtivo a empresa pode causar vários impactos ao ambiente, afetando tanto a
população local, a saúde dos colaboradores e o meio ambiente. Isso ocorre pela impossibilidade de
transformar o total dos insumos em produtos, gerando por sua vez resíduos que são causadores da
contaminação industrial, podendo afetar o ar, a água ou o solo. (DIAS, 2019).
Desta forma a empresa precisa buscar medidas que previnam o dano ambiental e social,
garantindo o aspecto econômico.
Os hospitais, com a missão de zelar pela vida e saúde da população, não devem ser indiferentes
aos impactos socioambientais gerados por suas atividades. Uma das alternativas, para equilibrar as
atividades empresariais aos aspectos ambiental e social é incorporar o conceito da sustentabilidade
ao longo de todo ciclo da cadeia de suprimentos. O gerenciamento da cadeia de suprimento está em
constante evolução, e nesta transição observa-se o desenvolvimento de modelos sustentáveis que
incorpora à gestão os aspectos econômico, ambiental e social.
A partir da década de 1990, conceitos ambientais foram incorporados à gestão da cadeia de
suprimentos. Carvalho e Barbieri (2013) explicam que estes conceitos tratam da preocupação
ambiental em duas dimensões da sustentabilidade: a econômica e a ambiental. A cadeia de
suprimentos pode ser definida como o ciclo de vida dos processos e compreende os fluxos físicos,
informativos, financeiros e de conhecimento, que têm por objetivo satisfazer os requisitos do
consumidor final com a entrega de serviços ou produtos. Sendo também definidas como sequências
verticais de transações interdependentes que agregam valor ao consumidor final. (SILVESTRE,
2019).
A gestão eficiente da cadeia de suprimentos pode garantir que os produtos cheguem ao cliente
final, com qualidade, minimização dos impactos ambientais e sem onerar os custos para a
organização.
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As cadeias de suprimentos são administradas de um modo coordenado em direção aos
objetivos comuns numa perspectiva do tripé da sustentabilidade, integrando lucros, sociedade e
planeta na cultura, estratégia e operações interorganizacionais. No entanto, para que a
sustentabilidade ocorra, a empresa precisa considerar seus pontos fortes e fracos. Assim, a
consistência de uma cadeia sustentável “[...] é igual à capacidade de seu elo mais fraco, pois, se uma
das funções falha ou é interrompida, provoca desequilíbrio nos outros elos, comprometendo a cadeia
como um todo”. (DIAS et al., 2012, p.519).
A teoria e a prática do gerenciamento da cadeia de suprimentos foram recentemente atingidas
por um novo paradigma emergente: o gerenciamento sustentável da cadeia de suprimentos. Apesar
dessa tendência ser irreversível, levará algum tempo até que as organizações e as cadeias de
suprimentos possam mudar seus modelos de operações. (SILVESTRE, 2019).
Dias et al. (2012, p.517) define a Gestão da Sustentabilidade da Cadeia de Suprimentos “[...]
como um pensamento estratégico, transparente e integrado para atingir objetivos econômicos,
sociais e ambientais numa coordenação sistêmica de processos interorganizacionais ao longo da
cadeia”.
Tornar a cadeia sustentável requer a integração de vários fatores: lucro, sociedade e meio
ambiente, e precisa ser responsável pelo impacto ambiental gerado pelos resíduos durante o
processo e/ou consumo. (ABRANTES; GANDOLPHO, 2015).
De acordo com Silvestre (2019), dois fatores principais motivam o gerenciamento da cadeia de
suprimento na busca de operações sustentáveis, sendo eles: risco e oportunidades. (quadro 1).
Risco
Oportunidades
Novas legislações e/ou legislações mais Negócios no mercado;
rigorosas (em termos de desempenho Implementação de novos procedimentos;
ambiental e social);
Melhor eficiência e redução de custo.
Pressões de stakeholders;
Concorrência.
Quadro 1 – Fatores motivacionais para as cadeias de suprimentos buscarem operações sustentáveis
Fonte: Adaptado de Silvestre, 2019

No que diz respeito à sustentabilidade, o gerenciamento de riscos em toda a cadeia de
suprimentos permite que problemas ambientais e sociais sejam identificados e controlados antes de
serem expostos publicamente. Consequentemente, um gerenciamento de cadeia de suprimentos
orientado ao risco bem projetado pode colocar as empresas em uma posição competitiva
privilegiada. (SILVESTRE, 2019).
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As oportunidades são o que leva as cadeias de suprimentos a melhorar, tornarem-se mais
sustentáveis e oferecer valor em longo prazo aos stakeholders. A oportunidade está relacionada a
caminhos estratégicos aos qual a cadeia de suprimentos está exposta e que, se identificada e avaliada
adequadamente, pode apresentar novas e melhores maneiras de fazer negócios. (SILVESTRE, 2019).
Quando todos os elos da cadeia trabalham juntos, focam o mesmo resultado e incorporam
estratégias sustentáveis às suas atividades, a organização percorre o caminho da sustentabilidade.
Esta cadeia de suprimentos não deve causar danos aos sistemas naturais ou sociais, e sim, estar
alinhado com o desempenho econômico e ter cliente dispostos a assumir a responsabilidades junto
à empresa. (ABRANTES; GANDOLPHO, 2015).
Percebe-se que a gestão da cadeia de suprimentos torna-se mais ampla ao integrar o conceito
de sustentabilidade ao seu fluxo de atividades: o que antes focava em questões de processos entre
parceiros da cadeia, análise de custo-eficiência dos fornecedores da cadeia e serviços aos
consumidores, agora abrange a preocupação com a logística reversa, gestão ambiental, qualidade do
serviço prestado. Para Brito e Berardi (2010, p.158) “[...] percebe-se que a gestão sustentável de
operações aproximou a visão tradicional de gestão de operações – lucro e eficiência, com aspectos
mais amplos de impactos aos públicos de interesse e ao meio ambiente”.
No Entanto, para que ocorra a gestão eficiente da cadeia de suprimentos é necessário o
envolvimento do setor de compras, controle de estoque, padronização e equipe capacitada para o
exercício das atividades e o controle dos processos. Para Abrantes e Gandolpho (2015, p.04), “o
estabelecimento da CSS exige mudanças gerenciais, estruturais e organizacionais ao longo da cadeia.
Deve haver maior colaboração nos relacionamentos entre fornecedores e clientes, redução do
impacto ambiental dos produtos e valorização social de colaboradores e comunidades”.
No contexto hospitalar, a cadeia de suprimentos é caracterizada por sua complexidade, que vai
desde a diversidade de materiais, canais de distribuição, fluxo de informação e custos associados a
gestão de contratos. Santos (2018, p.23) aponta que a cadeia de suprimentos hospitalar “[...] presume
uma estratégia de planejamento, implantação e controle do fluxo para os processos de aquisição e
gerenciamento de matérias-primas”.
Os resultados na área de serviços de saúde ainda são tímidos referente a CSS, diferente dos
modelos de negócios mais consolidados (transporte, serviço de alimentação e indústria, em geral).
(LOPES et al., 2019).
Os hospitais públicos têm como missão promover da saúde pública, no entanto, o setor
hospitalar no Brasil “[...] apresenta uma situação bastante preocupante em relação ao uso ineficiente
de recursos e alto custo operacional” (SANTOS, 2018, p.22). Abastecer os hospitais com o material
apropriado, que garantam qualidade, produtividade e satisfação do cliente e profissionais da saúde
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é um desafio constante para o gestor hospitalar. Os principais objetivos do setor da cadeia de
suprimentos de materiais e medicamentos de um hospital são a manutenção da continuidade e
qualidade do atendimento, o baixo custo de aquisição, a alta rotatividade e controle dos estoques, a
qualidade dos itens adquiridos, a maximização do retorno sobre o investimento e a otimização dos
recursos envolvidos no abastecimento. (PONTES et al., 2008, p.04).
Como consequência de uma boa gestão da cadeia de suprimentos, o hospital poderá garantir
maior eficiência, evitar desperdícios, redução de custos, informações mais acertadas de novas
aquisições de materiais para estoque, além de garantir a segurança e a integridade da saúde dos
pacientes. (MORAIS; BRITO, 2019), contribuindo para melhorar os serviços hospitalares. (BARBIERI;
MACHLINE, 2017).
No entanto, a gestão de materiais é uma das maiores dificuldades da Administração Hospitalar
(ROBERTO; LIRA, 2010), devido à complexidade de atividades pertinentes à área, tais como: seleção,
controle, compras, estoque, armazenamento, distribuição. Exigindo dos gestores a capacidade de:
planejamento, supervisão, pensamento estratégico, antecipação, poder decisório, manejo financeiro,
criatividade, entre outros.
Neste contexto, a gestão de suprimentos se torna fundamental para o desempenho da
organização, sendo um estímulo incorporar a sustentabilidade em sua gestão. Um dos serviços da
cadeia de suprimentos que tem sido desenvolvido na incorporação da sustentabilidade é a atividades
de compras, que realiza a seleção de produtos e fornecedores alinhados ao conceito de
sustentabilidade, tais como: promover a cidadania, observar o ciclo de vida do produto e a sua
composição, comprar somente o necessário, a fim de evitar desperdícios, dar preferência para
empresas éticas, produtores locais, com certificado de qualidade ou processos menos degradantes
para o meio ambiente.
Assim como se inicia as atividades da cadeia de suprimentos, deve-se iniciar a busca pela
sustentabilidade. Nos hospitais públicos, o ciclo da cadeia de suprimentos inicia-se com o
planejamento de bens a serem adquiridos e posteriormente sua contratação, por meio de um
processo licitatório.
Compras Públicas Sustentáveis – CPS
Os hospitais públicos consomem vários recursos, sendo responsáveis por estimularem ações
que possam colaborar com a sustentabilidade e a redução dos impactos ambientais. Neste cenário,
as Compras Públicas Sustentáveis (CPS) releva-se como instrumento de promoção do
desenvolvimento sustentável. Para Gomes e Soares (2018, p.18), “as licitações sustentáveis surgem
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com a incumbência de se criar medidas que cooperem com o meio ambiente por intermédio das
ações administrativas”.
A Lei nº 12.349 de 2010 abarcou entre as diretrizes aplicáveis às licitações públicas o princípio
do desenvolvimento nacional sustentável, incorporando este conceito na redação do artigo 3º da Lei
8.666 de 1993 – Lei das Licitações: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos”.
O princípio da sustentabilidade ambiental nas licitações públicas já era previsto pela PNRS,
que fez alusão a critérios de prioridade nas licitações públicas. Conforme artigo 7º, inciso XI da
referida Lei, são objetos da PNRS, “[...] prioridade, nas aquisições e contratações governamentais,
para: a) produtos reciclados e recicláveis; b) bens, serviços e obras que considerem critérios
compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis”. (BRASIL, 2010).
Com o advento da Lei nº 12.349 de 2010, o desenvolvimento nacional sustentável passa a ser
um direito administrativo, ou seja, “[...] a contratação pública que não considerar a sustentabilidade
ambiental enquanto norte a ser seguido estará inquinado de ilegalidade, causando prejuízo
ambiental” (GOMES; SOARES, 2018, p.23).
Em 2012, foi promulgado o Decreto Federal nº 7.746 que regulamentou o artigo 3º da Lei das
Licitações, estabelecendo normas gerais para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Em consonância com o artigo 4º deste decreto, são considerados critérios e práticas sustentáveis:
I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e
VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo
florestal sustentável ou de reflorestamento.
Como provedor do desenvolvimento sustentável, o Estado tem utilizado sua capacidade
consumidora para fomentar um mercado inovador, onde fornecedores buscam aprimorar suas
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atividades para atender a demanda solicitada. Não obstante, Delmonico et al. (2018) aponta cinco
barreiras à aquisição sustentável no contexto brasileiro: cultura organizacional, motivação, incerteza
econômica, mercado e operações.
A administração pública deve considerar a gestão de mudanças culturais ao desenvolver
iniciativas de gestão de sustentabilidade. A cultura organizacional relaciona as variáveis entre a
percepção de prioridades dos funcionários e as ações da alta administração. É necessário capacitar e
desenvolver os servidores e os fornecedores públicos, a fim de diminuir os desafios culturais e
fortalecer os programas que impulsionam as compras sustentáveis. Neste sentido, Delmonico et al.
(2018) recomenda aos formuladores de políticas de sustentabilidade brasileiros:


Desenvolver treinamento extensivo em gestão de sustentabilidade no setor público;



Realizar workshops e reuniões com representantes de outros países da América Latina
para compartilhar conhecimentos sobre compras públicas sustentáveis;



Coordenar os esforços em direção a metas e ambições claras em relação a aquisições
sustentáveis, a fim de criar laços culturais entre uma variedade de órgãos do setor
público.



O processo de compras eficiente pode reduzir custos, fornecer um produto com
material menos degradante ao meio ambiente e melhorar o serviço prestado, porém,
para atingir essa eficiência, Araújo (2014, p.22) destaca que “[...] é imprescindível que
os hospitais deixem de lado velhos hábitos de gestão e adotem formas de trabalho
diferente, principalmente, na área de compras, onde se observa um maior gasto da
receita hospitalar”. Entre as atitudes a serem implantadas para a busca da eficiência
está a eliminação de procedimentos obsoletos e investimentos na capacitação dos
profissionais de compras.

Além disso, o processo de compras pode obter a otimização de recursos, eliminando possíveis
desperdícios e retrabalhos. Suas atividades compreendem: especificação da necessidade de compra,
a seleção de fornecedores, negociação e contratação, assim como, monitorar a entrega efetiva do
pedido e pagamento da fatura. (ARAÚJO, 2014).
A cadeia de suprimentos na área hospitalar é responsável pela aquisição de variados tipos de
matérias: consumo, patrimonial, médico hospitalar, medicamentos, entre outros. Escolher o material
certo envolve um compromisso entre a organização e os seus diversos usuários. De acordo com
Barbieri e Machline (2017, p.38), “a seleção dos materiais que serão utilizados pela organização deve
ser efetuada mediante uma administração capaz de explicitar as divergências e alcançar razoável
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consenso entre os diferentes atores envolvidos: usuários, compradores, farmacêutico, almoxarife,
diretor financeiro, entre outros”.
Barbieri e Machline (2017, p.38) ilustram o conjunto de atividades necessário para selecionar
os materiais mais adequados para a organização. (Figura 1)

Figura 1: Seleção de materiais: atividades básicas
Fonte: Barbieri e Machline (2017, p.38)

Para que o hospital desenvolva uma CSS todo o elo da cadeia deve estar alinhado na
sustentabilidade. Assim o setor de compras precisa manter uma relação direta com o setor de
estoque, tendo como estratégia manter o menor investimento em estoque possível, satisfazendo as
necessidades na prestação de serviço.
Gestão de Estoques e fluxos na cadeia de suprimentos
Os estoques são necessários para que não haja descontinuidade do serviço prestado nem
insatisfação dos clientes, no entanto, os estoques excessivos imobilizam o capital comprometendo o
resultado financeiro, além de requererem maior controle para que não haja perdas, principalmente
nos produtos perecíveis, como os medicamentos.
A gestão de estoque constitui a alavanca chave para obter melhorias de eficiência (por
exemplo, reduzir custos, desperdício e risco de obsolescência do produto), pois garante contenção
de custos, eficiência da cadeia de suprimentos e satisfação do cliente. (MOONS et al, 2019).
Diferente de outros setores que a perda de estoque normalmente resulta em perda de receita,
no ambiente hospitalar, a consequência da falta de um item pode levar a perda de vidas, por isso o
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risco de desabastecimento é crítico. (MOONS et al, 2019; MOURA; SILVA, 2012;). Não obstante,
Moura e Silva (2012, p.05) informam que, “[...] quanto maior o tempo em que os medicamentos e
materiais permanecem imobilizados no almoxarifado, maior será o montante aplicado em estoques
seja em necessidade de maior espaço, consumo de energia ou presença de maior número de
profissionais”.
Neste contexto, a gestão de estoque constitui a alavanca chave para obter melhorias de
eficiência (por exemplo, reduzir custos, desperdício e risco de obsolescência do produto), pois
garante contenção de custos, eficiência da cadeia de suprimentos e satisfação do cliente. (MOONS et
al, 2019).
Nos hospitais, os principais problemas enfrentados na gestão de estoques de materiais
referem-se: “[...] ao transporte e tempo de entrega, ao desabastecimento contínuo de medicamentos,
espaços físicos precários e falta de qualificação de pessoal” (CUNHA, 2018, p.19). O cuidado no
transporte condiz com as condições que o material será entregue, assim como o armazenamento é
responsável pelo estado de conservação do material. Negligencias na gestão de estoque podem
ocasionar desperdícios e ineficiência na cadeia de suprimentos.
Uma gestão de estoque eficaz garante a disponibilidade de todo o material necessário pelo
hospital, no momento correto, sem haver falta ou excesso de materiais. No entanto, Rios et al. (2012,
p.02) destacam que por vezes são noticiadas situações onde ocorrem a falta de medicamentos nos
hospitais, assim como há casos de desperdícios por excesso de medicamentos; estas situações
ressaltam “a importância de que a gestão dos estoques seja feita de forma criteriosa, levando-se em
conta duas medidas: o dimensionamento e o controle dos estoques”. O dimensionamento
compreende questões como: custos de estoques; previsão de consumo; sazonalidade; relação com
fornecedores; estoque de segurança; etc., enquanto o controle de estoques engloba tópicos como:
momento da colocação do pedido; controle de itens perecíveis; consumo emergencial; e sistemas de
informação para gerenciamento de estoques.
O controle dos estoques é necessário para a gestão eficaz, segundo Cunha (2018, p.39) “[...]
lidar com material médico hospitalar detém alta criticidade com sua gestão, assim tendo de evitar ao
máximo de atrasos em sua entrega e até mesmo a falta daqueles medicamentos que são mais usados
em tratamentos no geral”.
Na área hospitalar, o controle de estoques deve considerar, principalmente, a perecibilidade
dos itens e a necessidade de consumo emergencial. Um item dito perecível possui vida útil fixa, não
podendo ser consumido depois desse tempo, assim sendo, o controle de estoque deve assegurar que
nenhum item pereça. A gestão de estoques para consumo emergencial deve ser criteriosa, pois uma
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pequena quantidade de produtos é entregue em cada entrega emergencial, o que pode significar
custos muito altos. (RIOS et. al., 2012).
Desta forma, para controlar os níveis de estoque, os gestores do hospital devem considerar
muitos elementos, como custos, níveis de serviço, espaço de armazenamento, disponibilidade do
produto, datas de vencimento do produto etc. O controle eficaz do estoque pode reduz o custo da
distribuição interna, melhorando a rotatividade de estoque e, portanto, reduz o tempo e o trabalho
associados ao gerenciamento de estoque. (MOONS et al, 2019).
O fluxo da CSS não se satisfaz somente com a entrega do material no local e momento correto
e de forma adequada, é necessário ainda pensar no gerenciamento dos resíduos. Segundo Vilaça e
Oliveira (2008, p.09), “o planejamento do destino dos resíduos hospitalares merece especial atenção
e cuidado. Hoje há uma preocupação nesse sentido, principalmente para se evitar acidentes e
contaminações [...]”.
As cadeias de suprimentos hospitalares podem se tornar operacionalmente eficientes
adotando tecnologias, padrões e melhores práticas de gestão. A demanda pode ser gerenciada
usando técnicas de previsão e padronizando os suprimentos. (MOONS et al, 2019).
Frequentemente a cadeia de suprimentos deve ser avaliada, a fim de aperfeiçoar seus fluxos
de atividades na busca pela sustentabilidade. Como visto anteriormente, a cadeia para ser
sustentável precisa estar focada no mesmo resultado, integrando todos os elos na busca do mesmo
objetivo. O hospital por meio do GCSS estará integrado nos três aspectos: econômico, social e
ambiental.
A gestão eficaz da cadeia de suprimentos pode impactar positivamente os resultados do
hospital, uma vez que internamente liga os processos logísticos e os serviços de atendimento ao
paciente no hospital. (MOONS et al, 2019).

| COMENTÁRIOS FINAIS |
O gerenciamento da cadeia de suprimentos é uma tarefa complexa, pois as cadeias de
suprimentos são sistemas dinâmicos, que estão em constantes processos de mudança. Nesta
evolução, percebe-se uma transição da cadeia de suprimento para o desenvolvimento de práticas
mais sustentáveis, garantindo maior eficiência das suas atividades e satisfação dos clientes.
A CSS está ligada ao conceito de desenvolvimento sustentável e entre suas atividades, pode-se
observar: redução de perdas; desenvolvimento de fornecedores; desempenho dos compradores;
compartilhamento de recompensas e riscos; adequações à legislação; reutilização de materiais;
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economia de água e energia; utilização de insumos ecologicamente corretos; processos de produção
enxutos e flexíveis; comprometimento e conscientização ambiental dos participantes da cadeia.
Reconhecendo que o Estado pode promover políticas públicas em prol da sustentabilidade,
verifica-se a iniciativa das Compras Públicas Sustentáveis, também conhecidas por licitações
sustentáveis, que surge com vista a promover a sustentabilidade na administração pública.
Quando a organização desenvolve uma CSS inevitavelmente contribui para a eficiência da
organização, além de direcionar suas atividades para a responsabilidade social e ambiental. A gestão
hospitalar deve gerenciar seus processos organizacionais da maneira mais efetiva possível, a fim de
ser criar o estímulo às melhores políticas de desenvolvimento do trabalho realizado internamente
visando melhorar a produtividade.
A gestão da cadeia de suprimentos pode promover a sustentabilidade dentro das organizações,
especialmente no ambiente hospitalar, devido a sua complexidade, sendo ela a responsável pelas
atividades de: seleção, programação, compras, armazenamento, distribuição, acompanhamento da
utilização do material e gerenciamento do resíduo. Em suma, a cadeia de suprimentos sustentável é
aquela capaz de se sustentar, sem agredir o meio ambiente.
A cadeia de suprimentos interna em hospitais, por sua singularidade, apresenta desafios
operacionais, como produtos extremamente caros e dispositivos médicos usados em salas de
cirurgia, difícil rastreamento de inventário devido à urgência dos tratamentos e demanda
imprevisível por suprimentos médicos.
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| RESUMO |
A busca por fontes de energia sustentáveis cresce a cada dia. Alternativas energéticas que utilizam o
sol como fonte fornecedora de irradiação e calor com uma proposta limpa, sustentável e inesgotável,
vêm tornando-se cada dia mais viáveis e primordiais para a manutenção do fornecimento e energia.
A implementação de placas solares fotovoltaicas com incentivos fiscais através de financiamentos a
longo prazo vem tornando as placas solares, além de um investimento com benefício a longo prazo,
mais populares e de fácil aquisição pela população em geral. A sua instalação ocorre geralmente em
telhados de lojas comerciais ou residenciais, e em algumas situações em estruturas especiais.
Contudo, essa geração ocorre somente em pequena escala. O que vem ocorrendo são pequenas
usinas de placas solares, construídas pelas próprias concessionárias de abastecimento, para assim
levar uma energia limpa e sustentável para seus consumidores. Neste contexto, a inserção de placas
fotovoltaicas varia seu rendimento, em relação ao local ao qual está instalada. Isso ocorre
principalmente devido a irradiação solar que varia ao longo do Brasil, dada tamanha
heterogeneidade do território. O presente artigo realizou uma revisão bibliográfica, relacionada a
fontes de energias renováveis focando em geração de energia fotovoltaica, Após, foi realizada uma
comparação entre as radiações ao longo do território nacional e com os dados de radiação obtidos
na estação meteorológica da Universidade Federal da Fronteira Sul campus Cerro Largo -RS e
debatido o impacto desses dados na produção fotovoltaica na região das Missões.
Palavras-chave: Palavras-chave: Placas solares; Sistemas Fotovoltaicos; Energias Sustentáveis.

| INTRODUÇÃO |
Com o decorrer dos anos, a evolução da economia mundial tomou frente ao meio ambiente,
provocando recentemente maior preocupação com o mesmo. O conceito de desenvolvimento
sustentável é proveniente de um processo de avaliação e reavaliação das relações entre a sociedade
e o meio ambiente e, por se tratar de um processo contínuo, várias abordagens foram elaboradas e
sofreram alterações gradativas ao longo do tempo, buscando um equilíbrio entre as dimensões
social, econômica e ambiental (PEREIRA et al., 2017).
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Por esta razão, se torna necessária a busca por inovação da matriz energética mundial, tirando
o foco das fontes energéticas não renováveis, de modo que se concilie a demanda crescente de
energia com a preservação dos recursos naturais. Hoje em dia, quase que em sua totalidade, a
iluminação de residências, comércio e setor industrial é proveniente de redes concessionárias de
abastecimento que usam hidrelétricas e termoelétricas para produção de energia elétrica.
A necessidade de energia para o desenvolvimento de um país é inquestionável, porém a aplicação d
e tecnologias que buscam oincremento da eficiência energética e a sustentabilidade da produção as
seguram e possibilitam um desenvolvimento com impactos ambientais reduzidos (PEREIRA et al.,
2017).
Uma das inúmeras fontes renováveis, que inclusive vem ganhando popularidade entre os lares
brasileiros, é a instalação de placas fotovoltaicas onde sua função é aproveitar o recurso energético
solar transformando-o em energia elétrica. A eficiência do sistema é tanta que, em sua grande
maioria, consegue suprir a demanda das residências ou de edifícios comerciais nos quais foi instalado
podendo até devolver à concessionária a energia excedente captada. Entre 2010 e 2016, a capacidade
instalada global por sistemas fotovoltaicos cresceu em média 40% contra 16% da eólica e
aproximadamente 3% da hídrica (REN21, 2017).
Ainda se embasando nessa justificativa de energia limpa e aproveitamento do recurso natural
infindável que é o Sol, de acordo com o Decreto Presidencial nº 9.073/2017, o Brasil faz parte dos
países signatários do Acordo de Paris, comprometendo-se a reduzir 37% das emissões de gases de
efeito estufa até 2025, e 43% até 2030 (CASA CIVIL, 2017). O acordo visa manter o aumento da
temperatura média global abaixo de 2°C, evitando grandes transtornos provocados pelas mudanças
climáticas. Então, seja por conveniência ou obrigação, o governo federal juntamente com demais
superintendentes necessitam enquadrar o sistema energético brasileiro em uma nova versão mais
sustentável e rentável, através de incentivos fiscais com financiamentos a longo prazo.
Incontestavelmente, toda população do país contabilizada não possui receita suficiente para
tornar sua própria residência ou estabelecimento autossuficiente em termos de energia elétrica.
Dessa forma, estão sendo criadas usinas solares fotovoltaicas, que consistem em um gigantesco
sistema que utiliza centenas ou até milhares de módulos fotovoltaicos para gerar energia. Seu
funcionamento se dá da mesma forma que as placas instaladas em domicílios, porém, são projetadas
para a produção e venda de grande volume de energia em alta tensão. Os sistemas com seguimento
em um eixo (no sentido Leste‐Oeste) são mais baratos e os mais comuns nos projetos brasileiros.
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| REVISÃO BBIBLIOGRÁFICA |
Geração de energia no Brasil
A matriz do sistema elétrico brasileiro apresenta-se como essencialmente hidrotérmica de
grande porte com forte predominância de usinas hidrelétricas, formada por empresas das regiões
Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Enquanto as fontes de energia termo elétricas e
hidrelétricas são consideradas fontes seguras e capazes de garantir o abastecimento da população,
fontes como a eólica e a solar fotovoltaica são consideradas intermitentes devido aos fatores
meteorológicos e demográficos influentes.
O sistema elétrico brasileiro está todo conectado através do Sistema Interligado Nacional
(SIN), com tamanho e características que permitem considerá-lo único em âmbito mundial. Apenas
1,7% da demanda da energia elétrica no Brasil é atendida por sistemas isolados (não conectados ao
SIN), localizados principalmente na região amazônica. (PEREIRA et al., 2017).
Devido às características de suscetibilidade do recurso hídrico em conjunto com o crescimento
da demanda de eletricidade, torna-se necessário diversificar as fontes de energia que compõem a
matriz elétrica brasileira, buscando aproveitar fontes de energia que causem baixo impacto ao meio
ambiente. Em maio de 2017, a capacidade total de geração de energia elétrica no Brasil atingiu a
marca aproximada de 152 GW com participação das diversas fontes de energia conforme ilustrado
na Figura 1 (ANEEL, 2017).

Figura 1: Matriz elétrica brasileira em maio de 2017 de acordo com dados disponíveis no Banco de Informaçõ
es de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica
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Geração Solar Fotovoltaica
O estudo da eletricidade gerada através de fontes luminosas iniciou-se a partir de 1839,
quando Edmund Becquerel observou que, ao expor à luz placas metálicas de prata ou platina
mergulhadas em um eletrólito, ocorria a produção de corrente elétrica. Em 1954, mais de cem anos
depois de sua descoberta, era registrada a primeira patente de uma célula solar formada por silício,
com eficiência de 4,5% (VALLÊRA e BRITO, 2006).
Este método de conversão de energia apresenta grandes vantagens como sua extrema
simplicidade, a inexistência de peças móveis, sua característica modular, os curtos prazos de
instalação, o elevado grau de confiabilidade dos sistemas e sua baixa manutenção (RÜTHER, 2004).
O aproveitamento da energia radiante fornecida pelo Sol pode ser realizado de duas maneiras:
conversão em energia térmica ou conversão em energia elétrica. Entretanto, a disponibilidade desta
energia associa-se às condições climáticas de determinada região, tendo em vista que condições de
nebulosidade e concentração de gases, dentre outros, são fatores que interferem diretamente na
eficiência do sistema e variam de acordo com o local considerado.
O recurso solar apresenta a desvantagem de possuir alterações sazonais, com uma
variabilidade espacial elevada em razão de sua relação com as condições meteorológicas, como
cobertura de nuvens e concentração de gases atmosféricos e fatores astronômicos relacionados com
os movimentos da Terra, como o de rotação (INPE, 2017).
Ainda que haja fatores que interfiram na eficiência do sistema, o uso do mesmo continua sendo
de extremo interesse por ser considerado uma fonte de energia limpa, de modo que não agrida o
meio ambiente pela geração de gases de efeito estufa e liberação de outros poluentes durante a
conversão da energia radiante em energia elétrica. Além disso, pode ser aproveitado para produção
de eletricidade muito próximo da região na qual ocorrerá o consumo – o que reduz as perdas por
transmissão – e também gerar energia em regiões distantes que não são atendidas pelas redes de
distribuição dos grandes centros.
De acordo com PRIEB (2002), uma das principais características dos sistemas fotovoltaicos é
a modularidade, tornando possível seu dimensionamento na proporção da demanda. No caso do
aumento da carga, pode-se expandir a capacidade de geração com a adição proporcional de mais
módulos fotovoltaicos. As células fotovoltaicas constituem-se de um substrato de material
semicondutor onde é criado um campo elétrico interno. As células podem ser classificadas em
cristalinas (monocristalinas e multicristalinas) e amorfas. Podem ser constituídas por elementos
singelos, como silício ou germânio, ou por ligas e compostos (arsenieto de gálio, disseleneto de cobre
e índio, sulfeto de cádmio, etc.). (BENEVIT, 2017).
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No caso das células cristalinas, a dopagem com elementos pentavalentes e trivalentes (fósforo
e boro) consiste na adição controlada dessas impurezas à estrutura cristalina do semicondutor,
aumentando sua condutividade e formando o que é denominado de “junção” (PRIEB, 2002). As
células fotovoltaicas convencionais consistem de uma junção entre duas camadas conhecidas como
‘p’ (positiva) e ‘n’ (negativa), dopadas com diferentes elementos. As camadas do tipo ‘n’ são dopadas
de modo a possuir um excesso de elétrons livres, enquanto as do tipo “p” são dopadas para que o
material possua um déficit de elétrons livres. A junção das camadas “p” e “n” possibilita a formação
de um campo elétrico. A figura 2 ilustra um modelo de célula de silício:

Figura 2: Representação de uma célula fotovoltaica de silício. (PRIEB, 2002)

Quando fótons com um determinado comprimento de onda atingem a junção p-n, eles
transferem sua energia para alguns dos elétrons contidos nas camadas. Assim, estes tornam-se livres
para conduzir corrente elétrica, movendo-se através do material. Quando um elétron se move, ele
deixa para trás espaços vazios, que também podem ser ocupados pelo elétron anterior. O fluxo de
elétrons para a camada “n” é, por definição, uma corrente elétrica. Se ocorre a presença de um
circuito externo que dê vazão à corrente, os elétrons irão se deslocar para fora do semicondutor
através de um dos contatos metálicos na célula (BOYLE, 2012).
Para um painel ser fabricado, as células são conectadas em série e encapsuladas, de modo que
protegem o material semicondutor e os contatos metálicos das intempéries além de possibilitar um
caminho ótico para a luz que chega nelas. A cobertura frontal é feita de vidro com baixo teor de ferro,
reduzindo as perdas por absorção, onde segue-se o encapsulamento das células e dos contatos
metálicos por um polímero (o material mais utilizado é o etil vinil acetato). A cobertura posterior é
feita de material polimérico, onde comumente emprega-se o Tedlar (nome comercial para fluoreto
de polivinila). Por fim, para conferir rigidez e proteção à estrutura, utiliza-se uma moldura de
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alumínio (PRIEB, 2002). A figura 3 ilustra as camadas constituintes dos painéis mais comumente
utilizados na atualidade:

Figura 3: Esquema de módulo fotovoltaico de silício cristalino (MACHADO e MIRANDA, 2015)

Até muito recentemente, a maioria das células fotovoltaicas era fabricada a partir de silício
monocristalino com um nível alto de pureza. Ainda que este tipo de tecnologia possua uma das
eficiências mais altas, os módulos apresentam maior custo devido ao seu processo de fabricação e
pureza de insumos necessários à sua manufatura. (BENEVIT, 2017). Com a finalidade de reduzir
custos do sistema em geral e difundir a ideia da utilização da tecnologia, foram empregados
diferentes materiais como o silício policristalino, mesmo que com sua eficiência reduzida, assim
barateando-a.
Outro material empregado para a fabricação de painéis fotovoltaicos é o arsenieto de gálio
(GaAs), que possui estrutura cristalina similar à do silício. Sua eficiência é considerada alta por causa
da grande capacidade de absorção da luz no espectro terrestre, e além disso, não sofre perdas na
produção de energia em ambientes com elevadas temperaturas, que é o que ocorre com as células
de silício. No entanto, seu custo é mais alto do que o das células de silício, por causa da tecnologia
requerida para sua fabricação (BOYLE, 2012).
Também compõem um sistema solar fotovoltaico os inversores de potência, que fornecem
energia elétrica em corrente alternada a partir de uma fonte de energia elétrica em corrente
contínua. São determinantes da qualidade dos inversores a eficiência de conversão, alta
confiabilidade e baixa manutenção, operação em faixa ampla de tensão de entrada, boa regulação na
tensão de saída, baixa emissão de ruído e interferência eletromagnética e segurança para a instalação
e para os usuários (CRESESB, 2014).
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Quando os sistemas são isolados da rede elétrica, é necessário o uso de dispositivos de
armazenamento de energia para atender a demanda em períodos nos quais a geração é nula ou muito
baixa, como durante a noite ou em dias nublados. Atualmente, a bateria de chumbo-ácido ainda é a
mais empregada, no entanto, outras tecnologias como as baterias de níquel-cádmio, níquel-hidreto
metálico e íon de lítio apresentam maior eficiência e maior vida útil. Em contrapartida à sua eficiência
e maior vida útil, vem o custo elevado.
Recurso Solar
O sol é incontestavelmente a maior fonte de energia para a humanidade. A energia solar é a
fonte primária da maior parte da energia disponível na Terra e, de forma indireta, é responsável
pelas energias hidráulicas, eólica, da biomassa e de natureza fóssil (CRAVEIRO, 2005).
O Sol é uma estrela de tamanho médio e a energia irradiada por ele é consequência das reações
de fusão nuclear dos átomos de Hidrogênio (representam cerca de 75% da composição do Sol) para
formar Hélio (cerca de 25% da composição do Sol.). A taxa de energia emitida pelo Sol é
aproximadamente constante há bilhões de anos com uma potência atual da ordem de 3,86. 1026 W.
A temperatura efetiva na superfície do Sol é da ordem de 5778 K (5505°C) (PEREIRA et al., 2017).
A terra realiza em torno do Sol, anualmente, uma trajetória elíptica. Esse movimento da terra
acontece de forma inclinada (23,45º com o plano equatorial celeste), fazendo com que em um
determinado mês do ano o hemisfério sul da terra fique mais próximo ao sol, e em outro, o hemisfério
norte fique mais próximo. Esse ângulo de inclinação da terra também é chamado de Declinação Solar
(δ), como pode ser observado na figura 4 (PINHO et al., 2008).
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Figura 4: Órbita da Terra em torno do Sol (Fonte: PINHO, GALDINO, 2014)

Existem duas datas por ano em que o valor da declinação solar é zero, e esses dias são
chamados de equinócio de outono e equinócio de primavera (20/21 de março e 22/23 de setembro
respectivamente). Também acontecem duas datas nas quais ocorrem a máxima e mínima declinação
solar, e esses dias são chamados de solstício de inverno e solstício de verão (21/22 de junho e 21/22
de dezembro respectivamente) (PINHO et al., 2008).
Irradiação solar
Anualmente, o planeta recebe do Sol 1,5x1018 kWh de energia. Esse valor corresponde a,
aproximadamente, 10.000 vezes o consumo planetário de energia, no mesmo período. Tal
acontecimento é um dos responsáveis pela vida na Terra. Essa radiação solar é considerada uma
fonte inesgotável de energia e possui um potencial enorme para ser explorado por sistemas de
captação e conversão de energia (PINHO et al., 2008).
Assim como ocorre com os ventos, o Brasil é privilegiado em termos de radiação solar. O Plano
Nacional de Energia 2030 reproduz dados do Atlas Solarimétrico do Brasil e registra que essa
radiação varia de 8 a 22 MJ (megajoules)1 por metro quadrado (m² ) durante o dia, sendo que as
menores variações ocorrem nos meses de maio a julho, variando de 8 a 18 MJ/m2. (ANEEL, 2008).
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As Figuras 5 e 6 apresentam mapas de irradiação média anual do Brasil e de países da Europa.
Ainda que o potencial disponível no Brasil seja consideravelmente superior ao de países europeus, o
país latino-americano segue defasado se comparados os usos da energia fotovoltaica de ambos. Além
de levar em consideração o tamanho dos países, observa-se também que em sua totalidade, o
território brasileiro recebe irradiação solar equivalente ou melhor que nos países europeus. No local
menos ensolarado do Brasil, por exemplo, é possível gerar mais eletricidade proveniente de energia
fotovoltaica do que no local mais ensolarado da Alemanha.

Figura 5 – Mapa brasileiro de irradiação solar em média anual. Fonte: (PEREIRA, 2006)
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Figura 6 – Mapa europeu de irradiação solar em média anual. Fonte: (PVGIS, 2013)

Por isso, a geração da energia fotovoltaica tem um grande potencial no Brasil e seu uso
poderia ser mais popularizado e incentivado economicamente. O Brasil, por ser um país localizado,
em sua maior parte, na zona intertropical, recebe uma enorme quantidade de irradiação solar. Essa
quantidade é muito superior à de países do continente europeu, que possuem uma irradiação solar
muito menor, mas que ao mesmo tempo apresentam uma maior produção de energia solar em
MegaWatts (PINHO et al., 2008).
A radiação solar, após entrar em nossa atmosfera, acaba sendo dividida em três componentes,
como mostra a Figura 7. A radiação difusa é definida como sendo a radiação que é desviada pelas
moléculas de ar e água e conseguem atingir o solo; o albedo é definido com a radiação que é refletida
pelo solo; e a radiação direta é definida como a única que atinge o solo sem sofrer qualquer desvio.
Esse conjunto de radiações também é definido como “radiação global” (PINHO et al., 2008).
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Figura 7: Representação dos componentes da radiação solar (PINHO et al., 2008)

Ao atravessar a atmosfera, a composição espectral da radiação varia de acordo com as
características da atmosfera. A composição espectral da radiação varia de acordo com as
características geográficas e meteorológicas locais. Estas últimas são aleatórias e de difícil previsão.
Para contornar esse problema, utilizam-se modelos teóricos estatísticos que estimam a interferência
da atmosfera na irradiação disponível, a partir de longas séries históricas de medidas (Pinho et al.,
2008).

| METODOLOGIA |
Para o presente estudo, foram realizadas buscas bibliográficas para fundamentar o uso e
aplicações de placas fotovoltaicas como fontes geradoras de energia elétricas. Para isso, foi realizado
a averiguação em trabalhos nacionais e internacionais sobre o assunto. Como forma de avaliação do
desempenho das placas solares para a região sul do país, foram realizadas análises da radiação solar
global incidente na estação meteorológica da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Cerro
Largo.
Para isso foram realizadas a composição de gráficos, através do Software Excel, comparando
as médias diárias mensais por hora para os anos de 2016, 2017 e 2018. Após, foi realizado um gráfico
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com a média mensal da radiação solar global para os anos de 2016, 2017 e 2018, mostrando o
comportamento da mesma na região das missões.
Avaliação da Radiação no Sul do Brasil
A avaliação da radiação solar global mostra-se importante para a decisão de instalação de
placas solares fotovoltaicas. Para isso buscou-se identificar os períodos de incidência solar através
da radiação considerando os dados da estação Meteorológica da Universidade Federal da Fronteira
Sul – Campus Cerro Largo. A estação meteorologia está situada no campus da universidade, a 253,9m
de altitude, nas coordenadas 28.14 °S, 54.76 °W.
No Gráfico 1, Radiação solar global – média mensal diária para o ano de 2016, pode-se observar
que a incidência diária média varia ao longo do dia. Meses compreendidos nas estações mais frias
como maio, junho e julho, apresentaram uma menor intensidade de radiação solar média, bem como
o período de horas em que a radiação incide sobre a superfície.
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Gráfico 1 – Radiação solar global média mensal diária ano 2016
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No Gráfico 2, Radiação solar global – média mensal diária para o ano de 2017, como no ano de
2016, os meses de maio e junho apresentaram as menores máximas de radiação, contudo o mês de
abril entra neste contexto. Observa-se que estes meses apresentam a menor faixa de horas de
irradiação diária média.
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Gráfico 2 – Radiação solar global média mensal diária ano 2017

Como nos anos de 2016 e 2017, os meses de maio, junho e julho caracterizaram-se pelas
menores irradiações, bem como o menor período de radiação ao longo do dia.
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Radiação solar global - média mensal diária 2018
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Gráfico 3 – Radiação solar global média mensal diária ano 2018

No Gráfico 4, apresenta-se a média mensal de toda a radiação incidente desconsiderando-se os
zeros.
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Gráfico 4 – Radiação solar global média mensal
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Pode ser observado, no Gráfico 4, assim como nos Gráficos 1, 2 e 3, que os meses com menor
incidência de radiação são os meses de maio, junho, julho em agosto, que são os meses mais frios do
ano, na região sul.
Nota-se que ao fazer a média de todas as irradiações que incidem na estação meteorológica, o
mesmo apresenta uma determinada linearidade, ou seja, os meses de verão apresentam uma maior
radiação, decrescendo para os meses de inverno, e aumentando novamente ao se aproximar
novamente do verão.
Contudo, ao serem usadas médias para determinação dos gráficos apresentados,
desconsiderou-se que em determinados períodos as radiações podem ser afetadas devido a dias
nublados ou nuvens que encobrem parcialmente durante o dia a estação meteorológica. Essa
interferência da radiação solar pode afetar a eficiência de placas solares. No entanto, mesmo em
meses onde a radiação média está na faixa dos 200 a 300 W/m², que correspondem a praticamente
cinco meses do ano, também correspondem aos menores períodos de horas diárias em que a
radiação incide sobre o solo.
Como pode ser observado na Figura 5, comparando com os Gráficos 1, 2 e 3 obtidos através
das análises obtidas na estação meteorológica, os dados estão coerentes. A redução da incidência
diária de radiação deve-se as trajetórias da terra em torno do sol, mostrando a interferência da
sazonalidade na maior ou menor radiação incidente sobre a região Sul do Brasil.

| CONCLUSÃO |
A utilização de painéis fotovoltaicos como fonte de geração de energia em pequenas escalas é
promissora. A região Sul, ainda que possuindo uma baixa radiação solar em relação ao resto do país,
apresenta uma radiação constante e maior do que comparado com a Europa. As faixas de radiação
variam ao longo do dia com os maiores picos entre 11:30h e 14:00h tanto em períodos de verão
quanto de inverno, que mesmo apresentando intensidades menores ainda geram energia.
Conclui-se que a utilização das placas solares na região Sul do país são um bom investimento,
contudo deve-se levar em consideração o menor período de insolação e a menor radiação solar
incidente no período de inverno para o dimensionamento do sistema em relação ao verão.
Embora o sistema não obtenha 100% de eficiência durante o ano, a sua implementação nas
residências e comércios brasileiros é de suma importância para o apelo ambiental em questão, de
forma que ainda assim se reduziria o uso de energia elétrica proveniente de fontes não renováveis.
O país precisa seguir de exemplo as grandes potências mundiais que estão em grande desvantagem
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em relação à radiação solar que recebem, comparadas ao Brasil, e mesmo assim são pioneiras no
fornecimento de energia limpa à sua população.
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| RESUMO |
As características dos efluentes industriais dependem de cada setor em que são gerados e variam de
acordo com cada processo. Os derivados fenólicos são compostos que não ocorrem naturalmente nos
corpos d’aguas, sendo que sua presença está associada a atividade humana e industrial. Muitas
atividades industriais são responsáveis pela liberação de compostos fenólicos em seus efluentes,
sendo elas petroquímica, papel e celulose, farmacêutica, têxtil, mineradoras, coquerias, entre outras.
A indústria corticeira é um dos ramos responsáveis pela presença de compostos fenólicos em seu
efluente, devido ao processo de cozimento em que a cortiça sofre. Além de conferir cor ao efluente
final, o impacto negativo desses compostos no meio ambiente e na saúde humana está relacionado a
sua alta toxicidade e não biodegradabilidade. Mesmo que os processos convencionais de tratamento
não sejam capazes de realizar a degradação de fenóis, a eliminação desses se faz necessária. O
processo Fenton é um tratamento que se mostra eficaz na degradação de diferentes contaminantes,
dentre eles os compostos fenólicos. Contudo ainda existem limitações neste processo, como o
elevado custo com insumos. A partir disso, o objetivo principal deste estudo é avaliar o potencial de
um resíduo líquido de indústria galvânica como regulador de pH e fonte de ferro para a degradação
de fenol por processo Fenton homogêneo. Foi realizado um planejamento fatorial experimental,
resultando em 9 ensaios com um ponto central. Os ensaios foram realizados em um teste de jarros,
com uma agitação rápida de 120 rpm por um período de 30 minutos e após a neutralização, o meio
reacional ficou em agitação lenta a 20 rpm por um período de 5 minutos, seguido de uma
sedimentação de 10 minutos. Para avaliar a eficiência do processo foram realizadas análises de pH,
cor, turbidez, fenol e toxicidade. Com os resultados pode-se verificar que, a utilização do resíduo se
mostrou eficiente, havendo uma degradação de aproximadamente 100% de fenol, 100% cor e 100%
de turbidez atingida no ensaio 9, considerada a dosagem ótima do resíduo galvânico e peróxido de
hidrogênio e o ensaio 9 indicou toxicidade muito baixa.
Palavras-chave: Fenol; Processo Fenton; Resíduo de Galvanoplastia.
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| INTRODUÇÃO |
Compostos fenólicos possuem grande aplicabilidade em diversas áreas industriais, como
petroquímica, tinturas, têxtil, pesticida, refinaria, alimentícia, farmacêutica, etc. Consequentemente,
os efluentes de tais indústrias possuem quantidades significativas de fenol. A presença de fenol em
corpos hídricos contribui de maneira considerável para a poluição do meio, por conta da sua baixa
biodegradabilidade e alta toxicidade, causando efeitos carcinogênicos e mutagênicos para seres
humanos e para a vida aquática (BABUPONNUSAMI; MUTHUKUMAR, 2011, 2012; GÜMÜS, 2016).
Esses compostos são tóxicos aos peixes em concentrações de 1 a 2 ppm e tóxicos à maioria da vida
aquática em concentrações na faixa de 10 a 100 ppm (BABUPONNUSAMI; MUTHUKUMAR, 2012). A
resolução CONAMA 430/2011, que estipula os padrões de lançamento de efluentes, determina o
limite máximo de 0,5 mg L-1 de fenol em efluentes. Quando jogado no solo, esse material é
biodegradável e tem meia-vida de um a 10 dias. Já em contato com a água, sua meia-vida é de 10 a
30 dias (ALMEIDA et al., 2011).
Na indústria de processamento de cortiça, uma grande quantidade de águas residuais
altamente poluídas é gerada durante a etapa de ebulição da cortiça (GARCIA-COSTA et al.,
2020). Dentro desta atividade industrial, grandes quantidades de águas residuais complexas são
geradas após o processo de ebulição da cortiça. Consiste na imersão das cortiças em água quente
durante 1–2 horas, com o intuito de melhorar as suas características físico-químicas, bem como à
limpeza e desinfecção do material (FERNANDES et al., 2015; GARCIA-COSTA et al., 2020). Na
indústria corticeira, as águas residuais produzidas durante o processo de cozimento são
caracterizadas pelo seu baixo pH e baixa biodegradabilidade, além de alta concentração de
compostos orgânicos como fenólicos e outros extratos de cortiça, como taninos. A alta estabilidade e
solubilidade dos fenóis, bem como a sua propriedade de inibição de crescimento bacteriológico faz
com que tratamentos convencionais não sejam efetivos na sua remoção, necessitando por conta
disso, tratamentos mais avançados (MADUREIRA et al., 2018; BERNARDO et al., 2011). Desta forma,
as tecnologias baseadas em reações Fenton são uma das mais promissoras e econômicas para o
tratamento deste tipo de efluente (GARCIA-COSTA et al., 2020; GÜMÜS, 2016; SUZUKI; ARAKI;
YAMAMOTO, 2015).
O processo de oxidação envolvido no processo Fenton envolve diferentes espécies de ferro e
ao reagir com H2O2 acaba gerando outras espécies de agentes oxidantes, especialmente o radical
hidroxilo (HO•) (Equação 1) (GIL PAVAS et al., 2019; DE BARROS et al., 2020), que oxida os orgânicos
contidos no efluente e gera compostos intermediários (Equação 2), podendo ser posteriormente
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convertidos em dióxido de carbono e água, atingindo a mineralização total (Equação 3) (GUERREIRO
et al., 2016).

𝐹𝑒

(1)

+ 𝐻𝑂• + 𝑂𝐻

+ 𝐻 𝑂 → 𝐹𝑒

𝐻𝑂• + 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 → 𝐻 𝑂 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜𝑠

(2)

𝐻𝑂• + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜𝑠 → 𝐻 𝑂 + 𝐶𝑂

(3)

De modo geral pode-se dizer que o processo Fenton é uma tecnologia bem difundida para o
tratamento de águas residuais contendo compostos fenólicos, tendo sido investigado por diversos
autores (Tabela 1). O processo vem se mostrando extremamente eficiente na degradação do fenol,
como pode ser observado nos trabalhos de Babuponnusami e Muthukumar (2012), onde os autores
atingiram uma eficiência de 100% de remoção do contaminante.
Tabela 1 - Concentração de Fe2+, H2O2 e eficiência de remoção de DQO e fenol do processo
Fenton aplicado a efluentes sintéticos contendo fenóis.
Fenol
inicial
(mg L-1)

H2O2
(mg L-1)

Fe2+
(mg L-1)

Proporção
molar
H2O2/Fe2+

Remoção
de DQO
(%)

Remoção
de Fenol
(%)

Referência

200

500

4

125

82.59

100

Babuponnusami e
Muthukumar (2012)

250

500

60

8.33

64.38

84.33

Gümüs e akbal (2016)

95 a 99

83.3

7.26

11.47

-

84.7

95 a 99

83.3

14.52

5.74

-

87.2

95 a 99

181.56

3.02

60.21

-

90

95 a 99

363.8

3.02

120.64

-

100

Esplugas et al. (2002)

Esplugas et al. (2002 a)

Dentre os diversos POA, o processo Fenton é considerado o mais popular devido a algumas
vantagens, como uma ampla diversidade de aplicações, eficiência de tratamento para diferentes tipos
de contaminantes, operação simples e rápida degradação e mineralização dos contaminantes (CHEN
et al., 2011; WANG et al., 2016). Contudo, apesar do processo Fenton ser uma alternativa viável para
o tratamento de águas residuais contendo diferentes poluentes, o processo apresenta algumas
desvantagens, como: elevado custo, o pH ideal de operação na faixa de 3 e necessidade de alta
quantidade de íons de ferro (GILPAVAS, CORREA-SÁNCHEZ, ACOSTA, 2019; DONADELLI et al., 2018;
SEGURA et al., 2015). Portanto, alternativas para minimizar as desvantagens do processo Fenton
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vem sendo estudadas, como propõem GilPavas, Correa-Sánchez e Acosta (2019), ao utilizarem ferro
derivado de sucata para substituir o ferro dissolvido, demonstrando eficiência na remoção de
corantes em efluente têxtil em um processo Fenton heterogêneo. Portanto a utilização de
subprodutos para tentar contornar essas limitações, é considerada uma alternativa tecnológica mais
atraente (BAUTISTA et al., 2008).
Atualmente, a atividade de galvanoplastia é largamente difundida e se faz presente em
diversos ramos da indústria e comércio, tanto para fins de resistência a corrosão quanto para fins
decorativos e de acabamento (PIROŠKOVÁ et al., 2012; BAO et al., 2016; WIERCINSKI, 2015). O
processo de galvanização por imersão a quente possui uma sequência de etapas envolvendo líquidos
extremamente ácidos e básicos, e dentre essas etapas o ácido de decapagem gera quantidade
considerável de resíduo líquido, contendo aproximadamente 60 a 150 g L-1 de ferro, dentre outros
metais presentes (BAO et al., 2016; COOK et al., 2011; STOCKS, WOOD, GUY, 2005).
Desta forma com o presente trabalho pretende-se abordar a utilização do resíduo líquido de
uma das etapas do processo de galvanoplastia (decapagem), a fim de utilizá-lo como insumo no
processo Fenton, visto que o resíduo é rico em íons de ferro e possui pH extremamente ácido, dois
importantes elementos necessários para desencadear o processo Fenton. Para tal, foram conduzidos
ensaios de bancada avaliando a degradação de fenol, remoção de cor e turbidez e avaliação de
toxicidade através de metodologia com Lactuca Sativa.

| MATERIAIS E MÉTODOS |
O efluente contendo Fenol foi obtido através do processo de lavagem de cortiças. O processo
de limpeza foi realizado com imersão da cortiça em água a aproximadamente 60°C, e com agitação
mecânica intensa. Foram realizadas seguidas lavagens (1 hora cada lavagem), até resultar numa água
de lavagem sem cor. O efluente gerado com os processos de lavagem foi armazenado em bombonas
de 10 L.
Os ensaios do processo Fenton foram conduzidos em escala de bancada, utilizando um
aparelho de teste de jarros micro controlado (Milan 2036) contendo 6 jarros. Para a realização dos
ensaios utilizou-se 500 mL de amostra.
Para determinar a quantidade de resíduo de decapagem (RD), peróxido de hidrogênio (H2O2),
tempo de agitação rápida, tempo de agitação lenta e tempo de sedimentação, foram realizados
ensaios preliminares tendo como referência estudos de outros trabalhos que utilizaram o mesmo
processo de tratamento em efluentes com contaminantes similares (ESPLUGAS et al. 2002;
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BABUPONNUSAMI e MUTHUKUMAR 2012; GÜMÜS e AKBAL 2016). Este procedimento foi realizado
para cada efluente, onde as variáveis definidas podem ser observadas através da Tabela 2.
Tabela 2 - Parâmetros operacionais dos ensaios Fenton.

Efluente com Fenol

RD
(mL L-1)

H2O2
(mg L-1)

Tempo de
agitação
rápida
(minutos)

0,3 a 0,9

17,5 a 70

30

Tempo de
Tempo de
agitação lenta sedimentação
(minutos)
(minutos)
5

10

Os ensaios foram realizados em batelada com 500 mL de amostra por um período total de 45
minutos. Foram adicionados aos jarros as quantidades respectivas de RD, e com o pH já ajustado foi
adicionado lentamente o peróxido de hidrogênio (H2O2). Durante essa etapa o meio reacional ficou
em agitação por um período de 30 minutos com uma rotação 120 rpm. Os radicais hidroxilo a partir
da reação entre os íons de Fe2+ e o peróxido de hidrogênio, em meio ácido são os responsáveis pela
oxidação dos compostos. Este radical tem capacidade de se ligar ao anel benzênico por meio de
adição à dupla ligação, desencadeando uma série de reações de oxidação do composto fenólico até a
sua possível mineralização (ESPLUGAS et al. 2002; GÜMÜS e AKBAL 2016; BABUPONNUSAMI e
MUTHUKUMAR 2012). Após esta etapa, foi adicionado solução de cal até a mistura atingir pH
próximo a 6 – 7, ficando em agitação por um período de 5 minutos com uma rotação de 20 rpm. Esta
etapa se faz necessária para realizar a “neutralização” do meio, onde devido a existência de ferro na
solução, a elevação do pH faz com que ocorra a formação de hidróxidos de ferro, resultando na sua
precipitação. Em seguida prosseguiu-se com a etapa de sedimentação, durante período de 10
minutos. Posteriormente, o sobrenadante foi filtrado em papel filtro qualitativo e seguiu-se com as
análises de controle analítico.
O pH e a temperatura foram monitorados usando uma sonda multiparamétrica (QUIMIS®). A
turbidez foi medida após 10 minutos de decantação (HACH 2100Q). O fenol foi determinado através
do método colorimétrico por Nitroanilina (Kit Alfakit). A cor verdadeira foi determinada por método
espectrofotométrico (HACH®, DR-4000), num comprimento de onda de 455 nm. Os cálculos para
remoção de fenol, turbidez e cor foram realizados através das Equações 4, 5 e 6 respectivamente.

𝐸

𝐸

(%) =

(%) =

𝑥 100

𝑥 100

(4)

(5)
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𝐸

(%) =

𝑥 100

(6)

Onde:
E = Eficiência de remoção; F0 = Concentração Inicial de Fenol (Bruto); F1 = Concentração Final
de Fenol; T0 = Turbidez Inicial (Bruto); T1 = Turbidez Final; C0 = Cor Inicial (Bruto); C1 = Cor final.
A toxicidade do efluente final foi avaliada por bioensaios com sementes de Lactuca sativa
(alface). Para os efeitos agudo foram considerados os índices de germinação das sementes e para
determinação dos efeitos crônicos foi monitorado o desenvolvimento da planta através do
crescimento da raiz e do hipocótilo. A metodologia utilizada foi proposta por Sobrero e Ronco (2004).
Para execução dos ensaios, primeiramente colocou-se filtros de papel em placas de petri,
colocando um disco em cada placa e sobre estes, 20 sementes de alface foram depositadas. Em
seguida, adicionou-se 4 mL da solução teste (efluente) para saturação do papel filtro. As placas foram
retidas com uma cobertura de filme de PVC, e recobertas com papel alumínio. Após estes
procedimentos as placas foram incubadas por 120 horas em temperatura de 25 ºC, sob ausência de
luz. Para cada amostra, foi testada a toxicidade em triplicata totalizando 60 sementes para cada ponto
amostral. A Figura 1 ilustra a metodologia aplicada nos ensaios de toxicidade.

Figura 1 - Placas incubadas com semente de alface para ensaios de toxicidade
Fonte: Elaborado pelo autor

As respostas da toxicidade foram avaliadas a partir dos resultados do percentual de
germinação e da inibição de crescimento das sementes, obtidos pela média e desvio padrão. A
germinação seguiu como critério de avaliação o surgimento efetivo da raiz em relação ao controle
positivo, esta foi calculada pela fórmula apresentada na Equação 7. A inibição do crescimento foi
determinada pelo comprimento do hipocótilo e da radícula da planta (Equações 8 e 9), baseando-se
também no controle positivo.
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% geminação absoluta (GA) = no de sementes germinadas x 100

(7)

no de sementes
% inibição do crescimento relativo do hipocótilo (ICH) = MCHC – MCHA x 100

(8)

MCHC
% inibição do crescimento relativo da radícula (ICR) = MCrC – MCrA x 100

(9)

MCrC
Onde:
MCHC = média do comprimento do hipocótilo do controle positivo; MCHA = média do
comprimento do hipocótilo na amostra; MCrC = média do comprimento da radícula do controle
positivo; MCrA = média do comprimento na radícula da amostra.
A determinação de H2O2 residual foi avaliado espectrometricamente (Hach DR/4000),
utilizando metodologia modificada recomendada por Oliveira et al. (2001). Neste procedimento, o
peróxido de hidrogênio reage com vanadato de amônio, o que leva a formação do cátion
peroxovanádio, que absorve fortemente em λ = 446 nm. Para tal, foram adicionados 4 mL de solução
de vanadato e 2 mL de amostra em um tubo de ensaio, seguido de leitura no espectrofotômetro no
comprimento de 446 nm.

Planejamento fatorial
O planejamento fatorial é um método que tem sido muito aplicado em pesquisas básicas e
tecnológicas no design de experimentos em que as variáveis de interesse são avaliadas
simultaneamente. Para sua utilização escolhem-se quais serão os fatores (variáveis) e os níveis em
que as mesmas serão estudadas. Neste trabalho utilizou-se o planejamento fatorial completo de três
níveis, avaliando o efeito de duas variáveis independentes, sendo realizados em duplicata e com um
ponto central. A matriz planejamento fatorial foi obtida com auxílio do software Statistica, podendo
ser observada através da Tabela 3.
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Tabela 3 - Condições do planejamento fatorial.
Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RD
-1
-1
-1
0
0
0
1
1
1
0

H2O2
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
0

Após a definição das condições a partir dos ensaios preliminares, pôde-se definir as variáveis
independentes e seus níveis para o planejamento fatorial, sendo elas concentração de RD e peróxido
de hidrogênio (Tabela 4). As variáveis dependentes de resposta foram degradação de fenol, remoção
de cor e remoção de turbidez.
Tabela 4 - Níveis das variáveis independentes do planejamento fatorial.
RD (mL L-1)

H2O2 (mg L-1)

Efluente

Nível
Baixo
(-1)

Central (0)

Nível Alto
(+1)

Nível
Baixo
(-1)

Central (0)

Nível Alto
(+1)

Fenol

0,3

0,6

0,9

17,5

35

70

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
É sabido que a quantidade de ferro, de peróxido de hidrogênio adicionados e o pH da mistura
são os fatores mais importantes para a degradação ou não dos poluentes pelo processo Fenton.
Diversos autores apontam o pH em torno de 3 como o pH ótimo para o desencadeamento das reações
Fenton e consequente degradação da matéria orgânica (BABUPONNUSAMI; MUTHUKUMAR, 2011;
DENG; ENGLEHARDT, 2006; GHONEIM; EL-DESOKY; ZIDAN, 2011; GÜMÜS, 2016; HERMOSILLA;
CORTIJO; PAO, 2009; WANG et al., 2008; ZHOU et al., 2007). Neste estudo, o pH está diretamente
relacionado com a quantidade de ferro, tendo em vista que o resíduo de decapagem é tanto o
regulador do pH quanto a fonte de ferro da mistura. Portanto, nos testes preliminares primeiramente
procurou-se observar a quantidade de resíduo de decapagem necessária para que a mistura atingisse
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o pH 3, que foi alcançado adicionando-se 0,6 mL de RD, sendo essa quantidade definida como nível
central no planejamento fatorial.
O peróxido de hidrogênio se transforma no radical hidroxilo após reação com o íon ferroso
(Fe2+). A quantidade adicionada deve ser suficiente para que garanta a degradação da maior
quantidade de matéria orgânica possível, mas que não seja extrapolada, evitando H2O2 residual. após
as reações, uma vez que o próprio peróxido de hidrogênio apresenta certo nível de toxicidade,
podendo inibir o crescimento microbiano tanto em corpos hídricos quanto no caso de necessidade
da combinação de tratamento biológico após processo Fenton, muitas vezes necessário.
Adicionalmente, o excesso de H2O2 resulta na flotação do ferro na etapa de decantação, dado à
ascensão de microbolhas resultantes do desprendimento de O2 (DENG; ENGLEHARDT, 2006; KIM et
al., 2001 LAU et al., 2001). Para definição de dosagem de H2O2, primeiramente foram aplicados
volumes na faixa de 200 mg L-1, valor intermediário entre a maioria dos trabalhos publicados sobre
o assunto, resumidos na Tabela 1. Contudo, na etapa de sedimentação do ferro foi possível detectar
o excesso de H2O2 residual tanto por análise quanto visualmente, pela formação de microbolhas
ascendentes na mistura e flotação de parte do lodo. Isso se deve principalmente ao fato de que os
trabalhos publicados com essa temática utilizaram valores de fenol contidos no efluente (geralmente
sintéticos criados em laboratório) muito superiores aos trabalhados neste estudo, e
consequentemente necessitaram de uma maior adição de peróxido de hidrogênio para a sua
degradação. Trabalhou-se portanto com a definição do nível alto de H2O2 a partir da eminência do
aparecimento de microbolhas, que se deu em 70 mg L-1.
De posse das faixas de dosagens das variáveis independentes e a quantidade de ensaios
necessários, definidas por levantamento bibliográfico, testes preliminares e planejamento fatorial,
os ensaios foram conduzidos durante o tempo estipulado de 45 minutos. O efluente de lavagem de
cortiça foi gerado algumas horas antes dos testes, apresentando as características apontadas na
Tabela 5.
Tabela 5: Características do efluente bruto.

Efluente bruto

Fenol

Cor

Turbidez

pH

9,5

920

138

7,7

Todos os ensaios foram realizados em duplicata e apresentaram 100 % de remoção de fenol,
apontando concentração nula pelo espectrofotômetro e cumprindo portanto a legislação CONAMA
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430/2011. A Figura 2 demonstra a aparência do efluente bruto e dos efluentes finais. A Tabela 6
apresenta todas as variáveis dependentes e independentes.

Figura 2: Amostras do efluente bruto e dos efluentes finais dos ensaios 1 ao 10, respectivamente

Tabela 6: Variáveis independentes e dependentes após ensaio.
Desenho
Experimental
Ensaio
RD

H2O2

Variáveis
Independentes

Variáveis dependentes - Resposta
Fenol

Cor

(mg L-1)

(mg L-1
C6H6O)

(mg Pt
Co L-1)

(NTU)

RD

H 2O 2

(mL L-1)

Turbidez

pH

H 2O 2
Residual
(mg L-1)

1

-1

-1

0,3

17,5

0

19

1,55

8.31

3,945

2

-1

0

0,3

35

0

15

0,92

8.06

4,465

3

-1

1

0,3

70

0

4

0,63

8.24

4,455

4

0

-1

0,6

17,5

0

88

3,9

8.56

3,5

5

0

0

0,6

35

0

50

3,03

8.47

5,56

6

0

1

0,6

70

0

66

4,17

9.12

4,025

7

1

-1

0,9

17,5

0

3

1,87

6.6

3,285

8

1

0

0,9

35

0

3

1,21

6.1

2,885

9

1

1

0,9

70

0

1

0,44

6.2

2,86

10

0

0

0,6

35

0

46

6,52

7

2,95

Analisando os efeitos das diferentes dosagens de H2O2 independentemente da dosagem do RD,
a melhor remoção tanto para cor quanto para turbidez se deu com 70 mg L-1 de H2O2, conforme
indicam as Figuras 3 e 4.
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90
80

Cor (mg PtCo L-1)

70
60
50
0,3 mL de RD
40

0,6 mL de RD
0,9 mL de RD

30
20
10
0
17,5

35

52,5

H2O2 (mg

70

L-1)

Figura 3: Cor final com as diferentes dosagens de H2O2

5
4,5
4

Turbidez (NTU)

3,5
3
0,3 mL de RD

2,5

0,6 mL de RD

2

0,9 mL de RD

1,5
1
0,5
0
17,5

35

52,5

H2O2 (mg

70

L-1)

Figura 4: Turbidez final com as diferentes dosagens de H2O2

Analisando a quantidade de RD de maneira independente, o nível alto (0,9 mL) mostrou-se o
mais efetivo tanto para remoção de cor quanto para remoção de turbidez. Contudo, o nível baixo (0,3
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mL) também apresentou resultados satisfatórios muito próximos dos alcançados com 0,9 mL, como
pode ser observado nas Figuras 5 e 6.
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Figura 5: Cor final com as diferentes dosagens de RD
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Figura 6: Turbidez final com as diferentes dosagens de RD
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Estatisticamente, foi feita uma comparação para conclusão de qual das duas variáveis
independentes apresentou maior influência sobre os efeitos de remoção de cor e turbidez, sendo que
o resíduo de decapagem mostrou-se mais influente, uma vez que o desvio padrão médio entre os
resultados com as diferentes doses de RD foi aproximadamente 3 vezes maior que o desvio padrão
médio com as diferentes doses de H2O2. A eficiência de remoção variou de 94 a 100%, atingido a
melhor performance no ensaio de número 9, conforme indica a Figura 7. O valor da cor final do jarro
9 foi de 1 PtCo.

Figura 7: Cor e eficiência de remoção dos ensaios

A Figura 8 demonstra a eficiência na remoção de Turbidez, que variou na faixa de 89 a 100%.
O melhor resultado, assim como na remoção de cor, também foi obtido pelo jarro de número 9, este
com valor final médio de Turbidez de 0,44 NTU.
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Figura 8: Turbidez e eficiência de remoção dos ensaios

Em termos de germinação, que diz respeito aos efeitos de toxicidade aguda (letais), os ensaios
1, 4, 5, 7 e 10 tiveram germinação absoluta de Lactuca Sativa inferior ao efluente bruto, variando na
faixa de 72,5 a 82,5 %. O ensaio de número 2 apresentou germinação de 85 %, mesmo valor do
efluente bruto. Os ensaios 3, 6, 8 e 9 variaram na faixa de 90 a 92,5% de germinação absoluta.
Segundo Young (2012), o percentual de 80 % de germinação absoluta é o mínimo aceitável para que
sejam desconsiderados os possíveis efeitos negativos sobre a germinação. Portanto, o único efluente
que apresentou toxicidade aguda considerável foi o ensaio de número 1, em que se utilizou a menor
quantidade de resíduo de decapagem e de peróxido de hidrogênio.
A quantidade de resíduo de decapagem não apresentou influência notável quanto à toxicidade
aguda, uma vez que os melhores resultados de germinação absoluta variaram entre as 3 diferentes
dosagens do ácido. Dentre os 4 melhores resultados, 3 deles foram com a maior dosagem de H2O2
aplicada, de 70 mg L-1. Como a matéria orgânica não foi um parâmetro analisado no presente estudo,
apenas pode-se supor que houve maior degradação da matéria orgânica com essa quantidade de
peróxido de hidrogênio, resultando, portanto, em uma menor toxicidade e maior germinação
absoluta.
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O comprimento do hipocólito das plantas controle foi em média de 31,62 mm com desvio
padrão de 9,6. Giroletti (2017) relatou uma média 29,3 mm com desvio padrão de 0,3 para o controle,
avaliando a toxicidade em efluentes da indústria de papel e celulose pós-tratamento UV/H2O2. O
efluente bruto apresentou índice de inibição do crescimento do hipocólito de 22,9% e inibição do
crescimento da radícula de 11,6%. Os ensaios 1, 2, 3 e 7 apresentaram os maiores índices de inibição
do hipocólito, na faixa de 30 %. Os ensaios 8 e 9 apresentaram os maiores índices de inibição da
radícula, na faixa de 50 %. Os únicos ensaios que obtiveram índices de inibição inferiores ao bruto
foram os de número 4 e 6. Em termos gerais, os resultados quanto à toxicidade não foram totalmente
conclusivos. O fato de diversos ensaios apresentarem toxicidade superior ao bruto se deve
provavelmente ao peróxido de hidrogênio residual contido nos efluentes, bem como possível
presença de compostos orgânicos intermediários tóxicos.
O ensaio de número 9 apresentou bons resultados de germinação absoluta (92,5%) e de
inibição do crescimento relativo do hipocólito (10,53 %), ambos os melhores resultados dentre todos
os jarros e o efluente bruto. Mesmo com a inibição do crescimento da radícula relativamente alta,
com valor de 45,94 %, o ensaio de número 9 mostrou-se um dos efluentes menos tóxicos para a
espécie Lactuca Sativa, o que é corroborado principalmente pelo seu baixo valor de H2O2 residual. A
Figura 9 indica a germinação absoluta e inibição do crescimento dos ensaios e do efluente bruto.

Figura 9: Resultados referente a análise de toxicidade com Lactuca Sativa
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Em suma, o jarro de número 9 apresentou a maior eficiência na remoção de cor e turbidez, e a
menor quantidade de peróxido de hidrogênio residual, onde foram dosados 70 mg L-1 de H2O2 e 0,9
mL de RD. O resíduo de decapagem se mostrou a variável independente mais influente sobre os
efeitos de remoção, com performance comparativamente deficiente na dosagem de nível médio (0,6
mL) e com efeitos similarmente satisfatórios nas dosagens 0,3 e 0,9 mL.
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| RESUMO |
O segmento têxtil, mais especificamente o setor de beneficiamento, emprega muitos elementos
químicos, surfactantes e não surfactantes, bem como corantes e pigmentos em seus processos
produtivos, que devem ser removidos dos efluentes líquidos e que possam ser aproveitados para
reuso ou somente para devolução aos corpos receptores. Os processos convencionais de tratamento
de efluentes por lodos ativados são os mais empregados nas indústrias têxteis, porém, processos de
adsorção já vem sendo empregados para a remoção de corantes têxteis, tanto por meio de pesquisas
científicas, quanto em unidades fabris. Considerando esta realidade, este estudo apresentou a
eficiência de remoção de corantes têxteis por meio do emprego de adsorventes obtidos com casca de
banana. O estudo levou em consideração o elemento azul das classes direto, reativo e ácido, corantes
amplamente empregados nas indústrias têxteis brasileiras como um dos elementos básicos das
tricomias, que utilizam amarelo, vermelho e azul, é usado para obter a maioria das cores das cartelas
ofertadas. Para a realização do estudo, inicialmente foi efetuado a escolha dos corantes a serem
empregados (corante azul direto NG-1BG, corante azul reativo RN e corante azul ácido A-R). A casca
de banana prata foi seca em temperatura de 100 °C e empregada como adsorvente. Foram realizados
ensaios para determinar a eficiência de adsorção bem como para determinar o mecanismo de
adsorção por meio da aplicação das equações cinéticas de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem
e dos modelos isotérmicos de Langmuir e Freundlich. Os adsorventes também foram caracterizados
por tamanho (granulometria) e por espectroscopia (FTIR) e microscopia (MEV). Embora todas as
classes tenham apresentado resultados importantes de eficiência de remoção dos corantes, os
melhores resultados foram obtidos com casca de banana seca a 100 °C para o corante ácido azul AR, que obedeceu ao modelo matemático da cinética de pseudo-segunda ordem e o modelo
matemático da isoterma de Freundlich. Ao avaliar a fotomicrografia deste adsorvente, foi possível
observar a formação de poros em sua superfície, que auxiliaram neste processo de adsorção. O
estudo apresenta potencial para estudos futuros, com outras cores e classes de corantes, bem como
em processos contínuos ou conjugados.
Palavras-chave: Adsorção; Corantes têxteis; Sustentabilidade.
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| INTRODUÇÃO |
De acordo com Freire et al. (2018), a indústria têxtil contribui significativamente para a
contaminação dos recursos hídricos, em razão da grande geração de efluentes com elevada carga
poluente. Tais efluentes possuem composição e concentração variadas de acordo com o processo de
produção utilizado, no geral, as águas residuais contêm inúmeros compostos químicos dissolvidos,
desde sais orgânicos, a ácidos, bases e corantes, usualmente tóxicos, além de serem fortemente
coloridas.
Dessa forma, o tratamento e reutilização de água nas indústrias têxteis se tornam de extrema
importância. Dentre as diversas técnicas de tratamento de efluentes atualmente empregadas na
indústria, pode ser citada a adsorção. O processo de adsorção consiste na migração de átomos,
moléculas ou íons de uma fase fluida para a superfície de um sólido (o adsorvente).
Nas últimas décadas, surgiram cada vez mais pesquisas visando à produção de materiais
adsorventes alternativos de baixo custo, ou seja, materiais que exigem pouco processamento,
abundantes na natureza ou ainda subprodutos ou rejeitos de atividades industriais ou agrícolas.
Materiais como lodo de estações de tratamento de efluente, casca de coco, casca de arroz, cascas de
laranja, entre outros já foram utilizados com boa eficiência na adsorção de corantes presentes em
soluções aquosas (Weng, Lin e Tzeng, 2009).
Segundo Oliveira Neto et al. (2018) a indústria alimentícia de processamento da banana
contribui para o índice de desperdício, utilizando somente a polpa da fruta. No Brasil, estima-se uma
geração de milhões de toneladas de resíduos da casca de banana, o que acarreta prejuízos para a
própria indústria, decorrentes dos valores econômico, nutritivo e ambiental, sem o aproveitamento
conveniente. Em função disso, é interessante a utilização de métodos viáveis para o
reaproveitamento destes materiais, o que corroborou para a realização do presente estudo, que
aplicou resíduos da indústria agrícola para o tratamento de efluentes líquidos da indústria têxtil.

| MATERIAIS E MÉTODOS |
Obtenção dos corantes e adsorventes
O elemento corante azul foi determinado por ser um elemento amplamente utilizado para a
obtenção da maioria das cores, em combinação com os elementos amarelo e azul. Além da cor, foram
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escolhidas as classes de corantes direto, ácido e reativo por serem amplamente utilizados em
tingimentos de fibras celulósicas, lãs e poliamidas.
Para a obtenção dos adsorventes, foram coletadas amostras de casca de banana (CB), do tipo
prata. As amostras de casca de banana foram devidamente lavadas e cortadas em pedaços de
aproximadamente 3 x 3 cm e secas em estufa por 24 horas em temperatura de 60 °C. A seguir, as
amostras de CB foram trituradas em moinho de facas da marca Solab. Alíquotas das amostras secas
a 60 °C foram introduzidas em estufa a 100 °C durante 2 horas, outras alíquotas em forno mufla a
200 °C durante 2 horas.
Para obtenção dos adsorventes ativados quimicamente com H2SO4 e com NaOH, alíquotas das
amostras secas a 60 °C foram embebidas com 10 mL de solução de H2SO4 e de NaOH, ambos 1 molar,
respectivamente, e introduzidas em estufa a 110 °C durante 24 horas. Em seguida, as amostras foram
retiradas e levadas ao forno mufla a 450 °C por mais 15 minutos. Ao fim do processo as amostras
foram lavadas com água destilada até atingir pH neutro. Ao final da obtenção dos adsorventes, todos
foram acondicionados em dessecador para posteriormente serem empregados nos processos de
adsorção.
Caracterização dos adsorventes
Granulometria: Foi realizado um ensaio de análise granulométrica utilizando um moinho de
facas da marca Solab, com abertura de peneira de 2,00 mm. Os ensaios foram realizados no
laboratório de Processamento de Materiais (LPM) do curso de engenharia de materiais da UFSC
Blumenau.
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplada a um espectro de energia
dispersiva (EDS): Este ensaio foi realizado no Laboratório Central de Microscopia Eletrônica - LCME
da UFSC campus de Florianópolis, utilizando um microscópio eletrônico de varredura, equipado com
EDS (Espectrometria de Energia Dispersiva de raios X), empregando-se o adsorvente de CB seco a
100 °C, por apresentar os melhores resultados de eficiência de adsorção.
Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR): A análise de FTIR
foi realizada no equipamento espectrofotômetro de Infravermelho localizado no Laboratório de
Análise Térmica e Espectroscopia (LTE) do curso de Engenharia de Materiais da UFSC campus de
Blumenau com o objetivo de identificar os grupos funcionais presentes na superfície dos
adsorventes. Novamente foi avaliado somente o adsorvente casca de banana seco a 100 °C.
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Eficiência de remoção dos corantes
Para a determinação da eficiência de adsorção, os testes foram efetuados em shaker, em
temperatura de 25 °C, em frascos de erlenmeyer de 250 mL, com 100 mL de solução sintética de
corante, elaborada a partir dos corantes azul ácido, azul direto e azul reativo, todos com
concentração inicial de 30 mg/L. Para cada adsorvente foram analisados três valores de pH, sendo
eles 5, 7 e 9, que foram corrigidos com soluções de hidróxido de sódio e ácido acético. Após o preparo
e o ajuste de pH, 3 mL da solução inicial foram retiradas para análise. Em seguida, foram adicionados
3,0 g/L de adsorvente na solução sintética que foi conduzida ao shaker por 12 horas, sob rotação
aproximada de 80 rpm. Alíquotas da solução final foram, filtradas e

analisadas em

espectrofotômetro da marca Bel Photonics, modelo UV-M51, em comprimento de onda de 630
nm. Os dados obtidos foram utilizados para determinar a eficiência de adsorção. A capacidade de
adsorção dos adsorventes foi calculada aplicando as equações (1) e (2) que descrevem,
respectivamente, a concentração de corante no adsorvente e a eficiência de remoção do corante da
solução inicial.
qe=[(Co-Ce)V]/m

(1)

R%=[(Co-Cf)/Co] 100

(2)

Onde, qe = concentração de corante no adsorvente no equilíbrio (mg/g), Co = concentração
inicial de corante em solução (mg/L), Ce = concentração de corante na solução no equilíbrio (mg/L),
V = volume em L, m = massa em g, Cf = concentração final de corante na solução (mg/L), R = eficiência
de remoção de corante (%). Após a determinação do melhor resultado da eficiência de remoção de
corante, o adsorvente de CB seca a 100 °C em pH 5 foi selecionado para determinar a cinética e a
isoterma de adsorção, respectivamente.
Cinética de adsorção
Para a determinação da cinética de adsorção, foram realizados processos de adsorção que
seguem a mesma metodologia descrita anteriormente na eficiência de remoção. No entanto, para
esse processo, alíquotas foram coletadas de hora em hora, até que o ponto de equilíbrio fosse
atingido, que foi observado em aproximadamente 8 horas. Para analisar a cinética de adsorção, foram
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empregados os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem, de acordo
com as equações 3 e 4, respectivamente.
(3)

𝑙𝑜𝑔 (𝑞 − 𝑞 ) = 𝑙𝑜𝑔 𝑞 − 𝑘 𝑡/2,303

=

+

(4)

𝑡

Onde, qe = concentração de corante no adsorvente no equilíbrio (mg/g), qt = concentração de
corante no adsorvente no tempo t (mg/g), t = tempo(h), k1 = constante de velocidade de adsorção
(min-1), k2 = constante de velocidade de pseudo-segunda-ordem (g mg-1 min-1).
Isotermas de Adsorção
Para a determinação das isotermas, novamente os ensaios foram semelhantes aos ensaios para
a determinação da eficiência de remoção de corante. No entanto, desta vez diferentes concentrações
iniciais foram avaliadas, sendo elas 5, 10, 20 e 40 mg/L. O processo de adsorção ocorreu durantes 4
horas, intervalo de tempo determinado pelos ensaios cinéticos. Foram aplicados os modelos das
equações da isoterma de Langmuir e da isoterma de Freundlich para cálculo das isotermas, conforme
equações 5 e 6, respectivamente.

=

(5)

+𝑞 𝐶

𝑙𝑛𝑞 = 𝑙𝑛𝐾 +

𝑙𝑛𝐶

(6)

onde, qe = concentração de corante no adsorvente no equilíbrio (mg/g), qt = concentração de
corante no adsorvente no tempo t (mg/g), KL= constante de Langmuir, qm= quantidade máxima de
soluto adsorvido para a formação de uma monocamada completa (mg/g), kf e nf = constantes de
Freundlich.
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| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Os adsorventes obtidos após peneiramento tiveram as partículas em torno de 2 mm separadas
para aplicação nos estudos posteriores.
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplada a um espectro de energia dispersiva
(EDS)
De acordo com a figura 1, é possível observar que a CB seca a 100 °C apresenta poros
responsáveis pela adsorção dos corantes em estudo e que justificam os resultados obtidos. O
tamanho dos poros não chegou a ser avaliado.

Figura 1: MEV do adsorvente CB 100 °C

A superfície do adsorvente é predominantemente lisa, sem presença relevante de fissuras.
Contém saliências, reentrâncias e poros nitidamente delineados. Na análise complementar,
utilizando EDS, foram observados picos de baixa intensidade de C, O e N, inerentes à casca de banana.
Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)
A banda na região 2967 cm-1 a 2843 cm-1 corresponde aos grupos funcionais CH-OH, -CH e CH2 . Regiões de 1734 cm-1 podem ser atribuídas à ligação C=O. A banda larga na região 2933 cm-1
a 2847 cm-1 é causada pelas vibrações C-H. A frequência de grupos S=O próximo da banda 1000 cm1 ou grupos O-H próximo a banda 1053 cm-1. O grupo éteres pode ser atribuído a bandas próximo a
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1000 cm-1 a 800 cm-1. O grupo funcional C=O também foram encontrado em estudos realizado por
Boniolo (2008). O quadro 1 mostra os grupos funcionais identificados na amostra da casca de
banana.

Figura 2: FTIR do adsorvente CB 100°C

Quadro 1: Grupos funcionais encontrados nas amostras de casca de banana

Os principais grupos responsáveis pela adsorção de corantes, segundo Boniolo (2008), são
grupos carbonila e hidroxila. Estes estão presentes em toda estrutura de carboidrato da casca de
banana na forma de celulose, hemicelulose, lignina e derivados.
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Eficiência de remoção dos corantes

Como pode ser visto nas figuras 3, 4 e 5 onde são apresentados os resultados de eficiência de
remoção dos Corantes azul direto NG-1BG, azul reativo RN e azul ácido R, respectivamente, é possível
afirmar que o adsorvente em estudo apresenta potencial para aplicações em efluentes têxteis.
Resultados na ordem de 68% de eficiência são obtidos na remoção do corante direto com o
adsorvente ativado com NaOH, seguido de 39,9% de eficiência quando somente ativado em
temperatura de 100 °C, que embora apresente eficiência menor, representa maiores ganhos
ambientais.

Figura 3: Eficiência de remoção do corante azul direto NG-1BG

Da mesma maneira, quando se observa a adsorção do corante azul reativo, os melhores
resultados são obtidos com o adsorvente ativado com NaOH, seguido da ativação com H2SO4, ambos
em meio alcalino com pH 9,0. Porém, para este corante, os adsorventes apenas secos, sem ativação
química, não apresentaram bons resultados de eficiência de remoção. Para a obtenção de resultados
satisfatórios, faz-se necessário o emprego de químicos, o que pode inviabilizar a aplicação da CB
devido a maiores custos e impactos ambientais.
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Figura 4: Eficiência de remoção do corante azul reativo RN

Finalmente, quando observa-se a eficiência de remoção do corante azul ácido, observa-se que
o emprego da CB apenas seca a 100 °C, apresenta eficiência de remoção do corante próximo a 70 %,
o que representa um excelente resultado. Este resultado justifica a continuidade do estudo por meio
das caracterizações e compreensão dos mecanismos de adsorção. A elevada eficiência de remoção,
aliada ao simples método de ativação do adsorvente, onde apenas o uso de temperatura foi
empregado, corrobora com o emprego deste resíduo, que além de abundante apresenta baixo custo
para ativação e não apresenta impactos ambientais negativos por meio do emprego de químicos.

Figura 5: Eficiência de remoção do corante azul ácido A-R
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Dos corantes estudados, o melhor resultado de eficiência de remoção foi obtido para o corante
azul ácido A-R com a BP seca a 100°C, com aproximadamente 70% de eficiência.
Cinética e Isotermas de adsorção
Como observado anteriormente, o melhor resultado de eficiência de remoção de corante em
solução aquosa foi obtido com o adsorvente BP com o corante ácido azul A-R. Considerando este
resultado, a cinética e as isotermas foram avaliadas somente para esta combinação
adsorvente/corante.
Quando os modelos cinéticos foram aplicados, de acordo com o que pode ser observado na
Figura 6, observou-se que o modelo de pseudo-segunda ordem ajustou-se ao processo 99,83%. Este
modelo representa que o adsorvato ocupa o adsorvente por dois sítios ativos.

Figura 6: Cinética de pseudo-segunda ordem do corante ácido azul A-R com CB

Da mesma forma, foram empregados os modelos de Isoterma de Langmuir e da Isoterma de
Freundlich no processo de adsorção do corante azul ácido A-R com BP a 100 ºC. De acordo com a
Figura 7, pode-se observar que a adsorção ajustou-se ao modelo de Freundlich, com R2 = 0,9775. Este
modelo indica que uma distribuição logarítmica de sítios ativos, que constitui um tratamento válido
quando não existe interação apreciável entre as moléculas de adsorvato. O modelo de Freundlich
admite adsorção em multicamadas. A equação de Freundlich nos dá um valor de n = 0.36 o que indica
que a intensidade da adsorção não é favorável. Kf = 0,019 mg/g é a capacidade de adsorção.
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Figura 7: Isoterma de Freundlich para adsorção do corante ácido azul A-R com CB

Quando a curva dos valores experimentais é plotada juntamente com os valores obtidos pela
equação da Isoterma de Freundlich, observa-se um comportamento similar, o que valida a conclusão.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
É possível empregar a casca de banana em processos de adsorção de corantes têxteis. Quando
este tipo de adsorvente é aplicado na remoção dos corantes direto e reativo, é necessário que se
aplique um processo de ativação química, com o emprego de NaOH para melhores resultados, o que
pode inviabilizar o processo devido a custos e impactos ambientais. Neste caso, maiores estudos
devem ser realizados, pois fatores como escassez de água podem contribuir para o uso de tecnologias
mais caras e impactantes, desde que devidamente controladas e tratadas.
Os processos de adsorção com os corantes de matiz azul, nas classes diretas, reativas e ácidas
mostraram uma melhor eficiência de adsorção para o corante ácido, com eficiência na ordem de 70
%. O modelo cinético que se ajustou a este processo de adsorção foi o modelo de pseudo-segunda
ordem e o modelo da Isoterma de Freundlich comanda esta adsorção. Também por meio da
caracterização do adsorvente é possível justificar a adsorção pois sua superfície apresenta poros
bem definidos para a adsorção dos corantes, principalmente do corante ácido.
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O estudo leva a conclusão de que resíduos agrícolas, como a casca de canana, podem vir a ser
empregados como adsorvente de corantes têxteis. Embora para cada classe de corante o adsorvente
apresenta comportamento diferente, o estudo é promissor e merece atenção especial.
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| ABSTRACT |
This work aims to evaluate the treatment efficiency through association of coagulation/flocculation
processes followed by dissolved air flotation in the treatment of landfill leachate. The
physicochemical characteristics of the raw effluent and the treated effluent was compared and the
tests occurred in bench equipment, called flotatest. To optimize the treatment results, was used the
experimental planning methodology by Screening Design (Plackett - Burman design) and the full
factorial planning (central composite rotational 2³ design - CCRD 23). Six factors were evaluated: pH,
coagulant dosage, slow mixing gradient, flocculation time, recirculation rate and saturation time.
After the influencing variables in the process were defined, three influential factors were evaluated:
coagulant dosage, flocculation time and recirculation rate. The regression model obtained was
quadratic and significant at 10% probability, whose R² was 93.48% for apparent color and 94.17%
for turbidity. By optimizing the treatment process, it was possible to reduce the coagulant dosage
and decrease the flocculation time, besides obtaining satisfactory results in terms of Chemical
Oxygen Demand removal (52.27%), Apparent Color removal (48.19%) and Ammoniacal Nitrogen
removal (57.01%); however, there was no satisfactory removal of Turbidity (2.30%) and there was
an increase in solids concentration at the end of the treatment.
Key words: Wastewater; Physical-chemical treatment; bench test.

| INTRODUCTION |
Over the years, especially in the last decades, there was a massive growth of the Brazilian
population, about 12.34% between 2000 and 2010 (IBGE 2012) and the projected population for
2030 is 224.26 million people (IBGE 2020). There was also a change in consumption habits, thus a
significant increase in waste production (Hoomweg et al. 2013), only in 2016 Brazil landfills received
a total of 37.49 million tons of municipal solid waste (MSW) (Brasil 2018). Currently landfills,
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agricultural composting and incineration are the most commonly used disposal method of these
wastes worldwide (Miao et. al. 2019), landfills when compared with others methods is still the most
common because it is relatively simple and cost-effective (Xie et. al. 2015). The main contaminant
related to this destination procedure relates to leachate generation (Silva et. al. 2017; Ye et. al. 2019).
Landfill leachate is an effluent difficult to degrade and has great polluting potential, since its
characteristics are very variable (Muller 2015). In addition, for the correct final disposal, it is
essential that this effluent be submitted to a treatment process, to avoid environmental degradation
(El-Gohary, Kamel 2016).
For young leachates containing high concentration of organic matter the most suitable
processes are biological while physical-chemical processes are preferred for treating older leachates
with low biodegradability and high concentration of ammonia (Costa et. al. 2019).
There are several technologies to treat leachate, some employing physicochemical, biological,
advanced and alternative oxidative processes, or a combination. The alternative technology uses
combined treatment with domestic sewage or natural or forced evaporation (Massarotto 2010).
According to Campos (2014) and Yao (2017), a significant portion of the leachate components is not
treated (removed/degraded/converted) by the conventional biological processes found in the
sewage treatment plants (STP), since the leachate has some compounds resistant to biological
treatment, called recalcitrant.
New methods that reduce the cost of treatments are necessary, or to improve, in ecological or
economic terms, those already used (Renou, 2007; Zayen, Schories, Sayadi 2016). The association of
coagulation-flocculation process with the subsequent dissolved air flotation (DAF) application is
necessary, due to the low treatment capacity when the DAF is applied without this previous stage
(Palaniandy et al. 2010).
The main dissolved air flotation (DAF) ability is to separate the suspended particles from a
liquid by agglomerating and transporting these particles to the liquid surface (Al-shamrani et al.
2002; Nunes 2012). Dissolved air flotation is interesting to treat wastewater because it can reduce
other parameters, such as biochemical oxygen demand and turbidity (Edzwald, Haarhoff 2012).
According to Adlan et al. (2011) the use of response surfaces is fundamental when the goal is
to improve the results obtained by the treatment process for several response parameters.
This study aimed to evaluate the dissolved air flotation as an alternative for the treatment of
landfill leachate through the analysis of the physicochemical characteristics of this effluent and using
techniques of experimental design and response surface as support.
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| MATERIALS AND METHODS |
The collected leachate originated from the domestic landfill, Class II A (non-hazardous and
non-inert), in the city of Cascavel, Paraná, Brazil. The single collection occurred in spring season, thus
all the tests had leachate with the same characteristics. The leachate was stored at -20°C ± 2°C until
use.
The characterization was performed according to the procedures of the American Public
Health Association (APHA) (2005), in triplicate for each analysis (Table 1).
Table1 - Methods and definition protocols for a leachate characterization.
Parameter
COD
TS
TVS
TFS
Turbidity
Apparent color
pH
Alkalinity
N - Ammoniacal

Unit
mgL-1
mgL-1
mgL-1
mgL-1
NTU
Pt/Co scale
mgCaCO3L-1
mgNH3+L-1

Method
Spectrophotometric
Gravimetric
Gravimetric
Gravimetric
Nephelometric
Spectophotometric
Potentiometric
Volumetric
Titrimetric

APHA protocol (2005)
5220 - D
2540 - B
2540 - D
2540 - E
2130 - B
2120 - C
4500-H+ - B
2320 - B
4500-BC NH3

The dissolved air flotation (DAF) trials were performed on batch bench scale equipment, which
was adapted from a Jar Test and has saturation chamber with possibility of recirculation and an air
compressor that maintains the pressure in the saturation chamber of the system. Was used the
standard procedure for the flotation tests, proposed by Centurione Filho and Di Bernardo
(Centurione Filho, Di Bernardo, 2003).
The Plackett and Burman (PB) factorial design was used to study the influence of some factors
involved in the leachate treatment process by dissolved air flotation (Plackett, Burman, 1946). The
proposed design was PB12, consisting of 12 tests, adding three central points, totaling 15 tests. Thus,
was evaluated the effect of the six variables within the studied ranges in relation to the apparent
color and turbidity removal of the leachate samples, in order to identify which of the studied
variables have a significant effect on the responses.
The sample used in each test corresponded to two liters of raw leachate, in this design the tests
evaluated the treatment of leachate under different coagulant dosage conditions (X1), pH (X2),
recirculation rate (X3), slow mixing gradient (X4), saturation time (X5) and flocculation time (X6), as
presented by the outline of the design PB12 (Table 2).
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In addition to the variables under analysis, other variables involved in the process were kept
constant: fast mixing gradient - 300 s-1, fast mixing time - 30 seconds and saturation pressure - 450
kPa. After each test, was collected 100mL treated effluent and analyzed them for apparent color and
turbidity characteristics.
Table 2 - Levels of the Plackett & Burman design factor and their respective real values.
Factor

Code

-1

0

+1

Coagulant dosage (mg.L-1)

X1

100

500

900

pH

X2

5.0

6.5

8.0

Recirculation rate (%)

X3

5

10

15

Slow mixing speed gradient (s-1)

X4

30

55

80

Saturation time (minutes)

X5

5

8

11

Flocculation time (minutes)

X6

5

10

15

After selecting the factors that had significant effects on the PB12 design, was established a
central composite rotational 2³ design (CCRD 23) for further treatment process optimization, due to
apparent color and turbidity removal. Table 3 shows the selected factors and their respective levels.
The variables levels changed, the lower level of the coagulant dosage was set at 150 mg.L-1 and
the higher at 350 mg.L-1, the decision aimed to reduce the treatment process cost.
The lower level of the recirculation rate was set at 12% and the upper level at 18%, as a
function of the results obtained in the PB12 design, where better results were obtained with rates
above 10%, as well as for the flocculation time variable (minutes), in which in the PB12 design the
results indicated a reduction in the responses variables value for times over 10 minutes; therefore
its lower level was defined in 12 minutes and its upper level in 18 minutes.
For the CCRD 23 design, each test was performed using two liters of raw leachate, in Jar Test
vessel, the coagulant dosage was defined by variable X1, the recirculation rate by variable X3 and the
flocculation time by the variable X6. The planning included eight main trials; six trials at the axial
points and three replicates at the central point.
The constant factors during the CCRD 23 were pH - 5, slow mixing rate gradient - 30 s-1,
saturation time - 5 minutes, fast mixing gradient - 300 s-1, fast mixing time - 30 seconds and
saturation pressure 450 kPa. After each test, 100mL samples of the treated effluent were collected,
and submitted to the same analyzes of the samples referring to the PB12 design.
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Table 3 - Matrix of CCRD23 design and levels established for the selected factors in dissolved
air flotation treatment.
Factor
Coagulant dosage (mg.L-1)
Recirculation rate (%)
Flocculation time (minutes)

Levels
Code
X1
X3
X6

-α
82
9.96
9.96

-1
150
12
12

0
250
15
15

+1
350
18
18

+α
418
20.04
20.04

* α = 1.681

To analysis was used the Statistica Software, version 10.0, was used for the statistical analysis.
After the PB12 tests and the collected samples analysis, the data were submitted to a linear effect
analysis to evaluate the residual sum of squares (RSS) using a significance level of 10%.
Was decided to use 10% of significance, since working with this level minimizes the risk of
eliminating factors that may influence the process (Plackett and Burman 1946; Iemma and Rodrigues
2009). After the analysis, was selected three factors for the central composite rotational 2³ design.
For the results obtained in the CCRD 23, the main effects and the interactions among the factors
were analyzed, using values of p <0.10 as significant and adjusting the second order effects to
correlate variables and responses.
Through this analysis, was selected the significant coefficients and excluded the nonsignificant effects of the model; the data were later submitted to a variance analysis (ANOVA) to
verify the statistical reliability and the predictive capacity of the models formed for the responses.
Then, the optimization occurred simultaneously for the two responses variables through the
method of Derringer and Suich (1980), based on the desirability function of each response variable,
with values in the interval [0.1], in which zero corresponds to a unacceptable value and one is a more
desirable value.
To confirm the validity of the presented model was carried out three tests at the desirable
levels, seeking better results for the treatment of landfill leachate with dissolved air flotation. The
expected values were also compared through the model equations, with the actual obtained values.
The results in these samples were characterized according to the same protocols used for the
raw effluent characterization. Therefore, was compared the treated effluent at the desirability point
and the raw effluent, thus understanding the actual results obtained by the treatment process.
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| RESULTS AND DISCUSSION |
By analyzing the described parameters, with one exception, they are within the most probable
range of landfill parameters: COD, total solids, total fixed solids, pH, alkalinity and ammoniacalnitrogen. The parameter outside the probable range and the maximum range was total volatile solids,
which is lower than expected (Orlando 2014).
Table 4 describes the raw effluent characteristics, presenting the average of the three analyzes
of each parameter performed together with the respective standard deviation.
Table 4 - Summary of leachate characterization.
Parameter
COD
TS
TVS
TFS
Turbidity
Apparent color
pH
Alkalinity
N - Ammoniacal

Mean
1991.97
5206.67
1380.00
4066.67
46.37
2670.00
7.88
870.50
1215.15

Standard
deviation
± 13.91
± 110.15
± 151.00
± 283.08
± 0.68
± 48.82
± 0.01
± 15.66
± 15.72

Unit
mgL-1
mgL-1
mgL-1
mgL-1
NTU
Pt/Co scale
mgCaCO3L-1
mgNH3+ L-1

The Table 5 shows the results for the PB12 design for each of the tests performed, as a function
of the apparent color and turbidity remaining in the samples analyzed. Trial number four showed
the best result for apparent color, with a reduction of 73.03%. For the turbidity removal, trial number
six had the best result, with a reduction of 55.64%.
There was also an increase in the two responses variables, the worst result for apparent color
occurred in test number eight, with an increase of 177.53%. For turbidity, test number five had an
increase of 370.13%. There was a large variation in the remaining values of both apparent color and
turbidity; this phenomenon is due to large variation of the levels of the factors under analysis.
In trial number eight, the apparent color increase occurred due to poor leachate coagulation,
due to low coagulant dosage and low flocculation time, thus making it difficult to agglomerate the
particles (flakes) in the leachate.
Turbidity increase in test number five is due to the poor removal, through dissolved air
flotation process, of flakes formed during the leachate coagulation phase, due to the low recirculation
rate, since the great majority of the flakes formed at this stage remained in suspension.
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Table 5 - Values of apparent color (Pt/Co scale) and turbidity (NTU) of dissolved air flotation
treatment for trials performed in the 12-run Plackett & Burman design.
Independent variables
Trial
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

X1

X2

X3

X4

X5

X6

+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
-1
-1
0
0
0

-1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
-1
0
0
0

+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
-1
0
0
0

-1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
-1
0
0
0

-1
-1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
0
0
0

-1
-1
-1
+1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
+1
-1
0
0
0

Dependent variables
Apparent color
Turbidity
(Pt/Co scale)
(NTU)
1090
39.6
3400
130.0
3020
49.4
720
36.4
3710
218.0
2330
25.8
2860
46.5
7410
72.0
1450
60.4
1370
42.4
2690
48.2
1720
64.9
3350
90.3
3370
97.2
2680
78.1

Statistically significant variables are those that show p-value equal to or lower than the
significance level established by the researcher, which was adopted as 10% (p <0.10), in order to
avoid possible analysis errors (Iemma and Rodrigues 2009).
According to the analysis, for the response variable apparent color, only the flocculation time
had no significant influence, all other variables were significant for the process. For the response
variable turbidity, all the factors under analysis had a significant influence.
By analyzing the effects estimated by the PB12 method, for apparent color, increase in
coagulant dosage and recirculation rate, and decrease in pH, flocculation time, slow mixing rate
gradient and saturation time resulted in an apparent color reduction in the samples.
For turbidity, in case of increase flocculation time and recirculation rate, and decrease in
coagulant dosage, pH, slow mixing rate gradient and saturation time, there was a tendency of
reduction in the remaining turbidity of the samples. In relation of the turbidity variable Hameed et.
al. (2016) had obtained similar results, using Tanfloc to treat municipal wastewater, when increasing
the coagulant dosage, it shows a decrease in turbidity removal efficiency.
The variables coagulant dosage and flocculation time showed an opposite effect for each of the
responses variables, which can generate problems during the optimization process, since the
desirability for each of the responses variables will be the opposite. The intention is to determine
parameters of the treatment process by optimizing the two response variables.
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Table 6 shows the effects of the variables on the responses of apparent color and turbidity
removal, with their respective p-value.
Table 6 - Main effects of the 12-run Plackett & Burman design for the following responses:
apparent color (Pt/Co scale) and turbidity (NTU) of dissolved air flotation treatment.
Factor

Apparent color
(Pt/Co scale)

Coagulant dosage (mg.L-1)
pH
Recirculation rate (%)
Slow mixing speed gradient (s-1)
Saturation time (minutes)
Flocculation time (minutes)

Turbidity
(NTU)

Effect

p-value

Effect

p-value

-1088.3
708.33
-1488.3
1221.67
1135.00
515.00

0.4076*
0.0890*
0.0224*
0.0327*
0.0376*
0.1511

25.13
33.70
-52.37
4.83
17.07
-49.03

0.0459*
0.0263*
0.0111*
0.0128*
0.0924*
0.0127*

*Statistically significant coefficients (p < 0.10)

At this stage of the study, three variables were studied: coagulant dosage, flocculation time and
recirculation rate, as a function of apparent color and turbidity remaining in the samples.
The results in this design (Table 7) show a reasonable removal of apparent color, in which only
trial number nine did not show a decrease in this characteristic value. For the turbidity, again, as also
observed in the PB12 design, in the great majority of the trials occurred an increase of this parameter.
The minimum value for apparent color was 1220 - Pt/Co scale, obtained in trial number twelve,
which represents a reduction of 54.30%. For the turbidity variable, the minimum value was 36.10 NTU, also obtained in trial number twelve, representing a reduction of 22.15%.
There was also an increase of the two response variables obtained in these tests; for apparent
color in test number nine this variable value was 3080 - Pt/Co scale, representing an increase of
15.35%. For turbidity, the highest value was 84.30 - NTU, also observed in test number nine,
representing an increase of 81.80%.
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Table 73 - Matrix of experimental CCRD 23 design with the coded values of the factors used
in dissolved air flotation treatment, and responses of the parameters of apparent color
(Pt/Co scale) and turbidity (NTU) of the treatment.
Code factors
Trial
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

X1

X3

X6

-1
-1
-1
+1
-1
-1
-1
+1
-1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
+1
-1
+1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
-1.68
0
0
+1.68
0
0
0
-1.68
0
0
+1.68
0
0
0
-1.68
0
0
+1.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Independent variables
Coagulant Recirculation Flocculation
dosage
rate
time
-1
(mg.L )
(%)
(minutes)
150
350
150
350
150
350
150
350
82
418
250
250
250
250
250
250
250

12
12
18
18
12
12
18
18
15
15
9.96
20.04
15
15
15
15
15

12
12
12
12
18
18
18
18
15
15
15
15
9.96
20.04
15
15
15

Dependent variables
Apparent
color
Turbidity
(Pt/Co
(NTU)
scale)
2220
72.9
1230
39.9
2380
59.5
1240
37.6
2400
56.7
1520
60.4
2230
52.4
1540
51.0
3080
84.3
1450
55.7
1430
43.9
1220
36.1
1860
48.2
1680
59.1
1540
53.1
2000
59.4
1740
61.6

Software Statistica V10.0 determined the effects of the factors under analysis, the effect of their
interactions, and whether these were significant as a function of apparent color and turbidity
remaining in the samples (Table 8).
For apparent color, the variables with significant influence were coagulant dosage, in its linear
and quadratic levels and the recirculation rate, in the quadratic level. As in the PB12 design, the
flocculation time factor had no significant influence on the apparent color.
Analyzing the results concerning turbidity, the factors with significant influence were
coagulant dosage, in its linear and quadratic levels, recirculation rate, in its linear and quadratic
levels, flocculation time, in its linear level, and the interaction between coagulant dosage and
flocculation time.
As observed in the PB12 design, the results in relation to factors with significant influence on
the process were repeated. The significant iteration observed in this phase was expected, since the
coagulant dosage and the flocculation time are the determining factors in the coagulation and
flocculation phase (Saritha, 2017). Regarding the observed effects, for the statistically significant
factors, they all have equal behaviors for both apparent color and turbidity.
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Table 84 - Linear (L), quadratic effects (Q) and effects of the interactions of the CCRD 23 design
for the responses for apparent color (Pt/Co scale) and turbidity (NTU) of the treatment.
Factor

Apparent color (Pt/Co scale)

Mean
X1) Coagulant dosage (L)
Coagulant dosage (Q)
X3) Recirculation rate (L)
Recirculation rate (Q)
X6) Flocculation time (L)
Flocculation time (Q)
X1*X3 Interaction
X1*X6 Interaction
X1*X6 Interaction

Turbidity (NTU)

Effect

p-Value

Effect

p-Value

1756.34
-471.65
191.14
-24.40
-141.20
23.23
16.13
5.00
70.00
-40.00

0.0000*
0.0000*
0.0070*
0.6134
0.0273*
0.6301
0.7601
0.9362
0.2834
0.5283

58.07
-7.37
4.11
-3.11
-6.50
2.12
-1.67
0.75
7.15
0.25

0.0000*
0.0002*
0.0088*
0.0201*
0.0008*
0.0809*
0.1878
0.5979
0.0012*
0.8591

*Statistically significant coefficients (p < 0.10)

Table 9 summarizes the analysis of variance for the data obtained in this outline. The lack of
adjustment of both models was not significant and the value of the suitability measure of the model,
R2, was 0.9348 for apparent color and 0.9417 for turbidity, demonstrating that there is a good
explanation for the total variation of the results. A larger R² can indicate a better model and lesser
error, and models with R² values higher than 0.80 are more reliable for predictive purposes (Olmez
2009). Equations of the model were also elaborated, expressing the value of the response variable as
a function of the levels of the factors under study.
The quadratic model was validated and adjusted to the experimental data, providing a
graphical representation, through responses surfaces, shown in Figures 1, 2, 3 and 4. The response
surfaces illustrate the results and the way in which the apparent color and turbidity behave in
relation to the variation of the values referring to the variables under study.
Table 9 - Summary of significant multiple regressions analysis of the independent variables
(responses) apparent color and turbidity of dissolved air flotation treatment.
Responses

R²

Fcal

Lack of
adjustment

Equations

Apparent color
(Pt/Co scale)

0.9348

62.1*

0.3ns

Ŷ = 1776.95 - 471.65X1 + 186.37X12 145.97X32

Turbidity (NTU)

0.9417

26.9*

0.6ns

Ŷ = 55.93 - 7.37X1 + 4.60X12 - 3.11X3 6.00X32 + 2.12X6 + 7.15X1X6

*Statistically significant (p< 0.10). ns: not significant. X1 - coagulant dosage (mg.L-1); X3 - recirculation rate (%);
X6 - flocculation time (minutes)
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Figure 1 shows the apparent color remaining as a function of values of coagulant dosage and
recirculation rate variables. The best results, lower turbidity, were obtained in larger dosages of
coagulant and with the recirculation rate in their extreme levels.
The results are due to the fact that with the higher coagulant dosage, a better coagulation of
the suspended and dissolved particles is obtained, and with the maximum or minimum recirculation
rate, the removal of the coagulated particles is more uniform, since for intermediate values of the
recirculation rate an agitation of the effluent was observed, which possibly hindered the adherence
of the air bubbles with the particles.
Figure 2 shows the turbidity as a function of values of coagulant dosage and recirculation rate
variables. The best results, lower turbidity, were obtained in larger dosages of coagulant and with
the recirculation rate in their extreme levels.
The results are due to the fact that with the higher coagulant dosage, a better coagulation of
particles is obtained, and with the maximum recirculation rate, the removal of the coagulated
particles is more uniform, since for intermediate values of the recirculation rate an irregular
agitation of the effluent was observed, which possibly hindered the adherence of the air bubbles with
the particles.

Figure 1 - Surface of response for the parameter apparent color (Pt/Co scale) of the leachate treatment by
dissolved air flotation as a function of the factors recirculation rate and coagulant dosage
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Figure 2 - Surface of response for the parameter turbidity (NTU) of the leachate treatment by dissolved air
flotation as a function of the factors recirculation rate and coagulant dosage

Figure 3 shows the coagulant dosage and flocculation time variables, as a function of the
turbidity remaining in the samples. The best results were obtained in larger coagulant dosages and
with a lower flocculation time.
Again, the results concern the coagulant dosage at its upper limit, since in this way the capacity
of the coagulant mixture was increased, and at the flocculation time at its lower limit by the fact that
at a given moment the application of the coagulant, even if constant, caused the breaking of the
already formed flakes, due to the existing hydraulic shear, thus causing an inefficiency in the capacity
and flocculation of the system.
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Figure 3 - Surface of response for the parameter turbidity (NTU) of the leachate treatment by dissolved air
flotation as a function of the factors coagulant dosage and flocculation time

Figure 4 shows the variables recirculation rate and flocculation time, as a function of turbidity.
The best results were obtained in recirculation rates at their extreme levels and with the lowest
flocculation time; however, there was a small variation in the results when the flocculation time
levels changed.
The best results were obtained, practically, during the whole flocculation time range, since for
the variable there was a small turbidity variation of the samples. As for the recirculation rate, there
were once more turbidity removal problems at their intermediate levels, in which the best results
occurred for the extreme levels.
This phenomenon is explained by the particles agitation inside the liquid mass when the
injection of the dissolved air takes place, causing the flakes to agitate and have less ability to adhere
to the air bubbles.
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Figure 4 - Surface of response for the parameter turbidity (NTU) of the leachate treatment by dissolved air
flotation as a function of the factors recirculation rate and flocculation time

As Figures 1, 2 and 3 show, the coagulant dosage is optimized when it is located near its upper
level, so that it is larger, because this region had a better removal of apparent color and turbidity of
the samples submitted to the treatment.
For the recirculation rate, the best results for both apparent color and turbidity were observed
at their extreme levels, both lower and higher. It is a phenomenon related to the adhesion capacity
of flocculated particles to the air bubbles and the agitation that occurs during the injection of the
dissolved air.
The flocculation time, which was only significant for turbidity, showed better results when
presented at its lower level, in which the flocculation time is shorter, because the excessive duration
of the flocculation phase can cause the particles to break down, causing the flakes difficulty in
agglomerating, resulting in inefficiency in the formation of these agglomerates.
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According to the interactions, it was possible to determine the optimal point of this process,
that is, to what value of the variables under analysis the best results were obtained, both for the
removal of apparent color and for turbidity.
The optimal point was determined according to the methodology of Derringer and Suich
(1980), in which the desired level for coagulant dosage was +1.0215 corresponding to 352.15 mg.L1.

For the recirculation rate the optimal level obtained was +1.4948 corresponding to 19.4844%. The

desired flocculation time is related to the -0.6049 level corresponding to 13.1853 minutes.
Therefore, three trials (repetitions) of the leachate treatment by dissolved air flotation were
carried out with the variables in their expected levels as optimal, seeking to optimize the treatment
process (Table 10).
Table 10 - Factors and respectives values for the tests at the optimal point.
Factor
Coagulant dosage (mg.L-1)
pH
Recirculation rate (%)
Slow mixing speed gradient (s-1)
Saturarion time (minutes)
Flocculation time (minutes)
Fast mixing speed gradient (s-1)
Fast mixing time (seconds)
Saturation pressure (kPa)

Code

Value

X1
X2
X3
X4
X5
X6
-

352.15
5.00
19.4844
30.00
5.00
13.1853
300.00
30.00
450.00

By comparing the treated effluent through the dissolved air flotation process and the raw
effluent collected in the landfill (Table 11), a COD reduction of 52.27% occurred, with a concentration
of 950.78 mgL-1; for turbidity the reduction in value was 2.30%, with a resultant value of 45.3 - NTU,
whereas for apparent color there was a reduction of 48.19%, with a remaining concentration of
1383.33 - Pt/Co scale and also a reduction of 57.01% in the amount of ammoniacal-n of the samples,
with remaining concentration of 522.43 mgNH3+L-1.
Also, there was an increase in the solids value; for total solids the increase was 88.30%, totaling
a concentration of 10.027.7 mgL-1; the value of total volatile solids increased 255.89%, with total
4.911.33 mgL-1 and the total fixed solids increased 25.73% with a value 5.133.33 mgL-1.
The pH of the raw influent was 7.88, which was corrected by adding sulfuric acid (H2SO4) to 5
in order to maximize the action of the coagulant in the effluent; this action caused a second reduction,
to 4.78. The alkalinity of the sample was largely consumed; 93.40%; part of this consumption is due
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to pH correction from 7.88 to 5 and another part is due to coagulant addition, which to perform the
coagulation consumes alkalinity.
Table 11 - Summary of comparison of non-treated leachate and treated leachate by
dissolved air flotation.
Parameter
COD
TS
TVS
TFS
Turbidity
Apparent color
pH
Alkalinity
N - Ammoniacal

Non treated leachate
1991.97
5206.67
1380.00
4066.67
46.37
2670.00
7.88
870.50
1215.15

Treated leachate
950.78
10024.7
4911.33
5113.33
45.3
1383.33
4.78
57.50
522.43

Unit
mg L-1
mgL-1
mgL-1
mgL-1
NTU
Pt/Co scale
mgCaCO3L-1
mgNH3+L-1

The increase of solids in the analyzes can be justified because coagulation and flocculation
followed dissolved air flotation, inherent in the coagulation/flocculation process leads to the
agglutination of part of the suspended and dissolved particles in the effluent, forming flakes, which
are solid. Flotation promotes the removal of these formed flakes.
However, in this trial there was a batch system, which may have impaired the removal in an
efficient manner, was noticed the presence of a large amount of flocculated material that was not
properly removed from the effluent and was suspended. The cause of this phenomenon is the
difficulty of the air bubbles in adhering to the formed flakes, either by the size of the flakes or by the
size of the microbubbles who can influence rising velocity which consequently affects retention time
of microbubbles and the collision rate between flakes and bubbles (Edzwald 2010).
Even reducing the COD concentration in the raw effluent, the concentration of this parameter
is still high, corresponding to 950.78 mgL-1.
The removal of COD, using dissolved air flotation for post-treatment of domestic effluent from
UASB reactor, obtained by Pelegrino (2011), was 55.6%; using the Tanino coagulant at a dosage 65.0
mgL-1, recirculation rate 17%, saturation pressure 5 bar, speed gradient of 800s-1 and 90s-1 (fast and
slow mixing, respectively), and flocculation time of 15 minutes.
Thus, the results in relation to the removal of COD are consistent and are close to those
obtained with the application as post-treatment, with other coagulants and other parameters.
Therefore, the parameters used were satisfactory for the leachate treatment.
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For turbidity, a minimum removal was obtained, practically negligible. During the execution of
the tests related to the factorial design and the PB12 designing, values of turbidity removal were
higher than the one obtained at the optimum point, thus, more in-depth studies on this process are
necessary to improve the results.
As with turbidity, for apparent color, better results were also obtained from the previous steps
rather than the removal presented by the optimum, showing the need for in-depth studies.
Galvão et al. (2014), for leachate of the Londrina/PR landfill, obtained true color removal
between 98.18% and 99.71% by using ferric chloride as a coagulant (400 mgL-1), addition of
polymers, pH 4.00 and recirculation rates 50% to 100%; in this case, dissolved air flotation was used
as a post-treatment after the stripping and activated sludge treatment.
According to Palaniandy et al. (2010), the removal of color, chemical oxygen demand and
turbidity were respectively: 36%, 33% and 32% when dissolved air flotation was applied without
previous coagulation and flocculation. When these processes were applied, the results were,
respectively: 70%, 79% and 42% for the same parameters.
Removing color is difficult when the application of dissolved air flotation occurs without
previous processes, which indicates that perhaps this treatment is more suitable for the posttreatment of effluents. In addition, it is possible that these results indicate the need to add polymers
to aid in the coagulation and flocculation of the effluent.
To validate the design used and verify the accuracy of the model, through the levels of the
variables under analysis, it was possible to compare the expected value through the equations of the
model, with the actual values obtained by the three trials.
Note that for apparent color the variation of the expected value for the value obtained in the
tests was positive and of 18.90%. For turbidity, the variation between these values was positive and
of 5.72% (Table 12). These results indicate that the data are associated with the model; therefore,
the model formed by this study is valid and has a good prediction of results.
Table 12 - Values predicted by global optimization of the process and the actual values
achieved for the parameters apparent color and turbidity of dissolved air flotation treatment.
Parameter
Apparent color (Pt/Co scale)
Turbidity (NTU)

Predicted Value

Obtained Value*

Variation**

1163.47
42.85

1383.33 ± 11.55
45.30 ± 2.83

+ 18.90 %
+ 5.72 %

*Triplicate mean ± standard deviation. ** Value obtained regarding the value predicted in the model
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Thus, the use of experimental planning, both the PB12 design and the factorial experimental
planning proved to be a viable alternative as a tool for the study and analysis of processes and
important in leachate treatability studies, due to its capacity to reduce the number of tests by
analyzing several parameters simultaneously, obtaining the effects of the parameters and the
possibility of obtaining desirability.
Also, the central composite rotational design can be a efficient in modeling the responses of
the wastewater treatment process, demonstrating the significant effect of the independent variables
studied on the turbidity removal response variable (Pereira et. al. 2020).
Therefore, through the study, better results were obtained with the use of a lower amount of
coagulant, which represents a reduction of costs, reduction of the total time of the process, increase
of the amount of treated effluent in a given period, and reduction the recirculation rate, increasing
the amount of effluent treated at the end of each cycle.

| FINAL CONSIDERATIONS |
The six parameters analyzed through the Plackett and Burman design showed an influence on
the leachate treatment process through dissolved air flotation: coagulant dosage, pH, recirculation
rate, slow mixing rate gradient, saturation time and flocculation time.
When applied the CCRD 2³, satisfactory results were obtained in relation to the removal of COD
- 52.27%, apparent color - 48.19% and Ammonia Nitrogen - 57.01%, which causes dissolved air
flotation to become an alternative to the treatment of this effluent. However, the result of the
turbidity removal was not satisfactory, presenting only 2.30%, due to the difficulty of the air microbubbles adhering to the formed flakes.
There was also a significant increase for solids in the samples, 88.30% in the total solids,
255.89% in the total volatile solids and 25.73% in the fixed solids. These values show the large
amount of flocculated material not adequately removed by the dissolved air flotation process, and
remained in sample suspension.
These results show the positive trend of using the treatment process through dissolved air
flotation for the leachate treatment and the possibility of new studies using continuous flow.
However, it is not an isolated treatment alternative since it requires additional units as usual in
wastewater treatment in which each module has a peculiarity.
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| RESUMO |
O microencapsulamento consiste na técnica de envolver materiais sólidos, líquidos ou gasosos em
pequenas cápsulas que liberam seu conteúdo sob condições controladas. Durante o processo de
microencapsulação, a escolha do material encapsulante é uma etapa de grande importância e deve
se basear nas características do composto bioativo, na aplicação pretendida e no método de formação
das partículas. Existem diversas técnicas que têm sido empregadas na produção de microcápsulas e
a seleção do método mais adequado deve ser realizada com base nas propriedades físicas e químicas
do material que será encapsulado e do agente encapsulante, analisando-se a finalidade de aplicação
do ingrediente alimentício. O presente trabalho visa à revisão dos principais métodos e agentes
encapsulantes utilizados na microencapsulação de Fósforo com base em referências bibliográficas.
Com a presente revisão foi possível verificar que as técnicas mais eficazes para o encapsulamento de
Fósforo são a extrusão e o spray drying.
Palavras-chave: Microencapsulamento; Extrusão; Spray drying.

| INTRODUÇÃO |
O conceito de microcápsula surgiu da idealização do modelo celular. Neste, a membrana que
envolve e protege o citoplasma e os demais componentes exerce ao mesmo tempo outras funções,
como controlar a entrada e a saída de material na célula. De modo semelhante, a microcápsula
consiste em uma camada de um agente encapsulante, geralmente um material polimérico que atua
como um filme protetor, isolando a substância ativa (gotículas líquidas, partículas sólidas ou material
gasoso) e evitando o efeito de sua exposição inadequada. Essa membrana se desfaz sob estímulo
específico, liberando a substância no local ou momento ideal (FOOD INGREDIENTS BRASIL, n. 25,
2013). A Figura 1 representa a estrutura de uma microesfera e de uma microcápsula.
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Figura 1: (A) microesfera: o agente ativo está distribuído em uma matriz polimérica; (B) microcápsula, o
agente ativo está envolvido pelo agente encapsulante
Fonte: FOOD INGREDIENTS BRASIL, n. 25, p. 30, 2013

No início dos anos 70, a microencapsulação era definida como a tecnologia de empacotamento
com finas coberturas poliméricas aplicáveis em sólidos, gotículas de líquidos ou material gasoso,
formando pequenas partículas denominadas microcápsulas, que podem liberar seu conteúdo sob
velocidade e condições específicas. Em 1993, essas microcápsulas eram descritas como embalagens
extremamente pequenas, compostas por um polímero como material de parede e um material ativo
chamado de núcleo. Enquanto as embalagens convencionais normalmente são empregadas para
facilitar transporte, armazenagem, manipulação e apresentação dos alimentos, as microcápsulas são
geralmente empregadas para melhorar a performance do material ou criar novas aplicações.
Em 2005, pesquisadores (SANTOS, 2014) afirmaram que, através de propriedades de liberação
controlada finamente ajustadas, a microencapsulação deixa de ser somente um método de agregação
de substâncias a uma formulação alimentícia, e se torna uma fonte de ingredientes totalmente novos
com propriedades únicas.
O Brasil é considerado um dos maiores importadores de fertilizantes no mundo e o quarto
maior consumidor, ficando atrás apenas da China, da Índia e dos Estados Unidos (IBRAM, 2010). Essa
elevada taxa de importação e consumo de adubos na agricultura brasileira podem ser justificadas
por diversos fatores, tais como: grande área de cultivo no país que indica a enorme produção
agrícola; características dos solo (em muitos casos, pobres em nutrientes como potássio e fósforo);
e produção insuficiente de adubos potássicos, fosfatados e, principalmente, nitrogenados (WELTER
et al., 2011). Fertilizantes industriais têm sido largamente empregados nas áreas agrícolas para a
adubação do solo. No entanto, a utilização incorreta desses insumos pode causar tanto impactos
ambientais quanto econômicos. Assim, é necessário procurar métodos alternativos para manejo de
nutrientes ao solo.
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O microencapsulamento (ou microencapsulação) compreende um conjunto de diversas
técnicas que permitem o desenvolvimento de formulações, em que o seu conteúdo é protegido e sua
liberação pode ser modificada com o objetivo de atuar num determinado local, por um determinado
período de tempo e uma velocidade específica (SUAVE et al., 2006).
Esta técnica viabiliza a proteção de compostos, sendo empregada em diversas áreas, como na
indústria farmacêutica, de alimentos e de cosméticos, sendo o seu principal objetivo proteger o
material encapsulado das condições adversas do meio e liberá-lo em seu sítio de ação em quantidade
e no momento adequado para exercer a função desejada (SHAHIDI; HAN, 1993; GIBBS, 1999).
De acordo com Santos (2014), os fármacos que utilizam essa tecnologia são comprimidos
acetaminofeno, com a finalidade de mascaramento do sabor, suspensão injetável de bromocriptina
e leuprorelina para liberação controlada e nitroglicerina, em cápsulas, para liberação controlada. Do
ponto de vista tecnológico, a microencapsulação possuem benefícios: (1) estabilização de fármacos
ou moléculas instáveis frente à umidade e oxigênio, (2) conversão de moléculas líquidas em sólidas,
que são manuseadas e transportadas mais facilmente, ou para moléculas voláteis, pois a
microencapsulação evita a volatilização e perda, (3) inclusão de dois ou mais princípios ativos na
mesma forma farmacêutica quando estes são incompatíveis farmacotecnicamente, por exemplo, o
ácido acetilsalicílico sofre hidrólise quando comprimido juntamente com o maleato de
clorfeniramina, sabe-se que podem ser encapsulados de forma independente que mantém sua
estabilidade, antes da compressão.
Da visão biofarmacêutica e terapêutica, os benefícios da microencapsulação são: a redução da
irritação gástrica causada por alguns medicamentos, microencapsulação desses medicamentos em
materiais insolúveis em pH ácido tendem a reduzir significativamente este efeito adverso; o
mascaramento do odor e sabor de medicamentos pelo recobrimento por um material que tende a
propiciar a aceitabilidade por parte do paciente; e, a liberação controlada do princípio ativo, talvez
essa seja na atualidade a aplicação mais frequente, pelo recobrimento adequado do fármaco pelo
material, é possível uma liberação gradual e sustentada, podendo também ser liberada em um pH
específico, a nível gastrointestinal, como, por exemplo, no colón (SANTOS, 2014).
A microencapsulação na indústria alimentícia tem se mostrado uma alternativa viável para
solucionar dificuldades na incorporação de alguns ingredientes e aditivos em alimentos
(FAVARO-TRINDADE et al. 2008). Desenvolvimento de produtos fortificados com propriedades
funcionais, inserção de microrganismos probióticos, melhoras das características sensoriais do
alimento e garantia de biossegurança alimentar são outros benéficos da microencapsulação nesse
segmento industrial (WEISS et al. 2006). O desenvolvimento de novos produtos alimentícios tem se
mostrado cada vez mais desafiador, uma vez que procura atender a busca dos consumidores por
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produtos atrativos e saudáveis. Assim, indivíduos que visam um estilo de vida saudável encontram
na alimentação um ato prazeroso e ao mesmo tempo, visa saúde e bem-estar (KOMATSU et al. 2008).
Seguindo esse princípio, muitas indústrias no segmento alimentício vêm utilizando a
microencapsulação para o desenvolvimento de novos produtos, conferindo-lhes um aumento no seu
valor nutricional, além de permitir bioacessibilidade a substâncias que em outras condições seriam
degradadas. Outro fator importante é o aumentando na vida de prateleira do produto. Isso facilitará
o armazenamento e transporte por tempos mais prolongados, em paralelo ajuda a manutenção da
sanidade do produto (FARIAS et al. 2007).
A microencapsulação é amplamente usada pela maioria dos fabricantes de detergentes e
cosméticos, em produtos sem enxágue (desodorantes, perfumes e cremes) e em produtos com
enxágue (shampoos, sabões e detergentes). No caso específico das fragrâncias, a encapsulação é
utilizada para: proteger as fragrâncias dos ataques externos (ambientes agressivos, estocagem) que
podem degradá-las; aumentar a sua estabilidade e, consequentemente, sua performance; permitir
uma liberação progressiva e controlada (COSMÉTICOS E PERFUMES, v. VI, n. 38, 2003).
Portanto, o microencapsulamento consiste em “empacotar” o material ativo na forma sólida,
líquida ou gasosa, com o auxílio de uma ampla gama de material de parede, cuja escolha correta
influencia a eficiência da microencapsulação e a estabilidade da micropartícula (GUEVARA; JIMÉNEZ,
2008; RAY et al., 2016; SILVA et al., 2014). Entre suas vantagens incluem estabilizar o material
encapsulado, controlar reações oxidativas, liberar o material ativo de forma controlada, mascarar
sabores, cores ou odores indesejáveis, reduzir a toxicidade do material ativo, prolongar a vida útil e
proteger compostos de valor nutricional (FAVARO-TRINDADE et al., 2008; MENEZES et al., 2013). A
micropartícula produzida é classificada em relação ao tamanho e morfologia, de acordo com o
encapsulante e o método de microencapsulação empregado (BAKRY et al., 2015; ESTEVINHO et al.,
2013).
Existem diversos métodos que podem ser utilizados para a produção de microcápsulas. De
acordo com Sohal et al. (2011), eles podem ser divididos em três grupos:
a) Métodos físico-químicos: coacervaçã o simples ou complexa (separação de fase aquosa),
evaporação emulsão solvente (separação por fase orgânica), emulsão solidificação, envolvimento
lipossô mico;
b) Métodos físicos: spray drying, spray coating, spray chilling, gelificaçã o iô nica, leito fluidizado,
extrusão, centrifugação com múltiplos orifícios, co-cristalizaçã o, liofilização; e,
c) Métodos químicos: polimerização interfacial, inclusão molecular.
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Núcleo (ou recheio) é o nome dado ao material encapsulado, e encapsulante (cobertura ou
parede) é o como se chama o material o material que forma a cápsula (GIBBS et al.; 1999;
ECTHEPARE et al.; 2015), conforme a Figura 2.

Figura 2: Estrutura de micropartículas
Fonte: JAFARI et al., 2008

A seleção do método irá depender da dimensão desejada da microcápsula e da respectiva
aplicação que lhe será dada, do mecanismo de liberação e das propriedades físico-químicas, tanto do
material a ser encapsulado, quanto do agente encapsulante (ASSUNÇAO et al., 2014; COOK et al.,
2012). Na Tabela 1 é possível verificar as vantagens, desvantagens e aplicações, de forma sintetizada,
dos principais métodos.
Agentes Encapsulantes
Os agentes encapsulantes se enquadram na categoria de formadores de filmes, que podem ser
selecionados de uma ampla variedade de polímeros naturais e sintéticos (ASSUNÇÃO, 2014). A
escolha do agente encapsulante depende de uma série de fatores, entre eles: a não reatividade com
o material a ser encapsulado durante o processo e estocagem; o processo utilizado para a formação
da microcápsula; o mecanismo e liberação do material encapsulado; suas propriedades reológicas; a
habilidade de dispersar ou emulsificar; a capacidade de prover máxima proteção para o material a
ser encapsulado contra condições desfavoráveis (WEINBRECK; BODNÁR; MARCO, 2010). A
utilização de solventes orgânicos é necessária para alguns tipos de polímeros, o que impede o seu
uso na encapsulação de organismos vivos. Este inconveniente tem despertado o interesse no
desenvolvimento e utilização de polímeros passíveis de serem utilizados em meio aquoso,
especialmente para a encapsulação de microrganismos (FAVARO-TRINDADE; GROSSO, 2002).
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Tabela 1: Principais vantagens, desvantagens e aplicações dos métodos de
microencapsulação.
Método

Principais
vantagens

Principais
desvantagens

Principais
aplicações
Indústria de
alimentos,
vitaminas,
enzimas,
proteínas e
medicamentos

Coacervação
simples ou
complexa

Técnica versátil,
além de maior
controle do
tamanho das
partículas

Aglomeração
das partículas,
utilização de
aldeído no
processo

Evaporação
emulsãosolvente

Simplicidade do
método, baixo
custo

Produção em
escala
laboratorial
Microcápsulas
com variação de
tamanho e
forma, elevado
custo

Indústria de
fármacos

(LI; ROUAUD;
PONCELET,
2008)

Utilizada na
indústria de
alimentos,
encapsulação
de probióticos

(KENT;
DOHERTY, 2014)

Referências
(JAMEKHORSHID;
SADRAMELI;
FARID, 2014)

Emulsãosolidificação

Pode ser utilizada
em escala
industrial

Spray drying

Baixo custo,
Equipamento e
técnica acessível,
produção em
escala industrial,
solubilização
instantânea e
estabilidade
elevada das
cápsulas

Microcápsulas
não uniformes,
perda de
materiais
sensíveis ao
calor, como
aroma e outros
compostos
voláteis.

Amplamente
utilizada na
indústria de
alimentos,
encapsulação
de probióticos,
indústria
farmacêutica e
química.

(MARTÌN et al.,
2015) (SILVA et
al., 2014) (KENT;
DOHERTY, 2014)

Spray chilling

Envolve
temperaturas
baixas,
econômico, pode
utilizar lipídios
como material de
parede

Baixa
capacidade de
encapsulação e
expulsão do
material do
núcleo durante
o
armazenamento

Indústria de
alimentos,
vitaminas,
enzimas,
probióticos e
medicamentos

(PEDROSO et al.,
2012)

Método mais
trabalhoso
necessita de
avanços
tecnológicos
para produção
em escala
industrial

Amplamente
utilizada na
indústria de
alimentos e
encapsulação
de probióticos

(FAVAROTRINDADE et al.,
2011) (KENT;
DOHERTY, 2014)

Alta
permeabilidade

Indústria
farmacêutica

(JAMEKHORSHID;
SADRAMELI;
FARID, 2014)

Extrusão

Gelificação
iônica

Baixo custo,
simplicidade do
método, não
envolve altas
temperaturas,
pode ser utilizado
em sistema
aeróbico e
anaeróbico
Uso de baixa
temperatura e
baixo custo

Fonte: VANISKI et al., 2019
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Os agentes encapsulantes são basicamente substâncias que formam uma película ao redor do
ingrediente funcional conferindo-lhe as características físico-químicas desejadas melhorando assim
o seu desempenho dentro do que foi proposto, uma vez que sua composição é quem irá determinar
a propriedade funcional da microcápsula (PEGG & SHAHIDI, 2007). As características do agente
encapsulante é um fator muito importante que influenciará na eficácia do ingrediente funcional de
muitos produtos industrializados. Uma grande variedade de agentes encapsulantes foi desenvolvida
incluindo soluções simples, coloides de associação, emulsões, matrizes de biopolímeros, e assim por
diante. Cada tipo de agente encapsulante tem suas próprias vantagens e desvantagens específicas
para a encapsulação, a proteção, e a entrega de ingredientes funcionais, assim como o custo, o status
regulador, a facilidade de utilização, a biodegradabilidade, e a biocompatibilidade (WEISS et al.
2006). O agente encapsulante é também classificado como matriz alimentícia, material de parede ou
material de revestimento. Existem vários tipos de agentes encapsulantes. O que realmente irá definir
o tipo de matriz utilizada, bem como o processo de microencapsulação utilizado será a aplicação do
produto final (FARIAS et al. 2004). O agente encapsulante ideal deve manter as propriedades
desejadas em concentrações elevadas; fáceis de trabalhar; capacidade de dispersar ou emulsionar o
material ativo e assim estabilizar a emulsão produzida; ausência de reatividade com o material
encapsulado durante o processamento e por períodos de armazenamento prolongado; capacidade
para selar e prender o material ativo dentro de sua estrutura durante o processamento e o
armazenamento; liberação completa do solvente ou de outros materiais, que são usados durante o
processo de capsulagem; capacidade de oferecer proteção máxima, ao material ativo, frente ás
circunstâncias ambientais como oxigênio, calor, luz, e umidade; Solúvel nos solventes aceitáveis pela
indústria alimentar como água e álcool etílico; Capacidade de promover liberação controlada no
tempo, local e condições desejadas e baixo custo (PEGG & SHAHIDI, 2007; Desai & Park, 2005).
Substâncias como carboidratos, gomas, lipídios celulose e proteínas são exemplos de substâncias
utilizadas como materiais de revestimento com grande aplicabilidade na encapsulação de alimentos.
Os carboidratos de maneira geral apresentam grande habilidade em absorver e fixar voláteis do
ambiente ou retê-los de maneira tênue durante o processo de secagem. Sustâncias como o amido, a
maltodextrina, a ciclodextrina e o amido modificado estão entre os carboidratos mais utilizados na
indústria alimentícia (MATIOLI & RODRIGUES-AMAYA, 2002; BARBOSA & MERCADANE, 2008;
FARIAS et al. 2004).
A ciclodextrina vem sendo testada como um agente antiescurecimento em alimentos que
sofrem escurecimento enzimático, uma vez que o sulfito, substância comumente utilizada para esse
propósito, possui restrições de uso devido a efeitos adverso causados em seres humanos. As reações
de escurecimento enzimático estão entre as mais importantes sofridas no alimento provocando
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grandes alterações e comprometendo seu valor nutricional (CARNEIRO et al. 2006). A goma arábica
também tem grande aplicabilidade na encapsulação de alimentos, geralmente usada para a
encapsulação do sabor através da secagem por pulverizador. Dissolve-se prontamente na água
quente ou fria, é um emulsivo natural proeminente, ligeiramente viscosa, estável em meios ácidos, e
atende aos critérios usados para encapsulação de compostos relacionados ao sabor. Uma
propriedade interessante e original da goma arábica é sua baixa viscosidade em soluções aquosas.
Embora as soluções que contenham goma até 50% possam ser utilizadas no processo de
encapsulação, a viscosidade da solução se torna de difícil preparação em concentrações maiores de
que 35%, enquanto as outras gomas apresentam alta viscosidade em concentrações muito baixas
como 1%. Seria impossível atomizar eficazmente emulsão muito viscosa, por esse motivo que a goma
arábica se torna tão utilizada nos processos de microencapsulação (PEGG & SHAHIDI, 2007). Ascheri
et al. (2003) utilizaram a maltodextrina e a goma arábica na microencapsulação de óleo essencial de
laranja com o objetivo de comparar o desempenho dos agentes encapsulantes em formar
microcápsula uniformes e com maior retenção de material ativo. Em uma das amostras a goma
arábica demonstrou que quanto menor a sua concentração menor a tendência em formação de
dobras na superfície da cápsula e maior a eficácia na microencapsulação do óleo essencial. Barbosa
& Mercadante (2008) avaliou a estabilidade das microcápsulas de bixina em diferentes agentes
encapsulantes. A bixina é um caroteníode susceptível a altas temperaturas, luminosidade, oxigênio e
baixo pH, diminuindo sua estabilidade e limitando seu emprego em alguns produtos alimentícios.
Com a finalidade de minimizar a degradação dessa substância utilizou-se goma arábica e
maltodextrina como agente encapsulante e observou-se sua estabilidade frente a um sistema modelo
aquosa e em gel. Os resultados desse experimento mostraram que o tipo de agente encapsulante
influenciou a estabilidade das microcápsulas de bixina que se demonstraram mais estáveis em
sistema modelo gel. Alguns materiais utilizados como agentes encapsulantes e os prováveis
mecanismos de liberação das microcápsulas estão listados na Tabela 2:
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Tabela 2: Agente encapsulante e seus prováveis mecanismos de ação.
Agentes encapsulantes
hidrossolúveis

Mecanismo de liberação
Mecânico

Alginato
Carragena
Caseinato
Celulose modificada
Quitosana
Gelatina
Goma xantana
Goma arábica
Látex
Polietileno-glicol

Térmico













Fonte: Adaptado de FAVARO-TRINDADE et al., 2008

Dissolução










| METODOLOGIA |
Para o estudo do encapsulamento, geralmente, as cápsulas são classificadas em três categorias,
conforme o tamanho: macro- (>5.000 µm), micro- (0,2 – 5.000 µm) e nano- (<0,2 µm) (ECTHEPARE
et al.; 2015). Neste presente relatório, os métodos escolhidos serão o microencapsulamento por
extrusão e o spray drying.
A microencapsulação é uma técnica de grande aceitação na área de alimentos, cuja utilização
visa aumentar a efetividade de muitos compostos, por promover uma barreira física entre o
componente do núcleo e os outros componentes do produto (ESTEVINHO et al., 2013; ZHANG et al.,
2015). Entre suas vantagens incluem estabilizar o material encapsulado, controlar reações
oxidativas, liberar o material ativo de forma controlada, mascarar sabores, cores ou odores
indesejáveis, reduzir a toxicidade do material ativo, prolongar a vida útil e proteger compostos de
valor nutricional (FAVARO-TRINDADE et al., 2008; MENEZES et al., 2013). A micropartícula
produzida é classificada em relação ao tamanho e morfologia, de acordo com o encapsulante e o
método de microencapsulação empregado (BAKRY et al., 2015; ESTEVINHO et al., 2013).
Técnicas físicas como spray drying, spray cooling, spray chilling; recobrimento em leito
fluidizado, extrusão, extrusão centrífuga, liofilização coacervação podem ser aplicadas no preparo
das microcápsulas (PEGG & SHAHIDI, 2007), na Tabela 3 é possível ver as características para a
utilização das principais técnicas. Porém a extrusão e o spray drying vêm se destacando como umas
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das técnicas mais empregadas no processo de encapsulação (MATIOLI & RODRIGUEZ-AMAYA,
2002).
Tabela 3: Métodos de encapsulação.
Métodos de encapsulção

Materiais encapsuláveis

Faixa de tamanho (µm)

Extrusão estacionária
Bocal submerso
Extrusão centrífuga
Bocal vibrante
Spray drying
Disco rotativo
Pan coating
Suspensão por ar
Spray chilling e spray cooling
Leito fluidizado
Có-cristalização
Liofilização

Líquido/sólido/gás
Líquido/sólido/gás
Líquido/sólido/gás
Líquido/sólido/gás
Líquido/sólido
Líquido/sólido
Sólido
Sólido
Líquido/sólido
Sólido
Sólido/ Líquido
Líquido

1.000-6.000
700-6.000
125-3.000
500-2.000
5-150
5-1.000
>500
50-10.000
20-200
>100
-

Fonte: Adaptado de FAVARO-TRINDADE et al., 2008

A microencapsulação apresenta como uma das suas principais vantagens o mecanismo de
liberação controlada. Através deste mecanismo o agente ativo pode ser liberado em momento e local
apropriado, sendo considerada, uma propriedade extremamente importante nos processos de
encapsulação (SILVA et al., 2014). Na indústria de alimentos, a microencapsulação e a liberação
controlada são aplicadas com o objetivo de assegurar a manutenção das características nutritivas e
sensoriais dos alimentos e prolongar seu período de armazenamento (DIMA et al., 2016). A partir
das micropartículas uma série de mecanismos de liberação tem sido proposta, com destaque aos
mecanismos de dissolução, fratura, biodegradação e difusão (SHAHIDI; HAN, 1993). Estes
mecanismos geralmente dependem da geometria da partícula e do tipo de material de parede
utilizado, e podem ser influenciados pelo solvente, difusão, degradação, fratura da partícula e pela
ação de temperatura, pH e solubilidade do meio (WHORTON, 1995).
Encapsulamento por Extrusão
O encapsulamento por extrusão é um método simples, barato e de condições que não agridem
o material a ser encapsulado. Esta técnica baseia-se na incorporação do material a encapsular numa
solução de material encapsulante; assim, homogeneíza-se essa amostra e depois, essa mistura sofre
extrusão gota a gota, através de uma pipeta de calibre reduzido ou de uma seringa, para uma solução,
geralmente cloreto de cálcio (CaCl2) (ECTHEPARE et al.; 2015), conforme Figura 3.
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Figura 3: Esquema do método de extrusão
Fonte: ANJANI et al., 2007

As micropartículas produzidas por este método, que não utiliza solventes orgânicos, a torna
crescente e promissora, principalmente para o encapsulamento de fármacos, células vivas
imobilizadas e para inclusão de compostos de interesse em alimentos. A formação do tamanho das
cápsulas depende da viscosidade da mistura, do diâmetro do orifício de gotejamento e da distância
entre a sua saída e a solução de endurecimento, podendo variar de 0,5-3 mm (Heidebach et al., 2009).
Dessa forma, partículas de diâmetro reduzido foram obtidas através de variantes do método de
extrusão. Por exemplo, microencapsulamento do probiótico Lactobacillus acidophilus, onde
partículas de alginato, em torno de 55 µm, foram formadas, conforme a Figura 4 (ETCHEPARE et al.,
2015).

Figura 4: Microcápsula probiótica de alginato obtida utilizando um aerógrafo acoplado a um compressor de
ar, onde o número 1 demonstra o interior da partícula de alginato, e o número 2 evidencia o microrganismo
Fonte: ETCHEPARE, 2015
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O material encapsulado é totalmente coberto e protegido pelo material encapsulante, e o
material residual (CaCl2 geralmente) deve ser removido, pois a presença de material residual nas
cápsulas pode conferir ao alimento propriedades sensoriais indesejáveis (GIBBS et al., 1999; DESAI
e PARK, 2005).
Encapsulamento por Spry Drying
A secagem por atomização ou spray drying é o processo de microencapsulamento mais
utilizado na indústria alimentícia, principalmente na produção de aditivos alimentares e flavours
secos e estáveis (DESAI e PARK, 2005). O processo é flexível, permitindo variações na matriz de
encapsulamento, e produz partículas de boa qualidade, com boa retenção de voláteis e boa
estabilidade do produto final. Ademais, é um método de operação simples, possui boa
disponibilidade de equipamentos e permite produção em larga escala (TEIXEIRA et al., 2004, DESAI
e PARK, 2005; MORTENSON e REINECCIUS, 2008). Na secagem em spray-dryer ocorrem
basicamente 3 etapas, conforme a Figura 5: (1) atomização, (2) desidratação e (3) recolhimento do
pó. Nesta técnica, aqui ilustrada, o líquido (solução, emulsão ou dispersão) é atomizado e pulverizado
por um bico atomizador em um meio quente e seco (1). Ao entrar em contato com o ar quente
circulando na câmara de secagem, a água das gotas é evaporada (2) e então pequenas partículas
sólidas, com características específicas, são formadas e recolhidas (3) (FERNANDES et al., 2012;
AMERI e MAA, 2006).

Figura 5: Modelo de spray-dryer em escala de bancada
Fonte: AMERI e MAA, 2006
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Figura 6: Etapas do processo de microencapsulação por spray drying
Fonte: GARCIA, 2013

As etapas do processo de encapsulamento por spray drying são apresentadas na Figura 6. A
primeira etapa é constituída pela hidratação do material de parede, seguida da dispersão do núcleo
(ou material de recheio) na solução. Caso o material de recheio seja oleoso, é desejável que uma
emulsão fina e estável do material ativo na solução contendo o material de parede seja formada. A
emulsão formada é então atomizada em uma câmara contendo ar quente e a evaporação do solvente,
normalmente água, resulta na formação de micropartículas (GHARSALLAOUI et al., 2007). No caso
se emulsões preparadas em homogeneizador de alta pressão, a pressão de homogeneização deve ser
suficiente para reduzir o tamanho das partículas, mas não deve ser tão grande de forma a favorecer
a recoalescência e/ou alterar a estrutura dos materiais, como por exemplo, as proteínas. Por este
motivo o estudo de diferentes pressões de homogeneização é interessante, já que nem sempre a
maior pressão produzirá emulsões com características desejadas (HUYNTH et al., 2008).
O principal resultado do microencapsulamento obtido por spray drying é o alto nível de
retenção do material encapsulado durante o processamento e o armazenamento (RÉ, 1998).
Portanto, a retenção de voláteis está relacionada também a fatores como natureza e condições de
processo da microencapsulamento, propriedades do material de parede e do composto volátil como
peso molecular, funcionalidade química, polaridade e volatilidade relativa (MADENE et al., 2006;
REINECCIUS, 2004). Conforme Liu et al. (2001), um fator importante na retenção de voláteis é a
estabilidade da emulsão formada antes da secagem.
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| DISCUSSÃO |
Nos métodos mais tradicionais, vários elementos eram parcialmente perdidos. Além da perda
de alguns nutrientes importantes, a cor, o sabor e o odor originais sofriam modificação. A partir dos
trabalhos analisado, verifica-se que havia uma grande necessidade de se implementar métodos que
pudessem deixar esses componentes nutricionais mais bioacessíveis, preservando as características
originais de cor, sabor e odor do alimento. Foi possível verificar também, que o método de
microencapsulação possui várias aplicações, tanto na indústria de alimentos, como em indústrias
farmacêuticas, de cosméticos, têxteis, de agrotóxicos, de tintas, entre outras. Esse método de
microencapsulação de nutrientes e outras substâncias possui ampla aplicabilidade, caracterizandose como um método eficaz e de extrema relevância na preservação de vários componentes
nutricionais, microrganismos, enzimas, corantes, etc., protegendo o solo, o alimento, o fármaco e
afins contra os métodos mais agressivos de processamento.
As Figuras 7 e 8 apresentam os resultados obtidos experimentalmente, na literatura dos
principais dois métodos revisados. A extrusão e o spray drying são consideradas as melhores técnicas
para microencapsulamento de nutrientes.

Figura 7: Gotejamento da solução experimental no cloreto de cálcio, para obtenção das esferas do produto
encapsulado
Fonte: BISPO, 2015
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Figura 8: Cápsulas formadas após o gotejamento
Fonte: BISPO, 2015

| CONCLUSÃO |
Esse trabalho permite concluir através dos resultados de estudos já consolidados, que os
principais métodos utilizados para o microencapsulamento são a extrusão e o spray drying. Esses
resultados darão subsídios para a seleção e posterior realização do encapsulamento do Fósforo
recuperado de efluente do processo de parboilização de arroz que integra o Projeto Resgate e
Encapsulamento de Fósforo do Arroz Parboilizado (Projeto financiado pelo CNPq), tendo como
finalidade a recuperação de nutrientes para fins agrícolas.
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| RESUMO |
Pela sua contribuição para a sustentabilidade nos diferentes setores produtivos e em especial a
indústria, a simbiose industrial assume um papel definitivo com uma ferramenta de gestão
estratégica para os negócios em um cenário cada vez mais competitivo. O objetivo deste estudo é
identificar barreiras e oportunidades para uma rede simbiótica com foco na gestão de resíduos
sólidos entre indústrias metalmecânicas associadas ao sindicato das indústrias e um fornecedor
ambiental de transporte, também chamado de prestador de serviço ambiental. As metodologias
qualitativas e quantitativas empregadas para atender este objetivo fazem uso da abordagem mixmethod, que foi dividida em:(i) revisão sistemática da literatura sobre simbiose industrial; e, (ii)
aplicação do estudo de caso com entrevistas estruturadas (survey) em 30 indústrias metalmecânicas.
Os resultados da bibliometria identificam que as publicações na área de estudo na sua grande
maioria são de periódicos com alto impacto, em especial os periódicos com mais número de estudos
são o Journal of Cleaner Production e Resources, Conservation & Recycling, com destaque para o estudo
de Van Berkel com 159 citações, podendo ser considerado seminal. Os continentes asiático e europeu
concentram o maior número de publicações, com a liderança da China e Japão que possuem alta
representatividade de parques industriais fomentados pela simbiose industrial. A principal
contribuição do artigo encontradas no arranjo das 30 indústrias associadas é que os achados
relativos às barreiras e oportunidades corroboram com os estudos realizados, principalmente no
que tange à pouca adesão dos médios e grandes geradores pela falta de confiança, mesmo
considerando as vantagens proporcionadas pela simbiose industrial. Estas vantagens envolvem
desde otimização de recursos, aumento do conhecimento sobre simbiose industrial, redução de
falhas no gerenciamento de resíduos de micro e pequenas empresas geradores de resíduos, redução
de deficiências técnicas e operacionais de produção. Por fim, como futuras pesquisas para aspectos
sociais, que devem ser melhor avaliados e estudados para poder mensurar a sua influência no
sucesso ou fracasso da implementação de uma rede simbiótica neste setor.
Palavras-chave: simbiose industrial; resíduos sólidos; economia circular.
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| INTRODUÇÃO |

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (BRASIL, 2010), as indústrias devem
estabelecer seus planos de gerenciamento de resíduos estabelecendo metas de redução, reutilização,
coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos
encaminhados para disposição final ambientalmente adequada. Porém, o mercado em seu
dinamismo vem demostrando que estas medidas podem não ser suficientes para garantir a
competitividade necessária para promover as empresas e os seus negócios. Desta forma, para
preencher esta lacuna, as indústrias e outros setores das atividades econômicas estão cada vez mais
desenvolvendo sistemas de gestão sustentáveis que empregam ferramentas tais como a simbiose
industrial, que de forma integrada, buscam a melhoria contínua de um círculo virtuoso não linear de
produção alinhado com os princípios de uma economia circular (FRACCASCIA; GIANNOCCARO,
2020).
A adoção destes sistemas produtivos não lineares pressupõe uma forma de trabalho alinhada
com o pensamento sistêmico, no qual o usual gerenciamento de resíduos, que conta com o
relacionamento limitado pautado na responsabilidade compartilhada entre gerador e prestador de
serviço ambiental, é transformado com a ampliação de uma rede de colaboração, ou também
chamado de rede simbiótica (KLEINKAUF, 2010). Um exemplo típico desta rede é o desenvolvimento
da simbiose industrial (BAIN et al., 2010), que utiliza práticas colaborativas de gerenciamento de
resíduos, oferecendo uma estrutura em que as empresas possam atuar na busca de uma vantagem
competitiva pela cooperação de recursos, uso de resíduos/coprodutos como substituto de matériasprimas e conhecimentos, entendendo os benefícios e custos associados a soluções cooperativadas,
contribuindo para o desenvolvimento mais sustentável das indústrias (COSTA; MASSARD;
AGARWAL, 2010). Logo, a simbiose pode ser mais favorecida por processos interativos e combinados
por iniciativas governamentais e privadas de associativismo, em um cenário influenciado por fatores
sociais, tecnológicos, políticos, econômicos e ambientais (COSTA; FERRÃO, 2010).
A simbiose industrial envolve uma série de dados, tais como entradas e saídas de matériasprimas, insumos e resíduos e outros, que serão utilizados para entendimento do potencial
aproveitamento de materiais e energia entre as indústrias. Para tanto, faz-se necessário o
estabelecimento de modelos e softwares que possam gerenciar todos os dados necessários para
viabilizar as interações entre os parceiros e outras partes interessadas, além de, identificar
oportunidades de troca que contribuam para a sustentabilidade. O desenvolvimento de aplicativos
para apoiar o processo simbiótico vêm sendo ampliados com alguns desafios relacionados com o
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conhecimento informal e implícito de dados. Estes podem afetar a confiabilidade e posterior tomada
de decisão e benefícios decorrentes do conhecimento dos dados de entrada e saída dos processos
produtivos para identificar oportunidades de simbiose industrial que proporcionam a possibilidade
do estabelecimento de resultados comparativos de desempenho entre os parceiros, adesão de
diferentes atores e a recursos financeiros (AID et al., 2015; CAO et al., 2020; VAN CAPELLEVEEN et
al., 2018).
Mesmo com todos os recursos tecnológicos, alguns estudos ressaltam os aspectos sociais como
uma das principais barreiras para a simbiose industrial pela falta de confiança e engajamento,
condição básica para relações simbióticas que acabam impedindo o uso de recursos comuns,
fornecimentos de informações fundamentais, estabelecimento de rede de logística, soluções
tecnológicas e outros dados essenciais para esta prática de colaboração nos negócios (AFSHARI et
al., 2020). Por outro lado, os exemplos de simbiose industrial que contemplaram os aspectos sociais
de forma positiva demonstram seus benefícios como aumento de renda e empregos (CEGLIA; DE
ABREU; FILHO, 2017).
Outras barreiras encontradas em estudos de aplicação da simbiose industrial estão
relacionadas com a falta de informações quantitativas sobre mercados informais, falta de
informações sobre uso alternativo e incentivos para reutilização dos resíduos, e cultura de
individualismo (BAIN et al., 2010; COSTA; FERRÃO, 2010; COSTA; MASSARD; AGARWAL, 2010).
Algumas oportunidades são recorrentes com a implementação de programas de simbiose
industrial, das quais se destacam a regulamentação flexível de gerenciamento de resíduos, apoio às
atividades de ecoeficiência comercial, ampliação das tecnologias de reciclagem, melhoria de
produtividade, novos mercados, novos modelos de negócios, parcerias de longo prazo, joint ventures
e plataformas de cluster inovadoras, redução de custos e poluição, e aumento do cumprimento dos
requisitos legais (ACKROYD et al., 2006; AID et al., 2017; BERKEL et al., 2009; COSTA; MASSARD;
AGARWAL, 2010).
Com base nos estudos que relatam oportunidades e barreiras para a implementação da
simbiose industrial, o presente estudo tem como principal contribuição determinar as mesmas
condições, mas relacionadas especificamente para empresas que não fazem parte de um parque
industrial, ecoparque ou ecocidade (HASHIMOTO et al., 2010; HE et al., 2020), que é mais comumente
empregado com a rede simbiótica, e sim para empresas que são associadas a um sindicato das
indústrias de um mesmo setor produtivo. Dessa forma, será possível avaliar se os mecanismos da
simbiose se repetem quando da aplicação em indústrias que estão posicionadas em diferentes
localidades, do mesmo setor industrial, pertencentes ao mesmo sindicato, com diferenças e
similaridades de prestadores de serviços ambientais. Para atingir o escopo, o objetivo deste estudo
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é identificar barreiras e oportunidades para a simbiose com foco na gestão de resíduos sólidos entre
empresas metalmecânicas associadas ao sindicato das indústrias e um fornecedor ambiental de
transporte.

| MATERIAIS E MÉTODOS |
A sequência metodológica deste estudo fez uso da abordagem mix-method (VENKATESH,
2013), na qual utilizou metodologias qualitativas e quantitativas. Essa seção é dividida em duas
subseções, (i) revisão sistemática da literatura sobre simbiose industrial; e, (ii) aplicação do estudo
de caso com entrevistas estruturadas (survey) em indústrias metalmecânicas.
Revisão Sistemática da Literatura
Uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é uma ferramenta utilizada para a gestão de
conhecimento disponível na literatura acadêmica e professional para avaliar o estado da arte. Para
isso, utilizou-se os passos propostos por TRANFIELD et al. (2003). Este autor delimita princípios
específicos para aplicar uma RSL que guie pesquisadores no campo, classificando e interpretando os
principais achados. RSL são consideradas transparentes e proveem guias que auxiliam na
identificação de contribuições importantes em áreas específicas de pesquisas (DENYER; TRANFIELD,
2009). Para desenvolver esse estudo, o método da RSL foi estruturado em três estágios: i) coletar
estudos em determinado tema (resultados da pesquisa), ii) análise bibliométrica e iii) análise de
conteúdo (DENYER; TRANFIELD, 2009).
O primeiro estágio avaliou a quantidade de artigos relacionados à área de aplicação a partir do
método de SOOSAY e HYLAND (2015). O segundo estágio, análise bibliométrica, seguiu os cinco
passos do Methodi Ordinatio proposto por PAGANI et al. (2015), em que se analisou os journal que
publicaram artigos nos tópicos de pesquisa, sua representação por ano, fator de impacto, citações e
país dos autores. Na análise de conteúdo (terceira fase), seguiu-se os passos de BAUER E GASKELL
(2000) e SAUNDERS et al. (2009). Essas discussões são apresentadas na terceira seção do artigo, na
qual foram citados barreiras, oportunidades e futuras pesquisas para implementação da simbiose
industrial.
A pesquisa utilizou um único string de pesquisa, sendo ele: “industrial waste” AND symbiosis
NOT Municipal. Usou-se uma amostra temporal de 15 anos (2006-2020), os documentos foram
identificados nas bases de dados Web of Science (20), Science Direct (222), Scopus (95) e Wiley
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Online (28). Os documentos identificados demonstraram um número representativo de artigos em
journals de diferentes áreas de pesquisa e com alto fator de impacto. Inicialmente, foram encontrados
365 documentos, sendo explicados os critérios de exclusão utilizando o PRISMA - Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (MOHER et al., 2009) conforme apresentado na
Figura 1. Os autores do artigo fizeram download dos documentos em formato BibTex e, com o uso
do gerenciador de referências Mendeley© foram realizadas as exclusões por duplicatas, capítulos de
livro, livro, artigos de congresso, além de, exclusões após a leitura de título, resumo e palavras-chave
dos artigos da amostra, na fase de triagem.

Inclusão

Elegibilidade

Triagem

Documentos selecionados
pelas bases SLR
(n = 365)

Documentos após remoção
das duplicatas
(n = 327)

Documentos excluídos
(n = 39)

Documentos selecionados
(n = 88)

Documentos excluídos de livros,
congressos e outros similares
(n = 238)

Texto completo elegíveis
(n = 70)

Documentos excluídos com
leitura de palavra-chave, título e
resumo
(n = 18)

Estudos incluídos na síntese
qualitativa
(n = 33)

Documentos excluídos com
leitura do texto completo
(n = 37)

Figura 1: PRISMA com critérios de exclusão
Fonte: Adaptado de MOHER (2009)

Na Figura 1, na fase de elegibilidade, houve a exclusão dos documentos triados (88) a partir da
leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, e os artigos completos elegíveis (70) foram lidos, e
assim, alguns documentos ainda foram excluídos por não estarem totalmente no escopo da pesquisa.
Por fim, a amostra de artigos utilizadas nessa pesquisa foi de 33 documentos na fase de Inclusão. Na
sequência, foram levantadas as informações bibliométricas dos artigos, e informações quanto a
barreiras, oportunidades e futuras pesquisas relacionadas à simbiose industrial.
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Design da Survey e coleta de dados
A metodologia de survey consistiu em realizar um levantamento da geração de resíduos de
indústrias metalmecânicas em relação a um prestador de serviços ambientais (PSA) de transporte,
segundo os seguintes critérios: localização das indústrias geradoras (localizadas em Sapucaia do Sul,
São Leopoldo e Esteio – Rio Grande do Sul, Brasil) próxima do prestador de serviços ambientais
(localizado em Sapucaia do Sul) em até 12 km para mitigar os efeitos da geração de CO2 pelo
transporte; b)

empresas geradoras associadas ao Sindicato das Indústrias Metalmecânicas e

Eletroeletrônicas como um fator de competitividade e credibilidade da pesquisa; c) empresas de
micro, pequeno, médio e grande porte para demonstrar a amplitude dos dados coletados. Com bases
nestes critérios a amostra foi inicialmente constituída por 101 indústrias.
Como instrumento de coleta de dados foi aplicado questionário denominado de diagnóstico
ambiental (Figura 2) elaborado por especialistas com experiência e formação na área ambiental,
compreendendo 5 profissionais (1 engenheira ambiental, 1 engenheira química, 1 engenheiro
metalúrgico e 2 gestores ambientais) com experiência diversificada acadêmica e do mercado de
prestadores de serviços ambientais (PSAs). O questionário com o diagnóstico ambiental, que abrange
levantamento com identificação e quantificação de resíduos, assim como a forma de
acondicionamento, e os locais de destinação, foi enviado por e-mail para todos os respondentes
responsáveis pela parte técnica da área ambiental das empresas selecionadas. Porém, do total de 101
empresas, 7 destas foram excluídas pois uma destas mudou-se de município e outras seis empresas
possuíam as razões sociais duplicadas. Dessa forma, a amostra inicial totalizou 94 indústrias.
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Figura 2: Diagnóstico ambiental
Fonte: Autores (2020)

Destas 94 empresas contatadas para responder o questionário, 64 empresas não expressaram
vontade de participar da pesquisa. Conforme interesse demonstrado pelos responsáveis das
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empresas e conveniência do prestador de serviços ambientais foram selecionadas as 30 empresas
que responderam o questionário e mais 12 empresas que não responderam o questionário por falta
de tempo para realização de visita para aplicação do diagnóstico presencial pelos pesquisadores.
Estas visitas tiveram como objetivo validar as informações preenchidas no Diagnóstico Ambiental.
No caso das 12 empresas que não haviam respondido o documento, o mesmo foi preenchido durante
a visita. A Figura 3 apresenta de forma esquemática o fluxo de informações da coleta de dados e
respectivas amostras.
Além disso, foi estabelecida a distância entre as empresas geradoras de resíduos participantes
da pesquisa e o prestador de serviços ambientais, buscando avaliar a logística mais adequada para
coletar resíduos do maior número possível de empresas em uma mesma rota de transporte.

Amostra inicial
(n= 101)

Empresas Elegíveis
(n = 94)

Empresas Excluídas
(n = 7)

Empresas responderam
questionário
(n = 30)

Empresas não responderam
(n = 64)

Empresas selecionadas visita
(n = 42)

Empresas visitadas
(n = 17)

Empresas não aceitaram a
visita
(n = 25)

Figura 3 – Fluxograma das etapas de coleta de dados
Fonte: Autores (2020)
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| RESULTADO E DISCUSSÃO |

A seção de Resultados e Discussão será separada em seções, similar ao ocorrido na seção de
Materiais e Métodos. Essa seção trará as seguintes subseções: (i) análise bibliométrica; (ii) barreiras
e oportunidades de implementação da simbiose industrial; (iii) aplicação da survey em indústrias
metalmecânicas.
Análise Bibliométrica
Com a análise dos artigos na sua íntegra foi possível determinar em relação ao tema proposto
de simbiose industrial a representação por ano, fator de impacto, citações e país dos autores. A
Tabela 1 mostra que o Journal of Cleaner Production, seguido de Resources, Conservation & Recycling
são os periódicos com maior número de autores com estudos na área de simbiose industrial, com
destaque para a publicação de Van Berkel et al. (2009) com 159 citações, podendo ser considerado
seminal. Além disso, é possível verificar que as publicações na sua grande maioria são de periódicos
com alto fator de impacto - JCR.
Tabela 1 – Publicações sobre simbiose industrial.
Periódico
Applied Energy
Resources, Conservation &
Recycling

Journal of Cleaner Production

Energy Policy
Journal of Environmental
Management
Journal of Industrial Ecology
Environmental Modelling &
Software
Environmental Nanotechnology,
Monitoring and Management

JCR
Autores (Ano) - [Citações]
8,426 Kastner et al. (2015) - [47]
Ackroyd et al. (2006) - [3]; Bain et al. (2010) - [70];
Hashimoto et al. (2010) - [99]; Jensen et al. (2011) - [92]; Aid
7,044
et al. (2017) - [20]; Afshari et al. (2020) - [0]
Fraccascia & Giannoccaro (2020) - [0]
Costa et al. (2010) - [126]; Costa & Ferrão (2010) - [83];
Zamorano et al. (2011) - [11]; Aid et al. (2015) - [13];
Murakami et al. (2015) - [36]; Kuznetsova et al. (2016) - [19]
Notarnicola et al. (2016) - [14]; Park et al. (2016) - [36]; Pan
6,395 et al. (2016) - [26]; Mauthoor (2017) - [7]; Herczeg et al.
(2018) - [43]; Song et al. (2018) - [21]
Wang et al. (2018) - [4]; Zang et al. (2018) - [8]; Tao et al.
(2019) - [9]; Cao et al. (2020) - [1]; He et al. (2020) - [0];
Neves et al. (2020) - [3]
4,880 Liu et al. (2017) - [23]
4,865 Van Berkel et al. (2009) - [159]; Ceglia et al. (2017) - [13]
4,826

Maillé & Frayret (2016) - [4]; Tsiliyannis et al. (2018) - [4];
Park et al. (2019) - [9]

4,552 Van Capelleveen et al. (2018) - [6]
-

Koolivand et al. (2017) - [12]
Fonte: Autores (2020)
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Como mostra a Tabela 2, o tema da simbiose industrial vem sendo continuamente estudado ao
longo do tempo nos últimos 15 anos, com publicações muito recentes. Esta amostra de artigos sobre
simbiose industrial focada no tema proposto está alinhada com pesquisas abrangentes sobre o
assunto que concordam com estas descobertas (NEVES et al., 2020).

Tabela 2 – Número de publicações de simbiose industrial por ano
Fonte: Autores (2020)

Nota-se ainda com a partir da Tabela 2, que os picos de publicação foram em 2010, 2016-2018,
e atualmente está crescendo em 2020. Estudos sobre simbiose industrial estão distribuídos em
diferentes continentes do mundo, mas como pode ser visto na Figura 4, os continentes asiático e
europeu concentram o maior número de publicações.
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Figura 4 – Número de citações por continentes
Fonte: Autores (2020)

Em especial, a China e Japão apresentam uma quantidade significativa de trabalhos muito
relacionados com a sua alta representatividade de parques industriais (CAO et al., 2020; HE et al.,
2020; PARK et al., 2019; SONG et al., 2018; WANG; WANG; SONG, 2018).
Barreiras e Oportunidades de Implementação da Simbiose industrial
A Tabela 3 foi organizada agrupando palavras-chaves relacionando os aspectos da
sustentabilidade com barreiras e oportunidades enumeradas nos estudos de implementação da
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simbiose industrial. Estudos apontam as dificuldades de mensurar benefícios sociais, bem como
barreiras e oportunidades focadas nas questões sociais pela subjetividade e complexibilidade deste
tipo de indicador (AFSHARI et al., 2020; NEVES et al., 2020).
Tabela 3 – Número de publicações de simbiose industrial por ano.
Sustentabilidade

Resultados

Barreiras

Ambiental

Oportunidades

Barreiras

Econômica

Oportunidades

Barreiras
Social

Oportunidades

Palavras-chaves - Autores
qualidade do material a ser reutilizado no processo de origem,
baixo uso de recicláveis, complexidade do uso de subprodutos,
falta de prestadores de serviços ambientais qualificados, falha no
gerenciamento de resíduos; falha na coleta seletiva - Costa et al.
(2010); He et al. (2020); Herczeg et al. (2018); Koolivand et al.
(2017); Kuznetsova et al. (2016); Song et al. (2018); Zamorano et
al. (2011)
redução da poluição, reciclagem de materiais, recuperação de
materiais, troca de utilidades, redução dos GEE, redução do CO2,
otimização de recursos, preservação da fauna e flora, redução
consumo de recursos; proteção do meio ambiente - Ackroyda et
al. 2006; Van Berkel et al. 2009; Kastner et al. (2015); Koolivand
et al. (2017); Kuznetsova et al. (2016); Liu et al. (2017); Jensen et
al. (2011); Mauthoor (2017); Neves et al. (2020) ; Tao et al.
(2019); Tsiliyannis et al. (2018); Zamorano et al. (2011); Zang et
al. (2018)
transparência entre oferta e demanda com custos para materiais,
insuficiência de rede de compradores e fornecedores, falta de
flexibilidade de contratos, incertezas operacionais, complexidade
da infraestrutura, falta de incentivos fiscais, falta de políticas
públicas, concessão de recursos para instituições de ensino,
pressão de requisitos legais - He et al. (2020); Herczeg et al.
(2018); Kuznetsova et al. (2016); Murakami et al. (2015); Tao et
al. (2019); Tsiliyannis et al. (2018); Wang et al. (2018)
novos mercados, novos modelos de negócios, parcerias de longo
prazo, joint ventures e plataformas de cluster inovadoras,
melhoria de produtividade, redução de custos, competitividade,
financiamento do governo, redução de custos com combustíveis
fosseis, respostas rápidas no mercado - Aid et al. 2017; Van Berkel
et al. 2009, Ceglia et al. 2017, He et al. (2020), Pan et al. (2016),
Park et al. (2019), Tsiliyannis et al. (2018), Wang et al. (2018)
confiança, colaboração, individualismo, subjetividade,
interdependência - Ackroyda et al. 2006; Afsharia et al. 2020; Aid
et al. 2015; Capelleveen et al. 2018; Ceglia et al. 2017; Costa &
Ferrão (2010); Kastner et al. (2015); Jensen et al. (2011);
Mauthoor (2017); Neves et al. (2020); Notarnicola et al. (2016);
Pan et al. (2016); Song et al. (2018); Wang et al. (2018); Zang et al.
(2018)
empregos, mutualismo, sinergia dos atores, autorganização,
aumento cultura confiança - Afsharia et al. 2020; Song et al.
(2018); Costa & Ferrão (2010); Herczeg et al. (2018); Jensen et al.
(2011); Aid et al. (2015)
Fonte: Autores (2020)
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Em relação a questão ambiental, os principais entraves estão relacionados na Tabela 3, dos
quais podem ser decorrentes de dificuldades técnicas (falta de tecnologia), recursos humanos
(despreparo para facilitadores, baixa motivação e conscientização ambiental). Por outro lado, muitas
são as vantagens obtidas em indústrias que optaram pela simbiose em suas operações como pode
ser visto em destaque na Tabela 3, pela otimização de recursos seja pelo compartilhamento de
utilidades subutilizadas (água, energia e vapor) ou reaproveitamento/reciclagem de subprodutos.
Em relação aos fatores financeiros, um dos principais motivadores da simbiose, destaca-se em vários
estudos a falta de políticas públicas, regulamentação sobre o tema e incentivos fiscais como
recorrentes (HASHIMOTO et al., 2010; LIU et al., 2017; MURAKAMI et al., 2015; TAO et al., 2019).
Aplicação da Survey em Indústrias Metalmecânicas
Como apresenta a Figura 5, das empresas que receberam o questionário, mas não tiveram
interesse em participar da pesquisa (64 empresas), 16% disseram não ter interesse no projeto, pois
estavam satisfeitas e tinham confiança na empresa que realizava o serviço de transporte e não
percebiam vantagem em fazer uma simbiose com parceria com outros geradores para destinação
dos resíduos. Enquanto que 43% dessa mesma amostra alegaram que possuíam uma baixa geração
de resíduos, insuficiente para a necessidade de transporte utilizando prestador de serviço. Por fim,
41% das empresas não participaram da pesquisa com o preenchimento do questionário por falta de
tempo para preenchimento dele. Estes resultados corroboram com os estudos de autores que
relatam barreiras para a simbiose relacionadas com o individualismo e falta de confiança nos
parceiros (CEGLIA; DE ABREU; FILHO, 2017; COSTA; FERRÃO, 2010; JENSEN et al., 2011;
NOTARNICOLA; TASSIELLI; RENZULLI, 2016; WANG; WANG; SONG, 2018).

16%
41%

Não quer trocar de
transportadora
Não gera resíduo que precise de
transportadora
Não tem tempo

43%
Figura 5 – Razões para não participar da simbiose industrial
Fonte: Autores (2020)
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Das 42 empresas selecionadas para a visita técnica, 60% (25 empresas) não aceitaram a visita
justificando sua decisão pela falta de tempo para receber os pesquisadores, ressaltando que os
responsáveis pela área ambiental estavam sobrecarregados. Desta forma, pode-se inferir que estas
empresas tenham um quadro reduzido de pessoal dedicado para a prática de gestão ambiental, em
especial voltada para a simbiose como uma possível barreira (PARK et al. 2016).
Como pode ser visto na Tabela 4, as empresas geradoras de resíduos estão localizadas até no
máximo 17 km do prestador de serviços tendo como objetivo estratégico melhorar a eficiência do
transporte de resíduos, como consequência reduzir as emissões de CO2 e consumo de combustível
fóssil. Jensen et al., (2011) ressaltam que a referência de distância média que favorece a simbiose
industrial é de até 32 km para otimização de recursos.

Tabela 4 – Distância entre geradores e prestador de serviço de transporte.
Munícipio
Esteio
Sapucaia do Sul

São Leopoldo

Porte

Distância (Empresa)

Pequeno

8,3 km (A)

Micro

4,1 km (F); 5,7 km (G)

Pequeno

7,6 km (B); 8,1 km (D); 7,7 km (E)

Grande

12,3 km (I); 10,4 km (J); 9,9 km (P); 4,6 km (R); 9,9 km (A1)

Médio

7,1 km (H); 15, 2km (K); 7,6 km (O); 6,9 km (B2); 10, 8 km (D4)

Pequeno

5,3 km (L); 9,4 km (Y)

Micro

7,1 km (M); 9,2 km (N); 7,0 km (Q); 16,9 km (S); 11,7 km (T); 7, 0 km
(Z); 12, 9km (C3)
Fonte: Autores (2020)

Com base no levantamento de informações do diagnóstico realizado pelo questionário e visita
técnica foi possível estabelecer as condições operacionais e perfil do gerenciamento de resíduos das
empresas participantes da pesquisa. As empresas de médio e grande porte já possuem bem definidos
os seus destinatários para resíduos e não percebem vantagem na simbiose industrial com pouca
adesão a este tipo de proposta (KASTNER; LAU; KRAFT, 2015), mesmo considerando que a mesma
possibilita otimização de recursos (ZHANG; DU; WANG, 2018). As micro empresas e as de pequeno
porte apresentam falta de conhecimento sobre simbiose industrial (MAUTHOOR, 2017), incertezas
operacionais (KUZNETSOVA; ZIO; FAREL, 2016), gerenciamento de resíduos com deficiências
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técnicas e operacionais de produção (KOOLIVAND et al., 2017; TSILIYANNIS, 2018; ZAMORANO et
al., 2011), tais como falta de espaço para armazenamento de resíduos e, subprodutos ou coprodutos
(HERCZEG; AKKERMAN; HAUSCHILD, 2018).

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
A implementação da simbiose industrial vem demonstrando ser vantajosa como direcionam
as pesquisas realizadas ao longo de 15 anos identificadas neste artigo, que são confirmadas pela
relação de oportunidades levantadas por estes autores que foram relacionadas com os aspectos de
sustentabilidade. Por outro lado, as barreiras encontradas na implementação da simbiose industrial
da

survey

corroboram

com

os

estudos

realizados,

principalmente

em

parques

industriais/ecocidades, que mesmo com condições mais favoráveis para simbiose industrial
apresentam características semelhantes, das quais destacam-se pouca adesão, falta de
conhecimento, incertezas operacionais e falhas no gerenciamento de resíduos. Esta foi a principal
contribuição do artigo que mostra que as barreiras e oportunidades para implementação da simbiose
em situações ditas mais favoráveis são muito semelhantes a aquelas encontradas no arranjo das
indústrias associadas ao sindicato, no estudo de caso. E ainda, como futuras pesquisas, que os
aspectos sociais, devem ser melhor avaliados e estudados para poder mensurar a sua influência no
sucesso ou fracasso da implementação da simbiose industrial.
Outro principal achado da pesquisa é que no arranjo das 30 indústrias associadas, as empresas
geradoras de resíduos estão localizadas até no máximo 17 km do prestador de serviços tendo como
objetivo estratégico melhorar a eficiência do transporte de resíduos, como consequência reduzir as
emissões de CO2 e consumo de combustível fóssil. Estas vantagens envolvem desde otimização de
recursos, aumento do conhecimento sobre simbiose industrial, redução de falhas no gerenciamento
de resíduos de micro e pequenas empresas geradores de resíduos, redução de deficiências técnicas
e operacionais de produção
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| RESUMO |
A contaminação da água ocasionada por diversos poluentes tem efeitos adversos na saúde humana
e é um problema ambiental mundial. Assim, diferentes estratégias vêm sendo utilizadas para mitigar
os efeitos maléficos destes contaminantes, entre elas, destacam-se os processos de separação por
membranas. Estes processos são uma alternativa eficaz, pois oferece uma alta eficiência de
separação, um baixo consumo de energia e boa flexibilidade de operação e manuseio. Neste sentido,
o presente trabalho tem como objetivo principal o preparo de membranas poliméricas
nanocompósitas à base de poli(éter imida)– PEI, argila organofílica CS20 e como solvente orgânico
N-metil-2-pirrolidona (NMP). As membranas foram obtidas pela técnica de inversão de fases,
utilizando como não solvente a água. Para caracterização das membranas foram realizadas analises
da superficie e da seção transversal utilizando-se da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Os resultados obtidos mostraram a formação de uma membrana uniforme e sem defeitos aparentes.
As micrografias das membranas preparadas revelaram uma estrutura assimétrica, composta por
uma camada seletiva densa no topo e macrovazios na forma de finger-likes que se prolongam através
da espessura da membrana. Os resultados das isotermas e da distribuição de poros revelou uma
isoterma do tipo II, sendo obtida com adsorventes não porosos ou macroporosos. Na distribuição de
poros foi possível a observação de um padrão contido entre três faixas, a primeira faixa vai de 4 à 31
Å, a segunda faixa de 31 à 39 Å e a terceira faixa de 48 à 148 Å, elas indicam uma estrutura com
elevada área superficial e a ratificam a formação de macroporos.
Palavras-chave: Poli(éter imida); Membranas nanocompósitas; Argila.

| ABSTRACT |
Water contamination caused by various pollutants has adverse effects on human health and is a
global environmental problem. Therefore, different strategies have been used to mitigate the
harmful effects of these contaminants, among them the membrane separation processes. These
processes are an effective alternative because they offer high separation efficiency, low energy
consumption and good flexibility in operation and handling. In this sense, the main objective of this
work is the preparation of nanocomposite polymeric membranes based on poly(imide ether)-PEI,
CS20 organophilic clay and as an organic solvent N-methyl-2-pyrolidone (NMP). The membranes
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were obtained by the phase inversion technique, using water as a non-solvent. To characterize the
membranes, surface and cross section analyses were performed using the scanning electron
microscopy technique. The results obtained showed the formation of a uniform membrane with no
apparent defects. The micrographs of the prepared membranes revealed an asymmetric structure,
composed of a dense selective layer at the top and finger-likes that extend through the thickness of
the membrane. The results of the isotherms and pore distribution revealed a type II isotherm, being
obtained with non-porous or macroporous adsorbents. In the pore distribution it was possible to
observe a pattern contained between three ranges, the first range from 4 to 31 Å, the second range
from 31 to 39 Å and the third range from 48 to 148 Å, they indicate a structure with a high surface
area and ratify the formation of macro-pores.

| INTRODUÇÃO |
A água representa aproximadamente 98% dos recursos hídricos disponíveis no mundo na
forma salina (MEHRDAD, 2019). No entanto, o acesso a água limpa está se tornando cada vez mais
crítico devido aos diversos poluentes presentes na mesma. Países em desenvolvimento enfrentam
estas questões em uma proporção muito maior que os países desenvolvidos, devido aos incentivos
tecnológicos serem deficitários (PORTO et al., 2019).
Dentre os segmentos que vêm buscando tecnologias mais eficientes, cabe destacar a indústria
têxtil. A indústria têxtil é responsável por produzir uma quantidade significativa de efluentes. Sua
composição inclui corantes, que são produtos orgânicos ou inorgânicos que irão dar cor as diversas
matérias vivas ou inertes, podendo ser sintéticos ou naturais e possuem muitas aplicações. Os
corantes são divididos em três grupos principais: a classe Nitro, Azo e Antraquinona. As ligações de
interação entre as moléculas dos corantes são iônicas, de Van der Waals, covalentes e pontes de
hidrogênio (LEAL, 2011). Os corantes presentes nas águas são nocivos para a flora e a fauna aquática,
eles possuem a capacidade de diminuir o oxigênio presente nas águas, podendo formar compostos
recalcitrantes e tóxicos para as células e ainda, obstruírem a passagem da luz (BERMEO GARAY;
TINOCO GÓMEZ, 2016).
Geralmente, nas estações de tratamento de efluentes deste ramo de atividade, tem-se um prétratamento, o qual, consiste em um processo de separação de sólidos grosseiros. Por conseguinte,
pode haver tratamento primário, incidindo em um processo físico-químico, que busca remover
sólidos em suspensão por sedimentação (GIORDANO, 2004). Por fim, tem-se o tratamento
secundário onde ocorrem processos bioquímicos aeróbios e/ou anaeróbios. Nele a matéria orgânica
ainda presente é removida, e se bem executado esse tratamento, o efluente irá se encontrar de acordo
com as normas imposta pela legislação ambiental (TEIXEIRA; GAETANI; MANDARINO, 2012).
Visando um melhor tratamento e solucionar diversos riscos à saúde e ao meio ambiente, tratamentos
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terciários, tais como, ozonização (Brandelero et al., 2015), eletrocoagulação (BERMEO GARAY;
TINOCO GÓMEZ, 2016) e separação por membranas (SUSUKI et al., 2016) estão sendo estudados
como uma alternativa, pois possuem uma alta eficiência de remoção de diversos compostos.
Os processos de separação por membranas, tais como osmose inversa, microfiltração,
ultrafiltração, nanofiltração, eletrodiálise e pervaporação (Bassetti, 2002) se consolidaram como uma
alternativa promissora no âmbito industrial para o tratamento dos efluentes. Esses processos
possuem como atrativo o baixo consumo de energia, redução do número de etapas do processo, uma
maior eficiência na separação e uma alta qualidade de produto final (POLETTO, 2010).
As membranas podem ser consideradas como filtros que separam uma ou mais fases. Podendo
ser classificadas em densas e porosas. Nas membranas densas ocorre o envolvimento de uma etapa
de dissolução e difusão no transporte de componente através do material que a constitui. Já as
porosas possuem como característica o transporte do permeado ser preferencialmente em uma fase
fluida continua. Elas ainda podem ser isotrópicas (quando ocorre uma variação de densidade ao longo
de sua seção transversal) ou anisotrópicas (possuem a mesma morfologia em toda a sua espessura)
(HABERT; PIACSEK; NOBREGA, 2006).
Diante deste contexto, o presente trabalho visa preparar membranas poliméricas compósitas
a partir de poli(éter imida) e argila organofílica utilizando como solvente orgânico o N-metil-2pirrolidona.

| MATERIAIS E MÉTODOS |
Materiais
Para o preparo das membranas poliméricas compósitas foi utilizado como percursor o
polímero poli(éter imida) - PEI (Ultem 1000), cedido pela empresa SABIC (Arábia Saudita) e a
argila organifílica CS20 (Southern Clay Products). O solvente orgânico utilizado foi o N-metil-2pirrolidona - NMP (99,92 % de pureza – Neon), o qual apresenta elevada afinidade com a água e
possui temperatura de ebulição próximo a 202 °C a 760 mmHg.
Preparo das soluções poliméricas
Para o preparo da solução polimérica foi utilizado 10% (m/m) de PEI e diferentes concentrações
de argila organofílica (0,5, 1,5 e 3,0%), os quais, foram solubilizados no solvente orgânico NMP. Essa
solução foi mantida sob agitação (680 rpm) por 8 horas utilizando um agitador magnético (Fisatom
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- Brasil), a uma temperatura de 60 °C. Após a completa homogeneização, as soluções obtidas foram
empregadas no preparo das membranas poliméricas. A Figura 1 apresenta um fluxograma
simplificado desta etapa.

Figura 1 – Fluxograma do preparo das soluções poliméricas

Na Tabela 1 é apresentada a simbologia utilizadas para diferentes composições de membranas
obtidas no presente estudo.
Tabela 1 – Diferentes configurações de membranas produzidas.

Fonte: Autor

Preparo das membranas poliméricas nanocompósitas
As membranas poliméricas nanocompósitas desenvolvidas neste trabalho foram preparadas
pela técnica de inversão de fases. A Figura 2 ilustra a metodologia empregada, onde inicialmente uma
quantidade pré-determinada de solução polimérica foi espalhada sobre a placa de vidro, mantendose a espessura controlada de 0,5 mm. Posteriormente, as mesmas eram expostas por 1 minuto a
atmosfera ambiente para que assim, a evaporação do solvente ocorresse lentamente, visando a
obtenção de membranas menos porosas e com tamanhos de poros menores (FERNANDES;
MEDEIROS, 2018). Por conseguinte, as membranas eram imersas em um banho de não solvente
(água) por um período de 24 horas e então, acondicionadas em um dessecador.
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Figura 2 – Fluxograma para obtenção das membranas nanocompósitas
Fonte : Autor

Caracterização da membrana
O estudo da morfologia da seção transversal e da superfície externa das membranas
poliméricas nanocompósitas, nas concentrações de argila organofílica 0,5, 1,0 e 1,5, foram realizadas
através de um Microscópio Eletrônico de Varredura da Leo Evo 50 HV com resolução de 3,0 nm. Para
a investigação da área superficial específica e a determinação das isotermas de adsorção e dessorção
das membranas foi realizada a técnica de BET, essas isotermas foram obtidas na temperatura de
ebulição do nitrogênio usando um analisador NOVA 4200e (Quantachrome Instruments, US). As
amostras foram pré-tratadas a 393K sob vácuo durante 16 horas para remover a umidade, a área
específica e a distribuição de tamanho de poros foram obtidas pelos métodos Braunauer, Emmet and
Teller (BET) e Barret, Joyner and Halenda (BJH), respectivamente.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Na Figura 1 estão mostradas as fotografias das membranas de PEI-0,5%. Foi possível observar
que a membrana apresentou uma superfície uniforme e sem presença visual de poros em toda a área.
Já as membranas contendo maior porcentagem de argila, Figura 1 (b) e (c), apresentou superfície
rugosa, atribuída de uma maior concentração de argila em sua superfície externa. Ainda pode ter
relação com a não homogeneização total da argila na solução polimérica. As membranas
desenvolvidas neste trabalho serão utilizadas para futuros estudos de tratamento de efluentes da
indústria têxtil.
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Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Na Figura 3 (a), (b) e (c) estão apresentadas as micrografias da superfície externa e da seção
transversal das membranas poliméricas nanocompósitas contendo 0,5, 1,5 e 3,0 % de argila
organofílica, respectivamente.
Analisando-se a Figura 3 (a) observa-se que a membrana apresentou uma superfície externa
heterogênea e com poucos ou nenhum defeito. Ainda foi possível visualizar que a mesma não
apresentou poros aparentes. Este resultado indica que o processo utilizado para a formação da
membrana, no que tange a etapa de evaporação do solvente, ocorreu de forma lenta, favorecendo a
formação de uma estrutura mais densa (SILVA, 2011). Por fim, observou-se a presença de sujidades
que podem ter ocorrido durante o preparo e análise da amostra.

(a)
(b)
(c)
Figura 3 – micrografias da superfície externa e da seção transversal das membranas poliméricas
nanocompósitas contendo 0,5, 1,5 e 3,0 % de argila organofílica, respectivamente

Observando-se as Figuras 3 (b) e (c) compostas por 1,5% e 3,0% de argila organofílica,
respectivamente, percebe-se que as mesmas apresentaram uma superfície rugosa e aparentemente
heterogênea. Acredita-se que este resultado esteja vinculado a presença em maior quantidade de
argila em sua composição, ou ainda, a não homogeneização total da argila na solução polimérica.
Ademais, não foi possível visualizar a presença de poros na faixa de ampliação estudada. Visualizou-se
ainda a presença de pequenos defeitos na sua superfície. Vale destacar que no método por inversão
de fases pode ocorrer um alinhamento das lamelas de argila organofílica e das cadeias poliméricas,
devido ao modo de espalhamento da solução na placa, na região superficial da membrana, podendo
ocasionar uma barreira física desses componentes, influenciado na morfologia das mesmas
(FERNANDES et al., 2019).
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A Figura 4 (a), (b), (c) apresenta as análises de MEV da seção transversal da membrana nas três
configurações desenvolvidas, isto é, PEI 0,5%, PEI 1,5% e PEI 3,0%.

Figura 4 – Micrografias da seção transversal das membranas contendo (a) 0,5% (b) 1,5% e
(c) 3% de argila organofílica, ampliação de 1000x vezes

Analisando-se a Figura 4 (a), (b) e (c) percebe-se a presença há formação de uma camada
superficial densa, com ausência de poros. Este resultado acredita-se estar atrelado ao processo de
inversão de fases. Onde o fluxo mássico difusivo ocorre devido à diferença de potencial químico entre
o solvente (NMP) e o não solvente (água), que tem como ponto de partida a região da superfície de
topo da membrana, região contraria a que está em contato com a placa de vidro. O fluxo na superfície
é influenciado pelo tempo de exposição ao ambiente, neste caso 1 minuto, antes da precipitação da
solução polimérica. Este tempo antes da imersão pode ter levado o solvente que estava localizado na
superfície da membrana a evaporar, levando ao favorecimento de uma maior concentração de
polímero nesta região. Assim, contribuindo para a formação desta camada.
Ainda, observou-se em ambas as micrografias apresentadas na Figura 4, a formação de uma camada com
uma estrutura de finger-likes com poros alongados, provavelmente devido à diminuição da
intensidade do fluxo mássico entre o NMP e a água, ocasionado pela formação da camada densa
(FERNANDES; MEDEIROS, 2018), ratificando o mencionado anteriormente.
Técnica de BET/BJH
O método de Brunauer, Emmett & Teller (BET), permite através da adsorção de nitrogênio
determinar a área superficial específica e quando adjunta a teoria de Barret, Joyner & Hallenda (BJH),
permite que seja feita a distribuição de tamanho de micro e mesoporos, assim como a análise dos
dados obtidos com as isotermas de adsorção (FELLENBERG, 2019).
A Figura 5 apresenta as curvas de adsorção e dessorção de N2 para a PEI 0,5%.
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Pressão relativa
Figura 5 - Isotermas de dessorção e adsorção de N2 com PEI 0,5% de argila organifílica

Analisando-se a Figura 5, acredita-se que a mesma apresente isotermas do tipo II. Ela é
denotada por um aumento relativamente pequeno na adsorção da pressão relativa de equilíbrio. É
obtida com adsorventes não porosos ou macroporosos. Diz-se que a adsorção isotérmica do tipo II é
característica da adsorção multimolecular (ROUQUEROL; LUCIANI, 2003). O método estabelece que
a relação de energia de adsorção na primeira camada adsorvida são as interações
adsorvente/adsorbato. Dando uma relação direta da quantidade de gás adsorvido com a área
superficial do adsorvente em análise (ROCHELIA SILVA SOUZA CUNHA, 2017). Também foi possível
observar uma leve histerese.
As Figuras 6 (a) e (b) apresenta a isoterma de adsorção e dessorção de N2 a 77K obtidas para
as membranas de PEI 0,5% e PEI 3,0%, respectivamente.
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Figura 6 - Isotermas de dessorção e adsorção de N2 com a (a) PEI 1,5% e (b) PEI 3,0%

Observando-se as Figuras 6 (a) e (b) percebe-se que ambas apresentam isotermas do tipo II,
seguindo o mesmo padrão da encontrada na Figura 5. Estas isotermas também apresentaram uma
leve histerese. Assim, pode-se constatar que a inserção de uma maior quantidade de argila na matriz
polimérica, não afetou o processo de adsorção e dessorção, indicando que pode haver uma
homogeneidade na formação da estrutura.
A Figura 7 apresenta as distribuições de tamanho de poros obtidas com o auxílio do Método
BJH para a membrana de PEI 0,5%. Na concentração de 0,5% a variação do volume de poros fica na
faixa de 4 a 30 Å. Posteriormente, nota-se que o volume de poros se mantém praticamente estável
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até aproximadamente 140 Å. Este resultado vem ao encontrado do observado através das isotermas
de adsorção onde, constatou-se a possibilidade de presença de macroporos.
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Figura 7 - Relação do volume com o tamanho de poros da membrana nanocompósita contendo 0,5% de argila
organofílica

As Figuras 8 (a) e (b) apresentam as distribuições de tamanho de poros obtidos com o auxílio
do método BJH para as membranas de PEI 1,5% e PEI 3,0%.
Analisando-se as Figuras 8 (a) e (b) foi possível observar um padrão semelhante de
distribuição de poros dividida em três faixas. Na primeira faixa, entre 4 a 31 Å, observou-se um
aumento significativo no volume de poros. Já na segunda faixa ocorre um pequeno decréscimo no
volume entre 31 e 39 Å. Por fim, a terceira faixa manteve um volume de poros mostrando um leve
crescimento entre 48 até 148 Å. Assim, acredita-se que as membranas apresentam uma estrutura
com elevada área superficial e macroporos ratificando os resultados apresentados nas isotermas de
adsorção. (FELLENBERG, 2019)
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Figura 8 - Relação do volume com o tamanho de poros das membranas (a) PEI 1,5% e (b) PEI 3,0%

| CONCLUSÃO |
Neste trabalho foi possível desenvolver membranas poliméricas nanocompósitas, utilizando
como percursor o polímero poli (éter imida) e argila organofílica nas concentrações de 0,5, 1,5 e
3,0%. A análise dos resultados de MEV pode-se inferir que as membranas apresentaram uma
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estrutura densa na superfície externa, com pouca ou nenhum poro visível. Na seção transversal foi
possível notar uma fina camada seletiva no topo e a presença de finger-likes. Os resultados de BET
evidenciaram isotermas do tipo II, características de materiais multimoleculares. Na distribuição
de poros observou-se um padrão de distribuição em três faixas de poros, indicando que a membrana
apresenta uma elevada área superficial, com a possível formação de macroporos.
Por fim, acredita-se que os resultados obtidos a partir do preparo das membranas
nanocompósitas foram bastante favoráveis. No entanto, para que seja possível analisar sua eficácia
quanto ao tratamento de efluentes têxteis é necessário realizar testes de permeabilidade e
seletividade.
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| RESUMO |
A indústria têxtil tem grande responsabilidade na degradação de corpos hídricos pela utilização
intensiva de água e produtos químicos em seus processos produtivos. Neste sentido, normativas
foram impostas com o intuito de regulamentação para possível descarte. Na tentativa de sanar esse
problema, surgiram novas técnicas de tratamento, tais como o uso de membranas, que tem se
mostrado uma alternativa viável econômica e ambientalmente correta. As membranas consistem em
uma fina barreira seletiva que separa duas fases e atua como meio filtrante, restringindo assim, a
passagem de espécies químicas com base em sua dimensão de poros. Neste contexto, o objetivo deste
trabalho é o preparo de membranas poliméricas a partir do polímero poli(éter imida) (PEI) para a
remoção do corante Amido Black 10B de efluentes. Para o desenvolvimento das membranas foi
necessário o preparo de uma solução polimérica de 10% de PEI em solvente N-metil-2-pirrolidona.
As membranas foram obtidas pela técnica de inversão de fases em um não-solvente água. Foram
realizadas caracterizações físico-químicas nas membranas através das técnicas de Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV), Barrett-Joyner-Halenda (BJH) e pelo método de BET (Braunauer,
Emmet e Teller). Os resultados de MEV evidenciaram membranas com estruturas assimétricas, as
quais consistem em uma camada superior muito fina e uma subcamada composta por
macrocavidades na forma de finger-like. A camada de topo não apresentou poros na faixa observada.
Através da análise de BET, foi possível detectar duas faixas de poros, sendo a mais evidente a de
macroporos. Ainda, observou-se tratar-se de um material característico de isoterma do tipo II.
Palavras-chave: Membranas; Poli(éter imida); Amido Black 10B.

| ABSTRACT |
The textile industry has a great responsibility in the degradation of water bodies by the intensive use
of water and chemicals in its production processes. In this sense, regulations have been imposed in
order to regulate possible disposal. In an attempt to remedy this problem, new treatment techniques
have emerged, such as the use of membranes, which has proven to be an economically viable and
environmentally correct alternative. Membranes consist of a thin selective barrier that separates two
phases and acts as a filtering medium, thus restricting the passage of chemical species based on their
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pore size. In this context, the objective of this work is the preparation of polymeric membranes from
poly(imide ether) (PEI) for the removal of the dye Starch Black 10B from effluents. The development
of the membranes required the preparation of a 10% PEI polymer solution in N-methyl-2pyrrolidone solvent. The membranes were obtained by the technique of phase inversion in a nonsolvent water. Physical-chemical characterizations were performed on the membranes by scanning
electron microscopy (SEM), Barrett-Joyner-Halenda (BJH) and the BET method (Braunauer, Emmet
and Teller). SEM results showed membranes with asymmetric structures, which consist of a very
thin top layer and a sub-layer composed of finger-like macrocavities. The top layer did not show
pores in the observed range. Through BET analysis, it was possible to detect three pore ranges, the
most evident being macropores. Also, it was observed that this is a characteristic material of
isotherm type II.
Key words: Membranes; Poly(imid ether); Amido Black 10B.

| INTRODUÇÃO |
A indústria têxtil brasileira ocupa a quinta posição entre os maiores produtores de
manufaturas têxteis e a quarta posição entre os maiores produtores mundiais de artigos de vestuário
(ABIT, 2017). Sua alta gama de utilização no cotidiano traz como consequência o uso de grandes
quantidades de água durante os processos produtivos, que acabam sendo contaminadas por
compostos químicos orgânicos e inorgânicos (KÜLZER; RODRIGUES, 2016). Esses efluentes, se
descartados incorretamente, podem gerar diversos malefícios aos corpos hídricos, assim como à
fauna e à flora que entram diretamente em contato com os mesmos (SANTOS, 2018).
Dentre os compostos presentes nos efluentes gerados por essas indústrias destacam-se os
corantes, por possuírem estruturas mais complexas que são altamente tóxicas e de difícil degradação
(CÂMARA, 2017). Quando em contato com ambientes aquáticos, os corantes causam o esgotamento
do oxigênio dissolvido na água, assim como o impedimento do alcance da luz solar em camadas mais
profundas do leito, gerando um desequilíbrio na atividade fotossintética do meio e impossibilitando
o bom funcionamento da fauna e flora aquática (LALNUNHLIMI; VEENAGAYATHRI, 2016).
Um dos corantes mais utilizados nesse ramo da indústria é o Amido Black 10B
(C22H14N6Na2O9S2), que possui um diâmetro cinético de 18,04 Å e é classificado como corante azo
sintético por possuir os grupos cromóforo NN e CC. Ademais, essa categoria de corantes também é
amplamente utilizado nas indústrias de curtimento e gráficas (TANZIFI et al., 2018). A Figura 1
apresenta a fórmula estrutural do azo corante.
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Figura 1 – Estrutura química do corante Amido Black 10B

Diversas técnicas de tratamento de resíduos vêm sendo desenvolvidas e aplicadas a fim de
solucionar o problema ambiental causado pela indústria têxtil com a geração destes efluentes
contendo corantes. Métodos físico-químicos como adsorção (TANZIFI et al., 2018), eletrocoagulação
(ALGERI et al., 2018), floculação e flotação (GONÇALVES et al., 2014), ozonização (DOS SANTOS et
al., 2011) e filtração com membranas (FELLENBERG, 2019) são amplamente aplicados nessa área.
Destaca-se as membranas poliméricas, por possuírem algumas vantagens em comparação com os
demais métodos. Esse processo de separação conta com uma maior economia de energia, já que não
envolve a mudança de fase. Operada à temperatura ambiente, pode ser utilizada para o
fracionamento de misturas envolvendo substâncias termossensíveis e apresenta simplicidade do
ponto de vista operacional. Além disso, a operação dos equipamentos é simples e não intensiva em
relação à mão-de-obra (HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006; CUNHA, 2017). Tendo em vista, os
argumentos mencionados, o objetivo deste trabalho é o preparo de membranas poliméricas a partir
de poli(éter imida) e a sua caracterização quanto à estrutura física para a possível utilização na
purificação de efluentes têxteis contendo o azo corante Amido Black 10B.

| MATERIAL E MÉTODOS |
Materiais
Para o preparo das membranas poliméricas utilizou-se o percursor polimérico poli(éter imida)
- PEI (Ultem 1000), fornecido pela empresa SABIC (Arábia Saudita). O solvente orgânico N-metil-2pirrolidona - NMP (99,92 % de pureza – Neon), utilizado por apresentar uma elevada afinidade com
a água e possuir uma alta temperatura de ebulição, próximo a 202 °C, 760 mmHg. A Figura 2
apresenta a estrutura química do polímero PEI e do solvente NMP.
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Figura 2- Fórmulas estruturais do (a) polímero PEI e do (b) solvente NMP, empregados no preparo das
soluções poliméricas

Preparo da solução polimérica
Para o preparo da solução polimérica foi utilizado 10% (m/m) de PEI solubilizado no solvente
orgânico NMP. A solução foi mantida sob agitação (680 rpm) por 24 horas com o auxílio de um
agitador magnético (Fisatom - Brasil), a uma temperatura constante de 60°C. Após a total dissolução,
empregou-se a solução obtida no preparo das membranas poliméricas. A Figura 3 apresenta um
fluxograma simplificado desta etapa.

Figura 3 - Fluxograma apresentando as etapas utilizadas ao preparo da solução polimérica
Fonte: Autor
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Preparo das membranas poliméricas
A técnica de inversão de fases, aplicada a fim de facilitar a evaporação do solvente com o auxílio
da imersão em banho de coagulação, tem início com a desestabilização da solução polimérica,
causada pela indução ao estado de supersaturação pela presença do não-solvente. Nesta etapa,
devido à instabilidade termodinâmica, a solução tende a se separar em duas fases líquidas: rica em
polímero, responsável por dar origem a estrutura da membrana, e pobre em polímero, que dá origem
aos poros (HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006). Após esta separação a viscosidade da solução
aumenta, devido a maior concentração polimérica.
Inicialmente, espalhou-se a solução polimérica em uma placa de vidro com o auxílio de uma
faca de espalhamento com espessura controlada de 0,50 mm. A solução foi mantida em exposição a
atmosfera ambiente por 1 minuto e após, foi imersa em um banho de não-solvente (água) por 24
horas. Ao fim do processo, as membranas foram dispostas em um dessecador por 24 horas a fim de
garantir a completa evaporação do solvente. A Figura 4 apresenta um fluxograma das etapas
envolvidas no preparo das membranas poliméricas.

Figura 4 - Fluxograma demonstrando as etapas envolvidas no processo de fabricação de membranas
poliméricas por inversão de fase
Fonte: Autor

Caracterização da membrana
As membranas poliméricas foram caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV) quanto a superfície externa e seção transversal, utilizando um microscópio eletrônico de
varredura Phenom World PRO X (Phenom World - Holanda). Além disso, a distribuição dos poros e
o tipo de isoterma foram obtidas na temperatura de ebulição do nitrogênio e determinado pelo
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método de Barrett-Joyner-Halenda (BJH) e pela técnica de BET (Braunauer, Emmet e Teller). O
equipamento utilizado foi um analisador NOVA 4200e (Quantachrome Instruments -US).

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Na Figura 5 é apresentada a membrana polimérica a partir de poli(éter imida) na concentração
de 10%. Foi possível observar que a superfície da membrana é aparentemente uniforme e sem a
presença visual de poros. A membrana polimérica desenvolvida neste trabalho será utilizada para
futuros estudos de permeação de efluentes líquidos contendo o azo corante Amido Black 10B.

Figura 5 – Aspecto da membrana polimérica de 10% de PEI em banho de precipitação no não-solvente água
Fonte: Autor

Microscopia Eletrônica de Varredura
Na Figura 6 (a) e (b) estão apresentadas as micrografias da superfície externa da membrana
polimérica produzida neste estudo.
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(a)

(b)

Figura 6 - Micrografias da superfície externa da membrana com ampliação de (a) 500x e (b) 2000x vezes,
respectivamente

Analisando a Figura 6, observa-se que as membranas apresentaram uma superfície externa
aparentemente homogênea e com pouca presença de defeitos. Não foi possível visualizar poros na
camada externa da membrana. É possível ainda, identificar a presença de sujidades que podem ser
decorrentes do manuseio da membrana durante a preparação da amostra para análise.
A Figura 7 apresenta a análise da seção transversal da membrana polimérica contendo 10 %
de polímero. A partir da mesma é possível perceber a formação de uma camada superficial tênue e
uma subcamada composta por macrocavidades na forma de finger-like, configurando uma estrutura
assimétrica. A estrutura de finger-like é derivada do processo de Vitrificação, onde há a geração das
macrocavidades devido ao fluxo de evaporação do não-solvente (água) e ao aumento da
concentração do polímero em meio a solução. A camada que apresenta a estrutura de finger-like é
aquela que possuí contato direto com a placa de vidro, levando a mesma a apresentar uma menor
densidade e um aumento na presença de poros, devido ao maior fluxo de evaporação em relação a
camada superficial (HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006). Resultados semelhantes foram
encontrados por FERNANDES et al., 2018, utilizando a mesma técnica.
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(a)

(b)

Figura 7 - Micrografias da seção transversal da membrana com ampliação de (a) 500x e (b) 2000x vezes,
respectivamente

Técnica de BET/BJH
A Figura 8 apresenta as isotermas de sorção e dessorção de N2 a 77 K para a referida
membrana, obtidas a partir da técnica de BET.

Figura 8 – Isotermas de adsorção e dessorção de N2 em amostras da membrana com 10% de PEI dissolvida
em NMP
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Analisando-se a Figura 8, acredita-se que a mesma apresente isotermas tipo II. Essa classe de
isoterma apresenta a formação de múltiplas camadas de moléculas adsorvidas na superfície sólida.
Um comportamento característico de sólidos macroporosos (φ > 500 Å) ou não porosos (CUNHA,
2017; FELLENBERG, 2019). Ainda, é possível perceber um rápido aumento da quantidade de gás
adsorvido para valores pequenos de pressão relativa, e que diminui sua velocidade para valores
intermediários de P/P0. Essa relação entre volume adsorvido e pressão relativa é ocasionada por
interações fortes entre as moléculas de gás com os sítios mais ativos da superfície da membrana,
quando esses poros estão preenchidos, o gás passa a interagir com os sítios de mais baixa energia
(COUTINHO; GOMES; TEIXEIRA, 2001). Esta etapa pode ser visualizada na inclinação presente na
região central da isoterma. Ao final da curva há o início da formação de camadas multimoleculares e
do processo de condensação do N2, os quais ocasionam um rápido aumento da quantidade de
adsorção do gás em relação a pressão relativa (COUTINHO; GOMES; TEIXEIRA, 2001). Por fim,
percebe-se também a presença de uma leve histerese.
A Figura 9 apresenta os resultados obtidos com o método de BJH sobre a distribuição de
tamanho de poros da membrana.

Figura 9 – Determinação pelo método BJH da distribuição do tamanho de poros para a amostra da membrana
polimérica

Observando-se a Figura 9 é possível verificar a presença de duas distribuições de poros largas
e bem definidas, sendo a primeira variação na faixa de aproximadamente 4,91 a 24,28 Å, a segunda
variação fica entre 31,53 a 62,74 Å. Ainda, a partir da análise dos parâmetros estruturais dos poros
da membrana, demonstrados na Tabela 1, foi possível caracterizar a área superficial da membrana,
apresentando um valor de 11,191 m2/g. Quanto maior for esse resultado, maior é a quantidade de
sítios capazes de promover a troca iônica (CUNHA, 2017). A partir das análises também foi possível
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definir o tamanho de poro da membrana com um raio de 5,930 Å. Este resultado vem ao encontro do
observado na análise da isoterma de adsorção, onde constatou-se a presença de poros
macroporosos. Resultados semelhantes para membranas produzidas a partir deste polímero, foram
encontrados por AMARAL et al., 2013, os quais obtiveram um valor de tamanho de poros na faixa de
500 nm, e por MACHADO, 2011, que retrata um valor de área superficial equivalente a 2,7 m2/g,
utilizando a PEI recoberta por Poli (álcool vinílico) (PVA).
Tabela 1 – Parâmetros estruturais dos poros da membrana com 10% de PEI obtidos a partir
das Isotermas de sorção e dessorção de N2 a 77 K (Métodos BET e BJH).
Área superficial BET
(m2/g)

Volume de poros
total (cm3/g)

Raio do poro
(Å)

Tamanho de poros
(nm)

11,191

0,029

5,930

11,86

Levando em consideração o diâmetro da molécula de Amido Black 10B, de 18,04 Å, acreditase que as membranas produzidas neste trabalho possam vir a ser utilizadas para purificação de
corante, tendo em vista a faixa de distribuição de poros encontradas na referida análise.

| CONCLUSÃO |
Foi possível preparar membranas poliméricas a partir do polímero percursor poli(éter imida)
de forma satisfatória. Com base nos resultados obtidos pela análise de MEV, observou-se que as
membranas apresentaram uma superfície lisa com pouca/nenhuma presença de poros na faixa
avaliada. Além disso, também foram observadas macrocavidades na forma de finger-like. Os dados
de BET notabilizaram a existência de isotermas do tipo II, que caracterizam a formação de
macroporos ao longo da estrutura da membrana. A distribuição de poros evidenciou duas faixas
largas, que sugerem a formação de membranas com uma grande área superficial e poros com raio de
aproximadamente 6Å.
Analisando os dados reunidos até o momento, acredita-se que o sistema em estudo pode
apresentar-se como uma alternativa eficaz para o tratamento de efluentes derivados da indústria
têxtil. Ainda se faz necessário a realização de testes de permeabilidade e seletividade, a fim de
verificar a efetividade da remoção do corante Amido de Back 10, corroborando assim, com os
resultados encontrados até o presente momento.
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| RESUMO |
As estações de tratamento de esgoto doméstico (ETEs) são a maior fonte emissora de fósforo, sendo
responsáveis por 30 a 50% da poluição total em decorrência desse elemento. Apesar de
indispensável para a manutenção da vida, o excesso de fósforo nos ecossistemas aquáticos promove
eutrofização e outros desequilíbrios ecológicos, além de reduzir a qualidade da água. Ademais, esse
elemento possui alta tendência à sedimentação e suas reservas são finitas e não renováveis, de modo
que o aperfeiçoamento e otimização de técnicas que possibilitem a retenção e reuso do fósforo
proveniente de efluentes são de grande valia, tanto do ponto de vista ambiental quanto
mercadológico. Um dos métodos mais efetivos e amplamente empregados à remoção de fósforo de
efluentes é o de coagulação-floculação, no qual um agente coagulante é adicionado ao efluente sob
alta agitação, seguido de etapas de mistura lenta que permitam a formação de coágulos, agregação
desses para formação de flocos e finalmente separação sólido-líquido por sedimentação. Apesar da
ampla gama de estudos sobre o tema, no cotidiano das estações de tratamento de efluentes, pouca
atenção é dispensada a critérios analíticos na escolha do coagulante a ser utilizado e raramente a
remoção de fósforo é um deles. Nesse contexto, o presente estudo buscou avaliar o índice de remoção
de fósforo utilizando jar tests com quatro diferentes coagulantes, cloreto férrico, policloreto de
alumínio (PAC), sulfato de alumínio e Tanfloc SG, variando a dose de 10 a 125 mg/L, utilizando o
efluente da ETE São João Navegantes, em Porto Alegre-RS, como modelo. Conjecturando alterações
no funcionamento de uma ETE que poderiam ser adotadas para otimizar a remoção de fósforo, podese conceber dois cenários para a intervenção: na chegada do efluente bruto, no início do tratamento;
e na saída do efluente final, após o tratamento convencional já ter sido concluído. Levando isso em
consideração, os coagulantes foram testados para tratamento tanto do efluente bruto quanto do
efluente final da ETE. Além da concentração de fósforo total, foram monitorados também os
parâmetros pH, turbidez, demanda química de oxigênio (DQO) e formação de lodo. De acordo com
nossos resultados, o coagulante Tanfloc SG, por adicionar turbidez e carga orgânica ao efluente, se
mostrou inadequado em doses acima de 25 mg/L para efluentes clarificados, nos quais também
obteve baixa remoção de fósforo, mas nessa mesma dose foi muito efetivo para remoção de turbidez
do efluente bruto, além de ser, entre as substâncias testadas, a que menos perturbou o pH do
efluente. Todos os coagulantes testados obtiveram boa remoção de DQO na dose de 10 mg/L, acima
da qual o aumento na dosagem não gerou incremento proporcional na remoção de matéria orgânica.
Os três coagulantes inorgânicos foram capazes de reduzir a concentração de fósforo do efluente final
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da ETE a abaixo dos limites detectáveis, mas obtiveram resultados mistos no efluente bruto. PAC e
sulfato de alumínio perturbaram comparavelmente o pH, enquanto o cloreto férrico proporcionou a
maior acidificação, especialmente no efluente final da ETE.
Palavras-chave: remoção de fósforo; tratamento de efluente; esgoto doméstico.

| INTRODUÇÃO |
Ao longo das últimas décadas, principalmente em consequência do aumento do uso de
fertilizantes, mas também da intensificação de outras atividades agronômicas, industriais e urbanas,
os níveis de nutrientes como nitrogênio e fósforo têm aumentado exacerbadamente em muitos
corpos hídricos, inclusive naqueles afastados de áreas povoadas (Mourad, D. e van der Perk, M.,
2004). Apesar do fósforo ser um elemento atóxico e essencial à vida, em altas concentrações ele é
capaz de induzir rápida reprodução algal (i.e, eutrofização), levando à diminuição dos níveis de
oxigênio dissolvido e, portanto, à deterioração da qualidade da água (de Quevedo, C. M. G. e Paganini,
W. S., 2017).
As maiores fontes poluentes de fósforo são estações de tratamento de esgoto doméstico,
representando de 30 a 50% do total de emissões desse elemento, de forma que o controle de suas
liberações é essencial à prevenção da eutrofização de águas de superfície e à manutenção das
propriedades da água (Yang, K. et al., 2010). Assim, há mais de 60 anos, processos químicos e
biológicos vêm sendo testados para a remoção de fosfatos de efluentes (Sawyer, C. N. e Owen R.,
apud. Lea, W. L. et al., 1954).
Entretanto, frente ao crescimento econômico exponencial associado ao uso indiscriminado de
recursos (Ward, J. D. et al., 2016), uma preocupação é emergente: a possibilidade da escassez de
fósforo devido à sua natureza finita, não renovável e de alta dissipação, e o consequente aumento do
custo produtivo de alimentos (Scholz, R. W. et al., 2013). Nesse sentido, apesar de, em termos de
tratamento, o interesse primário permanecer na remoção do fósforo, tornam-se especialmente
atrativas operações que permitam também a sua recuperação e aproveitamento.
Alguns dos processos químicos mais eficientes e bem consolidados para tratamento de
efluentes são os de coagulação-floculação. Apesar de geralmente constituírem operações sequenciais
e dos termos frequentemente serem utilizados de forma intercambiável, há diferenças importantes:
a coagulação diz respeito à redução das forças repulsivas entre as partículas, a partir da
neutralização de cargas, o que permite que elas se aglomerem; já a floculação se refere à atração dos
coágulos, combinando-os em agregados maiores, macroscópicos, o que facilita consideravelmente a
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separação desses sólidos (Zhang, R. H. e Lei, F., apud. Krumpelman, B. W. et al., 2005), geralmente
através de flotação ou, mais comumente para efluentes domésticos, sedimentação. Na execução
desses procedimentos, há duas preocupações fundamentais: desempenho e eficiência. Por um lado,
deseja-se atingir elevadas taxas de remoção e, por outro, realizar o processo o mais rapidamente o
possível e utilizando a menor quantidade de insumo necessária.
A resolução CONSEMA nº 355/2017, que dispõe sobre os critérios e padrões de emissão de
efluentes líquidos para as fontes geradoras que lancem seus efluentes em águas superficiais no
Estado do Rio Grande do Sul, estabelece que a concentração de fósforo final para lançamento não
pode ser superior a 4 mg/L, para vazões de descarga inferiores a 100 m³/dia, e 1 mg/L, para vazões
até 10.000 m³/dia, ou, alternativamente, deve-se atingir eficiência de remoção de 75%.
Essas concentrações ficam muito aquém das habitualmente obtidas nas etapas adotadas
convencionalmente no tratamento de efluentes, mais especificamente esgotos domésticos. O mesmo
pode-se dizer da eficiência de 75%, dificilmente obtida nos processos corriqueiros. Isso se deve, em
parte, à atualidade da resolução, que implementou os novos padrões há menos de cinco anos, de
modo que ainda não foi transcorrido o tempo necessário para adequação universal, mas também aos
critérios semiempíricos geralmente adotados nas ETEs: cada estação, de acordo com as
características do seu próprio efluente bruto, bem como das instalações e equipamentos
especificamente disponíveis, define os procedimentos a serem empregados, coagulantes e doses
utilizadas, tempo de retenção hidráulico e assim por diante.
Os métodos analíticos necessários para determinação da concentração de fósforo (Standard
Methods, 4500-P Phosphorus, 2017) são delicados, requerendo vidraria apropriadamente tratada
em ácido sulfúrico, digestão das amostras e técnicas avançadas como cromatografia, eletroforese
capilar ou espectrofotometria, dificultando que ETEs disponham in situ de técnicas de análise. Assim,
a avaliação dos níveis de fósforo, tanto pré quanto pós-tratamento, tem sido historicamente
negligenciada.
A coagulação é uma das operações unitárias mais comumente utilizadas nos processos de
tratamento de água e efluentes. Isto se deve, fundamentalmente, à sua elevada efetividade na
remoção de matéria orgânica e atrativa relação custo-benefício, entre outras vantagens, que levaram
à sua adoção como processo de tratamento de efluentes há mais de um século (Jiang, J., 2015).
Entretanto, a seleção do coagulante e dose adequada a cada efluente e planta de tratamento
específico não é trivial: doses maiores podem atingir eficiências superiores, mas, ao mesmo tempo,
elevar a condutividade do efluente ou a produção de lodo contendo substâncias tóxicas (AragonésBeltrán, P. et al., 2008).
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Assim, o uso do teste de jarros (jar test) tem sido amplamente adotado em bancadas de testes,
como alternativa a ensaios mais dispendiosos em escala piloto, para avaliação da operação de plantas
de tratamento. Além de rápidos e econômicos, os dados obtidos através de jar tests possuem
excelente poder de previsão, possibilitando intervenções no design e operação de estações de
tratamento (Hudson Jr., H. E. e Wagner, E. G., 1981). Com esse método, é possível variar parâmetros
na coagulação (e.g. diferentes coagulantes em diferentes dosagens) e identificar que tipo de impacto
isso terá no tratamento. Pode-se, ainda, utilizá-lo como ferramenta no dimensionamento de estações
e ajuste de métodos de tratamento.
Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo principal a avaliação, empregando jar
tests, do potencial de remoção de fósforo de quatro diferentes coagulantes, monitorando também os
parâmetros pH, turbidez e demanda química de oxigênio.

| MATERIAL E MÉTODOS |

Coagulantes utilizados, dosagem e ensaios preliminares
Foram utilizados três coagulantes inorgânicos, cloreto férrico, policloreto de alumínio e sulfato
de alumínio, além do coagulante orgânico Tanfloc SG (Tanac), todos regularmente empregados em
tratamentos convencionais de efluentes. A partir de ensaios preliminares com efluente sintético
(fosfato a 5 mg/L em água deionizada, pH = 7), foram delimitadas as doses dos coagulantes: 10, 25,
50, 75, 100 e 125 miligramas de coagulante por litro de efluente.

Coleta e processamento do efluente
O efluente utilizado nos testes é oriundo da Estação de Tratamento de Esgoto São João
Navegantes (Alameda Três, 159-263, Farrapos, Porto Alegre-RS), coletado em dois pontos de
amostragem, na entrada da estação (denominado “bruto”) e ao final do tratamento (“tratado” ou
“efluente final da ETE”). As coletas foram realizadas em cinco diferentes dias, entre janeiro e
fevereiro de 2020, e as amostras acondicionadas em bombonas plásticas para análises no mesmo
dia. Como o esgoto doméstico é uma matriz complexa (Queiroz, F. B. et al., 2014) cujas características
são dinâmicas e variáveis ao longo tempo, as coletas sempre foram efetuadas no início da manhã,
para que as análises pudessem ser concluídas preferencialmente até o final do mesmo dia.
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Teste de jarros
Três equipamentos agitadores foram utilizados para os jar tests: Velp modelo F.6/S,
PoliControl modelo Floc Control e Alfa Tecnoquímica modelo AT – 700. Na etapa de mistura rápida,
a velocidade empregada foi de 120 rotações por minuto durante dois minutos, seguida de 70, 50 e
30 rpm, durante 10 minutos em cada rotação. Ao término da agitação, aguardou-se
aproximadamente duas horas, para que a mistura sedimentasse, antes de proceder às demais
análises.

Parâmetros analisados
Os parâmetros avaliados antes e após o tratamento foram pH (Denver Instrument UB-10),
turbidez (Turbidímetro Hach 2100N), demanda química de oxigênio (Standard Methods 5220 C.),
fósforo total (Standard Methods 4500-P D.) e taxa de sedimentação (utilizando ensaio em cone
Imhoff). As análises de DQO e fósforo foram ensaiadas em duplicata técnica. Devido ao número
amostral limitado, os dados ainda não foram avaliados estatisticamente e gráficos de colunas foram
utilizados para representação dos resultados parciais. A eficiência de remoção foi calculada como o
valor inicial do parâmetro (fósforo, DQO ou turbidez) menos o valor final, após o tratamento, dividido
pelo valor final vezes 100, expresso em porcentagem. Um gráfico de radar foi utilizado para
comparação qualitativa dos diferentes coagulantes nos quatro parâmetros analisados: para o melhor
desempenho, foi atribuída nota quatro e, para o pior, nota um; substâncias com desempenhos
semelhantes receberam a mesma nota.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Turbidez e pH
Um dos fatores fundamentais na escolha do coagulante a ser empregado é a magnitude da
interferência da sua adição no pH do efluente. A tendência geral é que haja acidificação do meio frente
à adição da maioria dos coagulantes. Entretanto, o ponto ótimo de coagulação se dá próximo ao pH
neutro, de forma que, caso haja perturbação excessiva do pH pela adição do coagulante, pode ser
necessária a adição de bases e/ou tampões para manter a eficiência do processo, implicando em
aumento de operações e custos do tratamento.
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Além disso, com a diminuição do pH, a solubilidade de metais como ferro, cobre e níquel é
aumentada (Mukherjee, A., 2004), o que pode favorecer a dispersão de contaminantes. Assim, é
interessante a seleção de uma substância que, na faixa de concentração utilizada, altere
suficientemente pouco o pH para que não haja a necessidade de correções.
Os resultados de variação do pH e remoção da turbidez após diferentes doses dos coagulantes
testados estão representados na Figura 1, para o tratamento feito no esgoto bruto, e na Figura 2,
quando o efluente final da ETE que é tratado.

Figura 1: Variação do pH (a) e redução da turbidez (b) do efluente bruto após ser tratado com 10 a 125 mg/L
dos diferentes coagulantes testados. Em b), optou-se por representar a escala de turbidez como logarítmica,
para facilitar a visualização

Conforme esperado, foi verificada uma tendência geral de acidificação com o aumento da dose
dos coagulantes, observada especialmente com a adição de cloreto férrico. A exceção foi o coagulante
orgânico, Tanfloc SG, que produziu uma pequena tendência de aumento no pH, sugerindo que, nos
contextos em que a correção de pH é impraticável, ele pode ser uma alternativa viável em
substituição ou complemento a outras substâncias com maior tendência de acidificação, como é por
exemplo o caso do cloreto férrico. Diferente do que é muitas vezes anedoticamente relatado, o PAC
não se mostrou superior ao sulfato de alumínio nesse quesito, tendo demonstrado inclusive
desempenho um pouco inferior. É possível, entretanto, que o jar test falhe em reproduzir o cenário
da ETE no qual tem se observado menor necessidade de correção do pH quando o PAC é utilizado
em substituição ao sulfato de alumínio.
Em relação à turbidez, houve semelhante eficiência de remoção quando dosados até 10 mg/L
de qualquer um dos coagulantes. Porém, a partir de 25 mg/L, há grande destaque para a ação do
Tanfloc SG frente às demais substâncias. À exceção dele na dose de 125 mg/L, para todos os demais
produtos se observou redução da turbidez com o aumento da concentração. No caso do cloreto
férrico, a dose de 10 mg/L obteve grande eficiência na diminuição da turbidez e, a partir daí, houve
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pouco ganho com o incremento da dose. Isso pode ser explicado, pelo menos parcialmente, pelo fato
de que ambas as substâncias, cloreto férrico e Tanfloc SG, possuem coloração intensa, de forma que
a partir de algum ponto a redução da turbidez no efluente passa a ser inferior ao efeito gerado pela
impregnação de cor no mesmo.

Figura 2: Variação do pH (a) e redução da turbidez (b) do efluente final da ETE tratado com 10 a 125 mg/L
dos diferentes coagulantes testados. Em b), optou-se por representar a escala de turbidez como logarítmica,
para facilitar a visualização

Quando o tratamento é realizado no efluente final da ETE (Figura 2), notam-se algumas
peculiaridades. O efeito de adição de turbidez do Tanfloc SG é pronunciado em doses acima de 75
mg/L, mas não se observa o mesmo para o cloreto férrico, possivelmente porque ele permanece
solúvel nessa condição. Entretanto, vale notar que o efluente em questão se trata do efluente bruto
após tratamento convencional na ETE, já atendendo ao padrão de potabilidade de turbidez (inferior
a 5 NTU). A variação observada no pH foi superior à do efluente bruto, o que já era esperado, uma
vez que após o tratamento convencional grande parte da matéria orgânica é removida, reduzindo a
capacidade tamponante do meio. Portanto, fica claro que técnicas de coagulação para remoção de
fósforo voltadas ao efluente final devem resguardar atenção primordial ao efeito de alteração do pH
promovido pelos diversos coagulantes, cenário no qual o Tanfloc SG tem destaque, mas,
considerando a adição de turbidez, apenas em doses de até 25-50 mg/L.

Demanda Química de Oxigênio (DQO)
A demanda química de oxigênio tem sido utilizada historicamente como critério fundamental
em análises de avaliação da qualidade da água, assim como do nível de poluição em diversos corpos
hídricos (Li, J. e He, L. et al., 2018). Esse parâmetro tem significância para a remoção de fósforo, pois
a matéria orgânica age como repositório desse elemento químico. Assim como não há matéria
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orgânica desprovida de fósforo, é difícil imaginar um método de tratamento que atinja alta remoção
de fósforo, mas não de DQO. Neste trabalho, em relação à DQO, verificou-se que as doses mais
vantajosas foram as de 10 a 25 mg/L, para todos os coagulantes testados, tanto no efluente bruto
quanto no final da ETE (Figura 3.a e Figura 3.b, respectivamente).
Como o Tanfloc SG é uma substância orgânica, era de se esperar um aumento da carga orgânica
em decorrência da sua adição, o que de fato foi observado, em especial no efluente final da ETE. Isso
sugere que doses elevadas de Tanfloc podem ser pouco indicadas, principalmente nos casos em que
a carga orgânica inicial do efluente é baixa, pois sua adição é capaz de elevar consideravelmente o
nível da demanda de oxigênio. Considerando que a legislação estadual estipula limites para DQO de
150 mg/L, em empreendimentos com elevado volume de descarga, fica evidente a dificuldade que
uma grande estação de tratamento pode ter para atingir essa meta. De acordo com os resultados
obtidos, nenhum coagulante foi capaz de reduzir a DQO do esgoto bruto a menos de 150 mg/L, o que
só foi atingido no tratamento do efluente final, com Tanfloc SG a 10 ou 25 mg/L, ou os demais
coagulantes inorgânicos em qualquer dose.

Figura 3: Alteração da DQO do efluente bruto (a) e final da ETE (b) tratados com 10 a 125 mg/L dos
diferentes coagulantes testados

Remoção de fósforo
Para o efluente bruto (Figura 4.a), as maiores taxas de remoção de fósforo foram atingidas com
100 mg/L de PAC e 125 mg/L de sulfato de alumínio. O Tanfloc SG se demonstrou um dos menos
eficazes na remoção do fósforo, tendo atingido em torno de 50 a 60% de remoção na sua melhor
dose, de 50 mg/L. Não foi atribuída significância à altíssima remoção que o cloreto férrico obteve em
10 mg/L, pois a dose de 25 mg/L não pode ser determinada e, a partir de 50 mg/L, não se observou
a mesma tendência. Além disso, no efluente final da ETE (Figura 4.b) e dose de 10 mg/L, o cloreto
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férrico obteve baixo desempenho, retirando do efluente menos de 50% do fósforo. Entretanto, a
partir de 25 mg/L, todos os coagulantes inorgânicos atingiram remoção superior a 99%.

Figura 4: Concentração de fósforo total do efluente bruto (a) e final da ETE (b) tratados com 10 a 125 mg/L
dos diferentes coagulantes testados. Os resultados dos pontos assinalados com “x” não puderam ser
determinados consistentemente até o momento

Cabe ressaltar que a legislação brasileira, que estipula limites de 1 a 4 mg/L, ainda é muito
branda em relação à concentração máxima de fósforo permitida para descarga do efluente. Na China,
o máximo tolerado é de 0,5 mg/L (Zou, H. e Wang, Y., 2016), enquanto na Europa e nos Estados
Unidos os limites podem chegar a 0,01 e 0,05 mg/L, respectivamente (Keeley, J. et al., 2016). Além
disso, mais de 34 milhões de brasileiros não tem acesso à rede coletora de esgoto, sendo cerca de 6,3
milhões apenas na região sul do país (PNSB-IBGE, 2008). Portanto, não só há a tendência do limite
de concentração de fósforo nos efluentes se tornar mais rigoroso nos próximos anos, como também
o volume que precisará ser tratado pelas ETEs será superior, conforme os serviços de saneamento
básico se tornam disponíveis às populações mais vulneráveis, atualmente sem acesso. Nesse
contexto, apenas o tratamento do efluente final com coagulantes inorgânicos e em doses a partir de
25 mg/L foi plenamente satisfatório. Em menor grau, pode-se também destacar a atuação do PAC e
do sulfato de alumínio, no efluente bruto, nas doses altas de 100 e 125 mg/L, respectivamente.

Diferenças entre o efluente bruto e o efluente final da ETE
Algumas diferenças fundamentais podem ser destacas no tratamento do efluente bruto e final
da ETE. Enquanto, no efluente final, altas taxas de remoção foram atingidas com todos os coagulantes
inorgânicos em dose a partir de 25 mg/L, feito semelhante no esgoto bruto (remoção >90%) só foi
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observado aplicando PAC e sulfato de alumínio em doses elevadas. O Tanfloc SG foi o produto com
menor eficiência global e performou melhor no efluente bruto, ao qual seu uso é realmente mais
indicado. Na Figura 5, os quatro coagulantes foram classificados qualitativamente pelos seus
desempenhos nos parâmetros avaliados; quanto maior a área do polígono, mais vantajoso é o
coagulante, de formal geral. Entretanto, isso não significa que, em cenários específicos, alguma das
substâncias com pior avaliação não possa se mostrar superior às demais.

Figura 5: Desempenho de cada coagulante no efluente bruto (a) e final da ETE (b) em cada um dos
parâmetros avaliados. Nota maior representa melhor desempenho – no caso da influência no pH, quanto
menor a alteração, maior a nota

É evidente o melhor desempenho global, em termos de remoção de fósforo, do tratamento no
efluente final da ETE, quando comparado ao bruto, e o destaque geral do PAC e do sulfato de
alumínio, ambos vastamente já empregados ao tratamento de efluentes. Entretanto, esses
coagulantes adicionam alumínio ao lodo formado, dificultando seu tratamento e disposição final. Isso
porque o cátion metálico Al3+(aq) é muito reativo biologicamente, não essencial e tóxico e, apesar de
raramente provocar danos de forma aguda, pouco se sabe sobre sua toxicidade crônica (Exley, C.,
2016). Além disso, a segunda causa mais comum de toxicidade em plantas é devido ao excesso de
alumínio, perdendo apenas para o excesso de salinidade (Vitorello, V. A., Capaldi, R. C. e Stefanuto, V.
A. 2005). Como o alumínio se torna ainda mais tóxico em pH baixo (Yang, M. et al., 2015), o Tanfloc
SG pode ser uma interessante alternativa, por ser um polímero orgânico e o que menos influenciou
no pH. Apesar de não se destacar na remoção de fósforo, é possível que possa ser utilizado em
combinação com outros coagulantes inorgânicos a fim de reduzir o conteúdo metálico remanescente
no lodo.
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Considerações finais e perspectivas
Até o momento, em decorrência da quarentena de enfrentamento à epidemia de COVID-19, foi
necessário suspender temporariamente as coletas, de forma que o número de amostras obtidas
impossibilitou a realização de análise estatística apropriada. Entretanto, repetições e novos ensaios
serão realizados assim que possível. Planeja-se dar sequência aos experimentos, aumentando o
número amostral, para que se possa validar estatisticamente os resultados obtidos; estreitar o
intervalo de dosagem nos pontos de maior interesse para cada substância; testar outros coagulantes
e misturas de coagulantes; e elaborar planilhas, com o custo de cada composto químico, para auxiliar
na escolha de cada tratamento também com base no custo-benefício.
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| RESUMO |
A buscar por alimentação mais segura especialmente na área urbana é cada vez mais discutida, a
implantação de hortas urbanas é uma das saídas para levar alimentos e qualidade de vida à
população urbana. O objetivo do trabalho foi de avaliar a fitotoxicidade em amostras de solo pelo
Índice de Germinação (IG%) com o uso de sementes de alface (Lactuca sativa) para garantir a
segurança alimentar no cultivo de alimentos através de uma horta urbana. Para a avaliação da
fitotoxicidade das amostras de solo foram feitas cinco coletas na área onde se pretende implantar a
horta e foram analisadas em laboratório. Pesou-se 10g de cada amostra e se diluiu em 100 ml de agua
destilada, agitadas por 1 hora e filtradas. Foram feitas em duplicata analises de cada uma das
amostras e seus respectivos controles, usou-se 10 sementes de alface Lactuca sativa e 5 ml da
amostra em cada placa de petri e levadas a B.O.D. a 25ºC na ausência de luz por 48 horas. O mesmo
processo se fez para o grupo controle. Após esse período mediu-se o comprimento radicular das
sementes e verificou a quantidade de sementes germinadas para então se calcular o IG%. Os
resultados foram comparados com o recomendado pela Califórnia Compost Quality Coucil, para
determinar seu grau de fitotoxicidade. A análise demonstrou que 80% das amostras eram livres de
fitotoxicidade e o restante apresentou-se fitotóxica. A analise em questão é amplamente indicada
pelo seu baixo custo e rápido resultado em relação à toxicidade do meio, podendo ser usada em
outras pesquisas.
Palavras-chave: fitotoxicidade; horta urbana; Lactuva sativa.

| INTRODUÇÃO |
A busca por uma alimentação mais segura é cada vez mais discutida e tem afetado populações
em todo mundo. Segundo um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde – OMS (2019)
estima-se que 600 milhões de pessoas, quase uma em cada dez pessoas no mundo, adoecem depois
de ingerir alimentos contaminados e 420.000 morrem a cada ano.
Segundo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional CONSEA (2017) através
da Legislação Básica do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional compreende-se que
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todas as pessoas têm direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade
suficiente e de modo permanente.
De acordo com a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – LOSAN (Lei nº 11.346,
de 15 de setembro de 2006), através do Art. 4º a segurança alimentar e nutricional abrange a garantia
da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu
aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a
diversidade étnica e racial e cultural da população.
A agricultura urbana vem ganhando reconhecimento na área de saúde, por ser considerada
uma das estratégias para amenizar alguns dos tantos problemas nas cidades que interferem no
estado de saúde-doença da população (Ribeiro et al., 2015).
Santos e Machado (2020) confirmaram que as hortas comunitárias são colaborativas para a
promoção da saúde, pois promovem a melhoria e a qualidade de vida dos usuários por meio do
reforço da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades e a criação de ambientes favoráveis à
saúde.
Em seu estudo De Liz et al. (2006) orientaram sobre as etapas para o planejamento e
implantação de hortas urbanas e destacaram a importância da coleta de amostras para a análise
química do solo e de se conhecer o histórico do terreno a ser utilizado, para compreender o tipo de
manejo que este já foi submetido e se existe o risco de o solo ter sido contaminado por algum
elemento químico ou metal pesado anteriormente, visando minimizar ou evitar futuros
inconvenientes que possam resultar em insegurança no uso do mesmo.
Para garantir a segurança dos alimentos é importante o uso de técnicas que busquem avaliar
o desenvolvimento dos alimentos. Os testes de fitotoxicidade, baseados na germinação de sementes
e crescimento radicular, têm sido utilizados por diversas agências governamentais, como parte da
avaliação do potencial de contaminação de resíduos e efluentes no ambiente. (Mattiolo et al. 2005).
Análises de toxicidade são raramente exigidas pelos órgãos ambientais, o que parece ser um
erro, já que testes como o de germinação com sementes são econômicos e fáceis de serem
implementados pela maioria dos laboratórios credenciados pelos órgãos ambientais e trazem a
resposta global que mais importa: o nível de toxicidade da amostra analisada (Mendes, 2020).
A fitotoxicidade é a ação tóxica provocada em plantas, por uma ou mais substâncias, que possa
diminuir ou retardar sua germinação ou desenvolvimento (Corrêa et. al., 2014).
Os ensaios fitotoxicológicos com germinação de sementes têm sido bastante utilizados
atualmente como indicadores de poluição ambiental por causa da simplicidade e economicidade
proporcionada pelo método em comparação com outros tipos de análises e apesar de não ser
possível identificar diretamente o que é que está conferindo o caráter tóxico, esse teste consegue
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comparar níveis de toxicidade através do comprimento e porcentagem de germinação das sementes,
compondo um índice, o IG (índice de germinação), que é inversamente proporcional ao nível de
toxicidade das amostras testadas (Mendes et. al. 2020). Quanto menor o IG maior a toxicidade do
composto analisado, justamente por inibir totalmente ou parcialmente o crescimento das
raízes(Wang et al., 1990).
De acordo com Young et al. (2012), através de análises de toxicidade em plantas, é possível
estudar o efeito adverso da amostra, ocasionado pela deposição de substâncias tóxicas sobre o solo.
O objetivo do trabalho foi de avaliar a fitotoxicidade em amostras de solo pelo Índice de
Germinação (IG%) com o uso de sementes de alface (Lactuca sativa) para a segurança alimentar no
cultivo de alimentos através de uma horta urbana.

| MATERIAL E MÉTODOS |
Local de estudo
O presente estudo foi realizado nas instalações da antiga Laneira Brasileira S/A, Pelotas- RS
(figura 1). Onde funcionava uma fábrica de beneficiamento e comércio de lãs que teve sua sede
construída em 1949 na Avenida Duque de Caxias no Bairro Fragata, na cidade de Pelotas, sul do Rio
Grande do Sul que funcionou até 2003, quando decretou falência e o encerramento total de suas
atividades (Coelho e Michelon, 2018). A partir de 2010 passou a integrar o patrimônio da
Universidade Federal de Pelotas.
Desde 2015, neste ambiente, o Centro Regional de Cuidados Paliativos da UFPel (Projeto
Cuidativa) possui como principal vocação o cuidado integral de pessoas que apresentam doenças
ameaçadoras à vida em diferentes trajetórias, do momento do diagnóstico até a situação de
terminalidade da vida.
Neste espaço do projeto cuidativa foi dedicada uma porção territorial para a prática e o cultivo
de uma horta urbana, visando à produção de alimentos para os pacientes que ali frequentam.
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Figura 1: Situação geográfica da área de estudo

Coleta das amostras
As amostras foram obtidas por meio da coleta de solo, com 30 cm de profundidade (figura1),
em cinco pontos distribuídos sob o local destinado à implantação da horta (figura 2). Foram
utilizadas técnicas apropriadas na coleta e armazenamento das amostras para um transporte seguro
até o local de realização da análise. Ao chegar ao laboratório elas foram armazenadas.
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Figura 2: Ponto de uma das amostra

Figura 3: Área onde será construída a horta urbana

Análises toxicológicas
Índice de Germinação
A análise foi realizada no Laboratório de Toxicologia da Universidade Federal de Pelotas –
UFPel seguindo a metodologia de Tiquia (1988) e Zuconni (1985), onde foi utilizado a semente de
alface (Lactuca sativa)em duplicata.
A análise iniciou-se com a pesagem de 10 g de cada amostra, após isso esta foi diluída em 100
ml de água destilada, resultando em um extrato aquoso que foi submetido à agitação magnética pelo
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período de 1 hora. Posteriormente realizou-se a filtragem deste até se obter um extrato transparente
(figura 4).

Figura 4 – Extrato sendo filtrado para posteriormente ser disposto nas placas

Nas placas de petri utilizadas foi adicionado como substrato o papel filtro (figura 5) e sob este
depositadas 10 sementes de alface (Lactuca sativa) (figura 6), e 5 ml do extrato filtrado.

Figura 5 – Placas de Petri forradas com papel filtro em duplicata para cada amostra
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Figura 6 – Placas de Petri com as sementes de alface (Lactuca sativa)

O mesmo processo que se realizou com a análise da amostra foi feito novamente, porém com
água destilada, também em duplicata para a realização da análise denominada de controle, os quais
usaram os seus resultados como base para o cálculo do índice de germinação.
Depois de repetir esse processo, tanto para o extrato de cada uma das amostras quanto para o
controle, estas permaneceram durante 48 horas em B.O.D. a 25ºC na ausência de luz.
Após o período descrito foi realizada a abertura das placas, onde se verificou o comprimento
das radículas de cada uma das sementes, tanto do grupo do controle, quanto das amostras (figura 6).

Figura 6 – Placas de Petri após o período de incubação
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Com base nas equações abaixo, foi realizado o cálculo para determinar a Germinação relativa
(GR), e Alongamento das radículas (AR), os quais são essenciais para a obtenção do Índice de
Germinação (IG). Resultado na tabela 1.
Equação (1):
GR(%) =

Onde: GR é a Germinação Relativa, Ne é o número de sementes germinadas no extrato do composto
e Nc é o número de sementes germinadas no controle.
Equação (2):

Onde: AR é o Alongamento relativo das sementes, ARe é o Somatório do alongamento das radículas
no extrato do composto e ARc é o Somatório do alongamento das radículas no controle.
Equação (3):

Onde: IG é o índice de germinação.
Neste estudo a metodologia proposta por Himanen et al. (2012) de que devem ser
consideradas sementes germinadas aquelas que possuem radícula superior a 1mm foi seguida.
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| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Os resultados do índice de germinação para a semente de alface obtida neste trabalho (gráfico
1) são comparados com o controle com água destilada. O gráfico1 mostra que as quatro primeiras
amostras apresentaram valores acima (138,47%, 91,95%, 114,88% e 88,45% respectivamente) do
recomendável pela Califórnia Compost Quality Coucil (CCQC, 2001) que estipula que para um IG%
ser considerado livre de fitotoxicidade deve ser acima de 80%, portanto as amostras um, dois, três e
quatro foram consideradas isentas de fitotoxicidade.

Gráfico 1- Índice de germinação (%) das quatro amostras

Já a amostra cinco apresentou um IG% abaixo de 80% o que indica que a amostra apresenta
um alto potencial toxicológico, podendo trazer um impacto significante nas plantas, além de produzir
um odor desagradável e se caracterizar como fitotóxica.
Ambientes urbanos são contaminados de várias formas com poluentes orgânicos e inorgânicos
persistentes em decorrência de atividades antrópicas (Lunardi et al., 2018). O autor analisou a
concentração de metais pesados no solo de dez hortas escolares da zona urbana e em três delas
encontrou concentrações acima do limite estabelecido pelos órgãos regulamentadores.
A semente de alface é indicada como bioindicador para avaliar riscos potenciais no ambiente
segundo a US Enviromental Protection Agency (EPA), para a detecção de efeitos ecotoxicológicos
(Mendes et al., 2020; Johnson et al., 2015). Komilis e Tziouvaras (2009) as sementes de Lactuca sativa
têm sido bastante utilizadas e fornecem diversas vantagens sobre outros organismos testes,
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principalmente devido ao baixo preço, fácil cultivação, não sendo necessária manutenção entre
experiências.
Um estudo por Régo e colaboradores (2017), mostra que a Lactuca sativa é uma ótima
ferramenta indicadora ambiental, visto que utilizaram diferentes organismos no ensaio de
fitotoxicidade e a Lactuca sativa foi a mais sensível nos resultados. Em seu estudo Macena et al.
(2017) testou a fitotoxicidade do herbicida atrazina através de um bioensaio utilizando como
organismo teste sementes de alface, e a mesma se mostrou exponencialmente afetada a mesma.
Já Mendes e contribuintes (2016) usaram a fitotoxicidade como indicador de estabilidade de
resíduos de produção de frangos de corte , usando como bioindicador as sementes de alface (Lactuca
sativa).
O uso do teste de germinação usando com bioindicador sementes de alface (Lactuca sativa)
também foi empregado por Tavares e colaboradores (2019) para avaliar o grau de toxicidade do lodo
de estação de tratamento de água e esgoto, antes e após o uso de vermicompostagem nestes.
Em sua pesquisa Thode et al. (2019) avaliou a ecotoxicologia do extrato solubilizado de bagaço
de cana-de-açúcar residual via germinação de sementes de alface (lactuca sativa) e determinando a
CL50 desde para esta.
Os testes fitotoxicológicos com semente de alface (Lactuca sativa) têm sido amplamente
empregados para analisar a toxidez em diferente cenários, o que corrobora a escolha do organismo
teste no presente trabalho em relação a maior sensibilidade nos resultados.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
A partir da análise do IG% em sementes de alface (Lactuca sativa) testadas em amostra de solo
para a determinação da fitotoxicidade deste verificou-se que 80%% das amostras se mostraram
livres de toxicidades, porém a última analise foi classificada como fitotóxica, o que pode vim a
acarretar insegurança para o fim disposto.
Diante desse trabalho ressalta-se a importância de um estudo prévio da toxicidade do solo a
ser utilizado para fins de cultivo alimentício, sendo a análise fito toxicológica uma técnica de fácil e
rápida aplicação, auxiliando o processo de tomada de decisões.
Recomenda-se a partir deste estudo, o adensamento de mais pontos de coletas amostrais do
solo e realização de testes de fitotoxicidade, mutagenocidade, genotoxicidade, para maior
detalhamento, precisão e identificação dos elementos causadores dessa toxidez.
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| RESUMO |
Tendo em vista que os recursos energéticos não-renováveis são limitados, a busca por fontes
alternativas de energia tem se intensificado ao longo dos últimos anos. Nesse contexto, o biodiesel
representa uma alternativa para substituição ou adição ao diesel mineral. O biodiesel pode ser obtido
através da reação de transesterificação de um álcool de cadeia curta com um triglicerídeo, que pode
ser obtido a partir de óleos vegetais ou gorduras animais na presença de um catalisador. A utilização
de etanol como reagente justifica-se porque este tem sua produção consolidada no Brasil. Dentre os
catalisadores heterogêneos, o CaO mostra potencial nas reações de transesterificação, pois apresenta
baixo custo, pode ser reutilizado e não é corrosivo. A reciclagem do óleo de fritura para a produção
de biodiesel representa uma alternativa de destinação de um resíduo e não compete com o mercado
alimentício. O óleo foi obtido em uma residência do município de Cerro Largo/RS e passou por etapas
de filtração e secagem antes de ser utilizado nas reações de transesterificação. O CaO primeiramente,
foi levado a uma estufa de secagem a 120 ºC por 12h. Após, foi transferido para um forno mufla, para
calcinação e ativação a 550 ºC por 5h30min. As reações de transesterificação foram conduzidas em
um reator batelada, composto de uma balão de fundo redondo de 500 mL, equipado com um
condensador de Graham, para formar um sistema de refluxo resfriado à água e evitar perdas de
etanol. Ao balão, são adicionados 30g de óleo de soja degomado e uma mistura catalítica, contendo
etanol em quantidade equivalente à razão molar etanol:óleo desejada e 5 wt % de catalisador em
relação ao peso de óleo, e uma barra magnética. O balão é imerso em um banho de óleo a temperatura
controlada em uma chapa de aquecimento com agitação. As amostras foram filtradas à vácuo e
conduzidas a um evaporador rotativo, para remoção do etanol excedente. A mistura resultante foi
centrifugada e posteriormente retirada a fase sobrenadante, a qual foi armazenada e mantido sob
refrigeração até o momento da análise. O rendimento das reações foi determinado a partir de um
balanço de massa, baseado nas concentrações de trioléina, dioleína e monooleína através de uma
metodologia em HPLC-UV. As curvas de calibração foram elaboradas a partir de uma solução padrão
de acilglieróis. Foi aplicado um delineamento experimental Box-Behnken de 3 fatores: temperatura,
razão molar etanol:óleo e tempo de reação. Um modelo de regressão linear de segunda ordem foi
construído e validado através de testes estatísticos com nível de significância de 5%. Com base no
modelo predito, o rendimento máximo predito é de 100%, com as seguintes condições de operações:
razão molar álcool:óleo 15:1, 81,2 ºC durante 6 h. A estequiometria da reação de transesterificação
indica a necessidade de 3 mol álcool para cada mol de triacilglicerol, porém a aplicação de álcool em
excesso desloca o equilíbrio na direção de formação do biodiesel. A redução do rendimento a partir
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de certo ponto de excesso de álcool pode ser devido à dissolução do glicerol no excesso de álcool, que
inibe a reação. O valor ótimo de temperatura encontrado foi bastante próximo ao ponto de ebulição
do etanol. Temperaturas muitos superiores ao ponto de ebulição do álcool, representam maiores
parcelas do álcool na forma de vapor, o que reduz sua disponibilidade na forma líquida e resulta em
menores valores de rendimento. A partir dos resultados obtidos infere-se que é viável a utilização do
óleo residual de fritura como matéria-prima, com as devidas etapas de pré-tratamento, para a
produção de biodiesel, tendo em vista que esse material possui baixo valor agregado, uma vez que
se trata de um resíduo. O catalisador CaO mostrou-se um catalisador eficiente e de baixo custo para
o processo.
Palavras-chave: Biodiesel; Óleo residual; Óxido de cálcio.

| INTRODUÇÃO |
A perspectiva de uma sociedade com atividades mais próximas do conceito de sustentabilidade
vem sendo amplamente tratada no atual cenário global. Um dos motivos dessa concepção ser cada
vez mais relevante, se dá por uma combinação de fatores como o crescimento populacional atrelado
ao desenvolvimento social e tecnológico. Estes fatores se relacionam intensamente com o elevado
uso de recursos naturais e com as matrizes energéticas.
Tendo em vista que os recursos energéticos não-renováveis, como o petróleo, são limitados, a
busca por fontes alternativas de energia mais limpa e renovável tem se intensificado ao longo dos
últimos anos. Nesse contexto, pode ser explorado o beneficiamento de óleos e gorduras convertidos
em ésteres metílicos ou etílicos, conhecido popularmente por biodiesel, que podem ser empregados
nos motores à Diesel, em substituição ou adição ao combustível tradicional. Se comparado ao diesel
derivado do petróleo, o biodiesel oferece várias vantagens, que incluem renovabilidade,
biodegradabilidade, menor toxicidade, maior eficiência de combustão, maior número de cetanos,
maior ponto de inflamação e melhor lubrificação, além de ter uma melhor combustão e também uma
redução do nível de emissão de poluentes nos escapamentos (JAMIL et al., 2018).
Para que haja um maior uso e pesquisas em relação aos recursos energéticos renováveis,
torna-se importante que se tenha incentivo governamental em escala global para que ocorra uma
transição adequada dos recursos fósseis para sistemas de energia sustentáveis. Para Jamil et al.
(2018), essa transição seria um desafio não apenas para pesquisadores e tecnólogos, mas também
para economistas e ambientalistas, pois incluiria considerações econômicas e ambientais.
Em 2004, o governo federal do Brasil lançou o Programa Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel (PNPB), com o objetivo inicial de introduzir o biodiesel na matriz energética brasileira. O
principal resultado dessa primeira fase foi a definição de um arcabouço legal e regulatório (ANP,
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2016). No Brasil, a expectativa é de que o País seja um dos principais produtores e consumidores do
biodiesel, devido à variedade agrícola no cultivo das diversas fontes de matérias-primas que podem
ser utilizadas para a produção desses combustíveis.
O biodiesel pode ser obtido através da reação de transesterificação de um álcool de cadeia
curta com um triglicerídeo na presença de um catalisador. As fontes de triglicerídeos podem ser
diversos óleos vegetais ou gorduras animais e os álcoois geralmente utilizados na reação são o
metanol ou o etanol, sendo obtidos os ésteres alquílicos (biodiesel) e como subproduto a glicerina
(HAJÉK et al., 2012). Tipicamente, o metanol é utilizado como reagente para as reações de
transesterificação, devido a sua maior reatividade e necessidade de menores temperaturas e tempos
de residência no reator, porém a utilização de etanol apresenta algumas vantagens como menor
toxicidade e produção de um combustível com maior número de cetano e melhor lubricidade (LÔBO;
FERRERIA; CRUZ, 2009). A utilização de etanol como reagente também justifica-se porque este tem
sua produção consolidada no Brasil, em que os produtos de cana-de-açúcar representam 16% do
suprimento nacional de energia, com produção de 750 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por
ano (SOUZA et al., 2018).
Para o processo da produção de biodiesel via transesterificação, a presença de um catalisador
é fundamental para acelerar a conversão. Os catalisadores podem ser homogêneos ou heterogêneos
e separados em três categorias: básicos, ácidos e enzimáticos (TALHA; SULAIMAN, 2016). Os
catalisadores mais usuais são homogêneos, como soluções de NaOH, KOH, HCl e H2SO4, porém devido
a questões ambientais, como uma menor geração de efluentes devido a eliminação de uma etapa de
lavagem, estes vem sendo substituídos por catalisadores heterogêneos, que são mais facilmente
separados após a reação e podem ser recuperados e reutilizados (SOLTANI et al., 2016), além de
menor corrosividade e redução dos custos do processo (KIRUBAKARAN; SELVAN, 2018). Dentre os
catalisadores heterogêneos, o CaO mostra potencial nas reações de transesterificação. Este apresenta
baixo custo, pode ser reutilizado e não é corrosivo (BOEY, MANIAM e HAMID, 2011). Uma das
principais fontes de CaO é o calcário, porém também pode ser preparado a partir de resíduos
constituídos de carbonato de cálcio, tais como conchas de moluscos e casca de ovo (COLOMBO,
2013).
A matéria-prima mais abundante e utilizada para a produção de biodiesel no Brasil é o óleo de
soja, porém medidas governamentais têm incentivado o uso de outras matérias-primas como a
mamona e palma nas regiões semiáridas nordestinas. Para Dib (2010), empregar majoritariamente
uma única matéria-prima (no caso o óleo de soja) num país com a diversidade do Brasil seria um
grande equívoco. Uma das limitações do uso do óleo de soja como matéria-prima na produção do
biodiesel é a concorrência com o ramo da alimentação.
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Segundo Mofijur et al. (2013), aproximadamente 95% do biodiesel em escala mundial é
produzido a partir de óleos comestíveis, porém a competitividade com o mercado alimentício acaba
gerando um desequilíbrio global na demanda de mercado e oferta, causando redução das fontes e
aumento dos custos dessas matérias-primas, sendo assim necessário investir na mudança de
produção a partir de óleos não comestíveis.
A redução do preço da matéria-prima é estudada através de pesquisas e desenvolvimento de
projetos com matérias-primas menos nobres, mas que também podem vir a apresentar altas
eficiências de conversão em biodiesel. Segundo Dib (2010), matérias-primas baratas como óleos e
gorduras residuais têm atraído a atenção de produtores de biodiesel devido ao seu baixo custo. A
reciclagem do óleo de fritura para a produção de biodiesel não somente retiraria um material
indesejado do meio ambiente, mas também permitiria a geração de uma fonte de energia alternativa,
renovável e menos poluente, constituindo-se, assim, em um forte apelo ambiental.
Os óleos e gorduras residuais podem ser oriundos de lanchonetes e cozinhas industriais,
empreendimentos onde há o processo de fritura de produtos alimentícios e águas residuais. Segundo
Christoff (2006), a maior parte destes resíduos é descartado incorretamente na rede de esgotos. A
pequena solubilidade dos óleos vegetais na água torna-se um fator negativo levando em conta a sua
degradação em unidades de tratamento de despejos por processos biológicos e, quando presentes
em mananciais utilizados para abastecimento público causam transtornos no tratamento da água,
tendo isso em vista, destinar esse resíduo para a produção de biodiesel seria uma alternativa
ambientalmente viável.
Estudos laboratoriais vem sendo realizados em Universidades e Centros Tecnológicos
utilizando os óleos residuais de fritura oriundos de residências, bares, lancherias, restaurantes, entre
outras fontes, para a produção do biodiesel. Essa matéria-prima possui composição próxima aos
óleos refinados, o que pode resultar em altas taxas de eficiência de conversão em biodiesel. Isso
possibilitaria uma considerável vantagem financeira e ambiental frente ao diesel convencional de
petróleo.

| MATERIAL E MÉTODOS |
O óleo residual de fritura foi obtido em uma residência do município de Cerro Largo/RS e
passou por etapas de pré-tratamento antes de ser utilizado nas reações de transesterificação. As
partículas sólidas em suspensão foram removidas utilizando filtração a vácuo com papel filtro
(retenção de partículas 4-7 μm) e posteriormente o óleo foi levado para uma estufa para secagem, a
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uma temperatura de 120 ºC por 90 min para a remoção de traços de água no óleo. Logo após, a
matéria-prima (Figura 1) foi transferida para um recipiente, coberta por plástico-filme e papelalumínio e armazenada na ausência de luz.

Figura 1: Aparência do óleo residual de fritura após as etapas de pré-tratamento

O CaO (grau de pureza de 95%) utilizado nas reações foi pré-tratado para evitar contaminações
com CO2 e água. Primeiramente, foi levado a uma estufa de secagem a 120 ºC por 12h. Após, foi
transferido para um forno mufla, para calcinação e ativação a 550 ºC por 5h30min.
As reações de transesterificação foram conduzidas em um reator batelada, composto de uma
balão de fundo redondo de 500 mL, conforme demonstrado na Figura 2, equipado com um
condensador de Graham, para formar um sistema de refluxo resfriado à água e evitar perdas de
etanol. Ao balão, são adicionados 30g de óleo de soja degomado e uma mistura catalítica (contendo
etanol em quantidade equivalente à razão molar etanol:óleo desejada e 5 wt % de catalisador em
relação ao peso de óleo) e uma barra magnética. O balão é imerso em um banho de óleo a temperatura
controlada em uma chapa de aquecimento com agitação, e começa a contagem do tempo de reação.

Figura 2: Etapas do procedimento experimental. (a) Mistura de álcool e catalisador e (b) sistema reacional
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As amostras foram filtradas à vácuo com papel filtro faixa preta e conduzidas a um evaporador
rotativo, para remoção do etanol excedente. A mistura resultante foi centrifugada a 9500 rpm por 10
min, e posteriormente retirada a fase sobrenadante, correspondente ao óleo não reagido,
intermediários da reação e biodiesel, a qual foi armazenada em frasco de vidro âmbar, sem qualquer
tratamento adicional, e mantido sob refrigeração em geladeira até o momento da análise.
As concentrações de trioleína, dioleína e monooleína nas amostras foram determinadas
através da adaptação de uma metodologia descrita por Nicola et al. (2008), para caracterização de
biodiesel em HPLC-UV. As especificações deste método aplicado são estabelecidas na Tabela 1.
Tabela 1 – Método cromatográfico para a quantificação de acilgliceróis.
Especificações:
Coluna cromatográfica: C18, 250 mm x 4,6 mm x 5 µm
Volume de injeção: 20 µL
Vazão de eluente: 1 mL/min
Temperatura do forno: 45°C
Detector: UV-vis com arranjo de diodos (PDA)
Comprimento de onda analisado: 205 nm
Gradiente:
Tempo (min)

Fase móvel A

Fase móvel B

Acetonitrila:MeOH 4:1 (v/v)

N-Hexano:Isopropanol 8:5 (v/v)

0,01
5,20
16,00
20,00
22,00
22,01

100%
90%
34%
34%
100%
100%

0%
10%
66%
66%
0%
0%

A partir de uma solução padrão de acilgliceróis (Supelco 1787-1AMP), contendo 10 mg de
monooleína, 10 mg de 1,2-dioleína, 10 mg de 1,3-dioleína e 10 mg de trioleína, foi preparada uma
solução estoque de 2000 mg/L de cada componente, dissolvida em fase móvel B, a partir da qual
foram preparadas diluições com concentrações conhecidas entre 2 e 750 mg/L.
Estas diluições foram injetadas no HPLC em duplicata, resultando em cromatogramas,
conforme exemplificado na Figura 3. A correlação entre os tempos de retenção (tR) com a molécula
adequada foi feita a partir de uma característica da cromatografia líquida em coluna C18, que a ordem
de eluição está diretamente relacionada com o número de carbono efetivo (ECN), de modo que o
tempo de retenção apresenta a seguinte ordem: MAGs < DAGs < TAGs (ANDRADE; MAZZEI; D’AVILA,
2011; NICOLA et al., 2008; HOLČAPEK et al., 1999).
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Figura 3: Cromatograma obtido a partir de padrão de acilgliceróis com concentração de 750 mg/L

A partir dos cromatogramas, foram determinados os tR dos acilglieróis para este método, de
4,4 min para a monooleína, 11,5 e 11,7 min para as dioleínas e 16,6 min para a trioleína. Considerouse como área do sinal cromatográfico do componente, a média entre as duplicatas realizadas.
Correlacionando-se as áreas dos sinais cromatográficos produzidos nos cromatogramas com as
concentrações previamente conhecidas, foram produzidas 4 curvas de calibração.
As amostras obtidas a partir da reação de transesterificação foram diluídas em fase móvel B,
de modo a obter concentração de 5000 mg de amostra/ L de solvente. Para representar a condição
inicial da reação, foi feita uma injeção de óleo, na mesma diluição das outras amostras. As
concentrações de acilgliceróis foram determinadas com base na áreas dos sinais cromatográficos
referentes ao tR do componente, obtidos nos cromatogramas (Figura 4) e nas equações das curvas de
calibração. A concentração total de dioleína foi considerada como a soma das concentrações de 1,2dioleína e 1,3-dioleína.
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Figura 4: Exemplos de cromatogramas obtidos nas corridas experimentais: (a) Óleo de soja residual de
fritura e (b) corrida experimental no ponto central do planejamento

O rendimento foi determinado com base nas concentrações molares totais de acilglieróis
através de um balanço de massa realizado para reator em batelada. A Eq. 1 representa o cálculo do
rendimento.
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Rendimento = 1 -

Fm (3CTAG + 2CDAG + CMAG )
3CTAG,0 + 2CDAG,0 + CMAG,0

(1)

Onde: 𝐶 é concentração, 𝐶 , é concentração inicial, TAG é trioleína, DAG é dioleína, MAG é
monooleína e Fm = 1,053 representa o ganho teórico de massa da reação completa.
Para investigar os efeitos de diferentes parâmetros operacionais no rendimento da reação de
transesterificação foi utilizado um delineamento experimental Box-Behnken de 3 fatores (BOX;
BEHNKEN, 1960): Temperatura, Razão molar etanol:óleo e tempo de reação, conforme apresentado
na Tabela 2. Os experimentos no ponto central foram realizados em triplicata.
Tabela 2 – Delineamento experimental Box Behnken de 3 fatores.
Variáveis

Níveis no delineamento

Níveis codificados

-1

0

+1

Temperatura (°C) (X1)
Razão molar (X2)
Tempo de reação (h) (X3)

60
15
2

75
21
4

90
27
6

Foi proposto um modelo de regressão linear de segunda ordem através do método dos
mínimos quadrados, que permite analisar tanto os efeitos lineares quanto os quadráticos, conforme
apresentado na Eq. 2 (MONTGOMERY, 2012), e os resultados foram analisados com uso do software
Matlab® R2015a.
q
q
q
q
y = β0 + ∑i=1 (βi Xi ) + ∑i=1 ∑j=1 (βi,j Xi Xj ) + ∑i=1 (βii 𝑋 )

(2)

Onde: y é a variável dependente predita, β são os parâmetros ajustáveis do modelo, X são as
váriáveis independentes e q é o número de fatores (q=3).
Para a validação do modelo, foi realizada uma análise de variância (ANOVA), a fim de verificar
a significância dos parâmetros do modelo, a significância da regressão e a avaliação da falta de ajuste
(lack of fit). Foi considerado um nível de 5% de significância para todos os testes estatísticos.
Como forma de avaliar o ajuste do modelo aos dados experimentais, foi calculado o coeficiente
de determinação (Eq. 3)
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𝑅 =1−

=1−

∑(
∑(

,

)

,

,

,

Onde: 𝑅 é o coeficiente de determinação, 𝑅𝑆𝑆

é a soma dos quadrados dos resíduos entre

os dados experimentais e os preditos pelo modelo e 𝑆𝑆
média experimental, 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ,

(3)

)

é a soma dos quadrados dos desvios da

são os rendimentos preditos pelo modelo, 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ,

são os rendimentos experimentais e 𝑅𝑒𝑛𝑑𝚤𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ,

é a média dos rendimentos experimentais.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Baseado nos resultados experimentais obtidos, um modelo linear de segunda ordem foi
construído conforme a configuração apresentada na Eq. 2. Para avaliar os efeitos dos fatores e de
suas interações, foi realizada uma ANOVA (Tabela 3), considerando os valores codificados, de modo
a manter no modelo apenas os parâmetros significativos.
Primeiramente, foram considerados não-significativos e retirados do modelo os parâmetros
cujo p-valor foi inferior a 0,05, então foi aplicado um teste F para verificar a significância da
regressão. Como retirando-se estes parâmetros, a regressão não pôde ser validada, outros
parâmetros foram adicionados, um a um, em ordem crescente em relação ao p-valor, até que se
chegou a uma regressão válida, que é apresentado na Eq. 4. O teste F aplicado para esta regressão
resultou de valores de F0 = 9,62 e Ftab = 3,87. Como F0 > Ftab, a regressão é considerada significativa.
Tabela 3 – Análise de variância (ANOVA) dos fatores e suas interações.

X1
X2
X3
X1 X2
X1 X3
X2 X3
X12
X22
X32
Erro
Experimental

Soma dos
quadrados
0,070
0,006
0,483
0,101
0,001
0,007
1,168
1,226
1,499

Graus de
liberdade
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,055

2

F-valor

p-valor

Decisão*

2,514
0,199
17,460
3,649
0,028
0,239
42,197
44,291
54,181

0,254
0,699
0,053
0,196
0,883
0,673
0,023
0,022
0,018

0
0
1
1
0
0
1
1
1

0

0

0

*0 – Não incorporado ao modelo
*1 – Incorporado ao modelo
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Uma análise de variância (ANOVA) foi aplicada para determinar quais os Parâmetros do
modelo são significativos, resultando no modelo de segunda ordem apresentado na Equação 1, com
coeficiente de determinação 0,89.

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,64 + 0,25𝑋 − 0,22𝑋 𝑋 − 0,16𝑋 − 0,14𝑋 − 0,06𝑋

(4)

Os níveis e variáveis utilizados, bem como os resultados obtidos experimentalmente e os
preditos pelo modelo ajustado são apresentados na Tabela 4.
Tabela 4. Resultados experimentais e preditos pelo modelo.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Variáveis decodificadas
X1
60
90
60
90
60
90
60
90
75
75
75
75
75

X2
15
15
27
27
21
21
21
21
15
27
15
27
21

X3
4
4
4
4
2
2
6
6
2
2
6
6
4

Variáveis codificadas
X1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
0
0
0
0

X2
-1
-1
1
1
0
0
0
0
-1
1
-1
1
0

X3
0
0
0
0
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0

Rendimento
Experimental
(%)

Rendimento
Predito (%)

6,6
66,8
46,3
16,5
8,9
27,1
53,7
79,7
27,8
11,1
65,8
72,2
63,9

11,6
56,5
56,5
11,6
17,8
17,8
66,9
66,9
19,6
19,6
68,8
68,8
63,4

Para a validação do modelo, foi aplicado um teste de lack of fit que compara a variância
associada ao modelo com a variância experimental. O teste aplicado resultou de valores de F0 = 0,20
e Ftab = 9,35. Como F0 < Ftab, conclui-se que o modelo é significativo para a predição do rendimento da
reação.
A Figura 5(a) representa visualmente a correlação entre os valores de rendimento obtidos
experimentalmente e aqueles preditos pelo modelo. Quanto mais próximo está o ponto da linha
diagonal traçada, melhor foi a capacidade de predição do modelo para as condições experimentais
avaliadas. A Figura 5(b) representa a correlação entre os resíduos e os resultados preditos pelo
modelo. Pode-se constatar visualmente que os resíduos estão dispostos de forma aleatória.
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Figura 5 – Representação gráfica do ajuste do modelo através de (a) gráfico dos resultados experimentais vs.
resultados preditos pelo modelo; e (b) gráfico de resíduos vs. resultados preditos pelo modelo

A fim de expressar graficamente os resultados, a Figura 6 apresenta uma superfície de
resposta, abordando o rendimento em função da temperatura e da razão molar álcool: óleo, em que
a variável tempo de reação foi fixada no ponto central.
Com base no modelo predito, o rendimento máximo predito é de 100%, com as seguintes
condições de operações: Razão molar álcool:óleo 15:1, 81,2 ºC durante 6 h, além de 5 %wt de
catalisador em relação ao óleo, parâmetro que foi fixado.
A estequiometria da reação de transesterificação indica a necessidade de 3 mol álcool para
cada mol de triacilglicerol, porém a aplicação de álcool em excesso desloca o equilíbrio na direção de
formação do biodiesel (ROOSTA; SABZPOOSHAN, 2016). A redução do rendimento a partir de certo
ponto de excesso de álcool é relatado em diversos estudos (HANH et al., 2007; LATCHUBUGATA et
al., 2018; LIMA et al., 2010; MORAIS et al., 2013). Uma das possibilidades é que o rendimento diminui
devido à dissolução do glicerol no excesso de álcool, que inibe a reação (LATCHUBUGATA et al.,
2018).
A temperatura é um parâmetro influente no rendimento da reação de transesterificação, pois
um aumento de temperatura aumenta o movimento das partículas e a solubilidade dos reagentes, e
quando para catalisadores heterogêneos, a temperatura também afeta a atividade catalítica
(SOLTANI et al., 2016). O valor ótimo de temperatura encontrado não foi o mais elevado aplicado no
planejamento experimental, e sim 81,2°C, que é bastante próximo ao ponto de ebulição do etanol
(78,4°C). Segundo Latchubugata et al. (2018), temperaturas muitos superiores ao ponto de ebulição
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do álcool, representam maiores parcelas do álcool na forma de vapor, o que reduz sua
disponibilidade na forma líquida e resulta em menores valores de rendimento.

Figura 6 – Superfície de resposta correlacionando (a) razão molar etanol:óleo e temperatura com o
rendimento, com tempo de reação fixado em 4h; (b) tempo de reação e temperatura com o rendimento, com
razão molar etanol:óleo fixada em 21:1; (c) razão molar etanol:óleo e tempo de reação com o rendimento,
com temperatura fixada em 75°C
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| CONCLUSÃO |
A partir dos resultados obtidos infere-se que é viável a utilização do óleo residual de fritura
como matéria-prima, com as devidas etapas de pré-tratamento, para a produção de biodiesel, tendo
em vista que esse material possui baixo valor agregado, uma vez que se trata de um resíduo. O
catalisador CaO mostrou-se um catalisador eficiente e de baixo custo para o processo. É importante
salientar que as etapas de pré-tratamento térmico do óxido de cálcio são importante para o processo,
permitindo a ativação do catalisador.
A partir dos resultados experimentais foi possível ajustar um modelo linear de segunda ordem,
com uma considerável capacidade de predição (R2 = 0,89), dentro do intervalo utilizado para os
fatores. As condições otimizadas de operação foram estimadas em razão molar álcool:óleo 15:1,
temperatura de 81,2 ºC e 6 h de reação.
As pesquisas nas áreas dos combustíveis renováveis devem ser encorajadas e valorizadas por
meio de políticas públicas e medidas governamentais que resultaria em uma maior capacidade de
adaptação na matriz energética, visto que, os combustíveis fósseis além de não renováveis, causam
diversos impactos ambientais.
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| RESUMO |
Os modelos matemáticos que descrevem o comportamento dos sistemas de tratamento biológico de
águas residuárias domésticas apresentam alta complexidade, devido à quantidade de equações
diferenciais envolvidas para descrever à quantidade de fenômenos que convergem nos reatores,
principalmente para manter a concentração de oxigênio dissolvido (OD) estável durante todo o
processo de nitrificação e oxidação das cargas orgânicas contaminantes. Os reatores trifásicos de
leito fluidizado, como no presente trabalho, nos quais se realizam injeções de ar para prover oxigênio
ao sistema de tratamento, sendo importante manter a concentração de OD em 2,0 mgL-1 na região
aeróbia do sistema, onde é oxidada a matéria orgânica carbonácea e acontece a nitrificação, por outro
lado na região anóxica do sistema espera-se que a concentração de OD permaneça abaixo de 0,5 mgL1 para promover a desnitrificação ao efluente tratado.
Neste artigo propõe-se um controlador Nebuloso utilizando um sistema de inferência do modelo
Mandani para obter a ação apropriada do controle de injeção de ar em um Reator Piloto do tipo
Aeróbio de leito fluidizado de acordo com a temperatura da água residuária, o nível de OD medido
após a injeção de ar e a quantidade de Demanda Química de Oxigênio (DQO) presente na água
residuária, obtendo assim um modelo simples com resposta operacional adequada segundo as
condições de entrada da água residuária afluente ao reator.
Palavras-chave: Controlador Nebulosa, Reator Aeróbio, Oxigênio Dissolvido.

| INTRODUÇÃO |
Os sistemas de tratamento biológico de águas residuárias se apresentam como modelos
bastante complexos, devido às grandes interferências que podem acontecer ao fluxo de afluente e na
carga contaminante, além dos fatores externos como a variação climática ou a composição do esgoto
doméstico a ser tratado.
Embora as estações de tratamento de esgotos (ETE) na atualidade funcionem com eficiência
dentro dos padrões ambientais apesar dos fatores mencionados, é possível melhorar o controle de
alguns destes parâmetros para facilitar a operação e reduzir os custos de insumos e energia e
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aumentar a eficiência do tratamento. A matéria orgânica e nutrientes contidos na água residuária,
representam a carga contaminante. Assim no tratamento biológico, a carga contaminante
biodegradável pode ser consumida por microrganismos nas condições ótimas, melhorando a
qualidade física e química do efluente tratado [1].
Os processos biológicos no tratamento são sistemas multivariáveis, e nem sempre os modelos
matemáticos existentes controlam todos os fatores que influenciam o comportamento dos
microrganismos, assim as respostas às mudanças no fluxo, ou nas características do afluente, sejam
lentas e imprecisas comprometendo a eficiência do tratamento.
No tratamento biológico em um reator aeróbio de leito fluidizado, como o caso abordado neste
trabalho, a concentração de Oxigênio Dissolvido (OD) é um dos parâmetros de maior influência no
processo de tratamento. Porém, este depende de múltiplos fatores o que tornam o controle
complexo. A concentração do OD permite a formação de regiões de reação, numa região aeróbia, os
microrganismos heterótrofos e autótrofos se encarguem da oxidação da matéria orgânica
carbonácea e nitrogenada respectivamente, os quais são bastante restritos [2]. A outra região
necessária é a anóxica, para promover a desnitrificação por microrganismos facultativos.
A maioria dos reatores deste tipo tem uma injeção de ar constante, a qual pode resultar na
deficiência de OD quando carga contaminante a ser tratada é alta, também quando a temperatura é
alta (diminuindo a solubilidade do OD), ou ambos os casos, colocando em risco o funcionamento
biológico adequado. O caso contrário, pode representar em desperdício de energia em condições de
cargas baixas e baixas temperaturas. Neste caso, têm se adotado estratégias como aeração
intermitente para minimizar os custos [3]-[5], mas também têm sido abordadas pesquisas no
desenvolvimento de modelos preditivos [6], porém resultando em modelos matemáticos muito
complexos devido a quantidade de equações diferenciais não lineares envolvidas. Também tem sido
aplicado sistemas de controle tipo PI e PID no controle da válvula de injeção do ar a fim de manter o
OD constante dentro do reator [7].
Em outro artigo encontrado na literatura, no qual foram aplicados o controlador de oxigênio
PI em reatores biológicos no tratamento de água residuária, indicaram em um dos casos, que as
dinâmicas bioquímicas de reação a respeito da dinâmica de areação têm escalas diferentes que
devem ser testadas para validar o funcionamento do controlador [8]. Neste mesmo trabalho foram
usadas concentrações de DQO, nitrogênio total e fósforo total como variáveis de entrada e o fluxo de
ar como a variável de controle.
Por outro lado, em [9], utilizou-se um controlador Nebuloso do tipo adaptativo para o controle
de oxigênio no reator de lodos ativados, no qual foi comparada a ação de resposta de um controlador
de OD do tipo PI, com um controlador Nebuloso Básico e o controlador Nebuloso Adaptativo, sendo
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este último o que melhor respondeu às necessidades do reator, o qual foi testado para manter de
forma estável o OD em valores de 1, 2 e 3 mgL-1. A tecnologia Nebulosa aplicada no tratamento
biológico de aguas residuais, na sua maioria tem sido abordada em reatores do tipo Lodos Ativados
Convencionais, é por esta razão que neste trabalho pretende-se indicar como pode responder um
controlador Nebuloso em um reator de leito fluidizado na remoção de matéria orgânica, carbonácea
e nitrogenada.
O controlador Nebuloso como estratégia de controle do OD no reator de leito fluidizado, que se
propõe, é uma ferramenta que envolve um controlador aproveitando o conhecimento de um
especialista no processo específico [9], [10]. A vantagem que tem a aplicação desta ferramenta neste
tipo de reator reside nos processos de oxidação de matéria orgânica carbonácea, nitrificação e
desnitrificação, os quais são gerados de forma simultânea em um mesmo reator, espera-se que seja
só o controlador de injeção de ar necessário para otimizar a operação do reator.
Para o presente caso estudado, pretende-se desenvolver um controlador que permita identificar
a quantidade de oxigênio que deve ser injetada para um sistema de tratamento que foi operado
previamente, para manter a concentração de OD em 2,0 mgL-1 na região aeróbia do sistema usando
[11], a fim de otimizar os processos biológicos na depuração da carga contaminante.

| MATERIAIS E MÉTODOS |

Reator Aeróbio de Leito Fluidizado
O reator piloto do tipo Aeróbio de Leito Fluidizado, tem o objetivo de reduzir as cargas
orgânicas carbonácea representada pela Demanda Química de Oxigênio (DQO) e nitrogenada como
Nitrogênio Total (NT) presentes na água residuária doméstica, o afluente. Este reator caracteriza-se
por apresentar um meio trifásico composto pelo afluente, o ar injetado e a presença de partículas
solidas como suporte dos microrganismos aderidos, responsáveis pelo tratamento.
O funcionamento do reator apresenta três câmaras concêntricas, sendo as duas internas onde
ocorrem as reações de oxidação de matéria orgânica carbonácea e a nitrificação resultado dos
microrganismos heterótrofos e autótrofos respetivamente, exigindo uma concentração de OD
mínima de 2,0 mgL-1. A terceira câmara, sendo a mais externa, espera-se seja anóxica, como resultado
do consumo do oxigênio pelos microrganismos durante os processos como mencionados, e seja apta
para dar lugar ao processo de desnitrificação, onde microrganismos facultativos, na falta de oxigênio,
conseguem usar o nitrogênio na sua respiração.
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O fornecimento de oxigênio além de satisfazer as demandas bioquímicas para os diferentes
processos biológicos, é o responsável pela força motriz que gera a recirculação do meio trifásico,
permitindo assim o contato dos microrganismos com o substrato presente na água residuária e o
oxigênio (no caso da região aeróbia). A injeção de ar se faz no fundo do reator no centro da primeira
câmara interna como pode ser identificado no esquema do sistema de tratamento na Figura 1.
As características da água residual tratada podem ser revisadas em [11], a Tabela 1 indica os
valores meios do afluente. É importante mencionar que as características do afluente não
permanecem constantes, apresentando mudanças de carga contaminante e de temperatura, sendo o
fator climático um fator importante no funcionamento biológico, uma vez que altera o coeficiente de
transferência de oxigênio KLa, modificando a taxa de transferência e, por conseguinte a concentração
no reator [12-14].
Tabela 1. Condições meias do afluente.
Parâmetro

Valor

Unidade

Vazão

21.25

Lh-1

pH

7.47

Temperatura

22

°C

DQO

580

mgL-1

NT

51

mgL-1

Amônia

39

mgL-1

Características do reator
Volumem útil

55 L

Tempo de Retenção hidráulica

3h

O requisito de oxigênio corresponde às reações químicas e as relações estequiométricas dos
processos biológicos que acontecem no sistema, que são: a assimilação do substrato, a geração de
novas células, a nitrificação e a desnitrificação. A equação (1) descreve os consumos por demanda
para sínteses no primeiro membro (à esquerda) e a respiração endógena no segundo membro (à
direita) [15], e as equações (2) e (3) representa os coeficientes envolvidos.
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𝑟(𝑂 ) = 𝑎 𝑄(𝑆 𝑆) + 𝑏′𝑋 𝑉

(1)

a’=1.46-1.42Y

(2)

b’=1,42 fb kd

(3)

Onde,
r(O ): Requisito de oxigênio (gd-1)
a’: Coeficiente estequiométrico (gO2 g-1DQO)
b’: Coeficiente estequiométrico (gO2 g-1SSV)
Q: Vazão do afluente (m3d-1)
S

S: Substrato assimilado (gO2m-3)

X : Produção celular (g SSV)
V: Volume útil do reator (m3)
Y: Baterias heterotróficas responsáveis pela remoção da matéria orgânica, 0.5 gg-1
fb: Taxa de depoimento celular (adimensional), 0.57
kd: Típico por tipo de tratamento 0.08 gg-1

Fig. 1. Esquema do Reator Piloto do tipo Aeróbio de leito fluidizado
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Outro consumo importante de oxigênio é o demandado no processo de nitrificação, este
corresponde à relação da equação (4). No entanto, o processo de desnitrificação devolve ao sistema
uma quantidade de oxigênio, conforme a equação (5).
𝑟(𝑂 )NT = 4,57 Q NT

(4)

b(𝑂 )NT = 2,86 Q NT

(5)

Onde,
r(O )NT: Requisito de oxigênio por Nitrogênio oxidado (gO2d-1)
b(O )NT : Oxigênio que retorna ao sistema por Nitrogênio removido (gO2 d-1)
NT: Nitrogênio total (gm-3)
As restrições de OD (de garantir 2,0 mgL-1 na região aeróbia e 0,5 mgL-1 na região anóxica)
fazem com que OD seja um parâmetro de vigilância minuciosa e, portanto, seja um alvo de controle
no processo.
Em vista ao anterior se propõe desenvolver um controlador Nebuloso que permita obter uma
ação de controle na injeção de ar, como resposta a concentração de DQO, a temperatura do afluente
e a concentração alvo na região aeróbia do reator (2,0 mgL-1).

Controlador de Ar Nebuloso
Um sistema Nebuloso proporciona uma ferramenta para aproximar o comportamento de um
sistema que não tem funções analíticas ou relações numéricas [16]. Estas abordagens são feitas
através do uso de conjuntos Nebulosos, que apresentam o comportamento das variáveis Crisp
(elementos do conjunto universo) em que o grau de associação de um elemento nesse conjunto é
dado pela função de pertinência e é definido pela equação (6), onde cada elemento 𝑥 do conjunto
universo 𝑈 tem associado um valor de pertinência ao conjunto Nebuloso 𝐴 [16].

𝜇 (𝑥): 𝑈 → [0,1]

(6)

O controlador Nebuloso proposto interpolará entre os valores em todas as variáveis de entrada
(OD, DQO e temperatura) e na variável de saída (Injeção de ar) a partir do grão de pertinência de
uma função, que para o caso deste trabalho serão funções trapezoidais. A proposta é permitir uma
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ação de controle no mecanismo de aeração, visando manter regulada a concentração de OD suficiente
para que ocorra a oxidação de matéria orgânica carbonácea e a nitrificação em no máximo 2,0 mgL1,

assim permitir a formação da região anóxica na câmara 3 do reator. Para a construção do

controlador foi utilizado o Fuzzy Logic Toolbox, do software MATLAB®.
O intervalo da primeira variável de entrada (OD), o universo de discurso será o valor médio de
OD na região aeróbia do reator no seguinte intervalo: [0 e 7,0]. A Figura 2 apresenta as funções de
pertinência para esta variável.

Fig.2. Funções de pertinências associada à variável de entrada OD

Onde:
- Anóxico

: [0, 2.6] mgL-1

- Oxigenado

: [0.2, 7] mgL-1

O intervalo da segunda variável de entrada (DQO) mostrado na Figura 3, o universo de discurso
varia de 100 mgL-1 a 1000 mgL-1, seguindo os valores mínimo e máximo registrados no reator,
respectivamente. Esses valores são distribuídos de acordo com a quantidade de matéria orgânica
encontradas na água residuária, estes são definidos como: Baixa, Média e Alta.
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Fig.3. Funções de pertinências associada à variável de entrada DQO

Onde:
- Baixa

: [100, 370] mgL-1

- Meia

: [300, 750] mgL-1

- Alta

: [497, 1000] mgL-1

Na Figura 4, o intervalo da variável de entrada (Temperatura) é de 14°C a 32°C, que
correspondem aos valores mínimo e máximo registrados em operação, respectivamente e
correspondem as mudanças climáticas ocorridas durante a operação do reator.
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Fig. 4. Funções de pertinências associada à variável de entrada Temperatura

Onde:
- Baixa

: [14, 20] °C

- Meia

: [18, 25.8] °C

- Alta

: [21, 32] °C

A variável de saída injeção de ar, tem um intervalo de 30 Lh-1 a 110 Lh-1. Estes valores foram
determinados segundo o modelo de requisito de oxigênio biológico conforme as equações (1), (4) e
(5). A Figura 5 indica o intervalo distribuído em seis rótulos: Muito Baixa, Baixa, Norma, Meio Alta,
Alta e Muito Alta. Esses conjuntos são representados por funções trapezoidais e triangulares.
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Fig. 5. Funções de pertinências associada à variável de saída Injeção de ar

Onde:
- Muito Baixa

: [0, 200] Lh-1

- Baixa

: [0, 230] Lh-1

- Normal

: [170, 350] Lh-1

- Meio Alta

: [300, 410 ] Lh-1

- Alta

: [340, 450] Lh-1

- Muito Alta

: [350, 500] Lh-1

O sistema de inferência utilizado neste trabalho, é o sistema modelo Mandani onde as regras
são baseadas na análise do sistema através da proposição Nebulosa do tipo: se condição então ação.
Para formar o sistema de controle Nebuloso foram construídas 7 regras consideradas necessárias
definidas de acordo com o conhecimento, os dados Temperatura, DQO, OD e a análise de estudos
sobre águas residuais feitos em laboratório. As regras são expressas da seguinte forma:
Se (OD é Anóxico) e (DQO é Baixa) então (Injeção de Ar é Muito Baixa);
Se (OD é Oxigenado) ou (DQO é Baixa) então (Injeção de Ar é Baixa);
Se (OD é Oxigenado) ou (DQO é Baixa) então (Injeção de Ar é Muito Baixa);
Se (OD é Oxigenado) e (DQO é Média) então (Injeção de Ar é Normal);
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Se (OD é Anóxico) ou (DQO é Alta) então (Injeção de Ar é Meio Alta);
Se (Temperatura é Média) então (Injeção de Ar é Alta);
Se (Temperatura é Alta) então (Injeção de Ar é Muito Alta).
A saída nebulosa para as variáveis de ação de controle é então convertida em um valor
numérico Crisp por meio do processo que é chamado de desnebulização. Existem diversas técnicas
que realizam este processo e neste trabalho foi utilizado o método do centroide apresentado pela
equação (7) [16].

𝐶=

∑

( )∙
∑

(7)

( )

Onde m é a quantidade de regras, 𝜇 o grão de pertinência da regra i e 𝑤 a ação de controle de a
regra i.

| ANÁLISES DE RESULTADOS |
Os resultados obtidos ao simular a aplicação do controlador de Ar Nebuloso no tratamento de
água residuária em um reator aeróbio de leito fluidizado é apresentado nesta seção, na qual foi
analisado o cenário real de operação do reator, a fim de contrastar a diferença na operação do
sistema sem controlador para uma vazão de ar constante, e para a mesma situação com o controlador
Nebuloso.
Na Figura 6 pode-se observar o comportamento do OD (na região aeróbia e anóxica do reator)
na condição de operação com vazão de ar constante com os dados reais do funcionamento.
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Fig. 6. Comportamento do OD na operação do reator para uma vazão de ar constante

A situação de operação do reator indica que a concentração de OD na região aeróbia, a qual se
esperava manter ao redor de 2,0 mgL-1 foi bastante instável durante o tempo de operação, atingido
em média 3,57 mgL-1 e um desvio padrão de ±1,21 mgL-1. A mesma situação de operação foi
encontrada na saída, obtendo-se uma concentração média de 1,73 mgL-1 muito acima do valor
esperado de 0,5 mgL-1.onde é possível prever que o excesso de OD não foi consumido durante a
oxidação da matéria orgânica nas câmaras 1 e 2, atingindo uma concentração de OD à câmara 3, onde
se esperava seja anóxica para favorecer o processo de desnitrificação.
A observação anterior pode ser constada na Figura 7, que apresenta os valores de remoção de
nitrogênio no reator.

Fig. 7. Comportamento do Nitrogênio e sua remoção
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Como pode ser observado, o comportamento do OD no reator é refletido no comportamento
biológico e na eficiência do sistema. Foi confirmado que manter uma vazão constante de ar no reator
com o objetivo de manter o leito fluidizado, altera diretamente as condições de OD significando em
uma baixa desnitrificação, atingindo em meia uma remoção de nitrogênio de 42,23% com um desvio
padrão de ± 15,63%, evidenciando-se assim que a quantidade de oxigênio acima das necessidades
biológicas do sistema, impediu seu consumo total, e portanto não foi possível gerar a região anóxica
na câmara 3 do reator. Cabe mencionar que a eficiência de remoção de nitrogênio para este tipo de
reatores reportados na literatura tem atingido 76% conseguido por [17] e 72% por [18].
Analisando os resultados simulados do controlador aplicando a técnica Nebulosa, é possível
verificar que as quantidades de ar requeridas ficaram abaixo da vazão usada durante a operação. A
Figura 8 indica a vazão de ar requerido para as mesmas condições de operação de entrada de DQO e
temperatura com a intenção de manter OD na região aeróbia em 2,0 mgL-1 para o mesmo tempo de
operação do reator.

Fig. 8. Requisito de Ar segundo as características de operação do reator

Como pode-se observar o ar requerido para manter o OD estável em 2,0 mgL-1 é em média de
40,5 Lh-1, estando 359 Lh-1 abaixo da vazão de ar que foi usada durante a operação do reator,
indicando assim que a vazão de 400 Lh-1 apesar de manter as partículas em suspensão e recirculação
dentro do reator, afeta os níveis de OD, impedindo a formação da região anóxica na câmara externa
do reator ao manter o OD a 1,23 mgL-1 acima do máximo permitido nesta região, reduzindo assim o
processo biológico de desnitrificação [19].
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Para evitar os níveis altos de OD dentro do reator é importante reduzir a vazão de injeção,
porém isto pode resultar em um leito não fluidizado pela sedimentação das partículas no fundo do
reator, para evitar esta situação se propõe aplicar um controlador do fluxo de ar no injetor
secundário do reator.
Os resultados apresentados indicaram que o controlador Nebuloso proposto responde muito
bem segundo as condições de entrada do afluente ao reator, indicando a quantidade de ar que deve
ser injetada no sistema.

| CONCLUSÕES |
O modelo Nebuloso proposto contém uma alta eficiência em termos de controle de injeção de
ar para manter no tubo interno uma concentração de oxigênio de 2,0 mgL-1, de acordo com as
quantidades de OD, DQO e temperatura da água residual. Deve-se notar que, este modelo contém
apenas sete regras no sistema de inferência, o que indica quão simples o problema foi modelado e
não exigiu equações complexas, modelos estocásticos ou sistemas de controle avançados para
alcançar o objetivo. Além disso, este modelo pode ser modificado para qualquer reator do tipo
Aeróbio de Leito Fluidizado, desde que um especialista acompanhe a modificação dos conjuntos
Nebulosos. Este trabalho permite desenvolvimentos futuros no reator, no qual um controlador seria
aplicado a uma segunda injeção de ar para ressuspender as partículas suportem que podem se
sedimentar no fundo do reator, após um período de operação.
Finalmente, os resultados obtidos indicam que o fluxo do reator não deve ser constante, pois
em determinados momentos do dia é relativamente oxigenado, dependendo das variáveis de entrada
naquele momento.
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| RESUMO |
No horizonte projetado até 2026, a Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), prevê um acréscimo de
aproximadamente 44% na demanda por energia elétrica no Brasil, passando um consumo anual de
517 TWh para 744TWh. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estima que sejam
entregues apenas 23MW de capacidade instalada para plantas geradoras de energias (incluindo
renováveis e não renováveis), o que representa um aumento de 14% da capacidade instalada
nacional. Este dado, que revela uma crise energética iminente e alarmante, chama atenção da
comunidade científica, governo, indústria e sociedade. A irradiação normal é relativamente bem
distribuída pelas regiões do país, com médias anuais relativamente altas em todo o país. Segundo
EPE (2019), a irradiação média anual no Brasil varia entre 1.200 e 2.400 kWh/m2/ano, valores que
são significativamente superior à maioria dos países europeus, como Alemanha (900-1250
kWh/m2/ano), França (900-1650 kWh/m2/ano) e Espanha (1200 - 1850 kWh/m2/ano), onde
projetos para aproveitamento de recursos solares, alguns contando com fortes incentivos
governamentais, são amplamente disseminados. Adicionando o fato de que tecnologias de
aproveitamento de energia solar já estão bastante avançadas e disponíveis no país, este estudo busca
alternativas para amenizar a crise energética vindoura. A metodologia aplicada utiliza a modelagem
de cenários no software SAM System Advisor Model, e busca dados concretos e reais de especificações
técnicas, orçamentos, e tarifas energéticas para imputs no sistema. O objetivo da pesquisa é analisar
e identificar ganhos energéticos ou financeiros pela hibridização de tecnologias de captação solares,
comparando diferentes cenários.
Este Artigo apresenta dados concretos das simulações realizadas dos cenários propostos, obtidos a
partir de dados coletados do mercado brasileiro e tarifas elétricas praticadas na região de Curitiba,
comparando cenário base versus cenário alternativo com hibridização de tecnologias solares, e
disponibiliza os indicadores de custos nivelados de energia, valores presentes líquidos de
investimentos, tempos de retorno sobre investimento, dentre outros que auxiliam na tomada de
decisão.
Palavras-chave: Energia Solar; SAM; Modelos Híbridos.
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| INTRODUÇÃO |
No Brasil, estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética para o plano nacional de
energia 2015 - 2050, apontam que a demanda por energia no país pode duplicar neste período,
passando de 215 Tep (toneladas equivalentes de petróleo) para 562 Tep, com um crescimento médio
de até 2,5% ao ano.
Os derivados de petróleo são a principal fonte de energia para consumo final, seguidos da
eletricidade e dos derivados da cana (bagaço de cana e etanol). Entretanto, há uma expectativa de
redução da participação dos derivados de petróleo, alavancada pelo setor de transportes, e esperase um aumento da participação da eletricidade, puxada principalmente pelo setor residencial (EPE,
2018).
Ainda segundo plano nacional de energia, no setor residencial é estimado que o consumo de
energia possa crescer até 1,7% ao ano entre 2015 e 2050 (EPE, 2018). As principais fontes de energia
utilizadas no setor são: eletricidade, GLP, gás natural e lenha.
De acordo com a EPE (2018) a eletricidade é a fonte de energia predominante nos domicílios
brasileiros no horizonte 2050 e, com o maior crescimento da renda das famílias, espera-se o aumento
da venda de eletrodomésticos, contribuindo positivamente para o aumento do consumo de
eletricidade nas residências nas próximas décadas.
Cabe destacar que mecanismos de eficiência energética – como índices de consumo máximo –
induzirão à oferta e aquisição de equipamentos energeticamente mais eficientes e,
consequentemente, à redução do consumo médio de eletricidade do estoque de equipamentos do
setor (EPE, 2018).
Ainda em relação à eletricidade, a expectativa do governo para o decênio é que o consumo
passe de 517 TWh em 2016 para 744 TWh em 2026, incluindo a energia consumida por
autoprodução, e descontando a conservação de energia no ganho de eficiência dos aparelhos,
conforme ilustrado pela figura 1.
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Figura 1: Projeção da demanda total de eletricidade no Brasil (TWh/ano) (EPE, 2017)

Na contramão destas previsões de aumento de demanda ora apresentada, os projetos de
instalação de novas usinas de eletricidade no brasil até 2026 são da ordem de 14,1% (23.031 MW)
da capacidade instalada em 2018 (162.937 MW), conforme apresenta a tabela 1. (ANEEL, 2019).
Tabela 1: Previsão de entrega de novas usinas em MW de potência (ANEEL, 2019).
Novas usinas
Pequenas
Centrais
Hidrelétricas PCH
Usinas Eólicas EOL
Usinas
Hidrelétricas UHE
Usinas Solares
Fotovoltaicas UFV
Usinas
Termoelétricas
- UTE
Total

2018

2019

2020

2021

2022

2025

Total

58,4

96,69

365,79

525,77

230,54

31,05

1308,24

785,65

1726,4

222,9

0

487,1

906,93

4128,98

711,11

3402,54

1833,33

32

71,22

35,18

6085,38

374,8

497,26

30

694

494,86

0

2090,92

549,74

897,2

2347,66

2050,15

50

3523,7

9418,45

2479,7

6620,09

4799,68

3301,92

1333,72

4496,86

23031,97
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Além deste déficit esperado, as perdas no sistema de transmissão de energia elétrica no país
são de cerca de 16% – um dos índices mais elevados do mundo (Bermann et al. 2012. EPE. 2019) o
que acaba por agravar a crise energética.
Cabe, então, analisar alternativas de geração de energia por fontes renováveis. Alternativas nos
modais de produção e distribuição também são de interesse, como a geração distribuída, que pode
reduzir os custos inerentes ao processo. Para este estudo, realizamos análises de cenários
comparando diferentes tecnologias de geração distribuída de energia solar para consumo
residencial.
De modo geral, para Ackermann et al. (2001), a geração distribuída se caracteriza como uma
fonte de geração conectada diretamente à rede de distribuição. Essa mesma definição é adotada por
Zilles et al. (2012), que também apontam que a geração distribuída possui pequena capacidade
instalada e as principais fontes utilizadas (renováveis e não renováveis) são a solar, a eólica (por
meio de pequenas turbinas), células a combustível, tecnologias de cogeração, energia hidráulica,
entre outras. Além da geração de energia ocorrer próxima ao seu ponto de consumo, a energia pode
ser integral ou parcialmente consumida no próprio local onde é gerada e o excedente injetado na
rede.
O objetivo da pesquisa é analisar e identificar ganhos energéticos ou financeiros pela
hibridização de tecnologias de captação solares, comparando diferentes cenários com um cenário
base, em uma residência brasileira na cidade de Curitiba, com consumo médio, pré-estabelecidos.
As fontes renováveis, principalmente a solar, se destacaram nos últimos anos com o
crescimento da geração distribuída. Em 2018, houve aumento de 131% na geração distribuída (EPE,
2019) Além disso, a preocupação com a questão ambiental somada à elevação da tarifa elétrica,
devido ao descompasso da balança oferta versus demanda, impulsionam uma transição para os
sistemas distribuídos de energia (SCHLEICHER-TAPPESER, 2012).
Logo, espera-se que, com o aumento da geração distribuída, ocorram mudanças no setor
elétrico. O segmento de distribuição será o mais afetado por essas alterações, em essência, vários
consumidores passarão a gerar a sua própria energia e se tornarão menos dependentes das
distribuidoras. (Bajay et al, 2018)
Avalia-se que o Brasil possua atualmente cerca de 2000 MW de capacidade de geração solar
fotovoltaica instalada (ABSOLAR, 2019). E atualmente já não é um sistema exclusivo a situações em
que a extensão da rede de distribuição não se mostra economicamente viável (EPE, 2019). A energia
solar térmica para aquecimento de água tem despertado interesse no mercado nacional,
principalmente para o emprego entre as classes A e B da sociedade, na indústria e nos serviços de
hotelaria. E a introdução da energia térmica concentrada ainda é objeto de estudo no país.
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O mapa da Figura 2 apresenta a radiação solar direta normal média anual no território
brasileiro. Pode-se observar que a irradiação normal é relativamente bem distribuída pelas regiões
do país, com médias anuais relativamente altas em todo o país.
Segundo EPE (2019), a irradiação média anual varia entre 1.200 e 2.400 kWh/m2/ano, valores
que são significativamente superior à maioria dos países europeus, como Alemanha (900-1250
kWh/m2/ano), França (900-1650 kWh/m2/ano) e Espanha (1200 - 1850 kWh/m2/ano), onde
projetos para aproveitamento de recursos solares, alguns contando com fortes incentivos
governamentais, são amplamente disseminados.

Figura 2: Mapa de Irradiação direta normal total no Brasil (kWh/m²/Ano) (EPE, 2019)

| MATERIAL E MÉTODOS |
Neste estudo foi utilizado o Simulador SAM “System Advisor Model”, desenvolvido pelo
“National Renewable Energy Laboratory” (NREL), com o objetivo de dar suporte à comunidade de
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P&D e à indústria solar, tanto para a análise dos parâmetros climatológicos, tecnológicos, econômicos
e financeiros que norteiam a produção de eletricidade com recursos solares, bem como para a
simulação do funcionamento dos componentes da planta física ao longo do tempo.
O SAM faz previsões de desempenho e calcula o custo e estimativas de energia para projetos
conectados à rede de energia com base nos parâmetros de projeto do sistema que o usuário
especificar como entradas para o modelo, tais como: localidade,
dados meteorológicos, tecnologia, custos de instalação e funcionamento, financiamento,
dentre outras especificações do sistema (SAM, 2018).
Para os dados climatológicos da cidade, foram utilizadas as referências do Laboratório de
Eficiência Energética em
Edificações da UFSC. O arquivo disponibilizado em CSV é compatível com o software de
modelagem escolhido e contém, além de dados climatológicos, os dados de Radiação Horizontal,
Direta, Direta Normal e Difusa Horizontal. (LABEE, 2019)
Utilizando os dados de consumo médio de energia elétrica por região, restringimos o estudo a
uma residência média, situada na cidade de Curitiba. Para energia, segundo EPE, 2019, na região sul
do país consome-se em média 206 kWh/mês de energia elétrica por unidade cativa consumidora,
sendo que, em média, 22% deste consumo é destinado ao chuveiro elétrico convertendo-a em
energia térmica (Fedrigo et. al. 2009). Para os valores de tarifa, foram utilizados os dados informados
pela copel, distribuidora de energia da região, para consumidor comum B1 residencial na faixa
amarela, no total de R$ 0,533/kWh, com Impostos: ICMS e PIS/COFINS este valor passa a ser R$ 0,814
(Copel, 2020).
Ainda é importante destacar que para esta residência, considera-se uma média de 3,48
moradores (IBGE, 2020) e que cada morador toma um banho em chuveiro elétrico por dia, e que
cada banho dura em média 15 minutos, logo o consumo de água quente em chuveiro elétrico nesta
residência é de aproximadamente 156 Litros/dia (Rotogine, 2020).
Para o primeiro cenário simulado no software SAM, determinamos uma planta fotovoltaica,
capaz de suprir, em média mensal, 100% da demanda de eletricidade da residência base. Com estas
condições são necessárias 6 placas fotovoltaicas de 300w e um inversor on grid de 2000w. Estes
equipamentos, por terem tecnologia mais consolidada e mais difundidos no país foram possíveis de
serem cotados em mercado nacional. Na tabela 2 e 3 são demonstrados os modelos, especificações
técnicas, e preços cotados para cada equipamento selecionado.
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Tabela 2: Dados técnicos de placa fotovoltaica monocristalino (ENF, 2020)
Dados Placa Fotovoltaica
Marca/modelo
Kript - monocristalino
Potência (Wp)
300
Produção mensal média (kWh/mês)
37,5
Área (m²)
1,6
Custo unitário (R$)
R$760,00
Amperes max (A)
9,1
Tensão max (V)
32,97
Eficiência
18,40%

Tabela 3: Dados técnicos de inversor bifásico (Ecosolys, 2020)
Dados Inversor 2000w
Marca/modelo
EcoSolys 2000w
Potência nominal (W)
2000
Tensão mínima CC (V)
45
Tensão máxima CC (V)
480
Custo unitário (R$)
R$2.500,00
Corrente CC máxima (A)
10
Faixa Operação CA (V)
125 - 580
Eficiência
96,60%

No segundo cenário foi realizada a retirada de 2 placas fotovoltaicas do cenário base, e
substituído o inversor por outro mais barato e menos potente, também foi incluído um aquecedor
solar de tubos paralelos, com 8 tubos evacuados sem boiler, substituindo parte da energia elétrica
gerada por energia térmica para utilização na residência. A fim de que o sistema esteja funcional, é
necessário adicionar também um caixa de água de 150 Litros para armazenar a água quente, e uma
bomba hidráulica para circular a água no aquecedor solar. Nas tabelas 4, 5 e 6 são demonstrados os
modelos, especificações técnicas, e preços cotados para cada equipamento selecionado.
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Tabela 4: Dados técnicos de tubos evacuados (Brassolar, 2020).
Dados Tubo Evacuado
Marca/modelo
Produção média (litros/dia) (80°C)
Área (m²)
Custo unitário (R$)
Eficiência

Brassolar
20
0,0705
R$85,00
96%

Tabela 5: Dados técnicos de inversor bifásico (Ginverter, 2020).
Dados Inversor 1500w
Marca/modelo
growatt 1500-s
Potência nominal (W)
1500
Tensão mínima CC (V)
70
Tensão máxima CC (V)
450
Custo unitário (R$)
R$1.815,00
Corrente CC máxima (A)
7,8
Faixa Operação CA (V)
70 - 450
Eficiência
97,00%

Tabela 6: Demais itens necessários (Google, 2020).
Demais itens
Bomba Hidráulica 20w – 400L/h
Caixa de água 150L

Custo Unitário
R$73,00
R$143,00

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Realizados todos os imputs discutidos anteriormente, desconsiderados quaisquer
financiamentos de terceiros e possíveis taxas de juros aplicadas, o software de simulação retorna
indicadores importantes para auxílio na tomada de decisão como quantidade de energia gerada por
mês em cada cenário, custos envolvidos, economia esperada na conta de energia e payback time. O
simulador retorna ainda o valor presente líquido do investimento e o custo nivelado da energia. Na
tabela 7 demonstra-se os resultados dos indicadores obtidos através do software para cada cenário
simulado.
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Tabela 7: Resultados da simulação em software (SAM, O autor, 2020).
Indicador

Cenário base

Energia Anual (ano 1) kWh
Fator solar
Fator de capacidade (Ano 1)
Rendimento (Ano 1) kWh/kW
Performance (Ano 1)
LCOE (nominal)
LCOE (real)
Conta Elétrica sem sistema (Ano 1)
Conta Elétrica com sistema (Ano 1)
Economia liquida com o sistema
Valor presente líquido
Payback simples
Payback descontado
Custo líquido de capital

2357
14,90%
1309
0,82
22,16 ¢/kWh
22,16 ¢/kWh
R$ 2.132,00
R$ 363,00
R$ 1.769,00
R$ 12.466,00
3 anos
3 anos
R$ 7.060,00

Cenário alternativo
Tubos

PV

Total

537
23%
5,80%

1567

2104

14,90%
1305
0,82
22,91 ¢/kWh 39,16 ¢/kWh
20,30 ¢/kWh 34,70 ¢/kWh
R$ 2.132,00 R$ 2.132,00
R$ 1.695,00
R$ 936,00
R$ 437,00
R$ 1.196,00
R$ 2.293,00 R$ 4.501,00
1,6 anos
3 anos
1,6 anos
3, 3 anos
R$ 896,00
R$ 4.928,00

R$ 2.132,00
R$ 499,00
R$ 1.633,00
R$ 6.794,00

R$ 5.824,00

Analisando os resultados, verifica-se que ambas as propostas são bastante próximas em
geração de energia, 2357 kWh no cenário base contra 2104 kWh no cenário alternativo. Os payback
times apresentados também se equiparam, no cenário base são 3 anos para o investimento se pagar,
já no cenário alternativo, como se dividem em duas partes, 1,6 anos para o aquecedor se pagar e 3
anos para as placas voltaicas, ligeiramente mais atraente que o cenário base.
Considerando os custos nivelados e valor presente líquido o cenário base mostra-se muito
mais atraente, isto deve-se ao fato de que o excedente gerado pode ser injetado na rede em troca de
créditos.
Mas olhando atentamente pelos olhos do consumidor final residencial, este ainda cativo, e que
segundo a legislação brasileira não pode comercializar sua energia excedente a terceiros, temos que
analisar dois fatores a saber: o investimento total necessário para o sistema e a redução na conta de
energia elétrica da distribuidora.
Isto posto observamos que o cenário base exige um investimento de R$ 7060,00. Enquanto o
cenário alternativo requer um investimento de R$ 5824,00, cerca de 18% mais barato. Já a conta
média mensal, de R$ 177,67 passa a ser de R$ 30,25 médios no cenário base, este valor é de R$ 41,58
no cenário alternativo, uma redução de 83% e 77% respectivamente, uma diferença de 6p.p. Nas
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figuras 3 e 4 apresenta-se o comportamento da geração de energia, consumo e excedente injetado na
rede para cada cenário simulado.

Cenário Base
350
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Energia AC gerada pelo sistema (kWh)
Demanda média (kWh)
Excesso gerado acumulado (kWh) credito recebido

Figura 3: Resultados da simulação em software – cenário base (SAM, O autor, 2020)

Cenário Alternativo
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Energia Gerada AC Fotovoltaica (kWh)
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Figura 4: Resultados da simulação em software – cenário alternativo (SAM, O autor, 2020)
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| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Foram apresentados neste estudo, dois sistemas já bastante consolidados no âmbito nacional,
com materiais disponíveis para compra em mercado brasileiro e de fácil acesso. Demonstrando com
os resultados expostos que é viável migrar 100% do consumo elétrico de uma residência média para
energia renovável, sem prejuízos orçamentários, utilizando as distribuidoras apenas como backup,
mas que isto por sua vez também pode ser substituído por um banco de baterias.
Ainda que não tenha se identificado ganhos financeiros expressivos entre os dois cenários, em
termos de custos nivelados de energia e valor presente de investimento, observou-se que é possível,
através da hibridização dos sistemas disponíveis, maximizar a economia e flexibilizar diferentes
níveis de opções de investimento ao consumidor. Desta forma, conclui-se que a tecnologia de
geração de energia solar já não é somente viável ao consumidor, mas deve ser tratada como opção
principal de fornecimento de energia em sua residência. Mais atraente em termos econômicos e
ambientalmente mais corretas, deveriam ser inclusive cogitadas pelas construtoras para que fossem
incluídas em seus projetos de condomínios comerciais e residenciais.
O governo além de incentivos fiscais e empréstimos incentivados para esta tecnologia, poderia
ceder kits residenciais em contratos unilaterais com condomínios, com energias mais baratas a fim
de desafogar o limite de fornecimento das distribuidoras. Ou seja, são diversas as soluções e ideias
acerca do tema, e que deveriam ser testadas pelas partes, evitando assim um colapso geral do sistema
elétrico brasileiro iminente.
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| RESUMO |
A indústria têxtil é uma das atividades industriais que mais consomem água em seu processo de
produção e como consequência disto, se torna uma das mais poluidoras dos corpos hídricos. Os
corantes são os grandes poluidores dos efluentes têxteis, que comprometem significativamente a
qualidade estética, aumentam a demanda química e bioquímica de oxigênio, prejudicam a
fotossíntese, inibem o crescimento das plantas, proporcionam recalcitrância e bioacumulação,
promovem toxicidade, mutagenicidade e carcinogenicidade. Portanto a eliminação desses
compostos se faz necessária. Contudo, a maioria dos processos convencionais de tratamento não são
capazes de promover a sua decomposição. Os processos oxidativos avançados (POA) estão entre as
melhores alternativas para o tratamento de efluentes contendo poluentes de difícil degradação.
Dentre os diversos POA o processo Fenton se destaca, se mostrando um tratamento eficaz na
degradação de diferentes contaminantes. Contudo, ainda existem limitações neste processo, como o
elevado custo com insumos. A partir disso, o objetivo principal deste estudo é avaliar o potencial de
um resíduo líquido de indústria galvânica como regulador de pH e fonte de ferro no tratamento de
efluente têxtil por processo Fenton homogêneo. Foi realizado um planejamento fatorial
experimental, resultando em 9 ensaios com um ponto central. Os ensaios foram realizados em um
teste de jarros, com uma agitação rápida de 120 rpm por um período de 30 minutos e após a
neutralização, o meio reacional ficou em agitação lenta a 20 rpm por um período de 5 minutos,
seguido de uma sedimentação de 10 minutos. Para avaliar a eficiência do processo foram realizadas
análises de pH, cor, turbidez e toxicidade. Com os resultados pode-se verificar que, a utilização do
resíduo se mostrou eficiente, havendo uma degradação de aproximadamente, 97% cor e 97% de
turbidez alcançados pelo ensaio de número 8, considerado o ensaio de eficiência de remoção ótima.
Em relação a toxicidade, os efluentes apresentaram efeitos razoavelmente tóxicos às sementes se
Lactuca Sativa, com destaque ao efluente do ensaio de número 4 que foi o único que não apresentou
toxicidade.

438

439

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

| INTRODUÇÃO |
A pigmentação com o uso de corantes é um dos principais processos utilizados em indústrias
para colorir diferentes materiais, como por exemplo, tecidos, alimentos, papel, cosméticos, couro
dentre muitos outros (BENHOURIA, et al., 2015; EZECHI, et al., 2015). Nas indústrias têxteis,
aproximadamente 10 a 15% dos corantes são descartados no meio ambiente após o seu processo de
tingimento, gerando um efluente altamente colorido e com elevada turbidez, o que ocasiona sérios
problemas ambientais (HACHI, et al., 2016). Os corantes são uma das espécies mais perigosas
encontradas nos efluentes industriais, causando a redução da penetração da luz e consequentemente
ocasionando o impedimento da fotossíntese, reduzindo os níveis de oxigênio dissolvido e afetando
toda a biota aquática, além de ser esteticamente inconveniente para o meio ambiente (CARDOSO et
al., 2011). Não obstante, os corantes também são causadores de alergias, dermatites e irritação de
pele, podendo até provocar câncer e mutação (DE LIMA et al., 2007).
Os corantes têxteis incluem corantes ácidos, corantes de enxofre, corantes azoicos, corantes
dispersos dentre outros (LELLIS et al., 2019). Em torno de 15 a 50% do corante utilizado na produção
não se liga ao tecido durante o processo de tingimento e são liberados ao efluente final. Por conta
disso, atenção especial deve ser tomada quanto aos corantes da tipagem Azo, (LELLIS et al., 2019).
Os corantes Azo são uma classe de corantes sintéticos à base de nitrogênio que produzem vermelhos
brilhantes, laranjas e amarelos, são um dos grupos de corantes mais usados. Eles são rentáveis para
produzir, mas alguns deles podem ser perigosos e ter efeitos tóxicos e cancerígenos (IMRAN et al.,
2015; CARDOSO et al., 2011).
O processo de tingimento dos tecidos envolve uma enorme quantidade de água, e nem todos
os locais apresentam um sistema eficaz de tratamento do efluente gerado. Além dos corantes
empregados na etapa de tingimento, outros agentes químicos são utilizados junto ao processo,
acarretando num efluente extremamente nocivo, contendo substâncias como álcalis e ácidos,
afetando todo o ecossistema aquático (LELLIS et al., 2019). Devido a estes inconvenientes, a busca
incessante por tecnologias economicamente eficientes que sejam capazes de tratar este tipo de
efluente se faz necessária (YAGUB, et al., 2014; MOGHADDAM, MOGHADDAM, ARAMI, 2010; WANG
et al., 2017; DAYI et al., 2018).
Dentre as várias opções de tratamento de águas residuais, os Processos Oxidativos Avançados
(POA) estão entre as melhores alternativas, apresentando eficácia comprovada na remoção de
compostos orgânicos não biodegradáveis e produzindo um efluente final de qualidade (NADEEM,
GUYER, DIZGE, 2017). Diferentes POA se mostram eficazes na remoção de poluentes orgânicos e
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corantes de efluentes têxteis e dentre eles o processo Fenton foi largamente estudado como
alternativa viável e eficaz (GILPAVAS, CORREA-SÁNCHEZ, ACOSTA, 2019).
As reações de oxidação envolvidas no processo Fenton envolvem diferentes espécies de ferro
que ao reagir com H2O2 geram outras espécies de agentes oxidantes, especialmente o radical
hidroxilo (HO•) (Equação 1) (GIL PAVAS et al., 2019; DE BARROS et al., 2020), que oxida os orgânicos
contidos no efluente e gera compostos intermediários (Equação 2), podendo ser posteriormente
convertidos, em dióxido de carbono e água, atingindo a mineralização total (Equação 3)
(GUERREIRO et al., 2016).

𝐹𝑒

+ 𝐻 𝑂 → 𝐹𝑒

(1)

+ 𝐻𝑂• + 𝑂𝐻

𝐻𝑂• + 𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 → 𝐻 𝑂 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜𝑠

(2)

𝐻𝑂• + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜𝑠 → 𝐻 𝑂 + 𝐶𝑂

(3)

De modo geral pode-se dizer que o processo Fenton é uma tecnologia bem difundida para o
tratamento de efluente têxtil, comprovados por diversos estudos não somente aplicados em escala
laboratorial, mas também em escala real (Tabela 1).
Tabela 1 - Concentração de Fe2+, H2O2 e eficiência de remoção de DQO e cor do processo
Fenton aplicado a efluentes sintéticos contendo fenóis.
DQO bruto
(mg L-1)

2100
668
150
150

H 2O 2
(mg L-1)

Fe2+
(mg L-1)

Proporção
molar
H2O2/Fe2+

Remoção
de DQO
(%)

Remoção de
cor (%)

Autor

1700
32,64
1650
200
400
1000

279,23
10,94
216
147,08
36,78
82,75

39,95
4,9
12,54
2,23
17,86
19,85

76
21,6
70
78
71
84

98
97,5
96
95
99
99

Xu et al. (2004)
Lucas e Peres (2006)
Blanco et al. (2012)
Solmaz et al. (2006)
Meriç et al. (2003)
Meriç et al. (2003)

Dentre os diversos POA, o processo Fenton é considerado o mais popular devido a algumas
vantagens, como uma ampla diversidade de aplicações, eficiência de tratamento para diferentes tipos
de contaminantes, operação simples e rápida degradação e mineralização dos contaminantes (CHEN
et al., 2011; WANG et al., 2016). Contudo, apesar do processo Fenton ser uma alternativa viável para
o tratamento de águas residuais contendo diferentes poluentes, o processo apresenta algumas
desvantagens, como: elevado custo, o pH ideal de operação na faixa de 3 e necessidade de alta
quantidade de íons de ferro (GILPAVAS, CORREA-SÁNCHEZ, ACOSTA, 2019; DONADELLI et al., 2018;
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SEGURA et al., 2015). Portanto, alternativas para minimizar as desvantagens do processo Fenton
vem sendo estudadas, como propõem GilPavas, Correa-Sánchez e Acosta (2019), ao utilizarem ferro
derivado de sucata para substituir o ferro dissolvido, demonstrando eficiência na remoção de
corantes em efluente têxtil em um processo Fenton heterogêneo.

Portanto a utilização de

subprodutos para tentar contornar essas limitações, é considerada uma alternativa tecnológica mais
atraente (BAUTISTA et al., 2008).
Atualmente, a atividade de galvanoplastia é largamente difundida e se faz presente em
diversos ramos da indústria e comércio, tanto para fins de resistência a corrosão quanto para fins
decorativos e de acabamento (PIROŠKOVÁ et al., 2012; BAO et al., 2016). O processo de galvanização
por imersão a quente possui uma sequência de etapas envolvendo líquidos extremamente ácidos e
básicos, e dentre essas etapas o ácido de decapagem gera quantidade considerável de resíduo líquido
contendo aproximadamente 60 a 150 g L-1 de ferro, dentre outros metais presentes (BAO et al., 2016;
COOK et al., 2011; STOCKS).
Desta forma com o presente trabalho pretende-se abordar a utilização do resíduo líquido de
uma das etapas do processo de galvanoplastia (decapagem), a fim de utilizá-lo como insumo no
processo Fenton, visto que o resíduo é rico em íons de ferro e possui pH extremamente ácido, dois
importantes elementos necessários para desencadear o processo Fenton. Para tal, foram conduzidos
ensaios de bancada avaliando a degradação de cor, turbidez e avaliação de toxicidade através de
metodologia com Lactuca Sativa.

| MATERIAIS E MÉTODOS |
O efluente têxtil foi obtido através de visita à empresa HJ Tinturaria® localizada em
Brusque/SC, em ponto de coleta antes do início do processo de tratamento, ponto ao qual todos os
efluentes de diferentes processos de pigmentação se encontravam num tanque de equalização.
Os ensaios do processo Fenton foram conduzidos em escala de bancada, utilizando um
aparelho de teste de jarros micro controlado (Milan 2036) contendo 6 jarros. Para a realização dos
ensaios utilizou-se 500 mL de amostra.
Para determinar a quantidade de resíduo de decapagem (RD), peróxido de hidrogênio, tempo
de agitação rápida, tempo de agitação lenta e tempo de sedimentação, foram realizados ensaios
preliminares tendo como referência estudos de outros trabalhos que utilizaram o mesmo processo
de tratamento em efluentes com contaminantes similares (BLANCO et al., 2012; LUCAS; PERES,
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2006; MERIÇ; KAPTAN; ÖLMEZ, 2004; SOLMAZ et al., 2006; XU et al., 2004). Este procedimento foi
realizado para cada efluente, onde as variáveis definidas podem ser observadas através da Tabela 2.
Tabela 2 - Parâmetros operacionais dos ensaios Fenton.

Efluente têxtil

RD
(mL L-1)

H2O2
(mg L-1)

2a4

70 a 210

Tempo de
Tempo de
Tempo de
agitação rápida agitação lenta sedimentação
(minutos)
(minutos)
(minutos)
20

5

10

Os ensaios foram realizados em batelada com 500 mL de amostra por um período total de 45
minutos. Foram adicionados aos jarros as quantidades respectivas de RD, e com o pH já ajustado foi
adicionado o peróxido de hidrogênio (H2O2). Durante etapa o meio reacional ficou em agitação por
um período de 20 minutos com uma rotação 120 rpm. Os radicais hidroxilo a partir da reação entre
os íons de Fe2+ e o peróxido de hidrogênio, em meio ácido são os responsáveis pela oxidação dos
compostos. Este radical tem capacidade de se ligar ao anel benzênico por meio de adição à dupla
ligação, desencadeando uma série de reações de oxidação do composto fenólico até a sua possível
mineralização (XU et al. 2004; BLANCO et al. 2012; MERIÇ et al. 2003). Após esta etapa, foi adicionado
solução cal até atingir pH próximo a 6 – 7, ficando em agitação por um período de 5 minutos com
uma rotação de 20 rpm. Esta etapa se faz necessária para realizar a “neutralização” do meio, onde
devido a existência de ferro na solução, a elevação do pH faz com que ocorra a formação de
hidróxidos de ferro resultando na sua precipitação. Em seguida prosseguiu-se com a etapa de
sedimentação, durante período de 10 minutos. Posteriormente, o sobrenadante foi filtrado em papel
filtro qualitativo e seguiu-se com as análises de controle analítico.
O pH e a temperatura foram monitorados usando uma sonda multiparamétrica (QUIMIS®). A
turbidez foi medida após 10 minutos de decantação (HACH 2100Q). A cor verdadeira foi determinada
por método espectrofotométrico (HACH®, DR-4000), num comprimento de onda de 455 nm. Os
cálculos para remoção de turbidez e cor foram realizados através das Equações 4 e 5
respectivamente.

𝐸

𝐸

(%) =

(%) =

𝑥 100

𝑥 100

(4)

(5)
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Onde:
E = Eficiência de remoção; T0 = Turbidez Inicial (Bruto); T1 = Turbidez Final; C0 = Cor Inicial
(Bruto); C1 = Cor final.
A toxicidade do efluente final foi avaliada por bioensaios com sementes de Lactuca sativa
(alface). Para os efeitos agudo foram considerados os índices de germinação das sementes e para
determinação dos efeitos crônicos foi monitorado o desenvolvimento da planta através do
crescimento da raiz e do hipocótilo. A metodologia utilizada foi proposta por Sobrero e Ronco (2004).
Para execução dos ensaios, primeiramente colocou-se filtros de papel em placas de petri,
colocando um disco em cada placa e sobre estes, 20 sementes de alface foram depositadas de sobre
o papel filtro. Em seguida, adicionou-se 4 mL da solução teste (efluente) para saturação do papel
filtro. As placas foram retidas com uma cobertura de filme de PVC, e recobertas com papel alumínio.
Após estes procedimentos as placas foram incubadas por 120 horas em temperatura de 25 ºC, sob
ausência de luz. Para cada amostra, foi testada a toxicidade em triplicata totalizando 60 sementes
para cada ponto amostral. A Figura 1 ilustra a metodologia aplicada nos ensaios de toxicidade.

Figura 1 - Placas incubadas com semente de alface para ensaios de toxicidade
Fonte: Elaborado pelo autor

As respostas da toxicidade foram avaliadas a partir dos resultados do percentual de
germinação e da inibição de crescimento das sementes, obtidos pela média e desvio padrão. A
germinação seguiu como critério de avaliação o surgimento efetivo da raiz em relação ao controle
positivo, esta foi calculada pela fórmula apresentada na Equação 4. A inibição do crescimento foi
determinada pelo comprimento do hipocótilo e da radícula da planta (Equações 5 e 6), baseando-se
também no controle positivo.
% geminação absoluta (GA) = no de sementes germinadas x 100
no de sementes

(4)

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5

444

Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

% inibição do crescimento relativo do hipocótilo (ICH) = MCHC – MCHA x 100

(5)

MCHC
% inibição do crescimento relativo da radícula (ICR) = MCrC – MCrA x 100

(6)

MCrC
Onde:
MCHC = média do comprimento do hipocótilo do controle positivo; MCHA = média do
comprimento do hipocótilo na amostra; MCrC = média do comprimento da radícula do controle
positivo; MCrA = média do comprimento na radícula da amostra.
A determinação de H2O2 residual foi avaliado espectrometricamente (Hach DR/4000),
utilizando metodologia modificada recomendada por Oliveira et al. (2001). Neste procedimento, o
peróxido de hidrogênio reage com vanadato de amônio, o que leva a formação do cátion
peroxovanádio, que absorve fortemente em λ = 446 nm. Para tal, foram adicionados 4 mL de solução
de vanadato e 2 mL de amostra em um tubo de ensaio, seguido de leitura no espectrofotômetro no
comprimento de 446 nm.

Planejamento fatorial
O planejamento fatorial é um método que tem sido muito aplicado em pesquisas básicas e
tecnológicas no design de experimentos em que as variáveis de interesse são avaliadas
simultaneamente. Para sua utilização escolhem-se quais serão os fatores (variáveis) e os níveis em
que as mesmas serão estudadas. Neste trabalho utilizou-se o planejamento fatorial completo de três
níveis, avaliando o efeito de duas variáveis independentes, sendo realizados em duplicata e com um
ponto central. A matriz planejamento fatorial foi obtida com auxílio do software Statistica, podendo
ser observada através da Tabela 3.
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Tabela 3 - Condições do planejamento fatorial.
Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RD
-1
-1
-1
0
0
0
1
1
1
0

H2O2
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
0

Após a definição das condições a partir dos ensaios preliminares, pode-se definir as variáveis
independentes e seus níveis para o planejamento fatorial, sendo elas as concentrações de ferro e
peróxido de hidrogênio (Tabela 4). As variáveis dependentes de resposta foram estabelecidas com
base no objetivo de tratamento de cada efluente.
Tabela 4 - Níveis das variáveis independentes do planejamento fatorial.
RD (mL L-1)
Efluente

Têxtil

H2O2 (mg L-1)

Nível Baixo
(-1)

Central
(0)

Nível Alto
(+1)

Nível Baixo
(-1)

Central
(0)

Nível Alto
(+1)

2

3

4

70

140

210

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
É sabido que a quantidade de ferro, de peróxido de hidrogênio adicionados e o pH da mistura
são os fatores mais importantes para a degradação ou não dos poluentes pelo processo Fenton.
Diversos autores apontam o pH em torno de 3 como o pH ótimo para o desencadeamento das reações
Fenton e consequente degradação da matéria orgânica (BABUPONNUSAMI; MUTHUKUMAR, 2011;
DENG; ENGLEHARDT, 2006; GHONEIM; EL-DESOKY; ZIDAN, 2011; GÜMÜS, 2016; HERMOSILLA;
CORTIJO; PAO, 2009; WANG et al., 2008; ZHOU et al., 2007). Neste estudo, o pH está diretamente
relacionado com a quantidade de ferro, tendo em vista que o resíduo de decapagem é tanto o
regulador do pH quanto a fonte de ferro da mistura. Portanto, nos testes preliminares primeiramente
procurou-se observar a quantidade de resíduo de decapagem necessária para que a mistura atingisse
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o pH 3, que foi alcançado adicionando-se 3 mL de RD, sendo essa quantidade definida como nível
central no planejamento fatorial.
O peróxido de hidrogênio se transforma no radical hidroxilo após reação com o íon ferroso
(Fe2+). A quantidade adicionada deve ser suficiente para que garanta a degradação da maior
quantidade de matéria orgânica possível mas que não seja extrapolada, evitando H2O2 residual. após
as reações, uma vez que o próprio peróxido de hidrogênio apresenta certo nível de toxicidade,
podendo inibir o crescimento microbiano tanto em corpos hídricos quanto no caso de necessidade
da combinação de tratamento biológico após processo Fenton, muitas vezes necessário.
Adicionalmente, o excesso de H2O2 resulta na flotação do ferro na etapa de decantação, dado à
ascensão de microbolhas resultantes do desprendimento de O2 (DENG; ENGLEHARDT, 2006; KIM et
al., 2001 LAU et al., 2001). Para definição de dosagem de H2O2, primeiramente foram aplicados
volumes na faixa de 500 mg L-1, valor intermediário entre a maioria dos trabalhos publicados sobre
o assunto, resumidos na Tabela 1. Contudo, na etapa de sedimentação do ferro detectou-se o excesso
de H2O2 residual tanto por análise quanto visualmente, pela formação de microbolhas ascendentes
na mistura e flotação de parte do lodo. Trabalhou-se portanto com a definição do nível alto de H2O2
a partir da eminência do aparecimento de microbolhas, que se deu em 210 mg L-1.
De posse das faixas de dosagens das variáveis independentes e a quantidade de ensaios
necessários, definidas por levantamento bibliográfico, testes preliminares e planejamento fatorial,
os ensaios foram conduzidos durante o tempo estipulado de 45 minutos. A Figura 2 demonstra a
aparência do efluente bruto e dos efluentes finais. A Tabela 5 apresenta todas as variáveis
dependentes e independentes.

Figura 2: Amostras do efluente bruto e dos efluentes finais dos ensaios 1 ao 10, respectivamente.
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Tabela 5: Variáveis independentes e dependentes após ensaio.
Desenho
Variáveis
Variáveis dependentes - Resposta
Experimental
Independentes
Ensaio
RD

H 2O 2

RD

H 2O 2

Cor

Turbidez

(mL L-1)

(mg L-1)

(mg Pt Co L-1)

(NTU)

pH

H 2O 2
Residual
(mg L-1)

1

-1

-1

2

70

386

4,03

9,25

4,085

2

-1

0

2

140

335

2,76

9,66

3,14

3

-1

1

2

210

335

7,69

9,44

5,225

4

0

-1

3

70

193

5,72

9,46

2,07

5

0

0

3

140

120

1,88

9,37

3,565

6

0

1

3

210

85

2,27

9,35

2,985

7

1

-1

4

70

104

1,78

6,08

1,895

8

1

0

4

140

66

1,15

6,1

2,375

9

1

1

4

210

63

1,99

6,11

4,34

10

0

0

3

140

89

2,18

7,98

3,05

Analisando os efeitos das diferentes dosagens de H2O2 independentemente da dosagem do RD,
a melhor eficiência de remoção de cor se deu com 210 mg L-1. Porém, o nível central de 140 mg L-1
também apresentou remoção de cor muito similar ao nível alto. Quanto à turbidez, o melhor valor de
remoção se deu com 140 mg L-1, conforme indicam as Figuras 3 e 4.

360

Cor (mg PtCo L-1)

310
260
2 mL de RD
210

3 mL de RD
4 mL de RD

160
110
60
70

140

H2O2 (mg

210

L-1)

Figura 3: Cor final com as diferentes dosagens de H2O2
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8

Turbidez (NTU)

6

2 mL de RD

4

3 mL de RD
4 mL de RD

2

0
70

140

210

H2O2 (mg L)

Figura 4: Turbidez final com as diferentes dosagens de H2O2

Analisando a quantidade de RD de maneira independente, o nível alto (4 mL) mostrou-se o
mais efetivo tanto para remoção de cor, quanto para remoção de turbidez, conforme demonstram as
Figuras 5 e 6.

360

Cor (mg PtCo L-1)

310
260
70 mL de H2O2

210

140 mL de H2O2
160

210 mL de H2O2

110
60
2

3

4

RD (mL)

Figura 5: Cor final com as diferentes dosagens de RD
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8

Turbidez (NTU)

6

Série1

4

Série2
Série3
2

0
2

3

4

RD (mL)

Figura 6: Turbidez final com as diferentes dosagens de RD

Estatisticamente, foi feita uma comparação para conclusão de qual das duas variáveis
independentes apresentou maior influência sobre os efeitos de remoção de cor e turbidez, sendo que
o resíduo de decapagem mostrou-se mais influente, uma vez que o desvio padrão médio entre os
resultados com as diferentes doses de RD foi aproximadamente 5 vezes maior para remoção de cor
e 1,2 vezes maior para remoção de turbidez do que os desvios do peróxido de hidrogênio.
A cor foi medida em espectrofotômetro com comprimento de onda 455 nm. A eficiência de
remoção variou de 80 a 97%, atingido a melhor performance no ensaio de número 9, conforme indica
a Figura 7. O valor da cor final do jarro 9 foi de 63 mg PtCo L-1, muito próximo ao valor de cor do jarro
de número 8, com 66 mg PtCo L-1

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

Figura 7: Efeito da concentração de RD e H2O2 na remoção de cor de acordo com cada ensaio

O ensaio que apresentou melhor eficiência de remoção da turbidez foi o jarro de número 8,
com 1,15 NTU.

Figura 8: Efeito da concentração de RD e H2O2 na remoção de turbidez de acordo com cada ensaio
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Entre os jarros 8 e 9, mesmo com valores de eficiência muito próximos, o ensaio que se mostrou
mais efetivo foi o de número 8, onde foram dosados 140 mg L-1 de H2O2 e 4 mL de RD, com eficiência
de 97 % de remoção tanto para cor quanto para turbidez.
Em termos de germinação, que diz respeito aos efeitos de toxicidade aguda (letais), os ensaios
1, 2 e 3 apresentaram germinação absoluta de Lactuca Sativa igual ou inferior ao efluente bruto,
variando na faixa de 10 a 22,5%. Estes jarros também foram os que apontaram as menores eficiências
de remoção de cor e de turbidez, mostrando menor eficácia no tratamento como um todo. Os ensaios
4 ao 10 variaram na faixa de 55 a 82,5% de germinação absoluta. Segundo Young (2012), o
percentual de 80 % de germinação absoluta é o mínimo aceitável para que sejam desconsiderados
os possíveis efeitos negativos sobre a germinação. Portanto, o único efluente que não apresentou
toxicidade aguda considerável foi o ensaio de número 4, efluente este que também apresentou menor
quantidade de H2O2 residual dentre todos os ensaios, reiterando a afirmação de Deng e Englehardt
(2006) em que o peróxido de hidrogênio possui certa toxicidade podendo impedir o crescimento de
espécies.
O limite inferior do RD, com dosagem de 2 mL apresentou-se mais tóxico. A quantidade de H2O2
não apresentou influência notável quanto à toxicidade aguda, uma vez que os melhores resultados
de germinação absoluta variaram entre as 3 diferentes dosagens do reagente.
O comprimento do hipocólito das plantas controle foi em média de 31,62 mm com desvio
padrão de 9,6. Giroletti (2017) relatou uma média 29,3 mm com desvio padrão de 0,3 para o controle,
avaliando a toxicidade em efluentes da indústria de papel e celulose pós-tratamento UV/H2O2. O
efluente bruto apresentou índice de inibição do crescimento relativo do hipocólito de 65,5% e índice
de inibição do crescimento relativo da radícula de 82,3%. Em geral, todos os ensaios apresentaram
índices de inibição consideráveis e com valores similares. Os índices de inibição do crescimento do
hipocólito variaram entre 45 e 65% e os de inibição da radícula entre 52 e 82 %. Os ensaios 8 e 9,
que apresentaram os melhores valores de remoção de cor e turbidez, apresentaram toxicidade quase
idênticas. Novamente, o ensaio de número 4 se destacou entre os demais com o menor índice de
inibição de crescimento do hipocólito (45%) e quarto menor índice de inibição do crescimento da
radícula (69,9%). Portanto, este foi o ensaio que apresentou menor toxicidade. A Figura 9 indica a
germinação absoluta e inibição do crescimento dos ensaios e do efluente bruto.
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Figura 9: Resultados referente a análise de toxicidade com Lactuca Sativa

Em suma, o jarro de número 8 apresentou a maior eficiência na remoção de cor e turbidez,
onde foram dosados 140 mg L-1 de H2O2 (nível médio) e 4 mL de RD (nível alto). O resíduo de
decapagem se mostrou a variável independente mais influente sobre os efeitos de remoção, com
performance comparativamente deficiente na dosagem de nível baixo (2 mL). Quanto à fito
toxicidade, o efluente bruto e todos os ensaios apresentaram toxicidade aguda e crônica
consideráveis, com exceção do ensaio de número 4, onde se utilizou o nível baixo de H2O2 (70 mg L1)

e o nível médio de RD ( 3 mL), apresentando também a menor quantidade de peróxido de

hidrogênio residual.
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| RESUMO |
Em virtude da degradação do meio ambiente e do esgotamento dos recursos naturais, atualmente
muitas nações buscam a autossuficiência em produção de energia e a diversificação da sua matriz
energética. Neste cenário, uma das energias renováveis que estão mais em foco é a energia eólica,
por sua qualidade ambiental e por sua forte abundância em muitos lugares do mundo. O Rio Grande
do Norte apresentou um potencial gigantesco para a implantação de parques eólicos, principalmente
na área do litoral, entretanto nos últimos anos alguns empreendimentos se voltaram para o interior
em locais onde se pratica a agropecuária provocando impactos para as famílias camponesas. Neste
contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar através da percepção dos agricultores
afetados os impactos ambientais provocados pela implantação de parques eólicos nas áreas
agrícolas. A pesquisa foi realizada no município de Serra do Mel/RN maior produtor de caju e
também o maior em capacidade outorgada de produção eólica do Estado. Os métodos utilizados
foram uma pesquisa de campo com a realização de entrevistas com os agricultores afetados pelo
empreendimento eólico. Os resultados obtidos nas entrevistas foram transportados para o banco de
dados do sistema de informação geográficas QGIS 2.18 e demonstrados através de gráficos e de
mapas. O estudo concluiu que os agricultores convivem sem maiores problemas e sem conflitos
aparentes com o empreendimento eólico. Na percepção da maioria dos agricultores poucos são os
impactos negativos na área ambiental, esses impactos dificilmente são notados ou ainda não
provocam efeitos para a maioria dos agricultores da região. Ainda do ponto de vista ambiental,
poucos são as ações e as informações repassadas pelas empresas envolvidas e também pelos órgãos
ambientais sobre os impactos causados pelos parques eólicos.
Palavras-chave: Energia Eólica; Meio Ambiente; Serra do Mel.

| INTRODUÇÃO |
O uso da energia elétrica para as diversas atividades, laborais ou cotidianas, tem aumentado
anualmente, porém, esse uso recorrente de energia tem provocado a redução ou escassez de
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determinadas fontes de energia e essa produção em massa tem forçado a exaustão dos recursos
naturais e consequentemente danos ao sistema ambiental.
Nesse contexto, a questão energética tem se tornado uma preocupação urgente, já que os
processos convencionais de geração de energia elétrica estão entre os principais responsáveis pela
emissão de gases nocivos e pela degradação do ambiente em todo mundo. Nesta perspectiva, vê-se
que a busca por soluções viáveis e sustentáveis têm sido crescentes no cenário dos empreendimentos
de energia, no mundo todo, a busca por fontes alternativas é realidade onde a energia eólica vem se
tornando uma das grandes possibilidades para o futuro, por sua qualidade ambiental e por sua
abundante presença em muitos locais do Planeta.
No Brasil essa realidade não foi diferente, apesar do país já ter sua matriz energética formada
principalmente por energias renováveis, nos últimos anos houve um crescimento considerável da
energia eólica. Atualmente o Brasil é considerado um dos países com maior produção eólica do
mundo e com um grande potencial a ser explorado. Sendo a região Nordeste do Brasil, por seu
potencial de ventos e disponibilidade de recursos naturais a maior região produtora do país. Neste
cenário o estado do Rio Grande do Norte (RN) foi onde se concentrou a maior parte dos
investimentos se tornando o maior estado produtor do país.
Os primeiros parques eólicos, na região Nordeste, foram instalados primordialmente em áreas
de dunas no litoral nordestino, porém, atualmente essas estruturas têm se voltado para áreas
internas, onde parte do potencial agrícola ou de reserva florestal é retirado para abertura de estradas
e implantação da estrutura dos aerogeradores. Essas áreas de produção agrícolas geralmente
possuem características favoráveis para a instalação de parques eólicos, principalmente pelo relevo
plano, áreas grandes livres de obstáculos e pelos ventos estáveis. Entretanto, essa mudança tem
provocado transformações nas comunidades locais e na vida da população que utiliza a agricultura.
Com crescente demanda de empreendimentos de energia eólica em áreas de produção agrícola
do Nordeste Brasileiro, principalmente do estado do RN, faz-se necessário uma reflexão sobre esta
realidade, pois muitos moradores do RN utilizam o campo como principal fonte econômica e de
subsistência da família e tudo isto gera reestruturações das áreas agrícolas, alterando positivamente
e negativamente sua dinâmica. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo avaliar os impactos
ambientais ocasionados por essas estruturas na dinâmica local destes ambientes rurais e na vida dos
agricultores e identificar os possíveis conflitos existentes.
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| MATERIAL E MÉTODOS |
A pesquisa foi realizada no município de Serra do Mel, estado do Rio Grande do Norte, situado
a 280 km da capital. O município de Serra do Mel está dividido em 22 vilas rurais e 1 vila central
(zona urbana), cada vila recebe o nome de um Estado Brasileiro. Possui uma área territorial de
620,241 km² e uma população de 10.287 habitantes, sendo que destes 7.589 residem na zona rural
(IBGE, 2010). Geomorfologicamente, o município se encontra sobre os tabuleiros costeiros, em
altitudes que variam dos 100m à 200m, recebendo assim os ventos alísios do Oceano Atlântico de
maneira muito intensa. Trata-se de uma das áreas mais promissoras à implementação de projetos
voltados à produção de energia por fonte eólica no estado (BARROS, 2018).
As vilas são em ordem alfabética Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Bahia (BA), Brasília
(BR, zona urbana), Ceará (CE), Espirito Santo (ES), Goiás (GO), Guanabara (GB), Maranhão (MA),
Mato Grosso (MT), Minas Gerais (MG), Paraíba (PB), Pará (PA), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Piauí
(PI), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), São Paulo (SP), Santa
Catarina (SC) e Sergipe (SE).O projeto original de colonização de Serra do Mel contava com 1.196
lotes agrícolas dividido para as 22 agrovilas, cada um lote era composto por aproximadamente 50
hectares (ha) de terra. Os 50 ha eram distribuídos em 15 ha para a cultura do caju (permanente); 10
ha para as culturas temporárias e 25 ha em mata nativa para reserva florestal (IDEMA, 2008).
A principal atividade econômica do município é a produção de caju e castanha de caju nestes
lotes agrícolas, mas desde 2015 o município de Serra do Mel também possui investimentos na área
de energia eólica, o crescimento deste setor elevou o município de Serra do Mel a condição de um
dos maiores produtores de energia eólica do Estado, possuindo 14 parques eólicos em operação, 11
parques em construção e mais 11 autorizados com construção não iniciada e com potência geral
outorgada de 1.176.360 MegaWatt (ANEEL, 2020). Das 22 vilas rurais que compõem o município de
Serra do Mel, até o início das entrevistas apenas três apresentavam parques eólicos em
funcionamento, a saber: Vila Amazonas; Vila Pará e Vila Acre.
A pesquisa foi composta por diferentes fases. Na primeira fase foram realizadas as pesquisas
bibliográficas que permitiram tanto a apreensão teórica como conceitual e na sequência realizou-se
de trabalho de campo, constituindo-se num processo de obtenção de informações in loco por meio
de entrevistas semiestruturada. Os resultados da pesquisa foram objeto de comparação com a
revisão bibliográfica e com os resultados de outros estudos, no intuito de encontrar similaridades
entre o estudo em áreas agrícolas e em outros ambientes. As questões formuladas levaram em
consideração os principais impactos ambientais citados na literatura até agora. O campo amostral da
pesquisa contou com 220 proprietários de lotes agrícolas, distribuídos nas 22 vilas em divisão
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igualitária entre as vilas, esses agricultores foram ou serão beneficiados com a exploração de parques
eólicos. O período de entrevistas ocorreu do dia 21/12/2019 ao dia 20/01/2020 e as entrevistas
foram realizadas individualmente. Para realização das entrevistas o município foi dividido em 5
regiões conforme mapa 1.

Mapa 1: Parques eólicos existentes e previstos e a divisão da vila por região

O software utilizado para o processamento dos dados foi o Quantum GIS (QGIS 2.18.24) que é
um sistema de informações geográficas (SIG) de licença livre e gratuito. O QGIS também executou a
estatística descritiva na análise das entrevistas e na tabulação das áreas de levantamento. Algumas
informações extraídas desta análise foram organizadas em tabelas, gráficos ou mapas elaborados
para cada uma das perguntas mais significativas da entrevista aplicada.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Percepção e conhecimento dos impactos ambientais
Quando questionados em relação a existência de impacto ambiental negativo no
empreendimento eólico foi possível perceber uma certa dúvida em relação a este fato, e as respostas
mostraram um certo emparelhamento em relação as opiniões, os que disseram sim a existência de
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impactos negativos foram principalmente os agricultores das regiões Nordeste 1 e Central com 50%
e 52% respectivamente, a menor percepção do impacto negativo ocorreu na região Nordeste 2 com
40%. Em relação aos que consideram não existir impacto ambiental negativo na produção eólica,
podemos destacar a percepção dos agricultores da região Sul com 56% das respostas, a região Sul
fica geograficamente mais distante dos parques em operação, por outro lado na região Central
apenas 38% tem esta percepção. Importante frisar que em apenas duas regiões houve prevalência
da percepção da não existência de impactos negativos, a saber região Sul e Nordeste 2. Nas
entrevistas também ficou claro que geralmente a maioria dos agricultores desconhecem, não sabem
ou tem dificuldades de citar algum tipo de impacto ambiental negativo, o que demonstra na maioria
dos casos o pouco conhecimento adquirido sobre o empreendimento eólico que afeta ou afetará a
vida desses agricultores.
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Gráfico 1: Percepção dos entrevistados em relação aos impactos ambientais negativos por região

Em relação ao repasse de informações sobre os impactos ambientais 96% dos entrevistados
da Região Central consideram que não houve repasse de informações sobre os impactos ambientais
da atividade eólica, variação parecida ocorreu na região Sul com 94%, no mesmo padrão vieram a
região norte (87,5%), Nordeste 1 (82%) e Nordeste 2 (77%). Os que confirmam o repasse de
informações foram Nordeste 1, Nordeste 2 e Norte com respectivamente, 14%, 13% e 12,5%. Esse
agricultores que citaram o repasse de informações relataram que a forma principal de repasse foi
através de reuniões, as outras formas de repasse foram palestras, através do rádio ou de
informativos. Percebe-se que essas reuniões citadas foram reuniões com a empresa Voltalia, a
mesma que opera os parques no município e temos nítido que a empresa teve o interesse maior de
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repassar informações positivas sobre a energia eólica, já que seria diretamente beneficiada com os
contratos de exploração.
Corroborando com Costa (2015), assim sendo, é possível constatar que os reais danos
ambientais e socioeconômicos que o empreendimento pode causar na região de interferência não
são informados de forma clara à comunidade afetada. Essa falha na comunicação causa transtornos
para a população, que percebe a realidade na fase de instalação dos empreendimentos. Desta forma
é perceptível a falta de informações referentes aos impactos da energia eólica no município de Serra
do Mel, sejam eles no início da construção ou também posteriormente.
Em relação ao acompanhamento por algum órgão ambiental, na percepção de 100% dos
entrevistados da região Sul não houve ou não souberam de nenhum acompanhamento ou
fiscalização de órgãos ambientais na implantação dos parques. Seguidos por 96% na região Central
e ainda por 90% na região Norte. Portanto esta opinião se reflete em vilas próximas e distantes do
parque eólico, com variações muito próximas. Apenas 16,5% dos entrevistados da região Nordeste
2, 14% na região Nordeste 1 e 10% da região Norte afirmaram que houve acompanhamento por
parte de entidades ambientais do Governo, sendo os destaques nesta percepção. Porém a maioria
destes não souberam citar qual foi o órgão ou entidade que fez esse acompanhamento ou fiscalização.
Um fato importante a ser destacado dentro de todo o desenvolvimento do campo eólico em
território nacional é que, apesar de possuirmos uma boa legislação ambiental que prevê todo o
processo de licenciamento dos parques eólicos, ainda há escassez de recursos e de estrutura
funcional qualificada para que haja uma correta aplicação da legislação. Do mesmo modo, falta
também fiscalização, levando a casos de negligência e burocracias, dificultando o desenvolvimento
de nosso potencial eólico, como também causando consequências socioambientais nas áreas de
implantação (MEDEIROS JUNIOR, 2018). Fato semelhante ocorre em Serra do Mel com o total
negligenciamento e falta de acompanhamento e orientações por parte das entidades ambientais.
Mudanças no clima, abertura de estradas e instabilidade ambiental
Em relação as mudanças climáticas tivemos como unanimidade a percepção de que não houve
ou não existiu alteração no clima ou na temperatura das vilas ou dos lotes agrícolas depois da
implantação dos parques eólicos. Por exemplo 100% dos agricultores da região Norte afirmaram que
realmente não houve está mudança no clima e esta região já convive com os aerogeradores deste o
ano de 2016. A vila Sul com 96% também tem a mesma percepção mesmo sendo geograficamente a
mais distante dos parques, portanto é uma opinião comum de todos. Os agricultores afirmam que
mesmo quando estão em atividades agrícolas próximas dos aerogeradores não percebem nenhuma
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diferença. Citam também que não ocorreram mudanças na produção do cajueiro relacionadas com
esse impacto, e que as perdas percebidas foram relacionadas a poeira provocada pelo trânsito de
veículos.
Porém, conforme um estudo feito no Texas-EUA, sobre quatro dos maiores parques do mundo,
foi observado que os aerogeradores provocam o aquecimento da superfície do solo. Os resultados
mostram que existe um aquecimento da superfície do solo durante a noite e arrefecimento durante
o dia com temperatura variando entre -0,4 a 1,5 Cº por década. Os dados foram obtidos após
observação de satélites. Poucos são os estudos sobre o tema, mas é importante salientar que o autor
alerta que esse aumento de temperatura pode influenciar a produção agrícola e as comunidades
próximas ao parque (BIDYA, 2011;INMAN, 2011). Porém, esta situação pelo menos de momento não
é percebida pelos os agricultores da região.
Quando questionados em relação a abertura de novas estradas tivemos algumas divergências,
para os agricultores das regiões Norte e Nordeste 2, a percepção da maioria foi de que não houve
abertura de novas estradas nos seus lotes ou na vila, citado por 52,5% e 70% respectivamente. Nas
outras regiões a percepção é que foram construídas novas estradas se destacando as regiões Sul e
Central com 82% e 86% das respostas. Nesta questão das estradas percebemos uma certa confusão
e uma correlação dos agricultores com a pavimentação da rodovia RN-011 mais conhecida como
“estrada da castanha” recentemente inaugurada e acaba que muitos agricultores fazem uma ligação
da estrada com a construção dos parques eólicos e a infraestrutura disponibilizada pela empresa,
isso ficou bastante claro nas vilas da região Sul, porém a estrada é obra do governo do Estado do RN,
desconhecemos influência da operação eólica com a referida obra estruturante. Em relação a
instabilidade ambiental (erosão ou assoreamento) em todas as regiões a maioria dos agricultores
afirmam que não ocorreu nenhum tipo de erosão ou assoreamento nas áreas de instalação dos
parques eólicos, opinião mais marcantes na região Norte 77,5% e região Sul 68%, exatamente as
duas regiões em lados opostos do mapa. Os produtores relatam que pelo fato do solo do município
ser principalmente arenoso e de fácil infiltração, mesmo com a exposição do solo em alguns locais
não propicia o processo erosivo, na percepção deste agricultores esse fato é a causa principal para
que não ocorra este problema ambiental no município.
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Gráfico 2: Percepção dos entrevistados em relação a Instabilidade Ambiental por região

Durante a construção de um parque eólico, algumas atividades, como a escavação da fundação
e a construção de estradas, pois o trabalho é feito com máquinas pesadas como tratores e caminhões
na terraplanagem, podem afetar a biossistema local. Se as plantas da superfície são removidas, a
superfície do solo fica exposta a fortes ventos e chuvas, provavelmente vai resultar em erosão do solo
(LIMA et al, 2017). Este impacto ainda não foi sentido ou ocorre em menores proporções no
município de Serra do Mel, pelo menos momentaneamente conforme foi relatado pelos agricultores.
Com a construção de novos parques este impacto pode ser agravado.
Interferência eletromagnética e poluição sonora
Segundo Custódio (2013) turbinas aerogeradoras podem atrapalhar as telecomunicações e
gerar riscos as pessoas. Alguns aerogeradores podem gerar interferências eletromagnéticas e
interferir em sistemas de telecomunicações, além disso, em casos de descargas elétricas os estilhaços
podem ferir pessoas próximas. Mesmo sendo pequenos, esses riscos devem ser levados em
consideração no projeto de instalação de um parque eólico.
Em relação a interferência eletromagnética os agricultores das diversas regiões de Serra do
Mel afirmam que não existe interferência na rede de celular, de televisão e nem em outros aparelhos
eletrônicos. Essa é uma opinião comum e se reflete nas vilas próximas e distantes dos parques e se
destaca principalmente nas vilas da região Norte 92,5% e da região Nordeste 2 com 70%, apesar da
negativa para este impacto é perceptível que muitos dos agricultores não sabem ou tem dúvidas
sobre este assunto. Nas região Central, Sul e Nordeste 1, os que responderam não sabe ou nunca
ouviram falar sobre este impacto foram 44%, 40% e 34% respectivamente. Apenas 10% na região
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Nordeste 2 e 2% na região Nordeste 1 afirmaram que existe ou poderá existe este tipo de impacto na
região. Como a região é área rural geralmente distante dos maiores centros urbanos, esses serviços
por si já são precarizados e as modificações que podem ser pequenas neste cenário dificilmente serão
notados.
A interferência com serviços de radiocomunicação móvel é normalmente desprezível e com
sinais de TV tem sido minimizada com a substituição das pás de metal por material sintético.
Entretanto, quando os aerogeradores são instalados muito próximos de habitações, a interferência
tem se mostrado mais difícil de eliminar. As torres podem obstruir, refletir ou refratar as ondas
eletromagnéticas. Entretanto, a pás modernas são feitas tipicamente de materiais sintéticos que
possuem um impacto mínimo na transmissão de radiação eletromagnética. A possível interferência
do sistema elétrico pode ser facilmente eliminada com o isolamento apropriado e boa manutenção
(EWEA, 2009; PINTO et al, 2017). Fato que ocorre no município de Serra do Mel pela implantação de
aerogeradores mais elevados e com uma material de melhor qualidade, consequentemente
reduzindo os efeitos eletromagnéticos e também sonoros.
Já em relação a poluição sonora é uma questão relevante tanto na fase de construção quanto
na operação dos parques eólicos. A produção de ruído na construção é transitória, ao contrário da
operação dos aerogeradores, que vem sendo objeto de estudos, com avanços principalmente no
design industrial, que visa melhorar a aerodinâmica das pás e minimizar o ruído do conjunto
aerogerador quando em movimento. (TOLMASQUIM, 2016)
Quando perguntados sobre a interferência sonora das torres a opinião de uma lado ao outro
do município é basicamente a mesma, a maioria dos agricultores afirmam que não existe ou não
ouviram falar na interferência sonora das torres, destaque para as regiões Nordeste 2 e Norte com
60% e 57,5% respectivamente, mesmo essas duas regiões sendo as mais próximas dos parques,
porém, foi na região Norte o maior percentual de percepção dos que sentiram o problema da
sonoridade com 37,5%. A maioria dos que perceberam o problema, no entanto, citam que já se
acostumaram ou que o barulho é pouco relevante. Porém citam que a maior intensidade é durante o
período da noite. Vale salientar que as torres ficam há uma distância entre 1 a 2 km das casas da vila.
A vila Ceará pertencente a região Nordeste 2 que está em fase de construção do parque será a mais
próxima até o momento das torres, algo em torno de 500 m de distância. Muitos agricultores também
ainda têm dúvidas em relação a esse efeito provocado pelos aerogeradores e nas regiões Central,
Nordeste 1 e Nordeste mais de 30% em cada região responderam que não sabe ou não tem opinião
formada sobre o assunto. Teme-se que com a construção de novos parques e com a questão do efeito
cumulativo este problema possa se agravar e gerar problemas de saúde na comunidade.
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Gráfico 3: Percepção dos entrevistados em relação a Poluição Sonora

O ruído proveniente do aerogerador é decorrência das engrenagens da máquina e da passagem
do ar pelas pás da turbina. Atualmente este impacto é enfrentado como um grande problema
ambiental frente as comunidades uma vez que foi identificado problemas relacionados a saúde,
sobretudo relacionados ao sono, sintomas de estresse, dores de cabeça e transtornos psicológicos
(TENDERO, 2013; GONZALEZ, 2017). Nas entrevistas não ouvimos nenhum relato sobre problemas
de saúde na comunidade.
Apesar da redução da intensidade desses ruídos em decorrência do desenvolvimento de novas
tecnologias, atualmente este ainda é um impacto significante na determinação da localização dos
aerogeradores. Magari et al. (2014) aponta que, em decorrência do incremento na instalação de
parques eólicos no mundo inteiro, uma grande quantidade de estudos relacionados aos efeitos
sonoros das turbinas eólicas foi realizada. De forma geral, estes estudos concluíram que existe pouca
ou nenhuma evidência que os ruídos audíveis e subaudíveis emitidos pelas turbinas tenham
impactos psicológicos adversos na população, com exceção das perturbações do sono autorrelatadas.
O distúrbio causado por esses ruídos na população é um fenômeno real e depende de diversos
fatores, inclusive sensibilidade individual.
Alteração na paisagem, alteração visual e vibrações no terreno
Outro impacto significativo é a alteração na paisagem. A presença destas estruturas na
paisagem constitui uma alteração à qualidade cênica da paisagem que se apresenta como formas
naturais de relevo serrano, de tabuleiro ou sobre formações dunares, por exemplo. Embora seja algo
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subjetivo, este novo aspecto na paisagem pode incomodar moradores de uma população local (MELO
et al, 2019)
A alteração da paisagem passa a ser um dos principais impactos ambientais que a implantação
dos parques eólicos ocasiona na sua área de instalação e ao seu entorno. Afeta a superfície terrestre,
sistemas de drenagem e vegetação, desencadeia perdas na qualidade ambiental, na biodiversidade e
provoca alterações na dinâmica ambiental (LOUREIRO, GORAYEB, BRANNSTROM, 2015)
Em relação a este impacto percebemos algumas variações na respostas, porém em três regiões
a percepção dos entrevistados foi de que existe alteração na paisagem quando da implantação do
parque eólico, com maior incidência na região Norte com 80% e na região Sul 60%, conforme gráfico
4. Neste caso, a proximidade com o parque e a vivência com a obra influenciou a resposta dos
agricultores da região Norte, certamente por ter mais conhecimento de causa.
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Gráfico 4: Percepção dos entrevistados em relação a Alteração na paisagem

O que se pode notar realmente é uma mudança brusca na paisagem local, antes formada por
uma imensa área verde de cajueiros, os aerogerados, a fiação e os postes das linhas de transmissão
a abertura de novas estradas provocam um cenário estranho para o povo camponês, antes
acostumados ao meio de vegetação verde.
Outro impacto ambiental atribuído às eólicas é o visual. Na verdade, a reação provocada por
um parque eólico é altamente subjetiva. Muitas pessoas olham a turbina eólica como um símbolo de
energia limpa sempre bem-vindo, outras reagem negativamente à nova paisagem (EPE, 2016).
No Brasil, questionamentos quanto ao impacto visual vêm sendo levantados por
ambientalistas e pesquisadores em razão do número significativo de empreendimentos instalados
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ou em instalação em dunas de areias e outros pontos de grande interesse turístico (PINTO et al.,
2014). Muitas vezes desconsiderando o valor imaterial que a área ocupada pelo empreendimento
tem para a população. Vale lembrar que há postes das linhas de transmissão de energia por toda a
parte e eles são igualmente intrusivos (LOPES, 2017).
Na percepção da maioria dos agricultores das 5 regiões de Serra do Mel ficou evidente nas
entrevistas que a interferência visual das torres é considerada como um ponto positivo. Os
agricultores acham agradável ou bonito o empreendimento eólico com seus aerogeradores e não se
sentem incomodados com a mudança na paisagem e nem com a alteração de direção constantes das
pás. Essa opinião se reflete em todas as vilas e o destaque é a confirmação de 92,5% dos entrevistados
da região Norte, o menor percentual ocorreu na região Central com 66% das afirmações, nas outras
regiões o percentual foi na casa dos 70%. Os que acham o impacto visual do empreendimento eólico
como negativo foram na maioria da região Sul com 26%, conforme o gráfico.
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Gráfico 5: Percepção dos entrevistados em relação a Interferência Visual

Por mais que a opinião da maioria dos agricultores de Serra do Mel seja positiva em relação as
torres, existem estudos e práticas utilizadas para minimizar esse efeito. Os impactos visuais causados
pelos empreendimentos, podem ser amenizados de acordo com Pereira (2013), por meio da escolha
do design das torres, bem como a escolha de cores mais neutras, que melhoram a visualização no
local, além de diminuir os impactos de reflexos advindos das torres tais como as formas que as
mesmas são alocadas no ambiente, definindo forma menos impactante.
Durante as visitas deu para perceber a implantação de parques menores, com menor
quantidade de aerogeradores, porém com estrutura de torre e pás mais elevadas, equipamentos mais
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eficientes e que mantém ou ampliam a produção eólica. Esta é uma medida citada na literatura que
pode amenizar o impacto. O número de aerogeradores utilizados depende da potência dos mesmos,
permitindo-se uma significativa redução do seu número pelo aumento da sua potência, com
consequências positivas do ponto de vista econômico e ambiental. (SOUZA et al, 2015)
Outro impacto de caráter adverso é a vibração no terreno, durante os estudos de cunho
geotécnico e hidrogeológico, por exemplo, tem-se a utilização dos equipamentos que emitem
vibrações no terreno, podendo fomentar, em escala reduzida, a movimentação de sedimentos e o
favorecimento à erosão ou ao assoreamento (MOURA-FÉ e PINHEIRO, 2013)
Além disso, a compactação do solo e o movimento de carros e máquinas pesadas gera vibrações
temporárias, as quais podem afetar as populações do entorno, principalmente de construções
antigas e fragilizadas pelo tempo ou se o material de construção utilizado for de qualidade inferior
(MOURA-FÉ e PINHEIRO, 2013).
Em relação a vibrações no terreno a maioria dos agricultores entrevistados afirmam que não
existe ou não existiu vibrações no terreno no processo de implantação do parque eólico, sendo
motivo de afirmação de 97,5% dos agricultores da região Norte, seguido pelas regiões Central e
Nordeste 1 com 82% cada. Portanto este foi mais um impacto considerado irrelevante na realidade
eólica do município de Serra do Mel. Porém, como citado na literatura o processo de terraplanagem
e o trânsito de equipamentos pesados podem provocar esses acontecimentos. A vila que mais citou
essa questão de vibrações no terreno foi a vila Ceará (região Nordeste 2 com 10% de respostas) por
coincidência é o onde o parque está sendo construído mais próximo da vila.
Supressão vegetal, riscos ambientais e geração de resíduos
Segundo Moura-Fé e Pinheiro (2013) a cumulatividade dos impactos adversos sobre a
vegetação atinge seu ápice na etapa de limpeza do terreno, cuja perda de vegetação, apesar de
ocorrer de forma restrita aos pontos de construção das bases dos aerogeradores, pátios de
manobras, vias de acesso e de circulação internas, além da subestação, pode ter importância
significativa, dependendo das características ambientais da área.
A remoção da vegetação causada durante a fase de construção promove uma alteração abrupta
de temperatura, nível de incidência solar, qualidade da vegetação (efeito de borda) e umidade,
trazendo como consequência a destruição de habitats e a eliminação de nichos ecológicos como
reprodução, alimentação, pousio, abrigo etc. (MELO et al, 2019).
Desta forma e na percepção dos agricultores entrevistados nas diversas regiões existe no
processo de instalação dos parques a supressão de parte da vegetação local, para os moradores da
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região Norte essa supressão é confirmada por 100% dos que responderam, conforme gráfico abaixo.
A região Norte mais uma vez pela proximidade do parque tem uma opinião mais acentuada do
impacto causado. As outras regiões mesmo como menor intensidade já conseguem vislumbrar que
os empreendimentos eólicos vêm embutidos com uma certa dose de desmatamentos e supressão
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Gráfico 6: Percepção dos entrevistados em relação Supressão Vegetal

Em relação aos riscos de acidentes ambientais existiu uma diversidades de opiniões, porém
ainda prevaleceu a percepção de que não existe possibilidades de riscos ambientais provocados pelo
empreendimento eólico no presente e nem futuramente. Destaques neste quesito para a região Norte
com 62,5% e a região Sul com 56%. Os que afirmaram a possibilidade de acidentes ambientais estão
nas regiões Norte, Nordeste 1 e Sul, com 30%, 30% e 26% respectivamente. Os outros que afirmam
não saber ou não tem opinião formada sobre o assunto, são principalmente nas regiões Central,
Nordeste 2 e Nordeste 1 com 30%, 30% e 22% respectivamente. Portanto, por mais que a maioria
tenha a percepção que não existe risco de acidentes ambientais, ainda existem muitas dúvidas e
questionamentos se um parque eólico pode ou não causar algum tipo de desastre ambiental.
Quando questionados com relação a geração de resíduos sólidos e líquidos a percepção dos
agricultores das 5 regiões é no sentido de que a atividade não produz ou não existe lixo advindo do
empreendimento eólico, sendo mais relevante a opinião de 72% da região Sul e de 70% na região
Norte. Porém, em média de 25% dos respondentes de cada região afirmam que existe lixo e que são
ocasionados principalmente pelo processo de construção civil dos parques. A maioria dos que
responderam não, citam que a empresa tem bastante cuidado relacionado a produção de lixo e que
geralmente recolhem o lixo produzido na construção.
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Riscos de acidente com fauna e avifauna
No que se refere aos principais impactos em relação ao meio faunístico, a literatura destaca o
risco de colisão da fauna, principalmente os animais que voam, com as pás dos aerogeradores, neste
contexto as aves são citadas como as mais impactadas, sendo atropelas, provocando óbito ou
ferimento, seguidas dos morcegos, que embora menos mencionados, são atropelados
prioritariamente durante a noite (ARAÚJO e MOURA, 2017). Outro risco associado aos morcegos é o
trauma ocasionado pela repentina alteração da pressão gerada pela movimentação das pás,
provocando hemorragias e levando o animal a óbito (barotrauma) (MELO et al, 2019).
Neste contexto, quando perguntados com relação aos riscos de acidentes com avifauna existe
uma opinião bem constante em todas as regiões de Serra do Mel, seja nas regiões próximas ou
distantes do parques os agricultores afirmaram que não ocorre esse tipo de acidentes no município,
a variação desta afirmação foi de menor intensidade com 62% na região Nordeste 1 e de maior
intensidade com 74% na região Sul. Os que mais vislumbraram este tipo de impacto estão na região
Norte 27,5% desses agricultores afirmaram e relataram que sempre aparecem aves mortas ao redor
dos aerogeradores. Muitos agricultores não souberam ou não tem conhecimento sobre este tipo de
acontecimento, algo comum na realidade das vilas que estão mais distantes dos parque e sem contato
com os aerogeradores, conforme poderemos ver no gráfico.
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Gráfico 7: Percepção dos entrevistados em relação aos Riscos de Acidentes com Avifauna

Desta forma, fica claro que este tipo de impacto não é detectado na realidade estudada, ou
perceptível em pequena proporção. Diferente de alguns estudos realizados no estado que
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identificaram perdas maiores de aves e de morcegos. Em relação ao morcego não ouvimos nenhum
relato dos agricultores. Acreditamos que a pouca proximidade de visitação aos parques pelos
agricultores tenha dificultado esta percepção e a grande maioria deles aparentemente desconhecem
esse tipo de impacto e acabam por releva-lo, mesmo os agricultores que já convivem com os
aerogeradores nos lotes. Em Serra do Mel como a maioria dos parques se deu em ambientes já
antropizados e é um município sem muitos reservatórios hídricos superficiais sendo de pouca
atração para aves migratórias espera-se que estes impactos sejam menores.
O outro impacto estudado em relação a fauna é a perda de habitat dos animais terrestres,
representando uma grande preocupação, pois para a instalação dos aerogeradores uma área
considerável precisa ser devastada; além de outros ainda que menos citados, como a extinção de
algumas espécies nativas da região de instalação do parque, devido à alteração de seu habitat natural
e movimento de veículos que poderão causar acidentes com animais como atropelamentos (ARAÚJO
e MOURA, 2017).
Porém em relação ao afugentamento da fauna os agricultores das diversas vilas também
tiveram a percepção de que não ocorreu ou não existe esse tipo de situação e que os animais
permanecem na mesma região e não foram afetados pelas obras. Os agricultores da região Norte
citaram esta ocasião em 80% das respostas, seguidos por 76% na região Sul. Eles citam que no
máximo esses animais se deslocam para outra parte do lote em meio ao processo de construção. Os
que afirmam que existe afugentamento da fauna citaram como animais mais afetados o peba/tatu,
abelhas, porém a grande maioria não soube citar qual o animal silvestre foi afetado.
Ouvimos alguns relatos que a quantidade de máquinas e o barulho na abertura de estradas tem
inviabilizado a atividade de apicultura em algumas vilas. Essas perdas de abelhas (fuga dos enxames)
podem ser ocasionadas pela diminuição da flora apícola extraídas nos parques e pela poluição
sonora. A consequente diminuição de abelhas principal polinizadora do cajueiro vai
consequentemente provocar redução da produção.
Nesse sentido, quando existe a participação da população na decisão de onde colocar o parque,
por exemplo, a situação da baixa produção do mel das abelhas poderia ter sido evitada, talvez, se
fosse outra a localização do parque. Existem relatos internacionais e também do estado do RN, de
baixa produção animal após a chegada da eólica (HOFSTAETTER, 2016).
Desta forma um conjunto de aerogeradores pode comprometer a rota natural das aves, e o uso
de terrenos podem degradar o bioma e as fontes de água onde residem uma grande quantidade de
animais silvestres, podendo provocar problemas na reprodução e alimentação destes animais.
Porém esses impactos são bastante específicos de cada lugar dependendo da topografia da paisagem,
esquema do parque eólico, estação, tipos de aves migratórias e residentes, entre outros. Estudos de
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impactos ambientais conduzidos durante a fase de planejamento podem mitigar ou evitar o impacto
sobre a fauna aviária residente ou migratória, orientando a escolha do local e a disposição dos
aerogeradores.
Mais de forma geral esse impacto ligado a fauna e avifauna é visualizado em pequena
proporção no município de Serra do Mel e nenhuma das dificuldades citadas na literatura foram
relatadas pelos agricultores, pelo menos por enquanto ou seus malefícios ainda não foram sentidos
pela comunidade. Porém, é preciso ter em mente que todas essas ações estão levando a redução da
produção agrícola do município.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
O crescimento da energia eólica no município de Serra de Mel tem provocado uma
preocupação relacionada com a redução da produção do caju decorrentes da perda de área plantada,
por desinteresse dos colonos de manter está atividade e também por outros impactos ambientais
ocasionados pela atividade eólica que podem provocam perdas na produção, como a supressão
vegetal, poeira pelo fluxo de veículos, afugentamento da fauna polinizadora e mudanças climáticas.
Nos últimos anos o município de Serra do Mel buscava a renovação e revitalização da cultura do
cajueiro e a volta da produção em grande quantidade, depois de passarem por alguns anos de seca
(2012 a 2016) e a mortalidade de muitos cajueiros. Com a expansão da energia eólica pode ocorrer
uma parada na retomada da produção de caju. Com a finalização dos parques o município não será
só o maior em produção do RN, como um dos maiores do Brasil. Portanto teme-se pelos efeitos
cumulativos dos impactos e também pela perda na produção de caju.
Porém o que se percebeu nestas vilas de Serra do Mel, é que a relação existente entre
empreendimentos eólicos e atividades rurais precedentes é pacífica, apesar de haver certas
divergências em alguns momentos, porém, sem que sejam gerados grandes conflitos e insatisfações.
Essa boa relação ocorreu no momento da pactuação do contrato e segue até o presente momento.
Podemos afirmar que a comunidade não sofreu grandes transtornos em meio a essa grande obra.
Em relação aos impactos ambientais negativos, percebe-se que existe pouco conhecimento por
parte dos agricultores sobre esses acontecimentos causadores de danos ao meio ambiente. E que eles
são otimistas, não sofrem ou não mencionam esses problemas ambientais. Foi possível observar que
os principais impactos ambientais decorrentes da implantação do complexo eólico até o presente
momento causaram poucos prejuízos nas atividades, na propriedade e na vida dos agricultores.
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Outro ponto que chamou a atenção também é a fraca atuação do poder público na
intermediação do interesse coletivo. Em vários relatos os entrevistados afirmaram que o poder
público raramente visita as obras e que praticamente não houve intermediação entre os acordos
firmados entre energia eólica e comunidade. Da mesma forma praticamente não existe
acompanhamento ou fiscalização por parte de órgãos ambientais tanto no nível Federal, Estadual ou
Municipal para acompanhamento das ações que tem total impacto no meio ambiente.
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| RESUMO |
Frente às preocupações ambientais atuais, notoriamente existe um direcionamento consolidado ao
tratamento de efluentes, devido a emissão contínua de uma grande carga de poluentes no meio
ambiente, principalmente pelas indústrias, e também devido a necessidade de haver água de
qualidade nos reservatórios hídricos para que seja possível o abastecimento da população e a
dessedentação de animais. Logo, a indústria possui o desafio em busca de um tratamento eficiente e
diferenciado para com os efluentes gerados, a fim de atender aos padrões exigidos pelas legislações
ambientais vigentes, a exemplo do cenário brasileiro conforme preconiza a Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 357, de março de 2005, visando legitimar os processos
sustentáveis vislumbrando a preservação dos recursos naturais e como consequência proporcionar
o bem estar da saúde pública. Com a finalidade de otimizar a qualidade das fontes hídricas que
recebem diariamente efluentes, existem diferentes tipos de tratamentos que vão desde os
convencionais, até os métodos biotecnológicos inovadores, como é o caso do uso de enzimas. Assim,
objetivou-se realizar um estudo de literatura com as pesquisas que avaliaram o uso de enzimas no
tratamento de efluentes em múltiplas tipologias de indústrias, através de estudo exploratório da
literatura científica. Portanto, constatou-se que enzimas, como a lacase, lipase, protease, esterase e
peroxidase, isoladas a partir de diferentes microrganismos, possuem a capacidade de atuar como
biocatalisadores e auxiliar no tratamento de efluentes. Além disso, as enzimas possuem diversas
vantagens frente a outros tratamentos, como a alta especificidade, capacidade de operar em amplas
faixas de pH, temperatura e características adversas, a simplicidade e a facilidade no controle do
processo, além de poderem ser aplicadas em processos com baixa ou alta concentração de poluentes,
reduzindo assim problemas ambientais e toxicológicos. Portanto, evidenciou-se que é possível o
emprego de enzimas nas estações de tratamento de efluentes industriais, sendo uma ferramenta
ambientalmente e economicamente viável.
Palavras-chave: Biotecnologia; Enzimas; Tratamento de efluentes.
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| INTRODUÇÃO |
Com o crescimento do setor industrial, o meio ambiente vem sendo ameaçado, devido às
grandes quantidades de poluentes e resíduos perigosos que são lançados ao solo e/ou aos corpos
hídricos (Chiong et al., 2016). Muitas vezes, a presença de baixíssimas concentrações de poluentes
nas águas residuárias já se tornam indesejáveis, devido a seus efeitos carcinogênicos e mutagênicos
(Marcelino et al., 2016). Sendo assim, a liberação de poluentes industriais tornou-se uma grande
preocupação, pois resulta na deterioração da qualidade física, química e biológica do meio ambiente,
afetando ainda a saúde humana (El- Nemr, 2012).
Alguns fatos podem agravar essa problemática e ampliar a poluição do ecossistema, como a
negligência ou ignorância completa ou parcial da proteção ambiental, além de implementação
ineficaz de padrões ambientais e técnicas ineficazes de controle de poluição (Chiong et al., 2016).
O efluente a ser tratado influencia na escolha do melhor processo, pois cada método possui
suas características singulares e estas podem ser eficientes em alguns aspectos e limitadas em
outros. Diferentes técnicas de tratamento foram desenvolvidas ao longo dos anos, buscando obter a
melhor eficiência em remoção de contaminantes das águas residuárias. Essas técnicas podem ser
categorizadas individualmente como processos físicos, químicos ou biológicos, além da possibilidade
de utilizar em conjunto um ou mais processos (Wong et al., 2019). O tratamento físico é uma das
técnicas mais utilizadas devido à sua simplicidade, flexibilidade e alta eficiência e ainda, envolve o
uso de princípios como adsorção e radiação. O tratamento químico inclui técnicas de oxidação e
redução com o uso de diferentes compostos químicos (Marimuthu et al., 2020). Segundo Wong et al.
(2019), o tratamento biológico é considerado vantajoso, específico, simples e barato, pois depende
do crescimento dos microrganismos para obter sua maior eficiência de remoção. Nesse sentido, a
aplicação em escala industrial leva em consideração técnicas de tratamento que possuem baixo custo
de instalação e operação, pouco tempo de processamento, alta eficiência e a não geração de produtos
tóxicos após a reação.
Salienta-se que, na grande maioria das vezes, estações convencionais de tratamento de
efluentes possuem remoção insuficiente de alguns compostos, ocorrendo a liberação de compostos
recalcitrantes, elevada carga orgânica, apresentando altos valores de demanda química de oxigênio
(DQO) e demanda biológica de oxigênio (DBO), além de inúmeros parâmetros em desacordo com o
que traz a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 430/2011 sobre as
condições e padrões de lançamento de efluentes (Orzechowski et al., 2018; Brasil, 2011). Desse
modo, para a remoção destes ser atendida pela legislação ambiental, é necessária a implantação de
processos alternativos e eficientes de tratamento (Marcelino et al., 2016).
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Há um esforço para investigar tecnologias de fácil acesso e menos complicadas, nesse sentido
processos de transformação catalisada por enzimas tem sido cada vez mais exploradas ao longo dos
anos (Machado et al., 2018). É importante ressaltar que as enzimas vêm sendo utilizadas pelo homem
há séculos, mas foi a partir das primeiras décadas do século XX que o desenvolvimento de tecnologia
utilizando as mesmas se intensificou. A descoberta por novas enzimas, o aumento do conhecimento
das suas propriedades e a constatação de que quase todas as enzimas de interesse industrial podem
ser produzidas por microrganismos, foram alguns dos fatores responsáveis para a evolução da
tecnologia enzimática (Coelho et al., 2008).
De fato, as enzimas apresentam características notáveis, em relação aos catalisadores
químicos, devido à sua especificidade tanto como um substrato, quanto por uma reação bioquímica,
permitindo a síntese de um produto específico, sem a concomitante formação de co-produtos. Dentre
as vantagens na utilização destas, destacam-se a sua alta especificidade e assim sabe-se exatamente
onde pode ser inserida certa aplicação, as condições suaves de reação e a redução de problemas
ambientais e toxicológicos (Coelho et al., 2008).
Portanto, este trabalho coexiste com a necessidade de apresentar o emprego da aplicação
enzimática, retratando resultados já existentes e que podem ser melhor explorados pela indústria.
Ao longo deste estudo serão apresentados resultados aplicados sobre o assunto, buscando uma
discussão que proporcione uma visão holística no quesito de possíveis aplicações industriais.

| MATERIAL E MÉTODOS |
Este estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa de revisão bibliográfica teórica
narrativa acerca da aplicação de enzimas para o tratamento de efluentes. Foi realizado um estudo
exploratório da literatura científica sobre a temática. A coleta de dados foi realizada utilizando as
bases de dados Scopus e Portal Periódicos Capes. Os descritores utilizados foram “biotecnologia”,
“tratamento de efluentes”, “enzimas” e “legislação”, com a inclusão dos operadores AND e OR. A busca
na literatura foi realizada através da leitura e análise dos títulos e resumos e os artigos que não
tinham conexão com a temática proposta foram removidos da seleção.
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| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Há um grande empenho oriundo da ciência que busca novas aplicações tecnológicas menos
amplas e custosas para o tratamento de águas residuárias. Diferentemente dos métodos
convencionais já consolidados, existem processos biotecnológicos que apresentam-se como
inovadores e mais vantajosos através da transformação catalisada por enzimas, as quais estão sendo
cada vez mais exploradas (Strong; Claus, 2011). O efetivo tratamento dos efluentes está relacionado
à saúde humana e o bem estar da população, pois todos os compostos tóxicos que não são tratados
acabam sendo introduzidos nas vias acessíveis aos humanos, através do saneamento básico precário
ou a falta deste. Quando não existe qualidade da água para consumo humano ocorre a proliferação
de doenças como acontece nos países subdesenvolvidos. Por este motivo, os compostos
desreguladores endócrinos são investigados, uma vez que são responsáveis por causar maus efeitos
para a saúde humana (Husain; Qayyum, 2013; Luby et al., 2020; Sampaio; Sampaio, 2020; Spuhler
et al., 2018).
Uma grande preocupação da área ambiental está relacionada com o uso generalizado de
embalagens plásticas produzidas a partir do emprego de Bisfenol A (4,40-isopropylidenediphenol),
salientando que ainda são poucos os métodos de tratamento apropriados para este composto.
Portanto, há a necessidade da remediação do mesmo, visto que as suas contaminações ambientais
são detectadas de forma recorrente em análises de qualidade das águas superficiais, subterrâneas e
do mar. Devido a esta emergência, Galliker et al. (2010) demonstraram a transformação catalítica de
compostos fenólicos do Bisfenol A, a partir de nanopartículas de sílica (abundante no meio natural)
modificadas com a enzima lacase, o que permitiu degradar este contaminante recalcitrante em
outros produtos não tóxicos, e que, no final do processo, permitem o reconhecimento de suas
características.
Salienta-se que a enzima lacase possui alta estabilidade e possibilidade de ser produzida em
grandes quantidades. Além disso, são enzimas capazes de oxidar substratos fenólicos, como
desreguladores químicos endócrinos, como é o caso do Bisfenol A, nonilfenol e triclosan, além de
ampla variedade de xenobióticos pertencentes a produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais,
compostos que não são desejados nas análises da qualidade das águas e quando presentes,
necessitam de métodos especiais de tratamento (Galliker et al., 2010). A eficiência do uso dessa
enzima, deve-se ao fato de ocorrer a reação de oxidação catalisada pela lacase, e logo, a extração de
um elétron do substrato fenólico gerando um radical fenoxila, que pode ser facilmente mineralizado
(Hatakka, 1994).
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Sendo assim, Machado et al. (2018) avaliaram o processo de tratamento de efluentes de uma
indústria de papel e celulose tipo Kraft, aplicando enzimas ligninolíticas (lacase), a partir do
delineamento experimental para determinar os efeitos do pH e da temperatura em função da
quantidade de enzima ligninolítica comercial. O estudo teve como resultados a remoção de
compostos lignínicos, cor e área espectral em condições controladas pelo desenho experimental,
sendo mais eficiente em pH 4,0 e temperatura de 37 ºC. Borges et al. (2010) evidenciaram para o
mesmo ramo de indústria que a lacase também possui aplicações na tecnologia de branqueamento
devido ao seu papel na degradação da lignina. De outra forma, estudos objetivam viabilizar o uso de
enzimas ligninolíticas no tratamento de efluentes gerados na etapa de branqueamento, reduzindo o
teor de compostos organoclorados das águas residuárias (Mendes et al., 2005).
A produção de lodo centrifugado proveniente do tratamento de lodos ativados no Brasil, foi de
cerca de um milhão de toneladas em 2015 (Ferreira et al., 2018 citado por Fagnani et al., 2019). Este
pode ser considerado um dos tratamentos convencionais de águas residuárias mais consolidado
atualmente (Von Sperling, 2002). O resultado final do tratamento é o lodo, sendo muitas vezes um
empecilho, visto que necessita de métodos que mineralizem os elementos patógenos que
permanecem no seu volume final. Os compostos orgânicos tóxicos também são problemas para a
reciclagem do lodo e devido a isso, seu descarte final se torna um grande desafio. Como forma de
propor métodos de soluções inovadoras, a perspectiva biotecnológica buscou compreender a flora
microbiana do lodo das águas residuárias encontrando uma ampla diversidade de microrganismos.
Dotado dos aparatos de investigação microbiológica, foi evidenciado a possibilidade de produzir
enzimas como as peroxidases fúngicas ou bacterianas, tirosinases e lacases, caracterizadas como
oxidantes de fenol e que degradam e desintoxicam poluentes orgânicos presentes nos lodos ativados
(Subramanian et al., 2008).
Nesse sentido, Mohapatra et al. (2010), evidenciam o uso de lacases produzidas por
Sinorhizobium meliloti (Rosconi et al., 2005), capazes de degradar, por exemplo, grupos fenólicos. A
atividade enzimática da lacase pode ser medida com 2,2-azino bis (3-ácido etilbenzotiazolina-6sulfônico) (ABTS), sendo um método in vitro consolidado. Como resultados, os autores citam que foi
possível produzir a enzima lacase a partir de lodos crus e pré-tratados, alcançando os objetivos de
degradar

ou

desintoxicar

compostos

orgânicos,

especialmente

com

grupos

fenólicos.

Simultaneamente, retratam ser possível a bioconversão de lodo em produtos de valor agregado.
Porém, deve ser exercida cautela, visto que é necessário uma investigação adicional para identificar
a formação de diferentes subprodutos durante esses processos de pré-tratamento, e ainda, classificar
esses subprodutos com base na toxicidade em comparação ao composto original.
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Existe também o emprego não remoto de enzimas de lacase produzidas por fungos do gênero
Pleurotus sajor-caju, as quais são reportadas como eficientes na remoção de cor (os meios de cultivos
foram descoloridos em até 3 dias de testes de bancada), na degradação de corantes e detoxificação
de efluentes têxteis evidenciado cientificamente através de testes ecotoxicológicos em Daphnia
magna, que são microcrustáceos indicadores eficazes da toxicidade dos poluentes nos mananciais
hídricos por meio da sua taxa de mortalidade ou inibição da mobilidade. Os autores observaram ao
final do experimento, uma redução de 95% na toxicidade do meio (Orzechowski et al., 2018).
Estudos obtiveram êxito na imobilização da lacase através das nanofibras de celulose,
caracterizando uma aplicação recíclica para tratamento de efluente contaminado com resquícios de
corante. A meia-vida dessa lacase imobilizada foi mantida por até 8 ciclos e teve descoloração in vitro
maior que 85% por até 5 ciclos. Portanto, o nanobiocatalisador da lacase imobilizada de celulose
nanofibra pode ser um bom candidato com alta eficiência para a descoloração de efluentes têxteis
(Sathishkumar et al., 2014).
Segundo Srinivasan et al. (2019), a ferramenta de bioinformática e acoplamento molecular
fornece uma percepção do mecanismo de remediação, prevendo a suscetibilidade da degradação do
corante a partir do uso de enzimas. Nesse sentido, os autores investigaram seis tipos de corantes da
classe molecular azo, sendo que os corantes antraquinona e ftalocianina foram identificados como
alvos potenciais de degradação por lacase, e a terminação azoredutase, por Aeromonas hydrophila
em adição ao Lysinibacillus sphaericus através da ferramenta de acoplamento in silico BioSolveITFlexX. Portanto, visualizar a interação do corante com enzimas computacionalmente fornecerá
intuições profundas sobre o mecanismo de biodegradação, e dessa forma, identificar os ligantes que
se encaixam na proteína alvo sob investigação (Kroemer, 2007). Variações nos locais ativos mostram
que essas enzimas podem descolorir e degradar uma ampla variedade de corantes têxteis,
demonstrando assim que a modelagem e a simulação podem ser utilizadas a fim de estudar a
flexibilidade desses locais catalíticos no futuro e estender ainda mais os estudos in vitro e in vivo em
enzimas de engenharia para aplicações de biorremediação, fornecendo uma estratégia prudente
para o tratamento de efluentes. Como forma de otimizar o trabalho tecnológico, vislumbrando
solucionar os empecilhos encontrados, alguns estudos foram aplicados com sucesso em técnicas in
silico envolvendo acoplagem enzimática, bem como análise de sítios ativos para identificar e estudar
enzimas e resíduos de aminoácidos envolvidos na biodegradação de vários corantes azo (Sridhar;
Chandra, 2014).
Torna-se recorrente a preocupação ambiental devido às consequências trazidas pelo emprego
de corantes pela indústria de tingimento têxtil, produtoras de tintas e cosméticos, indústrias
alimentícias, farmacêuticas e aquelas que usam corantes como aditivos em produtos petrolíferos. A
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cada ano o montante usado de corante por essas e outras indústrias está na margem de 700.000
toneladas (Camargo; Morales, 2013), o que remete diretamente na poluição dos recursos hídricos,
visto que os corantes possuem estrutura molecular aromática complexa (Hamid; Rehman, 2009),
afetando padrões de emissões como DQO, DBO, cor e turbidez, além de reduzir a disponibilidade de
luz e a realização da fotossíntese nos ambientes da biota aquática (Orzechowski et al., 2018). A
aplicação de enzimas no tratamento de águas residuais de corantes vem ganhando a cada dia mais
espaço (Wong et al., 2019). Por este motivo, Chiong et al. (2016), elencaram a possibilidade de
tratamento enzimático do corante laranja de metila de grande recalcitrância a partir da enzima
peroxidase bio residual da casca de soja e uma enzima peroxidase sintetizada a base da casca de Luffa
acutangula, respectivamente. No primeiro caso, a enzima da peroxidase demonstrou eficiência
máxima de descoloração na margem de 81,4% dentro das características propostas pelo ensaio. Para
o segundo caso, a eficiência máxima de descoloração foi de 75,3%. Portanto, as peroxidases são
capazes de catalisar a oxidação de compostos coloridos altamente recalcitrantes que desafiam os
métodos convencionais, formando um polímero insolúvel como produto de fácil tratamento final.
Soma-se a isso, estudos de Steevensz et al. (2014), onde abordaram o uso de uma enzima
surfactante para o tratamento de águas residuárias da indústria produtora de resina alquídica, que
continham compostos fenóis nos efluentes. Para tal foi empregado peroxidases advindas da casca de
soja (resíduo agroindustrial disponível abundantemente e de fácil extração) otimizadas com Triton
X-100, visando a economia de enzima entre 10 até 13 vezes. Ao final do estudo, foi possível remover
cerca de 95% da concentração do fenol, tornando possível a catalização e remoção do mesmo. Um
problema reconhecido da peroxidase da casca de soja é a inativação da enzima pela adsorção e coprecipitação dos polímeros do produto final da reação (Mousa, 2009, 2011). Para esse efeito,
observou-se que adicionando de forma gradual o peróxido de hidrogênio, pode-se minimizar a
concentração instantânea de radicais livres e minimizar a formação de compostos intermediários
(Wada et al., 1995; Ibrahim et al., 2001). Como resultado, essa enzima emergida a partir de um
produto amplamente produzido nos dias atuais demonstrou ser tão eficaz quanto as enzimas
purificadas e portanto, demandam de alto poder aquisitivo por serem comerciais. Trata-se de um
trabalho de grande relevância visto que o fenol é um dos poluentes orgânicos mais comumente
presente nos efluentes e são produzidos em uma ampla variedade de indústrias, incluindo refino de
petróleo, fundição de metal, conversão de carvão, produção de corantes, plásticos, resinas e celulose
(USEPA, 2008). Os resultados são promissores pois a enzima é adquirida de um substrato agrícola
de baixo custo, diferente das soluções tecnológicas convencionais para remoção dos fenóis que
englobam a incineração, adsorção e processos avançados de oxidação. Estes precisam de altos
requisitos de energia, altos custos, além de apresentarem remoção incompleta dos contaminantes,
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formação de substâncias perigosas e subprodutos com características piores do que o composto
primário (Ibrahim et al., 2001).
As peroxidases se destacam no tratamento de efluentes devido a sua capacidade em degradar
substâncias tóxicas e persistentes (Husain; Husain, 2012). Assim, um grupo de pesquisadores
apresentaram a comunidade científica uma proposta de uso da enzima peroxidase em condições
ótimas de reação, especialmente, temperatura e pH, obtidas a partir da Echinolaena inflexa (um tipo
de gramínea) aplicada ao tratamento de águas residuais agroindustriais contendo fenóis, a mesma
apresentou dados de biodegradação de 87,5% sobre o catecol, 67,8% do pirogalol e 39,1% do
resorcinol e apresentou 29,1% de capacidade em degradar compostos fenólicos presentes no
efluente bruto (Ramalho et.al., 2015). As peroxidases são enzimas amplamente encontradas em
vegetais (Neves; Silva, 2007), tanto é que existem estudos retratando a remoção de fenóis, cresóis e
fenóis clorados com o uso de peroxidase adquirida do Momordica charantia L., do nabo e copaíba e
das raízes de Rábano Silvestre (Armoracia rusticana) passível de purificação, tornando a enzima
Horseradish Peroxidase capaz de catalisar a oxidação dos compostos aromáticos do tipo fenol,
bisfenol, anilinas, benzidinas e compostos heteroaromáticos relacionados, com eficiências de
remoção para alguns poluentes superiores a 99%, tais aplicações foram relatadas por diferentes
pesquisadores (Akhtar; Husain, 2006; Klibanov; Morris, 1981; Maciel et al., 2006).
Ao que tange a degradação de corantes, Verma et al. (2019), evidenciaram eficiente capacidade
de degradação a partir do uso de uma enzima azoredutase (capaz de catalisar e reduzir a clivagem
da ligação azo presente nos compostos coloridos), que foi purificada e caracterizada
bioquimicamente, previamente isolada a partir da bactéria Chromobacterium violaceum. Já, Wong et
al. (2019) sugerem a aplicação da nanotecnologia incorporada por enzima, porém ainda é necessário
métodos de imobilização das mesmas, de forma a evitar a perda da mobilidade difusional e possíveis
alterações de comportamento dos padrões durante a operação, como retratado anteriormente para
o complexo enzimático da lacase (Sathishkumar et al., 2014).
Ao que refere-se à atividade dos abatedouros avícolas, a característica de seus efluentes
apresenta-se altamente poluentes pelo fato de conter altas concentrações de gorduras, sangue,
vísceras e pequenas carcaças (Alvares; Lidén, 2008; Chen et al., 2008). Assim, Oliveira et al. (2011),
incrementaram junto ao processo da biodigestão anaeróbia, a enzima lipolítica, que auxilia na
conversão de óleos e gorduras em poluentes orgânicos menos complexos, como o biogás. Dentre os
parâmetros de teores de Sólidos totais (ST), Sólidos voláteis (SV), pH, coliformes totais e
termotolerantes, nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), os resultados mais satisfatórios apontam
para a remoção de DQO na fração de 82,3%, utilizando a concentração de 0,5 g L-1 da enzima, valores
estes semelhantes aos obtidos por outros experimentos, sendo de 81% (Dors, 2006) e 85% (Valladão
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et al., 2007). Uma relação dessa metodologia observou o aumento na remoção de DQO em 67% se
comparado com a não utilização da lipase no processo de tratamento. Além de ocorrer a eficiente
remoção de coliformes totais e termotolerantes, também foi adquirido o potencial de produção de
biofertilizante a partir do tratamento do efluente do abatedouro avícola, o qual pode ser empregado
nas culturas de cana de açúcar, milho e sorgo pois atende às características microbiológicas dos
mesmos (Oliveira et al., 2011).
Para além da indústria frigorífica de frango, a que trata de bovinos e suínos carece da mesma
atenção. Portanto, enzimas específicas de hidrolase, responsável pela hidrólise de ésteres
carboxílicos presentes nos óleos e graxas, especialmente as lipases são capazes de converter os altos
teores de lipídios em sub-produtos não tóxicos em condições moderadas de operação. Em 2014, um
estudo aplicou uma lipase comercial e uma isolada a partir da fermentação de torta de babaçu por
Penicillium restrictum, os resultados são dados em termos do teor de proteínas, de gorduras, ST, SV
e DQO. Houve para os dois tipos de enzima a máxima conversão de ácidos graxos livres quando o
incremento da quantidade de enzima era a mais alta possível, já no pré tratamento enzimático foi
alcançado remoções de 95% quando era aplicada a menor quantidade de enzima (Rigo, 2014).
Ressalta-se ainda que, existe um histórico potencial de aplicação das leveduras no tratamento
de efluentes (Chigusa et al., 1996). Estudos realizados por Yang et al. (2013), indicaram novas
habilidades referente as leveduras em produzir diferentes enzimas extracelulares, sendo elas: lipase,
protease, peroxidase dependente de manganês e lignina peroxidase. Este grupo de pesquisadores
efetuaram o isolamento microbiológico a partir da utilização de lodo ativado resultante de 5 plantas
de estação de tratamento de água e esgoto localizadas em XinXiang. Após o procedimento de coleta
e manipulação laboratorial, foram identificadas as enzimas de lipases, as quais catalisam uma ampla
gama de reações como a hidrólise, interesterificação, alcoólise, acidólise, esterificação e aminólise e,
portanto, apresentando muitas aplicações industriais. Obtiveram resultados promissores
especialmente, pelo fato de as lipases microbianas serem o terceiro maior grupo de enzimas
comerciais disponíveis, logo, podendo-se converter em novos produtos de valor agregado. Percebese a partir desse estudo que a reação contrária também é verdadeira, ou seja, é possível a partir dos
tratamentos já consolidados isolar enzimas para aplicá-las dentro de outros métodos passíveis de
implementação. O sistema enzimático ligninolítico citado é responsável pela degradação de várias
substâncias bio-recalcitrantes, como as policíclicas, hidrocarbonetos e corantes aromáticos, os quais
têm sido extensivamente estudados nos últimos anos pela comunidade científica, no sentido de
propiciar um efetivo tratamento para esses elementos. Nessa perspectiva de aplicação, os isolados
de leveduras foram ressuspendidas no processo de descoloração de corantes. As diferentes
leveduras obtiveram eficiências de 81,4% a 98,8% após 48 horas de cultivo, e 93,2% a 98,5% de
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remoção de cor em 12 horas. A descoloração geralmente ocorre devido à biossorção através de uma
interação entre células e corantes e biodegradação enzimaticamente catalisada (Srinivasan;
Viraraghavan, 2010).
Outro setor industrial de grande impacto na economia é setor de alimentos representado por
restaurantes e laticínios, uma vez que possuem como matéria prima derivações de animais e
vegetais, logo gerando grande teor de gordura durante o processo de produção. Uma forma de
mitigar essas atividades poluidoras é dada pela enzima purificada lipase de Aspergillus awamori
isolada do meio marinho, a qual mostrou-se capaz de reduzir o teor de gordura e óleo na margem de
92% a partir de fermentação submersa. A produção máxima de lipase foi em um período ótimo de
incubação de 5 dias nas condições ideais. Assim com uso desse método em diferentes caixas de
gordura as quais usam óleos de composições bioquímicas distintas, foi possível inferir que houve
uma redução de 91,4% no teor de gordura e óleo, seguido de óleo de palma (80,16%), óleo de fritar
peixe (33,3%), óleo de coco (30%) e óleo do tipo dalda (22%), com o emprego da lipase produzida
pelo fungo isolado do meio marinho (Basheer et al., 2011). Analogamente, uma espécie de
Penicillium, isolada de um efluente da indústria de óleo de oliva, foi estudada para a biodegradação
do mesmo, onde após 20 dias de incubação a 28 ºC, observou-se uma redução de 61% na DQO inicial
do efluente (Mendes et al., 2005).
Entre os vários microrganismos reconhecidos como fonte de lipases, os fungos filamentosos
são considerados a melhor fonte de lipase extracelular para produção comercial em larga escala.
Particularmente, espécies pertencentes a Rhizopus, Mucor, Geotrichum, Penicillium e Aspergillus são
amplamente reconhecidas por suas propriedades notavelmente adequadas para diversas aplicações
biotecnológicas (Contesini et al., 2010; Freire et al., 1997).
O uso de enzimas extracelulares como esterases, lipases, proteases e desidrogenases, que
hidrolisam as ligações éster e biodegradam os hidrocarbonetos aromáticos por serem oxidativas
(Mendes et al., 2005),

assumiram maior atenção como meio de melhorar a biorremediação de

efluentes enriquecidos com gorduras, óleos e proteínas advindos da indústria de petróleo (criam
camadas de sistema multifásico contendo óleo, água e sólidos em suspensão de difícil degradação
microbiana), laticínios, matadouros, restaurantes (Cammarota et al., 2004; Wakelin; Forster, 1997).
Dessa maneira, as implicações do uso de enzimas permitiram para esses complexos industriais um
processo produtivo com baixo gasto de energia e alta eficiência, pois as mesmas podem ser
incorporadas durante o processamento de produtos, garantindo a preservação do meio ambiente
(Vashist et al., 2019).
Das abordagens indagadas para as indústrias do ramo alimentício, especialmente as
produtoras de amido, existe um trabalho baseado pela ultrafiltração potencializada com os
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biopesticidas de Bacillus thuringiensis (Adjalle et al., 2007), as quais constituem um agente biológico
que batalha contra agentes tóxicos e recalcitrantes pertencentes a ordens diferentes, lepidópteros,
dípteros e coleópteros (Krieg, 1981). Para as que produzem largamente produtos industrializados,
estudos in vitro abordam resultados promissores através da utilização do meio enzimático feito da
Halanaerobium lacusrosei junto a um reator de leito anaeróbio de fluxo ascendente, melhorando a
remoção de DQO da solução salina de águas residuais em condições anaeróbicas. A cultura é capaz
de remover até 3445 mg L-1 das concentrações iniciais de DQO com mais de 70% de eficiência, a
partir de 3% da concentração de sal perfazendo 19 h de retenção hidráulica, mas a eficiência de
remoção pode ser aumentada para 84% quando estende-se o tempo de retenção hidráulica para 30
h com o mesmo material sintético, de composição similar das águas residuais (Kapdan et al., 2007).
A indústria de laticínios é geradora de efluentes altamente carregados com matéria orgânica
recalcitrante (Poppi et al., 2010), assim um estudo utilizou a protease alcalina isolada de Bacillus
pseudofirmus para tratar este tipo de efluente e dessa forma, o extrato foi capaz de reduzir o custo
total do tratamento e, portanto, pode ser potencialmente usado, melhorando a economia de todo o
processo (Sen et al., 2019). A enzima tipo protease alcalina quando adicionada às águas residuais
reduz significativamente o índice de coliformes totais e salmonella (Parmar et al., 2001). Em outro
estudo, a enzima isolada de Bacillus proteolyticus ajudou na análise de cepas patogênicas (Bhaskar
et al., 2007). Alternativamente, pode-se empregar lipases e proteases para tratar efluentes lácteos,
principalmente para eliminar alta concentração de lipídios e de gordura (Lamas et al., 2001; Leal et
al., 2006). Diferente da produção enzimática em laboratório, existe de forma escalonada uma
formulação compreendendo enzimas proteolíticas de B. subtilis, B. amyloliquefaciens, Streptomyces
sp. e um agente redutor de dissulfeto (tioglicolato) disponível comercialmente e que também pode
ser empregado no tratamento de forma eficiente (Gupta et al., 2002).
Advindo da narrativa do direito ambiental, uma forma de precaver maiores impactos para com
o ambiente é a partir da instalação de métodos comprovadamente eficientes. Em contrapartida existe
o princípio da prevenção, portanto, uma forma de prevenir os recursos naturais na busca de
minimizar o volume de efluentes gerados, se trata da diminuição de fontes poluidoras produzidas,
como a substituição de produtos químicos tóxicos e dispendiosos por produtos biológicos, como é o
caso da indústria de couro, que utiliza enzimas para facilitar o processo e melhorar a qualidade do
couro de diferentes formas no meio de produção. Ainda, segundo Vashist et al. (2019), o uso de
enzimas queratinolíticas como substitutos de produtos químicos provou ser eficaz na melhoria da
qualidade do couro e na redução da poluição ambiental, pois resultam em baixos valores de DQO e
DBO nos efluentes, além de reduzir o odor e a recuperação aprimorada do pelo (Paul et al., 2016).
Para tanto, as principais enzimas utilizadas são as lipases, bem como proteases alcalinas e neutras.
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Além destas, estudos utilizando a protease queratinolítica bacteriana nas indústrias de couro e
detergente, demonstram que a mesma pode degradar os resíduos queratinosos insolúveis. Produtos
à base de enzimas atualmente estão sendo explorados nos processos de pré-bronzeamento e
bronzeamento do couro, causando quase 80% de redução na poluição total (incluindo gases nocivos
como sulfeto de hidrogênio, bem como resíduos sólidos da cal e resíduos do cromo). Esta abordagem
está baseada em reduzir o descarte de biomassa a fim de evitar tratamento ocioso de efluentes, pois
esta enzima é capaz de degradar resíduos recalcitrantes ricos em queratina (penas, chifres, cascos,
unhas, cabelos) na sua fisiologia microbiana (Brandelli, 2008).
Embora as indústrias de couro tragam benefícios econômicos, elas também geraram custos
consideráveis para o meio ambiente e saúde, pelo fato de produzirem elevadas quantidade de
efluentes poluentes. O processo de fabricação de couro requer grandes quantidades de água e
produtos químicos principalmente no período de bronzeamento. Geralmente 35 litros de efluentes
líquidos são gerados a partir de um quilograma de processamento de couro (Paul et al., 2016). Com
o aumento da poluição da água, existem metas voltadas para a proteção ambiental e a preservação
das qualidades da mesma, assim os curtumes estão implementando processos enzimáticos para
depilação e desengorduramento, porque não apenas produzem couros com melhor qualidade, mas
também reduzem o uso de produtos químicos perigosos e poluentes que geram no carregamento de
águas residuais orgânicas e inorgânicas (Tayler et al., 1987).
Com a grande quantidade de resultados exitosos ao que preconiza o uso de enzimas no
tratamento de efluentes, já é evidenciado patentes inovadores pertinentes a esta temática, a exemplo
do Oxford Catalysts Group, que em 2012 apresentou um estudo para tratamento de efluente
farmacêutico industrial à base da nova enzima intitulada de Ecosol. Este invento foi executado por
uma empresa que visa o desenvolvimento de tecnologias limpas, a Richcore Lifesciences Pvt Ltd,
como esta nova limpeza enzimática. Segundo este grupo a Índia, Brasil, Chile, China, Indonésia e
Arábia Saudita podem aproveitar a Ecosol como tratamento único da água residual (Weekly, 2011).
Uma patente depositada por Cammarota et al. (2004) faz utilização de hidrolases, lipase,
protease e amilase produzidas pelo fungo Penicillium restrictum, que resulta no aumento de remoção
de DQO de 1,3 até 4,2 vezes, em relação ao efluente bruto da indústria de óleo de babaçu, com uma
concentração alta de lipídeos. Também, pode-se utilizar esse preparado enzimático na limpeza de
fossas sépticas, caixas de gorduras residenciais e de estabelecimentos comerciais (Mendes et al.,
2005).
Um outro produto patenteado é composto com um consórcio enzimático de amilase, celulase,
lipase, pectinase e protease, chamado de Byosol Swift O&G, esse foi aplicado no tratamento de
efluentes de óleos e graxas, os quais interferem de forma invasiva no bem estar aquático, além de
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causar grande poluição dos corpos hídricos, visto que inviabiliza a presença de oxigênio no meio. A
partir do inóculo das caixas de gordura de restaurantes e tubulações de extração de petróleo, os
resultados relataram alta eficiência na remoção dos quesitos de DBO (83%) e DQO (88%) (Ramos et
al., 2016). O tratamento convencional para este tipo de demanda não é eficaz, visto que lipídeos
resultam na formação de lodos, aumento do tempo de retenção hidráulica desses efluentes das lagoas
de estabilização, logo ocorre a redução da capacidade de aeradores e elevada demanda de floculantes
para que se alcance o objetivo final do tratamento. Comumentemente as caixas de gordura são
caracterizadas por conter altos teores de lipases que compreendem um grupo de enzimas
hidrolíticas que atuam na interface orgânica e aquosa, catalisando a hidrólise de ligações éstercarboxílicas, presentes em acilgliceróis, assim com o emprego dessas, ocorre desobstrução dos filmes
de óleos em tubulações, resultando no aumento da vida útil dos equipamentos, bem como possibilita
melhores condições de operação no tratamento anaeróbio (Mendes et al., 2005).
É fundamental abordar que existe uma reflexão social, diferente da perspectiva técnica, onde
se estabelece uma íntima relação entre o capitalismo e a poluição dos recursos hídricos, pelo fato do
grande crescimento de indústrias nos espaços menos favorecidos economicamente, a exemplo de
países subdesenvolvidos que propiciam uma mão de obra barata para o desempenho das atividades
industriais. Não obstante a problemática social, é o cenário ambiental, visto que não se espera
grandes atenções para com os recursos naturais, uma vez que não existe o menor planejamento
urbano e, consequentemente, também não há o desenvolvimento sustentável. Por este fato, se
esperam soluções viáveis referente ao tratamento de efluentes que é o maior problema das
atividades nos setores industriais, a fim de atender às legislações ambientais vigentes, de forma a
não negligenciar o bem estar do meio ambiente, o qual estamos inseridos.

| COMENTÁRIOS FINAIS |
O uso de enzimas no tratamento de efluentes têm despertado grande interesse de pesquisa,
devido ao fato de que a taxa de introdução no ambiente de poluentes orgânicos recalcitrantes e
estranhos aos microrganismos têm aumentado, o que diminui as possibilidades de se realizar um
tratamento convencional eficiente da água para consumo. Além disso, há um crescente
reconhecimento da capacidade das enzimas, pois os processos de tratamento enzimático podem
ocorrer em concentrações extremas de poluentes e em amplas faixas de temperaturas, pH e
salinidade. O mesmo é considerado rápido e sabe-se que trabalhar, sempre que possível, sob
condições moderadas permite uma redução significativa de custos, pois não é necessário

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

equipamento caros, condições operacionais extremas, como alta pressão ou alta temperatura,
frequentemente requeridos por catalisadores químicos.
Devido às suas origens naturais, o uso de enzimas afeta minimamente o meio ambiente, pois
são biodegradáveis. No entanto, algumas limitações são percebidas quando testes demonstram que
algumas enzimas funcionam apenas sob condições ambientais extremamente específicas, pois são
muito sensíveis a mudanças no ambiente local, como pH e temperatura, que geralmente levam a uma
perda de funcionalidade se o ambiente se tornar inadequado ou severo.
Este estudo permite concluir que dentre as enzimas estudadas, a grande maioria tem potencial
para serem amplamente exploradas, analisadas, melhoradas e aplicadas em escala industrial de
maneira alternativa e eficaz. Para tanto, são necessários novos estudos que demonstrem a
viabilidade desses sistemas em aplicações industriais e assim, seja possível perceber o real potencial
dos sistemas que fazem o uso desta tecnologia, de forma a buscar um desenvolvimento de baixo custo
e de alta eficiência para a recuperação de águas contaminadas.
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| RESUMO |
A sensibilização para questões energéticas e ambientais decorrentes da queima de combustíveis
fósseis, o uso intensivo de bens naturais aliado ao crescimento populacional, incentivou a busca por
materiais, insumos e fontes renováveis de energias. Tendo em vista que este biocombustível é
produzido a partir de óleos vegetais, a mamona (Ricinus communis) tem sido investigada como
matéria-prima devido ao alto teor de óleo na semente, a possibilidade de plantio em regiões com
déficit hídrico e à sua elevada produtividade agrícola. Diante da possibilidade de desenvolvimento
de um processo simplificado para a produção de biodiesel, como o de transesterificação in situ, que
evita a separação prévia do óleo presente na micela, este trabalho teve como um dos objetivos
investigar a viabilidade de emprego do etanol como agente de extração, considerando que este pode
ser utilizado como reagente da reação de transesterificação. Nesse contexto, foram obtidos dados
experimentais sobre a cinética da extração de óleo de mamona com etanol em diferentes condições
de temperatura, bem como, ajustar modelos matemáticos capazes de descrever a cinética do sistema
mamona-óleo-etanol. As sementes de mamona empregadas no trabalho foram caracterizadas acerca
de sua umidade, teor de óleo e acidez, tendo sido obtido 4,86 %, 43,3 % e 2,1 %, respectivamente. Os
experimentos foram realizados em batelada utilizando frascos erlenmeyer selados em banho
termostático com agitação recíproca para investigar o processo de extração em diferentes
temperaturas (25, 35 e 45 ºC) e razão sólido-líquido 0,08 (g/mL). As extrações percentuais foram
quantificadas em tempos de 15, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 300, 480, 600 e 1440 min. Para descrição
da cinética de extração, foram ajustados os modelos matemáticos de pseudo-primeira ordem (PFO),
pseudo-segunda ordem (PSO) e de Patricelli. A partir do cálculo do critério de informação de Akaike
corrigido (AICc) o modelo PSO foi o que melhor descreveu a cinética de extração. Deste modo, os
resultados obtidos neste trabalho contribuem para ampliação dos conhecimentos acerca do processo
de extração de óleo de mamona com etanol como solvente.
Palavras-chave: Extração sólido-líquido; Modelagem matemática; Biodiesel.

| INTRODUÇÃO |
O esgotamento das reservas de petróleo, seu alto preço e emissões de gases de efeito estufa
fazem com que fontes de energia renováveis se tornem mais atraentes (MARCHETTI et al, 2007).
Segundo Chidambaranathan et al. (2020), o desenvolvimento na maioria dos países depende de
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combustíveis fósseis importados devido a fontes limitadas de recursos, o que significa um alto
impacto em sua economia, o biodiesel é uma das opções para redução da dependência de reservas
de petróleo, pois, além de ser ambientalmente relevante por ser biodegradável, é produzido a partir
de matérias primas renováveis (DEMIRBAS, 2007; POUSA et al.,2007). Desse modo, buscam-se
matérias-primas que barateiam a produção de biodiesel. Entre as oleaginosas que podem ser
empregadas na produção, destaca-se a mamona (Ricinus communis L.), devido ao alto teor de óleo
presente na semente (40 - 55 %), teor esse, elevado ao ser comparado com outras oleaginosas (soja:
15-20 %; girassol: 25-35 %), elevada produtividade, relativa resistência ao estresse hídrico e seu uso
como fonte energética não compete com a produção alimentícia. (MELLER et al., 2014; IICA, 2007;
BELTRÃO, 2009; KEERA et al., 2018, ATABANI et al., 2012). Aproximadamente 95% da semente de
mamona é utilizada na extração de óleo, que consiste principalmente em triglicerídeos do ácido
ricinoleico, que não são comestíveis (GARCÍA et al., 2017).
A mamona é um arbusto perene de rápido crescimento e ramificações, podendo atingir mais
de 3 metros de altura (ABOELAZAYEM et al., 2018). Atualmente, a mamona é amplamente cultivada
em áreas secas dos trópicos e subtrópicos e em áreas que possuem estações com elevadas
temperaturas (DAS et al., 2018). A produção global de óleo de mamona é de cerca de 1,8 milhão de
toneladas por ano. Os principais produtores são Índia, China e Brasil (ATTIA et al., 2018).
Para a produção do biodiesel, primeiramente é necessário realizar a extração do óleo da
oleaginosa, onde é empregado um solvente. Esse tipo de extração, pode ser definida como a remoção
de um constituinte presente em um sólido por meio de um solvente líquido (GREEN e PERRY, 2008).
Existem muitos fatores que influenciam a taxa de extração de óleo, tais como o tamanho das
partículas do sólido, o tipo de solvente, temperatura e condições hidrodinâmicas (GREEN e PERRY,
2008). Diferentes métodos de extração são aplicados devido à grande variabilidade de fontes de
matérias-primas oleaginosas. O método mais usual é a extração com solvente, podendo se destacar,
na atualidade, a utilização do hexano. Dentre as problemáticas envolvendo o uso do hexano na
extração tem-se o seu alto grau de toxicidade, inflamabilidade e volatilidade, o que reforça a
necessidade de se buscar solventes alternativos para o processo (SAWADA et al., 2014). Em
contrapartida, o etanol é um solvente biodegradável e atóxico (em pequenas quantidades), que
possui grande potencial na extração de óleo e, sendo assim, possível de substituir o hexano sem
grandes perdas de rendimento (TOMAZIN JR, 2008).
Diante disso, para a produção de biodiesel, onde se utiliza um álcool de cadeia curta como
reagente do processo, característica da reação de transesterificação (KNOTHE, 2005), torna-se
interessante investigar a possibilidade de emprego de um álcool como solvente de extração do óleo
de mamona (óleo de rícino), pois o mesmo pode ser empregado como reagente do processo de
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transesterificação. Diante disso, evitam-se etapas intermediárias de separação/purificação prévia do
óleo.
A transesterificação tem sido considerada o melhor método para a produção de biodiesel, e
pode ser descrita como uma reação em que um óleo vegetal ou gordura animal, combinado com um
álcool, como o etílico ou o metanol, na presença de um catalisador, produz ésteres etílicos/metílicos
e glicerina (PRADANA et al., 2017; KUCEK, 2004).
No processo de transesterificação in situ, o álcool atua como solvente e reagente em um
processo contínuo, diferentemente da convencional, que após a extração com solvente, ocorre a
etapa de separação para posteriormente entrar em contato com o álcool (DOMINGUES, 2017; HAAS
et al., 2007; HINCAPIÉ et al., 2011).
Em uma análise energética de algumas rotas de produção de biodiesel, mostraram que o
processo direto, in situ, a partir de uma micela rica em óleo de soja, apresentou potencial para
produzir biodiesel competitivamente (SANGALETTI-GERHARD et al., 2014).
Com base no exposto, o presente trabalho busca avaliar o comportamento cinético da extração
do óleo de rícino empregando etanol como solvente. Os dados foram utilizados para ajuste de
modelos cinéticos e de isotermas de extração, que possibilitam a descrição do processo de extração
em sistemas contínuos, visando o aumento de escala.

| MATERIAIS E MÉTODOS |
Materiais e caracterização
As sementes de mamona utilizadas no estudo foram fornecidas pela EMBRAPA Algodão. O
material foi fragmentado com auxílio de um moinho analítico visando a redução do tamanho das
partículas e obtenção da torta para extração. Foram determinados o teor de umidade (pela secagem
das sementes em estufa a 90°C durante 24h), teor de óleo (através de um extrator de óleos e graxas
utilizando-se éter de petróleo PA como solvente) e a acidez (titulação com NaOH), conforme
apresentado na Tabela 1. Como solvente de extração, em todos os experimentos, foi empregado
etanol anidro (99,9%).
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Tabela 1: Caracterização das sementes de mamona utilizadas no trabalho.
Parâmetro
Umidade
Teor de óleo
Acidez (ácidos graxos livres)

Valor (%)

Método

4,86 ± 0,24
43,36 ± 1,62
2,1

AOCS Ac 2-41
AOCS Ac 3-44
AOCS Ac 5-41

Procedimento experimental e analítico
Os experimentos foram realizados em batelada, utilizando frascos Erlenmeyer de 250 ml
selados, em um banho termostático com agitação recíproca. Volumes pré-estabelecidos de etanol
foram adicionados aos recipientes, e posteriormente pré-aquecidos à temperatura desejada, no
banho Dubnoff. Amostras de semente de mamona fragmentadas foram inseridas no sistema de
extração, conforme relação sólido/líquido desejada (𝑅 ).
Decorrido tempo de extração, a mistura foi filtrada a vácuo. A fase sólida resultante do
experimento foi utilizada para determinação da quantidade de óleo não extraída, conforme Método
AOCS Ac 3-44 (com uso de extrator de óleos e graxas e éter de petróleo como solvente). A partir deste
resultado o rendimento de extração (E) foi calculado, com base no conhecimento do teor de óleo
inicial presente na semente (ver Tabela 1).
Neste trabalho, considerando a utilização de ajuste de modelos matemáticos para o processo
de extração, os dados experimentais foram apresentados na forma de frações absolutas de óleo nas
fases sólida e líquida, 𝑋 e 𝑌, conforme Equação (1 a, b).
𝑌 = 𝑅 𝐸;

(1 a, b)

𝑋 = 𝑋 (1 − 𝐸)

Onde:
𝑋 é a fração absoluta de óleo na fase sólida (g óleo/g sólido);
𝑌 é a fração absoluta de óleo na fase líquida (g óleo/g etanol);
𝐸 é o rendimento de extração (adimensional);
𝑋 = 0,7656

ó
ó

é a fração absoluta inicial de óleo nas sementes, calculada a partir da

fração de óleo inicial, 𝑥 = 0,4336

ó
(ó

ó

)

(ver Tabela 1), pela relação 𝑋 =

;

𝑅 é a razão mássica óleo: etanol empregada no sistema, calculada pela relação 𝑅 = 𝑅
donde 𝜌 = 0,789
sólido)/ml etanol].

,

é a densidade do etanol; e 𝑅 é a razão sólido líquido do sistema [g (óleo +
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Os experimentos de cinética de extração utilizaram razão sólido-líquido fixa, sendo o tempo de
extração variado entre 15 e 1440 minutos, conforme Tabela 2.
Tabela 2: Experimentos de cinética de extração de óleo de mamona com etanol.
Conjunto de
experimentos

Temperatura
T (ºC)

Razão sólido-líquido
𝑅 (g/ml)

Tempo
t (min)

Cinética
1
2
3

25
35
45

0,08

15, 30, 45, 60, 120, 180,
300, 480, 600 e 1440

A metodologia para determinação analítica do teor de óleo na semente, foi adaptada do Método
AOCS Ac 3-44, que utiliza o equipamento extrator de óleos e graxas. O procedimento consistiu no
aquecimento de cerca de 160 ml do solvente éter de petróleo, a 80ºC, em frasco do sistema de
reboilers. A amostra foi envolvida em filtro de celulose, alocada em capsula móvel no interior do
equipamento e posteriormente imersa no solvente em ebulição durante 4 h. Decorrido este tempo, a
capsula/amostra foi suspensa para uma fase de gotejamento/lavagem com solvente por mais 2 h. A
terceira etapa consistiu na recuperação do solvente, sendo condensado em um recipiente alternativo.
Após a fase de recuperação, o frasco reboiler (que estava previamente pesado) foi alocado em estufa
para evaporação total do solvente. O frasco contendo somente o óleo extraído foi então encaminhado
a um dessecador para resfriamento, sendo determinada a massa em balança analítica. O teor de óleo
na amostra foi calculado com base na massa de óleo extraída (diferença entre a massa do frasco antes
e depois da extração) e a massa de amostra empregada.

| MODELAGEM MATEMÁTICA |
Modelos cinéticos
Para descrição da cinética do processo de extração, foram testados três modelos cinéticos,
conforme Tabela 3:
PFO: Velocidade de transferência de massa proporcional à diferença do teor de óleo na fase
sólida com aquele que teria em uma situação de equilíbrio.
PSO: Velocidade de transferência de massa proporcional à diferença quadrática do teor de óleo
na fase sólida em relação ao equilíbrio.
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Patricelli et al (1979): Supõe que a extração ocorre por meio de dois mecanismos distintos:
Lavagem (subíndice L) e Difusão (subíndice S). O mecanismo de lavagem é responsável por extrair a
porção de óleo disponível em uma camada superficial, enquanto a difusão extrai o óleo presente nos
interstícios da fase sólida.
Tabela 3: Modelos cinéticos, condições iniciais e parâmetros ajustados.
Modelo

Equação diferencial*

Condição inicial

Pseudoprimeira
ordem (PFO)

𝑑𝑋
= −𝐾 𝑋 − 𝑋
𝑑𝑡

𝑋(𝑡 = 0) = 𝑋

𝐾; 𝑋

(2)

Pseudosegunda
ordem (PSO)

𝑑𝑋
= −𝐾 𝑋 − 𝑋
𝑑𝑡

𝑋(𝑡 = 0) = 𝑋

𝐾; 𝑋

(3)

Patricelli

𝑑𝑋
= −𝐾 𝑋 − 𝑋
𝑑𝑡
𝑑𝑋
= −𝐾 𝑋 − 𝑋
𝑑𝑡

,
,

𝑋 (𝑡 = 0) = 𝑓 𝑋
𝑋 (𝑡 = 0)
= (1 − 𝑓) 𝑋

Parâmetros

𝐾; 𝑋
𝑋 , ;𝑓

,

;

Eq.

𝐾;

(4 a, b)

* Obtida a partir de balanço material da fase sólida

Nas equações da Tabela 3: 𝐾 é o coeficiente global de transferência de massa (g sólido/g óleo);
e𝑋

é a fração absoluta de óleo na fase sólida em uma situação de equilíbrio (g óleo/g sólido). Os

subíndices L e S se referem aos diferentes mecanismos do modelo de Patricelli e o parâmetro 𝑓 diz
respeito à fração do óleo, na condição inicial, que está sujeito à extração pelo mecanismo de lavagem.
Para soluções da equação diferencial ordinária (ODE) (ou sistemas ODE), foi utilizado o
método descrito por Shampine e Reichelt (1997). Desta forma a fração absoluta de óleo na fase sólida
ao longo do tempo pode ser obtida, com um valor adequado para os parâmetros ajustáveis.
Conhecendo-se os valores de 𝑋 ao longo do tempo, a fração absoluta na fase líquida, 𝑌, pode ser
calculada a partir da Equação (5).

𝑌 =𝑅 1−

𝑋
𝑋

(5)
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Solução, ajuste e seleção dos modelos
Os ajustes dos modelos aos dados experimentais foram executados através de programação
no software Matlab. Foi empregado o algoritmo de otimização Trust-region-reflective (Coleman e Li,
1996), de forma a minimizar a função objetivo dos mínimos quadrados normalizada, 𝐹

(Equação

7). De forma a se obter informações acerca da qualidade do ajuste dos dados, o coeficiente de
determinação (R2) foi calculado para cada condição experimental.

𝑅 =1−

𝐹

∑

(𝑋)

− (𝑋)

∑

(𝑋)

− (𝑋)

(6)

(7)

=1−𝑅
Onde:

𝑛 é o número de dados experimentais a serem ajustados pelo modelo; o sub-índice “exp” referese aos valores experimentais, enquanto o subíndice “mod” os valores preditos pelo modelo
matemático em questão; e,
O superescrito “i” se refere à numeração padrão do vetor de dados experimentais.
Para seleção do melhor modelo, o critério de informação de Akaike corrigido (AICc) foi
calculado através da Equação (8). O AICc foi empregado para determinação do modelo mais
adequado ao sistema, pois leva em conta a acurácia, a precisão e a habilidade de diferentes modelos,
com diferentes números de parâmetros ajustáveis (AKAIKE, 1973). O AICc consiste em uma correção
do critério de informação de Akaike (AIC) para amostras pequenas (n⁄np<40) (HURVICH e TSAI,
1990). A seleção do melhor modelo matemático consistiu na adoção daquele que apresentou o menor
valor de AICc.

𝐴𝐼𝐶𝑐 = 𝑛 ln

1
𝑛

(𝑋)

− (𝑋)

+ 2(𝑛𝑝 + 1) 1 +

𝑛𝑝 + 2
𝑛 − 𝑛𝑝 − 2

Na Equação 8: 𝑛𝑝 é o número de parâmetros associados ao ajuste do modelo.

(8)
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| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Cinética de extração: Ajuste e seleção do modelo
A partir dos dados experimentais da cinética de extração em temperaturas de 25, 35 e 45°C, os
modelos cinéticos apresentados na Tabela 3 foram ajustados por regressão não-linear. A Tabela 4,
apresenta um resumo dos resultados: número de parâmetros ajustados (np), número de dados
experimentais utilizados no ajuste (n) (que inclui diferentes temperaturas), coeficiente de
determinação das regressões (R2) e o Critério de informação de Akaike corrigido (AICc) para cada
modelo.
Como pode ser observado na Tabela 4, o modelo de Patricelli apresentou o melhor coeficiente
de correlação, porém possui um elevado número de parâmetros ajustáveis (15). Por outro lado, o
modelo PSO apresentou um R2 levemente inferior, contudo com um menor número de parâmetros
(5). O modelo PFO possui um número de parâmetros igual ao PSO, entretanto um poder de predição
inferior.
Nos casos em que são utilizados modelos com diferentes números de parâmetros, para
avaliação do mais apropriado, o AICc vem sendo utilizado, pois permite a comparação de modelos
matemáticos com diferente número de parâmetros (MONTE BLANCO et al., 2017). O AICc engloba a
informações da acurácia, bem como da precisão e da habilidade de diferentes equações para
descrição de dados experimentais (AKAIKE, 1973).
Conforme pode ser observado na Tabela 4, o modelo de PSO apresentou o menor valor do
critério de informação de Akaike corrigido (AICc), sugerindo ser o mais adequado para descrição da
cinética de extração de óleo de mamona com etanol.
Tabela 4: Informações acerca da qualidade do ajuste dos modelos cinéticos em diferentes
temperaturas.
Coeficiente de determinação, R2
Modelo
PFO
PSO
Patricelli

25ºC

35ºC

45ºC

Final

0.9606
0.9884
0.9909

0.9434
0.9752
0.9802

0.9940
0.9917
0.9972

0.9678
0.9856
0.9899

np

n

AICc

6
6
15

33
33
33

-88.47
-114.09
-79.27
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A Figura 1 apresenta os resultados experimentais em comparação com os valores preditos pelo
modelo de PSO. Pode ser observado que o modelo foi capaz de explicar 98,6% da variabilidade dos
dados.

Figura 1: Resultados experimentais e preditos pelo modelo de PSO (R2 = 0.9856)

Cinética de extração pelo modelo PSO
Com base na conclusão de que o modelo de PSO exibiu a melhor descrição dos dados
experimentais, na Tabela 5 estão apresentados os valores dos parâmetros cinéticos obtidos no ajuste
dos dados experimentais. A Figura 2 (a) apresenta as curvas relativas ao modelo cinético e os dados
experimentais. Observa-se que o comportamento da extração nas temperaturas de 25 e 35ºC
possuem perfis semelhantes, enquanto que na temperatura de 45ºC há uma leve melhora no
desempenho. Estes comportamentos refletem os valores dos parâmetros, conforme Tabela 5.
Entre a temperatura de 25 e 35ºC ambos os parâmetros (𝐾 e 𝑋 ) aumentam. Enquanto é
esperado um aumento no coeficiente global de transferência de massa com a elevação da
temperatura, a tendência para a fração mássica absoluta de equilíbrio é de diminuição. Este
comportamento se deve a questões matemáticas relacionadas com o ajuste dos dados. Por outro lado,
se compararmos com os dados na temperatura de 45ºC podemos observar que a fração de equilíbrio
é a menor de todas, fato este que é esperado, entretanto também se esperava um maior valor do
coeficiente de transferência de massa, o que não ocorreu. Desta forma, de uma maneira geral,
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conforme observado na Figura 2 (b), a temperatura de 45ºC resultou no melhor desempenho,
favorecendo tanto a velocidade como o atingimento da menor fração de óleo na fase sólida ao final
do processo.
Tabela 5: Parâmetros cinéticos do modelo de PSO.
Parâmetro

Temperatura

Descrição

Símbolo/unidade

Coeficiente global de
transferência de massa

𝐾

Fração mássica absoluta no
equilíbrio

𝑋

ó
ó

∙
ó
ó

25ºC

35ºC

45ºC

0.2156

0.2375

0.1835

0.05803

0.07400

0.03057

(a)

(b)

Figura 2: Cinética de extração - experimental e predita pelo modelo PSO
(a) Fração mássica absoluta de óleo na fase sólida ao longo do tempo. (b) Rendimento ao longo do tempo.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Neste trabalho, a cinética do processo de extração de óleo de mamona com etanol foi avaliado
em três diferentes temperaturas (25, 35 e 45ºC), com razão sólido/líquido fixa e tempo de extração
variando entre 15 e 1440 min. A partir de uma regressão não-linear de três modelos matemáticos
para os dados experimentais, concluiu-se que entre os modelos cinéticos testados, o modelo de
Pseudo-Segunda Ordem descreveu melhor o ajuste dos dados experimentais (R² = 0.9856 e
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AICc = -114.09). Os parâmetros cinéticos obtidos podem ser empregados para o dimensionamento
racional de um procedimento de extração sólido-líquido de óleo de mamona em maiores escalas.
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| RESUMO |
O tratamento de efluentes refratários, apresenta-se como um desafio para os sistemas tradicionais
de tratamento de efluentes. Para estes, os Processos oxidativos avançados apresentam-se como a
alternativa eficaz de tratamento, sendo o processo de foto catálise heterogênea utilizando
semicondutores e luz UV, um processo muito promissor, necessitando ainda desenvolver-se reatores
de baixo custo viáveis para aplicação em escala industrial. Entre os semicondutores utilizados, o
dióxido de titânio é o que apresenta melhores características. Quando o processo é realizado com o
dióxido de titânio em pó, de granulometria muito baixa que proporcionando maior área superficial
de reação e, portanto, maior eficiência, exige um processo de separação deste das águas residuárias
e pode representar uma operação unitária difícil e que possibilita escape deste material particulado
com o efluente tratado. A opção para a retenção do dióxido de titânio é então o uso do mesmo
imobilizado em uma superfície em um sistema de reator de leito fixo irradiado com luz UV onde o
efluente irá circular, será tratado deixando o reator sem necessidade de separação posterior. Neste
trabalho apresenta-se um sistema de reator batelada de vidro com o dióxido de titânio imobilizado
utilizando-se resina epóxi como aderente, e um segundo reator utilizando uma placa de alumínio
com o mesmo sistema de imobilização com resina epóxi e dióxido de titânio, ambos irradiados por 4
lâmpadas UV de 9W cada, de comprimento de onda 370 nm. Foram realizados experimentos de foto
catálise de solução 5 ppm de Metil Orange, que por ser um corante Azo de difícil degradação é
amplamente utilizado como modelo de poluente refratário. Os resultados da fotocatálise
apresentaram uma eficiência de 99% de remoção do poluente em 5 horas de reação. Foram
realizadas 5 repetições no mesmo reator, onde manteve-se a eficiência, demonstrando a estabilidade
da imobilização, fator importante para a aplicabilidade do reator em escala industrial. Após os testes
com metil Orange realizou-se experimento de fotocatálise de antibiótico Moxifloxacino em solução 5
mg/L, um conhecido poluente orgânico persistente, obtendo-se redução de concentração de 80% em
3 horas alcançando 87 % em 8h. O mesmo sistema de imobilização foi testado em base de folha de
alumínio metálico, apresentando a mesma eficiência, demonstrando que o sistema de imobilização
por resina epóxi pode ser aplicada em diferentes substratos, possibilitando o uso de diferentes
materiais para a construção do reator. Os resultados obtidos demonstraram que a utilização da
imobilização do dióxido de titânio em resina epóxi tem alta aplicabilidade para a construção de
reatores de grande porte, e de baixo custo com uma boa estabilidade do sistema de imobilização.
Palavras-chave: Fotocatálise; dióxido de titânio; resina epoxy.
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| INTRODUÇÃO |
Os poluentes não biodegradáveis, também chamados de refratários, são aqueles formados por
substâncias complexas de difícil degradação em que os microrganismos do ambiente são incapazes
de romper e utilizar estas moléculas em seus processos biológicos, sendo também denominados
poluentes orgânicos persistentes, POA, não podendo ser eliminados, portanto, pelos sistemas de
tratamento de efluentes biológicos tradicionais.
Devido à não biodegradabilidade, se lançados sem tratamento, permanecem longos períodos
no ambiente até que sejam decompostos por processos químicos oxidativos naturais, que podem
levar muito tempo para ocorrer e em determinadas condições nem sempre encontradas no
ambiente.
Em muitos casos, quando conduzidos a sistemas tradicionais de tratamento de efluentes, os
compostos podem ser parcialmente removidos no tratamento primário, permanecendo uma
concentração solúvel, podendo atravessar todo o sistema biológico integro e sair sem ser degradado,
ou em alguns casos até representam um problema para os sistemas biológicos, quando forem
substâncias tóxicas aos micro organismos podendo reduzir a eficiência do sistema ou até mesmo
inviabilizá-lo. Assim sendo lançados, permanecem nas águas por longos períodos.
Para estas substâncias a opção de tratamento é a utilização de processos oxidativos avançados,
chamados POA´s, que realizam a oxidação química controlada destas substâncias, pela geração de
radicais livres hidroxila, capazes de oxidar tais poluentes de forma não seletiva e rápida.
Entre os POA se encontra a o tratamento com ozônio, processo foto-fenton, que utiliza
peróxido de hidrogênio, íons ferro e luz UV e as reações de foto-catálise heterogênea utilizando-se
semicondutores sólidos e luz UV.
Entre as vantagens dos POA está a alta capacidade de oxidação, em geral, não restando ao final
da oxidação completa, subprodutos no efluente e nem resíduos sólidos a serem removidos, como o
lodo do tratamento biológico.
Os processos oxidativos avançados POA´s embora muito pesquisados e comprovadamente
eficientes ainda não estão presentes rotineiramente nos processos de tratamento de efluentes
industriais.
Entre os POA´s existentes, o mais difundido é a foto catálise heterogênea, que utiliza o TiO2,
devido a sua propriedade de semicondutor com band gap acessível por luz UV (3,2 eV), inerte, de
baixo custo, foto estável, ativo em baixas temperaturas, alta estabilidade química, insolúvel em água
e com alta capacidade de formar os radicais hidroxila através da ionização das moléculas, altamente
reativos capazes de oxidar matéria orgânica complexa.
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A atividade fotocatalítica do TiO2 depende do tamanho de partícula utilizada, pois por se tratar
de reação heterogênea necessita de grande área superficial, sendo alcançado quando se obtém
partículas de pequeno diâmetro, e desta forma as nanopartículas do TiO2 são amplamente
investigadas, assim como sua cristalinidade, havendo diferenças entre suas fases Rutilo, Brookita e
Anatase, sendo a Anatase a mais ativa devido a ter maior band gap que os demais, sendo pesquisado
também diferentes modelos de partículas a serem utilizados. [10][11].
Uma das dificuldades de difundir a tecnologia na prática está associada à forma de utilização
do TiO2, geralmente em pó nanométrico, o que torna a recuperação deste uma tarefa custosa, pois
os métodos tradicionais de sedimentação e filtração simples não são efetivos, recorrendo-se à nano
filtração ou centrifugação para tal tarefa, o que implica em operações adicionais e custos com
equipamentos.
Além disso, o descarte de nanopartículas de diferentes elementos no ambiente, em caso de não
recuperação eficiente do material, pode representar um risco à seres vivos, pois apresentam
toxicidade e efeitos no sistema imunológico ainda não elucidados, sendo assim, os sistemas que
utilizam o TiO2 imobilizado são mais seguros e econômicos por evitarem o descarte no ambiente,
reutilizando o catalisador. [12] [13][14]
De maneira a resolver o problema, as nanopartículas podem ser imobilizados em materiais
cerâmicos, poliméricos ou metálicos para uso em reatores de leito fixo ou fluidizado, havendo, no
entanto, uma redução de efetividade, esperada para reações heterogêneas, [10] [11], como base para
a imobilização podem ser utilizados vidro, polímeros, aço, alumínio, titânio metálico, carvão ativado,
cerâmica, chip de silício, zeólitas entre outros.[4][5][6][7][8]
O método proposto neste trabalho é a imobilização utilizando resina epóxi como ancoragem
para o dióxido de titânio em pó. Sendo um método mais barato, que não exige equipamentos e
processos mais complexos, de alta estabilidade física, sendo, portanto, mais viável sua aplicação em
reatores industriais.
A imobilização com resinas poliméricas não é tão pesquisada e publicada quanto os processos
anteriormente citados, sendo poucos os artigos encontrados.
Santos e Kondo, [1] estudaram a imobilização de TiO2 em concreto, utilizando-se resina epóxi
e verniz, misturando o TiO2 com estes e aplicando sobre a superfície do concreto. Obtiveram
resultados de até 80% de remoção em testes com Fenol e clorofórmio, mas não puderam comprovar
o grau de eficiência real por ter ocorrido uma adsorção grande dos compostos na resina e no verniz.
Delnavaz et. Al. [2] Imobilizaram nanopartículas de TiO2 em concreto utilizando resina epóxi
e selante de concreto para construir um reator para tratamento de efluente fenólico, obtiveram
eficiências maiores com a resina epóxi do que com o selante, em 4 horas de reação. As eficiências
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foram variadas por diferentes concentrações de efluentes utilizadas e diferentes intensidades de
radiação, sendo o melhor resultado em 4 h de reação com concentração de 25 mg/L obtendo 99% de
redução do poluente. A redução de eficiência após repetições de experimentos foi menor que 2%.
Batisti [3], realizou testes de fotocatálise para degradação de tolueno utilizando TiO2
misturado à tinta acrílica para imobilização, e constatou que a degradação não ocorria de forma
completa gerando muitos produtos intermediários.

| MATERIAIS E MÉTODOS |
O reator de vidro batelada foi construído a partir de um bowl de vidro de 250 ml de capacidade.
Resina epóxi industrial foi preparada e aplicada na superfície interna do Bowl em camada de
aproximadamente 1 mm. Dióxido de titânio em pó na forma cristalina Anatase, grau farmacêutico da
MV Química foi aplicado na superfície da resina de forma abundante cobrindo toda a área aplicada.
Aguardou-se a cura completa da resina por 24 horas, removeu-se o excesso de dióxido de titânio e
lavou-se com água em abundância até que não houvesse mais liberação visível do pó. Figura 1.
Para o alumínio realizou-se o mesmo procedimento em uma placa de alumínio de 62 x 68 mm,
que após foi colocado no fundo de um Becker para os experimentos de fotocatálise, figura 2.
Nos dois casos a agitação foi realizada por agitador magnético e o controle de temperatura
com banho de água controlada manualmente com termômetro.
Os reatores foram colocados em banho maria e foi controlada a temperatura para manutenção
da temperatura ambiente e irradiados por um sistema de 4 lâmpadas UV de 9 W cada, de
comprimento de onda de 370 nm distantes 10 cm da superfície da solução.
Utilizou-se para os experimentos solução de metil Orange na concentração de 5 mg/L, em pH
3, previamente determinado como pH ótimo para a fotocatálise com TiO2. Utilizou-se volumes de
amostra de 200 ml por batelada.
Para verificar o efeito de adsorção do poluente, manteve-se o reator sem irradiação UV e no
escuro e analisou-se as amostras a cada hora por um período de 6 horas. Realizou-se também teste
de fotólise com luz UV sem a presença do catalisador.
Para verificar a eficiência da fotocatálise, operou-se o reator com o sistema de iluminação UV
e retirou-se alíquotas a cada 30 minutos. As amostras foram analisadas em espectrofotômetro Perkin
Elmer PDA UV/VIS Lamda 265, conectado a um computador utilizando o software UV Lab.
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Para avaliar a estabilidade da superfície catalítica, os experimentos de fotocatálise foram
repetidos cinco vezes para verificar a ocorrência de redução de eficiência por uma possível perda
gradual de dióxido de titânio.
Após as repetições do experimento com metil Orange, foi realizado experimentos de
degradação do antibiótico moxifloxacino com concentração 5 mg/L, coletando-se amostras a cada 30
minutos e analisando em espectrofotômetro.

Figura 1: Reator batelada de vidro com camada de resina epóxi e dióxido de titânio
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Figura 2: Reator com placa de alumínio com camada de resina epóxi e dióxido de titânio

| RESULTADOS |
A análise de adsorção no primeiro uso do catalisador indicou que não houve adsorção de
quantidade significativa que possa interferir na avaliação dos resultados da foto catálise, em ambos
os substratos, vidro e alumínio. A adsorção ocorre, em pequena quantidade, e o fenômeno é
importante no processo, pois com a adsorção do poluente, é possível o contato deste com o radical
formado na superfície do semicondutor propiciando a degradação, e então após a degradação o
produto de reação dessorve da superfície oportunizando a adsorção de outra molécula e assim
progressivamente. O teste de foto catálise demonstrou que não houve redução de concentração do
metil Orange quando irradiado por luz UV mas sem a presença do catalisador.
Os experimentos de foto catálise na presença do catalisador e de irradiação de luz UV
apresentaram ótimos resultados. As amostras removidas a cada 30 minutos, foram analisadas em
espectrofotômetro, e pôde-se observar também visualmente a redução do corante metil Orange das
amostras, conforme pode-se verificar na figura 3.
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Figura 3: Amostras coletadas na reação de fotocatálise em reator de vidro recoberto com epoxy e dióxido de
titânio

No primeiro experimento realizado no reator de vidro, alcançou 99,9% de remoção em 4 horas,
conforme apresentado na figura 4, e nos experimentos sequenciais chegando a 99% de redução em
5 h de reação, mantendo este grau de eficiência nos demais experimentos sequenciais, conforme
demonstrado na figura 5.

Figura 4: Eficiência de degradação do poluente Metil Orange em reator de vidro recoberto de TiO2 no
primeiro experimento
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Figura 5: Eficiência de degradação do poluente Metil Orange em reator de vidro recoberto de TiO2 em
experimentos batelada sequenciais.

Os resultados demonstram que em 4 dos 5 experimentos, foi alcançado 99% de remoção em 5
horas ou menos de reação. Houve variações entre os experimentos, que são atribuídos a oscilações
em temperatura e potência luminosa. Verificou-se também que o melhor resultado foi no primeiro
experimento feito no reator, com redução nos demais, embora entre o segundo e o 5° uso não
verificou-se uma redução gradativa, o que permite avaliar, que no primeiro experimento, houve
redução do catalisador disponível, mas que este se manteve estável nos demais, sem perda
significativa de material.
O reator onde foi utilizada a placa de alumínio com a camada de TiO2 em resina epóxi
apresentou resultados semelhantes, em outra escala de resultados, devido à diferente relação entre
volume de solução e área de catalisador. No primeiro experimento com este reator obteve-se 98%
de redução em 5 horas, conforme figura 6. Nos experimentos sequenciais, também foi alcançado
entre 97 e 98% de redução em 5 horas. Estes resultados são apresentados na figura 7.
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Figura 6: Eficiência de degradação do poluente Metil Orange em reator com placa de alumínio recoberto de
TiO2 no primeiro experimento

Figura 7: Eficiência de degradação do poluente Metil Orange em reator com placa de alumínio recoberto de
TiO2 em experimentos batelada sequenciais

Embora a redução tenha sido mais lenta devido à menor área superficial da placa de alumínio,
observa-se que os resultados convergiram para 98% de redução em 5 horas, próximo ao resultado
do reator de vidro. Também ocorreram oscilações nas curvas, mas sem um padrão entre as
sequências.
Como no reator de vidro, o primeiro experimento no reator com a placa de alumínio
apresentou o melhor resultado, decaindo a partir do segundo devido à perda de material, mas como
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não houve correlação da redução com o número sequencial do experimento, percebe-se que houve
a estabilização da superfície.
Ambos os substratos onde foi aplicado a resina e o TiO2 apresentaram estabilidade sem
descolamento da camada de resina, nem quebras ou degradação, mesmo com o a barra magnética do
agitador atuando sobre a superfície.
Após os experimentos repetidos com metil Orange no reator de vidro, foram realizados dois
experimento com 200 ml da solução de Moxifloxacino 5 mg/L, conduzidos em diferentes tempos, o
primeiro por 3 hora e o segundo estendendo-se por 8 horas. Em 3 horas, a redução de concentração
do antibiótico foi de 80%, no segundo experimento, o tempo foi prolongado até 8 horas, alcançandose um máximo de 87% de remoção, conforme figuras 8 e 9.

Figura 8: Eficiência de degradação do poluente Moxifloxacino no reator de vidro recoberto de epóxi e dióxido
de Titânio em 3 horas

Figura 9: Eficiência de degradação do poluente Moxifloxacino no reator de vidro recoberto de epóxi e dióxido
de Titânio em 8 horas
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Para o reator com placa de alumínio a degradação do antibiótico alcançou 79% em 8 horas de
reação, sendo esperado esta menor eficiência devido à menor área disponível para reação, resultado
apresentado na figura 10.

Figura 10: Eficiência de degradação do poluente Moxifloxacino no reator com placa de alumínio recoberto de
epóxi e dióxido de Titânio em 8 horas

| COMENTÁRIOS FINAIS |
O método de imobilização apresentado, apresenta baixo custo, alta estabilidade do material e
resultados satisfatórios na degradação de poluente por foto catálise. Diferentemente de outras
publicações, o dióxido de titânio não foi misturado à resina, sendo adicionado superficialmente
ficando “colado” na resina, e assim sua superfície permaneceu exposta. Quando é misturado à resina,
a maior parte das partículas adicionadas estão completamente recobertas pela resina,
permanecendo ocultas, não estando expostas, disponíveis à reação, e assim, a eficiência é baixa.
Os substratos testados, vidro e alumínio apresentaram boa adesão da resina, servindo apenas
como suporte. Outros materiais como o PRFV, PVC, aço e concreto podem ser testados e utilizados
como base para o mesmo método de deposição, pois a resina epóxi apresenta boa adesão em diversos
tipos de material, bastando no caso dos materiais mais lisos uma preparação como limpeza e
lixamento. Desta forma, estes materiais podem ser utilizados para a construção de foto reatores de
leito fixo para aplicação em reatores industriais.
Os resultados obtidos com o antibiótico Moxifloxacino demonstram o grande potencial do
reator para degradação de POA´s complexos, mas demanda um aprofundamento na formação de
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intermediários de reação e estudo do motivo da estabilidade em torno dos 20%, pois atribuímos este
fato à uma possível interrupção do processo de adsorção no catalisador devido à baixa concentração.
A pesquisa continuará em busca de determinar a influência dos demais parâmetros como
intensidade luminosa, temperatura, relação de área específica e concentração de poluentes. Serão
também testados os reatores com outros tipos de poluentes refratários industriais.
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| RESUMO |
Uma grande parte da população brasileira encontra-se em situação de estresse hídrico, o município
de Itabuna (BA) é uma das regiões sujeitas a tal situação. Dentro desse contexto, o Programa Nacional
de Combate ao Desperdício de Água – PNCDA, envolve instituições públicas, privadas e a comunidade
científica com intuito a implantação de programas, estudos e pesquisas voltados ao uso racional e à
conservação da água. Entretanto, para uma gestão do uso água é necessário elaborar consistentes
indicadores de desempenho ambiental. É importante certificar a qualidade do indicador, pois
decisões baseadas em informações pouco consistentes têm maior probabilidade de não serem
efetivas. Neste trabalho isso é realizado pela avaliação da incerteza-padrão associada ao indicador,
através da propagação da incerteza das vazões e população usuária do recurso natural para o
indicador ambiental. Percebido a ausência do uso de ferramentas que avaliem a efetividade das
tomada de decisões em campus universitário, foi elaborado um método de processamento e análise
de dados relacionados ao uso de água: (i) micromedição, (ii) avaliação da incerteza-padrão associada
aos dados, (iii) reconciliação de dados, (iv) indicadores de desempenho ambiental e (v) avaliação da
incerteza dos indicadores. As micromedições foram realizadas através da leitura de hidrômetros,
entretanto, quanto não for possível utilizar instrumentos de medição a estimação deste dado foi feita
a partir de informações de especialistas, em todo caso, a informação deverá ser qualificada. Para
reduzir a incerteza-padrão relacionado ao mensurando foi aplicada a técnica de reconciliação de
dados (RD), que compatibilizou as vazões pelo fechamento dos balanços de massa. A RD também
reduziu a incerteza das vazões. De posse de informações reconciliadas e suas incertezas, o indicador
de desempenho ambiental e suas incertezas foram calculados. Neste estudo, a aplicação do método
de processamento e análise de dados foi fundamental para evidenciar a necessidade da realização de
investimentos na etapa de coleta de dados, pois dados de entrada com altas incertezas relacionadas
contribuíram para o desenvolvimento de indicador com alta incerteza-padrão, além de possibilitar
avaliar que o uso per capita de água obtido pode ser significativamente diminuído, quando
comparado com instituição semelhante. Com isso, ficou claro que a aplicação do método para
processamento e análise de dados pode contribuir significativamente para melhoria da gestão de
água, pois visa construir bases de informações mais confiáveis que podem conduzir a uma maior
efetividade das decisões tomadas. A metodologia proposta também pode ser aplicada para gestão de
outros recursos naturais.
Palavras-chave: Indicador de desempenho ambiental; Tomada de decisões; Avaliação da incertezapadrão.
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| INTRODUÇÃO |
O Brasil é um dos países com maior disponibilidade de água doce do planeta, contudo, uma
grande parte da população se encontra em situação de estresse hídrico (REBOUÇAS, 2003). Um
exemplo é o município de Itabuna (BA), onde está situado o Campus Jorge Amado da UFSB, sujeita a
estresse hídrico recorrente devido à falta de águas superficiais e subterrâneas, intensificada pelos
recorrentes períodos de estiagem (ENGELBRECHT et al., 2019).
Diante desse contexto, que se repete em outras partes do Brasil, foi criado pelo governo
brasileiro, no ano de 1997, o Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água – PNCDA, que
tem como uma das estratégias envolver as instituições públicas, privadas e a comunidade científica
de forma que todos venham a assumir compromissos com a realização de ações voltadas ao uso
racional e à conservação da água (SANTOS, 2010). Para tanto, universidades têm sido provocadas a
integrarem efetivamente a liderança do esforço em busca da sustentabilidade (MARINHO; FREIRE;
KIPERSTOK, 2019). Ou seja, a gestão da demanda da água é necessária para garantir o acesso de
todos a esse recurso natural; e para uma boa gestão é necessário conhecer o quanto se usa de água
em uma instituição. O uso de água pode ser estimado, de um modo geral, através da leitura dos
hidrômetros, essa é a alternativa mais utilizada no meio urbano; ou, quando não houver
instrumentos de medição, por meio de alternativas de estimação (TSUTIYA, 2006).
Entretanto, toda medição está sujeita a incertezas. Essas incertezas são causadas por
imperfeições seja na construção de instrumentos, por variações ambientais, desvios ao longo do
tempo ou ainda, pelos métodos de medição (MELO, 2007). E é necessário conhecer e minimizar a
incerteza das informações pois implica num acréscimo na qualidade dos resultados (PEROTTO et al.,
2008). Para minimizar as incertezas, existem filtros de dados (digitais e analógicos) utilizados para
atenuar ruídos de alta frequência, e até mesmo sensores inteligentes capazes de detectar a existência
de problemas de hardware e identificar se os dados medidos estão dentro de limites aceitáveis
(NARASIMHAN; JORDACHE, 2000). Outra abordagem é a proposta pelo “Guia para a Expressão de
Incerteza de Medição” - GUM (BIPM et al., 2008), na qual as incertezas associadas às grandezas de
entrada são propagadas para as grandezas de saída – mensurando. Para tanto, aplica-se a lei de
propagação da incerteza, método amplamente aceito pelos organismos de acreditação e de controle
de qualidade.
Outra aliada no trabalho com dados é a técnica de reconciliação de dados (RD), que se baseia
na redundância das medidas e em restrições impostas por modelos do sistema. A depender da função
objetivo e das restrições do modelo do processo, a RD pode ser estacionária ou dinâmica, como
também linear ou não linear (BENQLILOU, 2004). Ela aumenta a possibilidade de que o resultado
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obtido seja fisicamente plausível; a expectativa ao aplicar essa técnica é que os valores reconciliados
sejam mais fidedignos à realidade do que os dados originais, visto que há incorporação de informação
ao considerar o modelo matemático do sistema em estudo (SOUZA et al., 2011). Deste modo, a RD é
uma das opções que diminui a incerteza de informações utilizadas no cálculo de indicadores.
Segundo Perotto et al. (2008), indicadores são variáveis que resumem ou simplificam as informações
relevantes sobre o estado de um sistema complexo. Para Veleva e Ellenbecker (2001) o indicador é
uma representação operacional de um atributo, seja qualidade, característica ou propriedade de um
sistema, geralmente estimado a partir de observações históricas, é capaz de refletir o
comportamento passado e presente, além de possibilitar a detecção de tendências e análises
comparativas sobre a conformidade operacional aos limites impostos ou as melhores práticas de
gestão ambiental. Contudo, os indicadores também têm incertezas, pois suas variáveis também as
possuem e devem ser identificadas; essas incertezas informarão se os indicadores têm a qualidade
necessária para os objetivos pretendidos.
Entretanto, apesar da importância de avaliar a incerteza de indicadores ambientais, poucos
estudos a consideram. Através de busca realizada em literatura através da base Web Of Science,
utilizando as palavras uncertainty, indicator, environmental performance indicator, apenas seis
artigos que trabalharam com indicadores de desempenho ambiental tiveram a incerteza-padrão
associada ao indicador avaliada: (i) Bertrand-Krajewski e S. Barraud (2002); (ii) Perotto et al.
(2008); (iii) Haydon e Deletic (2009); (iv) Mendes et al. (2011); (v) Alemam, Cheng e Li (2018); e (vi)
Mendes et al. (2020). Os trabalhos de Burgassa et al. (2017) e Latan et al. (2018) fazem uma análise
qualitativa da relevância da avaliação da incerteza do indicador. Há unanimidade a respeito da
importância da avaliação da incerteza do indicador para que as decisões tomadas a partir dele
tenham uma maior possibilidade de serem assertivas. Contudo, foi percebido a ausência do uso de
ferramentas que dão mais confiança aos dados de entrada de indicadores de desempenho ambientais
de campus universitário, pois apesar de Haydon e Deletic (2009) analisarem as incertezas associadas
aos dados de entrada do indicador, visando sua redução de incerteza associada, e Latan et al. (2018)
citaram algumas soluções estatísticas para avaliar a qualidade dos dados, nenhum deles aplica uma
ferramenta para melhorar a qualidade dos dados de entrada, como a RD.
Assim, a micromedição, a medição, a reconciliação de dados e avaliação da incerteza de
informações antes e depois da reconciliação de dados são ferramentas que podem contribuir
significativamente para tomada de decisões mais efetivas.
Diante do exposto, este artigo propõe um fluxograma de processamento e análise de dados
relacionados ao uso de água de um campus universitário com o intuito de trazer credibilidade aos
indicadores ambientais associados, de modo que as tomadas de decisão serão realizadas em bases
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mais consistentes. O método de trabalho desenvolvido, quando aprovado pela gestão, fará parte do
Plano de Logística Sustentável da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e poderá contribuir
significativamente na melhoria da gestão e minimização do uso de água na UFSB.

| MATERIAL E MÉTODOS |
Por meio de revisão de literatura (discutida na seção “Avaliação da incerteza de indicadores”)
foi verificado a ausência da aplicação de ferramentas que podem contribuir para uma menor
incerteza de dados utilizados na gestão de água de um campus universitário. Há poucos estudos que
levam em consideração a incerteza-padrão associada ao dado de entrada e ao indicador de
desempenho ambiental (discutido na seção “Avaliação da incerteza de indicadores”), destes nenhum
aplica a técnica de RD para alcançar maior exatidão nos dados de entrada (e diminuir a incerteza) ou
foram realizados em ambiente universitário. Diante da evidente necessidade de tornar mais
confiáveis os dados no que se refere a decisões assertivas da gestão do recuso natural em campus
universitário, buscou-se desenvolver uma metodologia para processamento e análise de dados
envolvendo o uso de ferramentas em cada etapa do trabalho de gestão hídrica em um campus
universitário, ou seja, inicia-se na coleta até a avaliação da incerteza do indicador de desempenho
ambiental, que por sua vez, servirá com uma informação para deliberações que visem melhorar a
gestão do recurso.
Para isto, a metodologia adotada para o desenvolvimento do método (Figura 2) foi
fundamentada em três etapas, sendo elas: (a) revisão da literatura para obtenção de conhecimento
sobre as ferramentas propostas neste estudo, que foram: micromedição; avaliação da incertezapadrão associada ao dado; reconciliação de dados - RD; indicador de desempenho ambiental; e
avaliação da incerteza-padrão associado ao indicador; (b) Adaptação do conhecimento obtido para
o desenvolvimento do método de aplicação das ferramentas estudadas que visam tornar mais
confiáveis os dados utilizados e gerados na gestão de água, e contribuir para avaliação de balanços
hídricos, reconciliação de dados de balanços hídricos e avaliação de indicadores de uso de água em
um campus universitário; e (c) Aplicação da metodologia desenvolvida e acompanhamento da
evolução do desempenho ambiental do campus em relação ao uso de água. Na Figura 1 é possível
observar a metodologia utilizada em forma de fluxograma na respectiva ordem descrita:
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Figura 1: Fluxograma das etapas da metodologia

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Revisão de literatura
Na etapa (a) foi realizada uma revisão de literatura sobre: micromedição; avaliação da
incerteza-padrão associada ao dado; reconciliação de dados - RD; indicador de desempenho
ambiental e; avaliação da incerteza associada a indicadores.
Micromedição
A gestão da água pode ser subdividida em três níveis de atuação: macro, meso e micro. A
atuação em nível macro é gerida por políticas governamentais e está relacionada a gestão de bacias
hidrográficas. O meso, aos sistemas de abastecimento de água para uso humano, gestão operacional
e manutenção das empresas de saneamento, abarcando os procedimentos de combate de perdas de
água a partir do gerenciamento da pressão em redes de distribuição, de pesquisas de vazamentos e
da agilidade nos serviços de manutenção. Em nível micro, envolve o usuário final e os sistemas
prediais de água das edificações (MENDONÇA; SOARES; COELHO, 2016)
A micromedição pode ser muito útil para definir com menor incerteza o impacto obtido pelas
ações realizadas. Através dela é possível a avaliar tanto o comportamento do usuário com relação ao
uso da água, quanto do desempenho diário dos equipamentos hidráulicos. Deste modo pode
contribuir para preservação do meio ambiente por ser capaz de evidenciar desperdício e perdas de
água (SNIS, 2018).
Entretanto, para que gestão de água alcance resultados positivos, é necessário a realização de
estudos para implantação adequada de tecnologias nessas três áreas: de processo (produz alterações
nos sistemas prediais hidráulicos); de produto (aplicável a qualquer ponto do sistema predial
hidráulico, sem que haja obrigatória modificação) e de instrumentação (tecnologia de medição,
monitoramento e gerenciamento do uso da água). Para realizar as micromedições podem ser
empregados medidores de nível instalados no interior da bacia de descarga ou mesmo um
microswitch instalado em seus sistemas de acionamento, como, por exemplo, um datalogger,
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equipamento capaz de registrar o tempo de ocorrência de determinado evento, bem como os valores
de variáveis associadas a esse evento, no mesmo instante. Nesse sentido, a instrumentação dos
sistemas prediais de água fria possibilita a obtenção de diversos dados relativos à pressão, vazão,
temperatura, velocidade, dentre outros, do escoamento. A aquisição desses dados pode ser
concretizada através do gerenciamento de sistemas de instrumentação e automação. Estes são
compostos por unidades gerenciadoras, diversas delas remotas, e sensores, condicionadores de
sinais, placas de aquisição de dados e de interface, um programa (software) de monitoramento,
microcomputador, dentre outros equipamentos. A tipologia de sensores disponíveis no mercado é
extensa, como os transdutores de pressão, hidrômetros, termopares, entre outros (NAKAGAWA,
2009). Para tanto, é importante utilizar instrumentos calibrados, instalados em locais estratégicos e
dimensionados adequadamente para as vazões a serem mensuradas (SANTOS, 2016). Contudo,
quando não é possível contar com instrumentos de medição em todas as correntes aquosas, algumas
vazões precisam ser estimadas via dados de projeto, observações alternativas como o uso um
recipiente de volume conhecido e cronômetro, opinião de especialistas das áreas etc. Para qualificar
esta informação atribui-se uma Qualidade da Informação - QI (MARTINS et al., 2010).
Incerteza de medição
A palavra “incerteza” significa dúvida, assim, “incerteza de medição” significa dúvida acerca da
validade do resultado de uma medição, em outras palavras, parâmetro, associado ao resultado de
uma medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao
mensurando. O resultado de uma medição é uma estimativa do valor verdadeiro do mensurando e
associado ao resultado da medição sempre há uma incerteza devido à variabilidade dos processos,
às imperfeições dos sistemas de medição, falhas do procedimento e quantidade limitada de amostras
(BIPM et al., 2008).
A incerteza pode ser entendida como uma indicação da qualidade dos resultados da medição,
conhecer a incerteza-padrão associada a medição traz credibilidade para essa informação, pois a
qualifica (HOWARTH; REDGRAVE, 2008). Nesse sentido, é possível afirmar que quanto menor a
incerteza, melhor a qualidade da informação.
Quando uma vazão não é medida, seu valor pode ser estimado de outra forma, por exemplo
através de valores de projeto, ou da literatura, opinião de um especialista, nesse caso uma Qualidade
da Informação é atribuída (valores entre 0,1 a 10,0) às vazões estimadas, conforme Martins et al.
(2010). A QI é transformada em incerteza com o uso da Equação 1.
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𝑄𝐼 = 𝐾

,

(1)

Onde: 𝑄𝐼 : Qualidade da informação, adimensional; 𝐾: fator de proporcionalidade igual a 0,098
(MARTINS et al., 2010), adimensional; 𝑈 : incerteza expandida da variável mapeada, em m³/h.
Reconciliação de dados
A reconciliação de dados foi a princípio proposta para calcular o balanço de massa em
processos operando em estado estacionário. Em um estudo posterior de Vaclávek (1969),
aprimorou-se os dados medidos através da derivação de um algoritmo que classificou as correntes
medidas e as correntes não medidas de acordo com as propriedades topológicas no esquema de
balanço. As medidas foram dispostas em dois grupos, o primeiro com medidas que podiam ter seu
valor obtido através de outras correntes medidas sem necessidade de medição direta e o outro grupo
que somente teria valor através de medidas diretas. Mais tarde Romagnoli e Stephanopoulos (1981)
apresentaram um método para identificar a fonte de incerteza através da eliminação seriada de uma
ou mais medidas de cada vez e utilizaram o método dos mínimos quadrados para a obtenção dos
ajustes, tendo como restrições os balanços de massa nodais (FRANÇA; SOUZA; JUNIOR, 2016).
A reconciliação de dados se mostra uma técnica poderosa, pois permite ajustar valores
conhecidos, em função da incerteza e das restrições do sistema, baseando-se na minimização da
função objetivo apresentada na Equação 2. Para isso, as devidas restrições operacionais analisadas
são inseridas para que o conjunto dos dados seja gerado com a devida coerência com a realidade do
sistema, Equação 3. Para tanto, são incluídas as equações dos balanços (global e por unidade) e as
restrições operacionais (SOUZA et al., 2009).

Min

∑

𝑠. 𝑎. 𝜌 ∑

(2)

,

𝐹

− ∑

𝐹

= 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑧 = 1, … , 𝑍 ,

(3)

onde: 𝐹 : vazão mapeada, em (m³ / h); 𝐹 :vazões reconciliada, em (m³ / h); 𝑢 : incertezapadrão (associada ao sistema de medição), em (m³ / h); 𝐿 : quantidade de fluxos de entrada de uma
unidade z; M : quantidade de fluxos de saída de uma unidade; z: referente à unidade; 𝑍: quantidade
de unidades; i: referente à corrente associada a vazão; ρ: densidade da água, assumida constante
igual a 1 kg / m³.
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Os dados medidos e as vazões estimadas por outros métodos oriundos do campus não fecham
os balanços de massa; além disso os dados não medidos têm alta incerteza (COSTA et al., 2020, in
press), e consequentemente a incerteza-padrão global é elevada. Com o intuito de obter informações
que atendam os balanços de massa, para diminuir a incerteza-padrão dos dados não medidos e a
incerteza-padrão global aplica-se a reconciliação de dados (RD). Os dados reconciliados e suas
incerteza-padrão são utilizados cálculo dos indicadores de uso de água, dessa forma esses
indicadores têm mais credibilidade.
O resultado da reconciliação trará as informações com uma coerência maior do que as medidas
(observadas) sem tratamento prévio, que por sua vez, influenciarão no aumento da qualidade dos
indicadores desenvolvidos.
Indicadores de desempenho ambiental
Indicador de desempenho ambiental é definido pela norma ISO 14031:2004 como “resultado
da gestão de uma organização sobre seus aspectos ambientais’’. Tem a função de auxiliar as
organizações no processo de medição e avaliação do desempenho ambiental, bem como na tomada
de decisões (ABNT, 2004). São peças fundamentais na gestão sustentável da administração pública
do Brasil, conforme a normativa nº 10/2012 que estabelece regras para o desenvolvimento do Plano
de Logística Sustentável na Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e nas
empresas estatais dependentes (BRASIL, 2012). A normativa exige quantidades mínimas de
indicadores para avaliação de desempenho dos insumos elencados. Para água e esgoto os
indicadores mínimos são: (i) Volume de água utilizada em m³ e apurações mensais e anuais; (ii)
Volume de água per capita em m³/mês e m³/ano; (iii) Gasto com água, apuração mensal e anual; e
(iv) Gasto com água per capita, apuração mensal e anual.
Os indicadores ambientais funcionam como uma “ponte” entre as etapas antecessoras a sua e
a tomada de decisões (Figura 2). Neles irão refletir os impactos das decisões tomadas, que por sua
vez, retroalimentarão o fluxo de processamento e análise de dados e servirão de base para futuras
decisões (MENDES et al., 2010).
Avaliação da incerteza dos indicadores
Conhecer a incerteza associada aos indicadores de desempenho ambiental é importante, pois
permite a tomada de decisões mais consistentes e consequentemente uma melhor gestão ambiental.
Quanto menor incerteza acerca do indicador, melhor a sua qualidade (MENDES et al., 2020).
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Por outro lado, se a incerteza do indicador não for conhecida, uma mudança no valor que pode
ocorrer devido à variabilidade natural do processo e não por conta das alterações planejadas e
implementadas, o que implicará em uma interpretação equivocada do indicador. Deste modo,
desconhecer a incerteza dos indicadores ambientais aumenta a probabilidade de se tomar decisões
erradas (MENDES et al., 2011).
Para tanto, os indicadores devem repercutir as incertezas associadas as grandezas de entrada,
ou seja, as incertezas associadas as grandezas devem ser propagadas aos indicadores (grandezas de
saída). Uma maneira de realizar essa propagação é aplicar a lei de propagação de incertezas, pois
permite que a incerteza-padrão combinada de um resultado seja incorporada na avaliação da
incerteza-padrão de outro resultado no qual a primeira é utilizada (BIPM et al., 2008). Se as
grandezas de entrada do indicador são independentes, a Equação 4 pode ser utilizada neste caso:

𝑢 =

∑

𝑢

,

(4)

onde: 𝑢 é uma incerteza-padrão; o subíndice 𝑧 é relativo ao indicador (grandeza de saída); 𝑓 é o
modelo para cálculo do indicador (modelo de medição); 𝑛 é a quantidade de grandezas de entrada;
𝑤 é a grandeza de entrada 𝑖.
Apesar da importância de se avaliar a incerteza-padrão associada a um indicador de
desempenho ambiental, foram encontrados poucos estudos que a realizaram.
Bertrand-Krajewski e S. Barraud (2002) realizaram uma avaliação das incertezas associadas
aos indicadores de desempenho, por meio de dois estudos de caso correspondentes a instalações de
águas pluviais. Foi possível notar em ambos os casos o quão significativas são as incertezas e devem
ser contabilizadas na estimativa de indicadores de desempenho. Para tanto, o método utilizado para
avaliação da incerteza foi a lei de propagação de incertezas (LPU). Ele salienta que poucos estudos e
pesquisas consideram a qualidade dos dados de entrada na construção dos indicadores desempenho
ambiental para a tomada de decisão.
Perotto et al. (2008) fizeram um estudo de caso com o objetivo de expor a importância da
avaliação da incerteza relacionada a dois índices de descargas residuárias de uma autoridade local
que está envolvida na implementação de um sistema de gestão ambiental. O método utilizado para
avaliação da incerteza dos índices foi o GUM. Os resultados mostraram que a incerteza de medição é
essencial para uma comparação adequada de dados, e para uma correta avaliação do desempenho
ambiental.
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Haydon e Deletic (2009) buscaram avaliar efeito da incerteza-padrão associada aos dados de
entrada sobre os resultados de um modelo conceitual do comportamento de Escherichia coli em
bacias hidrográficas. O estudo objetivou identificar quais das variáveis de entrada propagam maior
incerteza aos indicadores, para que a partir deste conhecimento o processo de coleta destes dados
fosse melhorado para reduzir a incerteza-padrão combinada do indicador.
Mendes et al. (2011) examinaram os componentes envolvidos no cálculo dos indicadores de
energia, bem como suas incertezas. O resultado final foi o desenvolvimento de uma metodologia que
pode ser usada para avaliar a incerteza dos indicadores. A avaliação dessa incerteza mostrou um
valor maior que o apropriado para o uso pretendido do indicador. Para reduzir essa incerteza,
verificou a necessidade do investimento em recursos humanos e econômicos, como na melhoria nas
medições e na instalação de novos medidores em pontos críticos. Os autores também enfatizaram a
importância de se conhecer a incerteza-padrão relacionada ao indicador ambiental.
Alemam, Cheng e Li (2018) pesquisaram os impactos ambientais de conceitos de melhoria de
design ecológico desenvolvido por engenheiros de design que tentam modificar produtos existentes
com intuito de reduzir os impactos ambientais do produto (por exemplo, redução do uso de material
e de energia elétrica), dada a incerteza das informações do projeto. Foi desenvolvido um esquema de
decisão para apoiar a seleção de conceitos e sugerir as áreas em potencial para mais melhorias no
design ecológico. Uma cafeteira foi usada como exemplo para demonstrar a metodologia proposta.
Além disso, a Simulação de Monte Carlo é aplicada para o mesmo exemplo com o objetivo de
comparar a incerteza-padrão combinada relacionadas aos indicadores em relação as alcançadas com
a abordagem de intervalo Fuzzy.
Mendes et al. (2020) analisaram o impacto da avaliação da incerteza de um indicador de
desempenho ambiental para a indústria de processos. O estudo foi sobre um indicador da geração
de efluentes de uma indústria petroquímica brasileira. Para tanto, usou-se o Guia para a Expressão
da Incerteza em Medição (GUM) e seu Suplemento 1 (GUM-S1) que revelou que a meta da empresa
de reduzir o indicador de geração de efluentes em 5% era inviável. Isso ocorreu porque o pior cenário
de incerteza do indicador tem um valor de 5,4%. A análise também demonstrou que a vazão do
efluente é a principal fonte de incerteza no indicador, e a incerteza associada ao instrumento de
medição (calha Parshall) é o fator mais significativo em relação a essa incerteza.
Burgassa et al. (2017) e Latan et al. (2018) avaliaram qualitativamente a relevância de
avaliação da incerteza associada ao indicador ambiental, contudo, o primeiro discorre sobre
indicadores ambientais compostos (combinação matemática de um conjunto de indicadores)
desenvolve uma estrutura para avaliar toda a gama de tipos e fontes de incerteza e maneiras de
melhorar o desenvolvimento e o uso de indicadores compostos na prática. O segundo buscou
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verificar o por meio de indicadores um desempenho ambiental de empresas da Indonésia, para isso
as incertezas relacionadas a eles foram consideradas.
Foram encontrados apenas seis estudos nos quais se avaliaram a incerteza-padrão do
indicador de desempenho ambiental estudado, e dois que fizeram análises qualitativas das
incertezas, contudo, todos os estudos ocorreram fora do ambiente universitário, deste modo os
indicadores de desempenho ambiental criados para universidades não tiveram as incertezas
devidamente avaliadas. Nenhum dos estudos aplica a RD para melhorar a qualidade dos dados de
entrada, o mais próximo disto foi a pesquisa de Haydon e Deletic (2009) que analisou a incerteza
relacionada aos dados de entrada com objetivo de reduzir as incerteza do indicador, e Latan et al.
(2018) que citam algumas soluções estatísticas para avaliar os dados.
Adaptação do conhecimento e desenvolvimento de indicadores de uso de água
Esta etapa está em elaboração, mas fruto da revisão de literatura e dos desenvolvimentos até
o momento, foi proposto um método para processamento e análise de dados gerados e tomadas de
decisões acerca da gestão de água em campus universitário, apresentado no fluxograma (Figura 2):

Figura 2: Fluxograma do processamento e análise de dados gerados decorrentes das tomadas de decisões

O fluxograma proposto, Figura 2, é composto por sete fases, as seis primeiras serão discutidas
neste trabalho, enquanto a última - (vii) tomada de decisões - que visam melhorar a minimização do
uso ou uso mais racional da água será objeto do prosseguimentos desta pesquisa.
As etapas (i) a (vi) formam um conjunto de ações que contribuem para a elaboração de
indicadores ambientais com incerteza-padrão conhecida e mais consistentes por serem construídos
com dados de entradas mais exatos.
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(i) Medição e coleta de dados:
Inicialmente é necessário estabelecer os locais onde devem ser instalados os sistemas de medição,
haja vista que não há recursos suficientes para compra, calibração e instalação de hidrômetros em
todos os locais de uso de água. Se a rede de distribuição de água for muito complexa pode-se utilizar
a técnica de alocação ótima de instrumentos (NARCISO et al., 2013). Para testar e aprimorar a
metodologia proposta, Figura 2, utilizou-se o Campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul
da Bahia (CJA-UFSB) como laboratório. No presente caso a rede é simples e pode-se escolher
manualmente os pontos de instalação dos hidrômetros, Figura 3.

Figura 3: Distribuição dos medidores e encaminhamento da rede de água do CJA

São realizadas as medições com uso de instrumentação calibrada e se obtêm os dados a serem
trabalhados, se a corrente não tem um hidrômetro então essa vazão é estimada por outros meios,
por exemplo uso de recipiente com volume conhecido e cronômetro, dados de projeto, dados de
fabricantes de equipamentos hidráulicos. Para executar esta etapa no Campus Jorge Amado - CJA foi
necessário conhecer o encaminhamento da tubulação interna de água, a partir deste conhecimento
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foi possível determinar os locais adequados para instalação dos hidrômetros calibrados (em
laboratório acreditado pelo INMETRO) responsáveis por medir os fluxos de entrada de cada unidade,
conforme é possível observar na Figura 3, onde a tubulação de água e os locais de instalação de cada
medidor (H-1001, H-1002, H-1003, H-3001 e H-3002) são representados.
O CJA está instalado em um imóvel antigo e alugado, por esse motivo não foi possível ter acesso
aos projetos hidrossanitários o que impossibilitou a realização de um estudo de viabilidade técnica
e econômica para instalação medidores para grupos sanitários, com isso, as vazões destes
equipamentos foram mensuradas com o uso de recipientes de volumes conhecidos e cronômetro.
Através deste procedimento, foi possível mapear as vazões de todos os equipamentos hidráulicos
existentes nas unidades do CJA, esse conhecimento colabora para estudo de possíveis substituições
dos equipamentos em uso por novos economizadores de água, entre outros que sejam necessários
para o auxiliar a tomada de decisões. Deste modo concluiu-se essa etapa. Carvalho et al. (2020)
disponibilizam o acesso a base de dados gerada nessa etapa.

(ii) Avaliação da incerteza-padrão associada às medições e a QI relativas às demais
informações:
Na etapa os dados medidos têm as incerteza-padrões do Tipo A e Tipo B, e incerteza-padrão
combinada avaliadas, e então são calculadas as incertezas-padrão de cada vazão medida conforme o
GUM (BIPM et. al., 2008), para isto, os certificados de calibração dos medidores são fundamentais.
Nos pontos onde a vazão não é medida, a incerteza da vazão é avaliada através do conceito de
Qualidade da Informação - QI de Martins et al. (2010). Costa et al. (2020, in press) apresentam as
vazões e suas respectivas incertezas-padrão calculadas antes de aplicar a reconciliação de dados
(Tabela 1).

(iii) Aplicação da técnica de reconciliação de dados:
A reconciliação de dados do CJA-UFSB baseou-se em dados medidos por instrumentos e
estimados pelo QI para alcançar a redundância das medições. Inicialmente, houve o mapeamento do
processo, determinando todas as entradas e saídas, para construir o balanço hídrico. Depois disso,
foi analisada as incertezas de medição segundo o GUM (BIPM et al., 2008) para incertezas
relacionadas as variáveis não medidas usou-se o conceito de QI (MARTINS et al., 2010). Assim, podese rodar a rotina de dados da RD (KALID, 2020) e obter os resultados referentes ao sistema. Com
isso, alcançou-se um sistema de dados verossímeis e com uma maior consistência que permitirá
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tomadas de decisão e otimização do uso de água mais efetivas (COSTA et al., 2020, in press). Os
valores obtidos (Tabela 1) têm o seu memorial de cálculo é disponibilizado por Costa et al. (2020).
Tabela 1: Vazões observadas e vazões reconciliadas do CJA (COSTA et al., 2020, in press).
Antes de aplicar a reconciliação de
dados

Correntes

F1*
F2*
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9*
F10
F11
F12*
F13
F14
F15*

Vazão
observada
/ (m³ h-1)

0,289
0,355
0,178
0,178
0,089
0,089
0,057
0,057
0,114
0,040
0,010
0,064
0,178
0,178
0,259

Incertezapadrão
/ (m³ h-1)

0,073
0,055
0,087
0,087
0,043
0,043
0,028
0,028
0,006
0,020
0,005
0,004
0,087
0,087
0,031

Incerteza
relativa
/%

24,1
15,5
49,0
49,0
49,0
49,0
49,0
49,0
5,7
49,0
49,0
6,6
49,0
49,0
12,1

Após de aplicar a reconciliação de
dados
Vazão
reconciliada /
(m³ h-1)

0,350
0,350
0,115
0,115
0,058
0,058
0,058
0,058
0,115
0,041
0,010
0,064
0,235
0,235
0,235

Incertezapadrão
/ (m³ h-1)

0,024
0,024
0,006
0,006
0,031
0,031
0,020
0,020
0,006
0,008
0,005
0,004
0,024
0,024
0,024

Incerteza
relativa
/%

6,8
6,8
5,2
5,2
53,6
53,6
34,8
34,8
5,2
20,0
47,5
6,5
10,1
10,1
10,1

Variação
da
incerteza
relativa
/%

17,3
8,7
43,8
43,8
4,6
4,6
14,2
14,2
0,5
29,0
1,5
0,1
39,0
39,0
2,0

(iv) Cálculo dos indicadores de uso de água:
Os indicadores de desempenho ambiental são indiscutivelmente necessários a gestão destes
recursos, isso é comprovado pela normativa n° 10/2012, que exige indicadores mínimos para gestão
de recursos nela elencados (BRASIL, 2012).
Na busca de entender os critérios da normativa, sugere-se para a UFSB o desenvolvimento dos
indicadores de populações equivalentes apresentados no Quadro 1 e os indicadores de uso de água
presentes no Quadro 2. Para tanto, as vazões reconciliadas utilizadas nos modelos dos indicadores
foram divididas em dois blocos, “A” para as medições de segundas a quintas-feiras e “B” para as
obtidas nos demais dias da semana, essa separação se deu por conta das diferenças existentes entre
os perfis dos dados observados.
A partir das propostas de indicadores e na busca de cooperar para o alcance da normativa nº
10/2012, para a UFSB, foi desenvolvido o Indicador de Uso Per Capita de Água (𝐹 ) para o prédio
que funciona a reitoria. O seu modelo matemático é apresentado na Equação 5, sua elaboração seguiu
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as etapas de (i) a (vi) da metodologia proposta detalhada na Figura 2. O motivo da escolha deste
prédio foi pela percepção de sua maior demanda hídrica no campus.

𝐹𝑝

=

onde: 𝐹𝑝

× 1000

(5)

: indicador de uso de água per capita em (L / dia); 𝐹

água em (m³ / h); 𝑃𝐸

: vazão reconciliada de

: população equivalente que frequenta a reitoria da UFSB.

Por não ter tido disponibilidades de equipamentos para mensurar adequadamente ou um
controle mais detalhado das reservas de ambientes feitas na UFSB, para determinar a população
equivalente de eventos, parcela componente da grandeza de entrada população equivalente total da
reitoria (𝑃𝐸

), foi necessário arbitrar as quantidades de pessoas para está população,

desta forma, foram estipulados três cenários (A, B e C). Com isso, o indicador foi calculado e obtevese os resultados constantes na Tabela 2.
Os valores obtidos para os indicadores e disponibilizados por Brito et al. (2020) apresentam
uma diferença considerável para os cenários, aproximadamente 46 % entre o A e C, isso aponta uma
grande sensibilidade do indicador a população equivalente de eventos, variável que compõe o
indicador de população equivalente total da reitoria (grandeza de entrada do indicador calculado).
Deste modo, fica evidente a necessidade de empregar mais recursos para a coleta destes dados para
que os indicadores se tornem mais confiáveis.
O indicador de uso per capita de água do prédio da reitoria da UFSB, no cenário mais otimista,
𝐹𝑝

= 36,9 L/dia, encontra-se próximo ou melhor que as indicações encontradas na literatura

em instituições semelhantes - Universidade Federal de Alagoas de 33,14 L / dia, no período de 2016.2
(JÚNIOR et al., 2018); 50 L/dia na Universidade Estadual de Maringá (PERREIRA et al., 2015). Por
outro lado, a comparação com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) mostra que, mesmo no
melhor cenário, a UFSB tem muito caminho a percorrer, pois a UFBA conseguiu reduzir uso de água
de 30 L/dia para 18 L/dia, por meio de trabalhos realizado pelo programa para racionalização do
consumo de água - AGUAPURA (NAKAGAWA, 2009; CALDAS, 2019). Portanto fica claro a necessidade
de a UFSB melhorar a gestão da água na instituição.
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Indicador
População
equivalente
por
tipologia na
unidade 𝑖

Símbolo

Unidade
do
indicador

Estimar a quantidade
de usuários integrais
por categoria
presentes na unidade
universitária;
Categorias: servidores
técnicos
administrativos,
servidores docentes,
estudantes,
terceirizados.

Dados de entrada

São obtidas por
meio da contagem
destes públicos,
considera-se o
usuário integral
aquele que passa
8 horas por dia na
unidade.

Unidades
dos dados
de
entrada
Adimensional

Quantidade de
usuários integrais da
categoria estudante.
Quantidade de
𝑃𝐸
usuários integrais da
categoria servidor
docente.
Quantidade de
𝑃𝐸
usuários integrais da
categoria servidor
técnico
administrativo.
Quantidade de
𝑃𝐸
usuários integrais da
categoria servidor
terceirizados.
População
Adimen- Estimar a quantidade
Quantidade de
Adimen𝑃𝐸
𝑃𝐸
=
equivalente
sional
total de usuários
sional
𝑃𝐸
+ 𝑃𝐸 + usuários integrais da
total na
integrais presentes na
categoria
estudante.
𝑃𝐸 +𝑃𝐸
unidade 𝑖
unidade universitária
Quantidade de
𝑖.
usuários integrais da
categoria servidor
docente.
Quantidade de
usuários integrais da
categoria servidor
técnico
administrativo.
Quantidade de
usuários integrais da
categoria servidor
terceirizados
Quadro 1: Indicadores de populações equivalentes sugeridos para auxiliar a gestão de água na UFSB
𝑃𝐸

Adimensional

Objetivo

Modelo
matemático

(v) Avaliação da incerteza-padrão dos indicadores:
Avaliar a incerteza-padrão associada a um indicador é essencial, pois as grandezas de entrada trazem
consigo incertezas e os indicadores (grandeza de saída) devem refleti-las, ou seja, a incerteza-padrão
associada às grandezas de entrada deve ser propagada para a grandeza de saída, só depois disso o
indicador estará pronto para auxiliar a tomada de decisões (MENDES et al., 2020).
Para evidenciar a importância da aplicação da metodologia proposta neste trabalho, ao iniciar
o estudo no CJA-UFSB foi notado uma submedição do hidrômetro (não calibrado) pertencente a
concessionaria de água da cidade instalado no campus, apresenta valores bem maiores do que a
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observada e reconciliada (COSTA et al., 2020, in press). Caso fosse desenvolvido e utilizado um
indicador de uso de água com dados não reconciliados, o que é usualmente realizado conforme visto
na literatura e discutido na seção “Introdução”, seria uma representação equivocada do sistema, e
possivelmente iria conduzir a decisões menos eficazes acerca da gestão da água. Este exemplo
evidencia o quanto o não uso de ferramentas que agreguem maior credibilidade ao processamento e
análise de dados pode influenciar negativamente no resultado.
A incerteza da vazão reconciliada do medidor H-1003 e da população equivalente total da
reitoria (dados de entrada deste indicador) devem ser propagadas a grandeza de saída (vazão de
água per capita da Reitoria da UFSB), para isto aplicou-se a Lei de Propagação da Incerteza (BIPM,
2008) e obteve-se a Equação 6.

𝑢

onde: 𝑢

=

𝑢

+

é uma incerteza-padrão; 𝐹𝑝

(modelo de medição); 𝐹

𝑢

,

é a vazão de água per capita da Reitora da UFSB

é a vazão reconciliada do medidor H-1003 ;𝑃𝐸

população equivalente total da reitoria.

(6)

é a
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Indicador

Símbolo

Uso mensal
de água no
Campus
Jorge
Amado da
UFSB (𝐶𝐽𝐴)

𝐹

Uso mensal
de água na
unidade
universitári
a𝑖

Uso per
capita de
água na
unidade
universitári
a𝑖

𝐹

Unidade do
indicador
m³∙mês-1

m³∙mês-1

Observar a
quantidade de
água que foi
utilizada
durante o
período de um
mês no
campus
universitário.
Observar a
quantidade de
água que foi
utilizada
durante o
período de um
mês em uma
unidade
universitária.

Dados de entrada

Unidades
dos dados
de
entrada
m³∙h-1

𝐹
= 672

Vazão reconciliada do
medidor H-1002 de dias
contidos no bloco A.

×

Vazão reconciliada do
medidor H-1002 de dias
contidos no bloco B.

m³∙h-1

Vazão reconciliada do
medidor 𝑖 responsável pela
medição do uso de água na
unidade, de dias contidos no
bloco A.
Vazão reconciliada do
medidor 𝑖 responsável pela
medição do uso de água na
unidade, de dias contido no
bloco B.
Uso mensal de água na
unidade universitária 𝑢 .

m³∙h-1

(𝐹

+𝐹

)

𝐹
= 672
×
+𝐹

(𝐹
)

Observar a
𝐹𝑝
𝐹
quantidade
= 45,45
per capita de
𝑃𝐸
água que foi
utilizada
População equivalente total
durante o
na unidade 𝑖.
período de um
mês em uma
unidade
universitária.
Quadro 2: Indicadores de uso de água sugeridos para auxiliar a gestão de água na UFSB
𝐹𝑝

L∙dia-1

Objetivo

Modelo
matemático

m³∙h-1

m³∙mês-1

Adimensional

As incertezas obtidas para o indicador de uso per capita de água foram altas para os três
cenários (Tabela 2). A incerteza relativa (incerteza-padrão dividida pela grandeza e multiplicada por
cem) varia de (13,4 a 21,4) %, conforme discuto na seção anterior, é necessário investimentos para
reduzi-las.
Os intervalos de abrangência (IA) das vazões não se sobrepõem (Tabela 2), portanto a rigor
esses 3 cenários tem metrologicamente diferentes valores para o indicador calculado, ou seja, para
as incertezas calculadas são elevadas e ações devem ser estabelecidas para diminui-las. O cálculo do
coeficiente de Kessel possibilitou observar que para cada cenário há uma fonte de incerteza
predominante, nos cenários A e B a fonte de incerteza predominante é a 𝑃𝐸
cenário C é a vazão.

, enquanto no

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5

536

Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

Tabela 2: Valores do indicador e sua incerteza para os cenários A, B e C.
Cenário

A

B

C

Vazão reconciliada / (m³ h-1)

0,235(0,024)

0,235(0,024)

0,235(0,024)

PE (relativa a 1 h de trabalho)

23,2(4,4)

38,6(4,4)

50,9(4,4)

Vazão per capta / (L dia-1)
Coeficiente de Kessel
𝐾𝑆
e 𝐾𝑆

/%

Incerteza expandida (para uma
probabilidade de abrangência de 95,45 % e
PDF normal para as grandezas, ou seja, para
um fator de abrangência 𝑘 = 2)

81(17)

48,7(7,4)

36,9(4,9)

22,7 e 77,3

44,8 e 55,2

58,5 e 41,5

34

14,8

9,8

Intervalos de abrangência

47 a 115
33,9 a 63,5
27,1 a 46,7
Observação: os valores entre parênteses, após o valor de uma grandeza, é a incerteza-padrão da grandeza.

| COMENTÁRIOS FINAIS |
Este artigo reuniu ferramentas que, aplicadas de acordo a metodologia proposta no estudo
(Figura 2), devem contribuir significativamente para melhoria da gestão de água. Diante do cenário
recorrente de estresse hídrico presente em diversas partes do país, a metodologia desenvolvida
corrobora para o alcance dos objetivos do PNCDA. A aplicação da metodologia proposta evidenciou
a necessidade de se melhorar a gestão de água na UFSB, visto que o uso per capita de água pode ser
até 540 % maior do que o uso de uma outra instituição com características de funcionamento
semelhantes, conforme discutido na seção “(iv) Cálculo dos indicadores de uso de água” deste estudo.
O método também foi fundamental para evidenciar a sensibilidade do indicador ao dado da
população equivalente de eventos que compõe a grandeza população equivalente total da reitoria
(grandeza de entrada do indicador). Para reduzir a incerteza associada ao indicador população
equivalente, é necessário investir em maneiras mais adequadas para obtenção desta informação,
com isso o indicador se tornará mais confiável.
Ao cumprir a etapa (vi) do método (avaliar a incerteza-padrão do indicador), foi possível
qualificar o indicador de uso per capita de água, desta maneira, foi observado altas incertezas em
todos os cenários (Tabela 2), o C foi o que apresentou a menor incerteza-padrão entre elas de 4,9
L/dia (incerteza-padrão relativa de 13,4 %). O fato de conhecer as incertezas relacionadas ao
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indicador possibilitará que as decisões tomadas a partir dele sejam mais cautelosas, sem a aplicação
do método proposto não seria possível realizar esta avaliação.
Diante da contribuição que o método de processamento e análise de dados pode proporcionar
ao trabalho de gestão de água, acredita-se que ele deva compor o Plano de Logística Sustentável da
UFSB; a instituição atualmente trabalha na construção deste documento. Com isso a metodologia
deverá ser institucionalizada e aplicada para servir de apoio a gestão de água na universidade, assim
auxiliará o alcance e desenvolvimento de novas metas de conservação do recurso.
A metodologia proposta neste estudo (Figura 2) deve funcionar de forma contínua, desse
modo, conforme as decisões serão tomadas, os impactos serão observados por meio dos indicadores
mais fidedignos e as ações voltadas à gestão de água no campus universitário serão mais assertivas.
Por fim, recomenda-se outras ações que visem uma melhor gestão de água, como por exemplo
estudos de equipamentos hidrossanitários economizadores, localização de perdas e desperdícios,
introdução do uso de água de fontes alternativas, entre outros utilizem indicadores com avaliação da
sua incerteza, assim será possível estabelecer quais decisões foram mais efetivas. A metodologia
proposta (Figura 2) também pode ser adaptada para o acompanhamento do uso de outros recursos
naturais, tais como, combustíveis e energia elétrica utilizados na UFSB.
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| RESUMO |
Considerando que a produção elétrica brasileira é alicerçada na geração hidráulica, associado à crise
hídrica, ao crescimento da demanda e à preocupação ambiental, fomentaram-se os estudos para
encontrar mecanismos que minimizem os problemas que abrangem a geração elétrica. Entre as
formas de geração de energia, está a proveniente de movimento de massas de ar, denominada eólica.
Com o intuito de conhecer o potencial eólico sazonal do município de Porto Alegre, realizou-se um
comparativo dos dados de velocidade do vento para descobrir qual estação pode render melhor
aproveitamento, de acordo com a velocidade média do vento local. Para tal análise, foram obtidas
velocidades médias mensais de uma série histórica de 30 anos (jan/1990-dez/2019) do município
de Porto Alegre, através do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), que é
gerenciado pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. Os dados foram apresentados em
planilha eletrônica e analisados no programa XLSTAT-Student 2020.1.3.65245, no qual realizaramse testes estatísticos como o teste em tabela de contingência (qui-quadrado) no intuito de avaliar a
dependência das categorias de direção dos ventos com a sazonalidade, e uma análise de variância
(Anova one-way) para avaliar a dependência da velocidade dos ventos com as estações do ano. Foram
utilizados modelos digitais de elevação (MDE) no software QGis 3.4 para a elaboração do mapa de
hipsometria, constatando-se uma variação de 1 a 285 metros de altitude, divididos em 8 classes no
município. A partir das análises realizadas, no que diz respeito a variação mensal, pôde-se identificar
a média superior para a primavera (2.344 m/s) e inferior para o outono (1.620 m/s), sem diferença
representativa entre verão e inverno. Portanto, a primavera possui diferença significativa de
velocidade média sazonal, e desta forma, pode proporcionar melhores condições de geração elétrica,
em comparação as outras estações, para o município de Porto Alegre.
Palavras-chave: Energia eólica; Estações; Sazonalidade.
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| INTRODUÇÃO |
A matriz elétrica brasileira é baseada principalmente na geração hidráulica, a qual de acordo
com o Balanço Energético Nacional – BEN de 2019 foi responsável por 66,6% de toda geração de
energia em 2018 (BRASIL, 2019). Esse fator pode ser um agravante diante da atual crise hídrica que
muitos estados vêm passando nos últimos anos. Almeida e Benassi (2015) alertam que a escassez
hídrica que regularmente atinge a região Nordeste do Brasil, passou a afetar também a região
Sudeste nos últimos anos (2014-2015), pois desde 2013 esta região tem os níveis dos seus
reservatórios reduzidos. Silva e Fish (2019) ainda trazem os cenários hidroclimáticos futuros (20112040) para a represa de Paraibuna, SP, os quais apontam um aumento de 123,14% da demanda por
água até 2040. As crises, os desastres hídricos e as obras de transposição já ocorridas refletem
diretamente o cenário da disponibilidade hídrica do Rio Grande do Sul, sendo necessário identificar
os fatores de impactos locais, bem como estabelecer nichos de inovação que diversificam as opções
de intervenção territorial, visando a otimização de recursos (BROSE, 2019).
O ar possui uma massa (1,2 kg / m 3 a 15 ° C e 1 bar), logo, o vento contém energia cinética, a
qual pode ser transformada em energia elétrica, calor ou trabalho mecânico por turbinas eólicas
(WIZELIUS, 2015). Estudos apontam eficiência da implementação de usinas de energia renovável,
uma vez que o fornecimento de energia é satisfatório, além de representarem formas menos
intensivas em emissão de CO2 para o suprimento de eletricidade (SOVACOOL, 2009).
Em 2019, segundo o relatório do Balanço Energético Nacional (BRASIL, 2019), a participação
de renováveis na Matriz Energética Brasileira manteve-se entre as mais elevadas do mundo com
42,9%, sendo a média Mundial de 13,7%. Já na participação de renováveis, especificamente na Matriz
Elétrica Brasileira, houve acréscimo de 2,8% com relação a 2017, devido ao crescimento da geração
eólica, solar fotovoltaica e biomassa, em contrapartida do decréscimo do gás natural, derivados do
petróleo e do carvão a vapor. O crescimento da geração eólica teve um aumento de 14,40%,
totalizando 48.475 GWh (BRASIL, 2019), com 637 empreendimentos em operação, sendo
responsável por 7,6% de toda a fonte geradora de energia da matriz elétrica brasileira, segundo o
Sistema de Informações de Geração da ANEEL (BRASIL, 2020). Porém, ainda é uma fonte pouco
explorada no Brasil. Em 2019, a capacidade instalada mundial de energia eólica onshore foi de
621GW, valor do qual a China contribuiu com 37%, seguida pelos EUA (17%), Alemanha (9%), Índia
(6%), Espanha (4%) e França (3%), enquanto o Brasil ficou em sétimo lugar (3%), à frente de países
como Reino Unido, Canadá e Itália (GWEC, 2019).
De acordo com Simas e Pacca (2013) o primeiro aerogerador foi instalado no Brasil em 1992
trazendo políticas de incentivo à amplificação dessa tecnologia, já que a energia eólica é considerada
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limpa e competitiva. Atualmente, é possível encontrar turbinas eólicas modernas espalhadas pelo
mundo, com uma capacidade nominal de energia superior a 7 MW por unidade, sendo suficiente para
abastecer mais de 10.000 residências no padrão brasileiro de consumo (KALDELLIS, 2011). Esses
equipamentos são pouco custosos devido ao excesso de oferta, e a variação cambial possibilitou a
importação de forma barata, tornando o mercado diversificado. Nestas condições, Cruz (2015) expõe
que a micro e a minigeração aplicada a fonte eólica representa uma possível solução para
complementar o fornecimento de energia elétrica, gerando a energia próxima ao local de consumo
através de fontes renováveis, dentre elas a utilização da força dos ventos. Essa alternativa pode ser
fundamental em momentos de escassez hídrica, principalmente em regiões de clima alternado, a qual
apresenta maior capacidade eólica em períodos de seca (CRUZ, 2015).
O uso de energia eólica no Brasil está em constante crescimento visto a dimensão territorial
do país, destacando-se a área costeira que possui forte interferência do vento, assim como locais com
maiores altitudes, características que favorecem a implementação de turbinas em muitas regiões
(GABRIEL FILHO, 2013). O mesmo autor ressalta que a falta de eletricidade nas áreas rurais pode ser
parcialmente resolvida pela instalação de pequenas turbinas eólicas. Na região sul do Brasil, os
lugares de topo apresentam velocidade anual dos ventos entre 5,5 a 6 m/s, os lugares onde a
rugosidade é baixa a velocidade anual é de 7 a 8m/s, e a região costeira possui velocidades superiores
a 7m/s devido a influência do relevo e das brisas marinhas (AMARANTE, 2001).
O estudo de Camargo, Santos e Silva (2019) aponta que os principais produtores de energia
eólica no sul do Brasil em fevereiro de 2018 foram: Rio Grande do Sul, com 1.831 MW e 80 parques
eólicos e Santa Catarina, com 238 MW e 14 parques eólicos. De acordo com o Atlas eólico do Rio
Grande do Sul, a região da Costa ao longo da Lagoa dos Patos possui “área bastante plana, com
vegetação predominante de restinga baixa e atividades agrícolas, possui uma extensa região de areia
e dunas ao longo da costa, com ventos médios anuais de 7.0 a 8.0m/s. Região promissora para
implantação de usinas eólicas de grande porte” (AMARANTE, 2002).
Considerando o quadro de crise hídrica cada vez mais avançada no Brasil, os aerogeradores
trazem uma satisfatória produção energética sem utilização de combustíveis fósseis, além de ocupar
pouco espaço e permitir outras atividades como a agricultura e pecuária. Nesse contexto, faz-se
necessário estudos que avaliem aproveitamento eólico dos municípios, uma vez que os mesmos
podem ser base para estudos de implantação de usinas energéticas, e assim, este trabalho objetiva
avaliar o aproveitamento eólico sazonal de micro e minigeração no município de Porto Alegre – RS.
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| MÉTODOS DE PESQUISA |
O estudo foi realizado com dados do município de Porto Alegre (Figura 1). Segundo Alvares et
al. (2013) o município apresenta classificação climática Cfa, apresentando precipitação mensal bem
distribuída, entre 100 e 170 mm. De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020)
encontra-se entre as coordenadas 30º 01’ 58” de Latitude Sul e 51º 13' 48” de Longitude Oeste, a
uma altitude média de 46 metros sobre o nível do mar, com extensão de 497 Km². A Estação
meteorológica da qual se coletou os dados, Nacional de Meteorologia – INMET. 83967 se localiza na
área urbana do município (30° 3’13” S; 51°13’18” W, Altitude: 46 m) nos limites do jardim botânico
de Porto Alegre (Figura 1).

Figura 3: Mapa de localização da estação meteorológica com imagem do satélite Sentinel 2A do município de
Porto Alegre – Rio Grande do Sul

Para a estruturação do perfil histórico médio dos ventos, realizou-se a coleta dos dados da série
histórica de 30 anos (1990-2019), após um cadastro no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino
e Pesquisa (BDMEP), que é gerenciado pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. É
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importante destacar que os dados de vento disponibilizados são normalmente coletados em estações
meteorológicas que medem a velocidade do vento numa altura de 10 metros do solo, seguindo
recomendações da Nota Técnica nº 001/2011/Seger/Laime/Csc/Inmet do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual rege sobre a Rede de Estações Meteorológicas
Automáticas do INMET.
Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas relacionando a estação do ano de cada
mês com a média mensal de velocidade dos ventos registradas, bem como a direção do vento. Foram
realizadas estatísticas descritivas para as variáveis em função das estações do ano. Além disso, teste
em tabela de contingência (qui-quadrado) foi utilizado para avaliar a dependência das categorias de
direção dos ventos com a sazonalidade, e uma análise de variância (Anova one-way) foi utilizada para
avaliar a dependência da velocidade dos ventos com as estações do ano. Todas as análises foram
realizadas com o software XLSTAT-Student 2020.1.3.65245.
Cabe ressaltar que para fins de agrupamento das médias mensais em categorias sazonais
considerou-se a seguinte separação: Verão: Janeiro, Fevereiro e Março; Outono: Abril, Maio e Junho;
Inverno: Julho, Agosto e Setembro; Primavera: Outubro, Novembro e Dezembro.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Velocidade
Os dados coletados de médias mensais de velocidade do vento para os últimos 30 anos de Porto
Alegre apresentaram média de 1,988 m/s com mínima de 0,673 m/s e máxima de 4,285 m/s (Figura
2).
De acordo com a normal climatológica do INMET a velocidade média anual do município de
Porto Alegre, para os anos de 1961-1990 foi de 2,19 m/s, e de 2,3 m/s para a série histórica de 19812010. Esses valores podem ser relacionados com os encontrados nos anos de 1990-2019 de 1,988
m/s. Já para Sartori (2002), em um estudo da dinâmica do clima do Rio Grande do Sul, apontou que
os ventos predominantes na maior parte do estado possuíam velocidades de 1,5 a 2 m/s nas áreas
de depressão.
Contrariando as expectativas dos estudos da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, os
mapas gerados sinalizaram que as áreas mais propícias não eram as regiões litorâneas, assim como
Porto Alegre, e sim aquelas com maior altitude (Camargo, 2005). Assim como a aplicação para o
município de Palmas, resultando na primeira usina eólica do sul do país, que possui uma média de
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1.330 m de altitude, Porto Alegre tem uma variação de 1 a 280 m, ou seja, é uma região que pode ter
potencial eólico satisfatório em estações de maiores velocidades dos ventos (Amarantes, 2002;
Gnoatto, 2017).

Box plots
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Figura 4: Variação da velocidade do vento para os últimos 30 anos em função das estações do ano em Porto
Alegre – RS, Brasil.

É importante levar em consideração a rugosidade da área, pois é um fator que interfere
diretamente no comportamento dos ventos, principalmente dos ventos a baixa altitude, já que são
influenciados pela topografia e pelo atrito superficial (Whiteman, 2000; Jonhasson e Chen, 2003).
Considerando ainda que este estudo trabalha com dados coletados a 10 metros de altura, fez-se
necessário o conhecimento da orografia do município, gerando um mapa hipsométrico utilizando-se
um modelo de elevação (MDE) para confecção de carta (Figura 3).
De acordo com o mapa hipsométrico, pode-se observar 8 classes de altitude no município de
Porto Alegre, de 1 a 285 m, com intervalos de 35 m cada classe. Observa-se ainda que a maior
extensão da área estudada está classificada como baixas altitudes, primeira classe (até 35 m), com
exceção de algumas áreas localizadas na região central e sudeste do município. Além disso, nesse
mapa a estação meteorológica de onde foram obtidos os dados está parcialmente resguardada pela
orografia que obstrui ou ao menos canaliza o vento.
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Figura 5: Mapa hipsométrico do município de Porto Alegre – RS, Brasil

Quanto a variação mensal pode-se constatar, com base na análise de variância uni fatorial, a
média superior para a primavera (2.344 m/s) e inferior para o outono (1.620 m/s), sem diferença
representativa entre verão e inverno (ver mais em Tabela 1). Essa resposta condiz com o tipo de
clima característico do município. Alvares et al. (2013) classifica Porto alegre como típico com clima
Cfa, apresentando chuvas mensais bem distribuídas, entre 100 e 170 mm, temperaturas médias
mensais na faixa de 10 °C, sendo os meses de novembro a fevereiro (predominantemente verão)
chuvosos e os outros meses tendendo a baixa pluviosidade, considerando período de seca em média
40 mm (predominantemente inverno).
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Tabela 1: Análise de variância (Anova one-way) e pós-teste de comparação de médias
Tukey, para médias mensais de velocidade do vento (m/s) em função do período sazonal,
para os dados dos últimos 30 anos de Porto Alegre – RS, Brasil.
Período sazonal

Média da
Velocidade do
vento (m/s)

Erro
padrã
o

Limite
inferior
(95%)

Limite
superior
(95%)

Agrupamento de
Tukey

Outono
Inverno
Verão
Primavera

1,620
1,941
2,034
2,344

0,055
0,055
0,055
0,054

1,512
1,832
1,926
2,238

1,728
2,049
2,143
2,451

A
B
B
C

Brackmann (2009) apresenta em seu trabalho resultados mensurados a 10 metros de altura,
onde as maiores velocidades foram identificadas no inverno seguido da primavera com 3,9 e 3,87
m/s, respectivamente. Sua análise apresenta ainda ausência de características de tendência sazonal
para a região central do RS. Já em Porto Alegre obteve-se o maior valor na primavera e não do
inverno, porém a menor média identificada foi também a de outono. Salienta-se que nos
agrupamentos de Tukey, a comparação entre pares apresentou diferença significativa entre a estação
representante do maior e menor valor médio, primavera e outono respectivamente, das demais
sazonalidades e entre elas.
Na Tabela 2 pode-se observar o comportamento do modelo, o qual aponta maior dependência
da variação da velocidade em função dos períodos. O modelo linear (GL: 3; R² 0,205; F: 29.829; pvalor < 0,0001) ainda indica maior correlação positiva com a variação da velocidade para o período
da primavera (coeficiente de correlação 0,310). Em contrapartida, o modelo aponta maior correlação
negativa para o período sazonal relacionado ao outono (-0,414). O pico de produção pode ser
relacionado com a primavera, cujas temperaturas médias de transição estão começando a se elevar,
porém, com média mensal inferior a 10 °C e pluviosidade média começando a elevar a uma média de
200 a 300 mm (Alvares et al., 2013), gerando também maiores médias de velocidade dos ventos
(Tabela 1).

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5

549

Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

Tabela 2: Parâmetros do modelo linear gerado pela análise de variância (Anova one-way)
para médias mensais de velocidade do vento (m/s) em função do período sazonal, para os
dados dos últimos 30 anos de em Porto Alegre RS, Brasil.

Intercepto
Inverno
Outono
Primavera
Verão

Coeficiente de
correlação

Erro
padrão

2.034
-0.094
-0.414
0.310
0.000

0.055
0.078
0.078
0.077
0.000

t

P-valor

36.963
-1.204
-5.322
4.016

<0,0001
0.229
<0,0001
<0,0001

Limite
inferior
(95%)
1.926
-0.247
-0.567
0.158

Limite
superior
(95%)
2.143
0.059
-0.261
0.462

Cabe ressaltar que apesar de o período da primavera ter apresentado condição favorável ao
máximo potencial para o município, a variação de velocidade dos meses de verão e inverno ainda são
relativamente próximas a média anual (ver detalhes em Figura 2 e Tabela 2). Sendo assim, pode-se
considerar um provável potencial eólico relativamente padronizado, em função da velocidade do
vento, disponível na maior parte do ano, desconsiderando anos atípicos, e possivelmente uma
substituição como principal fonte geradora nos meses de seca, a fim de evitar crises energéticas na
região.
Direção
Dentre as classes de direção dos ventos pode-se observar com base na tabela de frequência
relativa observada (Tabela 3) uma predominância do direcionamento a 140° Sudeste (SE) para o
município de Porto Alegre, sendo apenas o período de outono predominantemente 0° Norte (N). O
teste para tabela de contingência ainda confirma uma diferença representativa entre a frequência de
direção do vento em função dos períodos sazonais (GL: 24; qui-quadrado 102,270; p-valor < 0,0001).
Em um estudo para entender a dinâmica do clima do Rio Grande do Sul, Sartori (2002) concluiu
que os ventos predominantes na maior parte do Estado são de Leste e de Sudeste na depressão, e de
Sudeste no Planalto Meridional. Explica ainda que este fato reflete a posição e permanência dos
Anticiclones Polares sobre as latitudes da Região Sul e Sudeste do Brasil, centrados, na maior parte
do ano, sobre o Oceano Atlântico, cuja circulação anti-horária impõe fluxos predominantemente do
quadrante Leste a todo o Estado. Entretanto, pode-se dizer que, na Depressão Central, o vento Leste
predomina no inverno e na primavera, enquanto no outono e no verão é o vento Sudeste que tem
maior frequência. Já para Porto Alegre, localizado na região Leste do estado, foi identificado e
comparado com o livro de normais climatológicas do INMET que a predominância dos ventos é
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provinda do Sudeste. O conhecimento da direção predominante permite avaliar com maior eficiência
o potencial eólico da região, seja em virtude das variações associadas à frequência do vento, seja face
às variações de direção (Silva et al., 2002).
Tabela 3: frequência relativa (%) da direção dos ventos por período sazonal dos últimos 30
anos de Porto Alegre – RS, Brasil.
Direção dos ventos (em graus)
0
50
90
140
180
230
270
320
360

Inverno
24.14
0.00
11.49
54.02
6.90
0.00
1.15
2.30
0.00

Outono
44.83
0.00
4.60
36.78
3.45
1.15
4.60
4.60
0.00

Primavera
2.22
1.11
17.78
71.11
4.44
0.00
0.00
0.00
3.33

Verão
6.90
0.00
20.69
68.97
2.30
0.00
0.00
0.00
1.15

| COMENTÁRIOS FINAIS |
Este estudo traz uma caracterização do município de Porto Alegre em função das variáveis que
podem influenciar no potencial eólico, sugerindo futuros estudos de estimativa para implantação.
Apesar da comparação de velocidades médias mensais apontarem o período sazonal da primavera
com a maior média mensal, e a menor média encontrada referente a estação do outono, os dados de
velocidade de direção dos ventos de 30 anos apontam características do vento relativamente
padronizado ao longo do ano, desconsiderando anos atípicos, sendo meses característicos de seca
sugestivamente favoráveis para auxilio em períodos de crise energética.
Porém, é importante ressaltar que mesmo para pequenos aerogeradores existe uma
velocidade mínima para iniciar a geração de energia, sendo, normalmente para micro e minigeração,
a velocidade mínima é de 3 m/s, tornando então inviável a aplicação de aerogeradores no município
de Porto Alegre em função das médias mensais. Ainda conclui-se que, analisando os dados de
velocidade e direção do vento aliado às informações de hipsometria, a orografia entre a estação
meteorológica e o vento, que provém do Sudeste, é um dos possíveis obstáculos responsáveis por
interferir nas baixas velocidades do vento.
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| RESUMO |
Devido ao desafio global de combate à emissão de gases poluentes para a atmosfera está ocorrendo
uma adoção crescente de fontes de energia renováveis, acarretando em um menor potencial poluidor
quando comparado às fontes não renováveis. Além dos problemas ambientais, o predomínio dos
combustíveis fósseis enfrenta obstáculos como a grande oscilação de preços e a previsão de
diminuição da oferta no longo prazo. No Brasil, a maior parte da energia elétrica provém de fontes
renováveis, com as hidrelétricas sendo a sua principal fonte, a qual é responsável por,
aproximadamente, 66,6% da energia consumida no país. As hidrelétricas, no entanto, mantêm o país
dependente do regime de chuvas, que estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas. Necessita-se,
portanto, uma maior diversificação na matriz energética brasileira, sendo a biomassa uma opção
viável e sustentável, podendo ser convertida em eletricidade, biocombustível, carvão vegetal e
produtos químicos. Nesse contexto, o biogás surge como uma das alternativas mais sustentáveis,
apresentando tecnologia em estágio avançado. No entanto, ele ainda se encontra nas fases iniciais de
um real crescimento que pode vir a ser exponencial. A produção de biogás é importante tanto para
aproveitamento de resíduos agroindustriais quanto para a substituição dos combustíveis fósseis. No
Brasil, a biomassa é responsável por 8,5% do suprimento de energia elétrica do país, ou seja, a
segunda maior fonte de energia. Neste sentido, o uso da biomassa de cana-de-açúcar na matriz
energética nacional pode permitir a geração de eletricidade e a produção de biocombustíveis onde a
construção de hidrelétricas não são possíveis. A cana-de-açúcar, os resíduos gerados em seu
processo de produção, bem como seus produtos derivados, caracterizam-se como fontes renováveis
de energia com grande disponibilidade no Brasil. A digestão anaeróbia, realizada na ausência de
oxigênio, pode ser considerada como um dos métodos para estabilizar os componentes
biodegradáveis dos resíduos sólidos e para produzir energia renovável na forma de biogás, onde no
decorrer do processo, os componentes orgânicos são degradados e metabolizados principalmente
em metano, o restante constitui-se numa composição de gases contendo em maior parte dióxido de
carbono. Dentre os fatores que interferem no processo de digestão anaeróbia, encontram-se a
temperatura e o tamanho das partículas do substrato. A temperatura constitui-se como fator
importante na digestão anaeróbia, sendo assim, mudanças drásticas neste parâmetro podem afetar
processos biológicos fundamentais, como a degradação do substrato e a metanogênese, útima fase
do processo e responsável pela formação do metano. Para a operação do processo, as temperaturas
aplicadas na maioria dos casos ficam entre 30 e 40°C, sendo que esta faixa é onde a produção de
biogás ocorre de maneira eficiente e demanda menor gasto energético para manter a quantidade de
calor no digestor. A fase de hidrólise, primeira da digestão anaeróbia, é responsável pela conversão
de materiais particulados em materiais dissolvidos mais simples pela ação de exoenzimas excretadas
pelas bactérias fermentativas hidrolíticas. Visto que menores partículas auxiliam em uma maior
eficiência da biodigestão anaeróbia, pesquisas têm sido realizadas visando a obtenção de um melhor
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aproveitamento energético a partir da cana-de-açúcar. Uma possível alternativa para a otimização
do aproveitamento energético da cana constitui-se na geração de biogás através do processo de
biodigestão anaeróbia com pré-tratamento da biomassa. Este processo de geração de biogás pode
ser realizado em complementação ao processo de cogeração já praticado nas indústrias
sucroalcooleiras. Visando um melhor aproveitamento energético da cana-de-açúcar, o presente
estudo busca estimar o potencial de geração de biogás proveniente da cana-de-açúcar. Para a
realização do experimento foram utilizados biodigestores produzidos com frascos de polipropileno
contendo um volume total de 1,2 dm³. O sistema de medição baseou-se no princípio do deslocamento
de líquidos entre dois frascos comunicantes, os quais foram conectados aos biodigestores. Como
principais resultados, notou-se que as produções medidas dos pontos 1, 2 e 3 alcançaram valores
entre 1,2 e 1,8 dm3 de biogás. Considerando-se, porém, a média da triplicata acrescida do volume do
headspace, pôde-se totalizar 1,748 dm3 em um período de 168h, resultando em uma produção média
de 0,01 dm3 de biogás por hora.
Palavras-chave: Biocombustível; Bioenergia; Biodigestão anaeróbia.

| INTRODUÇÃO |
O Brasil constitui-se como maior produtor mundial de cana-de-açúcar (SOUZA et al., 2019).
Além de matéria-prima para a produção de açúcar e álcool, os subprodutos e resíduos da cana são
utilizados para cogeração de energia elétrica, fabricação de ração animal, fertilizante para as
lavouras, entre outros (EMBRAPA, 2009).
Grande parte das usinas sucroalcooleiras brasileiras têm utilizado o bagaço da cana como fonte
de energia elétrica a partir da cogeração, para consumo próprio e, eventualmente, para venda do
excedente produzido (PAOLIELLO, 2006).
A venda do excesso produzido, porém, torna-se difícil devido aos elevados custos associados à
sua própria comercialização (SOUZA e AZEVEDO, 2006).
Segundo Silva et al. (2007), o bagaço de cana-de-açúcar constitui-se como o resíduo
agroindustrial obtido em maior quantidade no Brasil, com estimativas de até 280 kg/tonelada de
cana-de-açúcar moída. O fato de apresentar uma composição química essencialmente orgânica
caracteriza o bagaço como potencial fonte de geração de energia renovável (SILVA et al., 2007).
Segundo Ribeiro et al. (1999), a parte dura do colmo (nós e casca) equivale a 25% do peso da
cana. Consequentemente, a comercialização do caldo de cana gera como resíduo, além do bagaço, a
casca que é retirada para obter-se um caldo de maior qualidade.
De acordo com Carvalho e Kist (2018), projeções feitas para o setor da cana-de-açúcar
mostram evolução tanto da matéria-prima quanto dos seus principais produtos derivados: açúcar e
etanol. A demanda doméstica e mundial continuará a apresentar crescimento, na avaliação de órgãos
locais e internacionais, e deverá estimular a produção no Brasil, líder no setor de açúcar e segundo
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no biocombustível, atrás apenas dos Estados Unidos da América (CARVALHO e KIST, 2018). A
produção brasileira de cana-de-açúcar deverá crescer na ordem de 2,3% ao ano, em média, na
próxima década, de acordo com as projeções do agronegócio 2027/28 (CARVALHO e KIST, 2018).
De acordo com Carvalho e Kist (2018), a total utilização da biomassa produzida nos canaviais
na safra de 2017/18 aumentaria a oferta de bioeletricidade para 144,7 TWh (Terawatt-hora) em
2017, onde o uso da palha geraria 78,2 Twh, do bagaço 46,0 Twh e do biogás da vinhaça 20,5 TWh.
A exportação, no entanto, foi de 21,4 TWh, o que representou somente 15% do potencial estimado
para a safra 2017/18 (CARVALHO e KIST, 2018).
Embora o setor sucroenergético brasileiro tenha mostrado grandes ganhos de produtividade,
ainda oferece promissoras oportunidades de inovação. Algumas dessas oportunidades incluem o
etanol de segunda geração (2G), biogás e bioquímicos (SILVA, 2019).
No final da safra 2017/18, com o açúcar recuando os preços e o etanol (hidratado)
apresentando maior demanda e retorno, as usinas de cana-de-açúcar utilizaram mais matéria-prima
para produzir o biocombustível, sendo que direcionamento se intensificou no começo da nova safra,
a partir de abril de 2018, tanto que nos primeiros três meses as unidades de produção no Centro-Sul,
região que lidera no setor, mostravam crescimento de 76% no uso da cana para fabricar o hidratado,
em relação ao mesmo período anterior, enquanto a quantia ofertada de anidro (adicionado à
gasolina) era semelhante à do ano anterior (CARVALHO e KIST, 2018).
Segundo Carvalho e Kist (2018), no contexto do abastecimento energético global deve-se
considerar o crescente valor que assume a geração de energia a partir do bagaço e de outros resíduos
da lavoura da cana-de-açúcar. De maneira crescente nos últimos anos, o setor tem produzido cada
vez mais energia, entregue à rede de abastecimento nacional, além de suprir suas demandas internas,
tornando-se autossuficiente energeticamente, com geração de excedente (CARVALHO e KIST, 2018).
A produção de bioeletricidade com a biomassa de cana-de-açúcar para o Sistema Interligado
Nacional (SIN) atingiu 21.444 GWh (Gigawatt-hora) em 2017, com alta de 1% em relação ao ano
anterior. Esse resultado representou 84% do total de 25.482 GWh de energia elétrica gerada para a
rede pelos diversos tipos de biomassa (CARVALHO e KIST, 2018).
Neste sentido, pesquisas têm sido realizadas visando a obtenção de um melhor
aproveitamento energético a partir da cana-de-açúcar. Uma possível alternativa para a otimização
do aproveitamento energético da cana constitui-se na geração de biogás através do processo de
biodigestão anaeróbia. Este processo de geração de biogás pode ser realizado em complementação
ao processo de cogeração já praticado.
O biogás é obtido através da digestão anaeróbia (realizada na ausência de oxigênio), a qual
pode ser considerada como um dos métodos para estabilizar os componentes biodegradáveis dos

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

resíduos sólidos ou líquidos e para produzir energia renovável, onde no decorrer do processo, os
componentes orgânicos são degradados e metabolizados, principalmente, em metano (48-65%) e o
restante constitui-se numa composição de gases contendo em maior parte dióxido de carbono (3641%) (DUNG et al. 2014; GAUR e SUTHAR, 2017; REFAI et al., 2014; THI et al., 2015).
Para a operação do processo, as temperaturas aplicadas, na maioria dos casos, ficam entre 30
e 40°C (CARNEIRO, 2009). Kim et al. (2002) afirmam que esta faixa, entre 30 e 40°C, é onde a
produção de biogás ocorre de maneira eficiente e demanda menor gasto energético para manter a
quantidade de calor no digestor. Além disto, os autores afirmam que por ser a gama da digestão
mesófila, existe maior facilidade para manter o sistema estável quanto ao metabolismo dos
microrganismos.
Dentre as fases da biodigestão anaeróbia, a fase de hidrólise é responsável pela conversão de
materiais particulados em materiais dissolvidos mais simples pela ação de exoenzimas excretadas
pelas bactérias fermentativas hidrolíticas (FARIA, 2012).
Viriato et al. (2015) estudaram a influência da granulometria e da concentração de sólidos
totais na codigestão anaeróbia de resíduos orgânicos e constataram que a taxa de produção de biogás
é inversamente proporcional à granulometria.
Visando um melhor aproveitamento energético da cana-de-açúcar, o presente estudo busca
estimar o potencial de geração de biogás proveniente da cana-de-açúcar utilizando biodigestores
anaeróbios operados em batelada simples.

| MATERIAL E MÉTODOS |
Os biodigestores utilizados no presente estudo foram confeccionados no Laboratório de
Engenharia Ambiental e Energia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), onde a pesquisa foi
desenvolvida. Foram utilizados frascos de polipropileno com um volume total de 1,2 dm³, a fim de
operarem com eficiência e baixo custo. Visando a comunicação de cada biodigestor com seu
respectivo medidor, foi necessária a instalação de conexões entre os recipientes realizando-se a
inserção de um tubo flexível de silicone com 4 mm de diâmetro, no centro da tampa do biodigestor.
O tubo instalado foi vedado com silicone acético incolor, inibindo futuras perdas de biogás para a
atmosfera.
A elaboração do sistema de medição foi realizada a partir do princípio do deslocamento de
líquidos entre dois frascos comunicantes (graduado e reservatório) conectados ao biodigestor, onde
o frasco graduado é conectado à parte superior do reator através de tubo flexível e recebeu

556

557

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

graduação de volume em mililitros, para quantificação do biogás gerado (Figura 1). O reservatório
faz-se necessário para o armazenamento do líquido que será deslocado através do medidor pelo
biogás gerado, o qual possui uma abertura com saída para a atmosfera.
Visto que o volume de líquido deslocado corresponde ao volume de gás gerado no biodigestor,
os recipientes foram preenchidos com uma pipeta volumétrica de 5 em 5 mL, assim foi possível
graduar o medidor a cada 5 mL. Inseriu-se um divisor de ar modular valve terminal na entrada de
cada medidor, o qual garante a saída do gás para atmosfera quando aberto, possibilitando o retorno
do líquido à sua marca inicial. Logo, ao fim de cada medição, o sistema pode liberar para atmosfera o
biogás já quantificado, zerando-se o medidor. Os medidores, ademais, receberam uma fina camada
de óleo de soja (10 mL) acima do nível de água contida no medidor graduado, para evitar a dissolução
do dióxido de carbono (CO2) contido no biogás.

Figura 1: Biodigestor conectado ao medidor de biogás
Onde: 1 é o biodigestor; 2 o frasco graduado e 3 o reservatório

O experimento foi realizado em triplicata e cada biodigestor foi nomeado com a letra P seguida
dos números 1, 2 e 3. Todos continham cana-de-açúcar triturada, a fim de diminuir o tamanho da
partícula para auxiliar no processo de biodigestão.
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A operação dos biodigestores foi realizada em batelada simples, recebendo alimentação
somente no início de seu ciclo. Para cada 1 g de biomassa foi adicionado 1 mL de água destilada,
estabelecendo uma relação 1:1 em todos os biodigestores. Manteve-se, ao longo do experimento,
uma temperatura de 35°C, com o auxílio de um banho de aquecimento com termostato Fisatom
(modelo 572). Devido à evaporação da água no decorrer do experimento, ao longo dos dias foi
necessário o reabastecimento do banho de aquecimento a fim de manter o nível adequado de água.
As medições foram realizadas diariamente de 12 em 12 horas por um período de 168 horas,
zerando-se o medidor a cada intervalo. Ao término do experimento adicionou-se ao volume obtido
através da escala do medidor, o volume de 0,24 dm³ referente ao headspace, local reservado para a
formação das bolhas de biogás, totalizando 20% do volume total do biodigestor. Os biodigestores
operaram, portanto, com um volume útil de 0,96 dm³.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
A disponibilidade de uma grande quantidade de bagaço de cana (cana sem o caldo), um resíduo
difícil de ser armazenado, favoreceu a autossuficiência energética do setor sucroalcooleiro, bem
como trouxe a oportunidade de comercializar a eletricidade excedente para a rede (SOUZA et al.,
2018).
A maior parte do bagaço é gerada no Brasil durante o período de baixa precipitação e baixa
geração hidrelétrica, no qual esta complementaridade pode ser usada para equilibrar as oscilações
do abastecimento de energia do país, 64% do qual é produzido por energia hidrelétrica (MME, 2016).
Segundo Nyko et al. (2010) estima-se que 75% do bagaço e 70% da palha produzido pela
indústria brasileira de cana-de-açúcar em um ano pode gerar 30.000MW, o que é mais que o dobro
do valor anual da produção de energia da hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior potência
hidrelétrica no mundo.
Segundo Silva (2019), apesar das condições que favorecem o uso do bagaço e da palha da cana
para cogeração, nem todas as usinas fazem uso dessa potencial fonte de receita. Isto deve-se aos
custos associados, como a modernização das instalações, investimento em sistema de ligação à rede,
bem como a competição em leilões de energia com usinas eólicas. Outro aspecto importante a
destacar é a possível concorrência para o bagaço produzir etanol de segunda geração (SILVA, 2019).
Torna-se essencial a busca por novas metodologias viáveis economicamente para o
aproveitamento energético da cana e dos resíduos gerados em seu processo de produção, bem como
na produção de seus derivados.
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Segundo Gunnerson & Stuckey (1986), as bactérias metanogênicas são mais sensíveis às
mudanças de temperatura do que outros organismos presentes nos biodigestores, onde pequenas
variações de temperatura como 2° C podem ter efeitos adversos na digestão mesofílica. Notou-se,
porém, que entre as medições de temperatura realizadas ao longo do estudo não ocorreram
oscilações acima de 0,5° C. Não foi possível, porém, determinar a estabilidade do processo em relação
à frequência das oscilações, já que o controle de temperatura foi realizado em intervalos de doze
horas.
Pode-se observar, na Tabela 1, os volumes produzidos de biogás de cada ponto da triplicata,
bem como a média da mesma.
Tabela 1: Volumes de biogás auferidos nos medidores.
Tempo (h)

P1

P2

P3

Média

0
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
Soma

0
0,020
0,010
0,020
0,015
0,010
0,240
0,230
0,135
0,230
0,225
0,095
0,225
0,035
0,030
1,520

0
0,020
0,010
0,020
0,010
0,010
0,340
0,375
0,225
0,355
0,240
0,060
0,075
0,030
0,025
1,795

0
0,025
0,015
0,035
0,030
0,015
0,190
0,185
0,170
0,175
0,190
0,055
0,080
0,025
0,020
1,210

0
0,022
0,012
0,025
0,018
0,012
0,257
0,263
0,177
0,253
0,218
0,070
0,127
0,030
0,025
1,508

Ao observar, na Tabela 1, as produções medidas, nota-se que os biodigestores obtiveram
produções entre 1,2 e 1,8 dm3 de biogás. O ponto 3 apresentou o menor volume de biogás produzido,
totalizando 1,2 dm³, superado pelos pontos 2 e 3, que produziram, respectivamente, 1,795 e 1,520
dm³.
Considerando a soma de cada ponto da triplicata, calculou-se o desvio padrão, obtendo-se
como resultado o valor de 0,239.
Para a sequência do estudo, considerou-se a média dos valores constatados na triplicata
resultando, assim, em um único biodigestor.
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Conforme observa-se na Figura 2, houve primeiramente uma baixa produção de biogás, o que
pode ser explicado pelo período de adaptação dos microrganismos no meio e, posteriormente,
ocorreu um crescimento na produção de biogás ao longo do processo de biodigestão.

1,6

Produção de biogás (dm3)

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Tempo (h)

Figura 2: Produção acumulada de biogás

Conforme observa-se na Figura 3, após o término do experimento adicionou-se um volume de
0,24 dm3 ao biodigestor, resultando no volume total de biogás produzido. O volume adicionado
equivale ao que anteriormente havia sido reservado para funcionar como headspace.

560

Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

2,000
1,800
Produção de biogás (dm3)

561

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5

1,748

1,600
1,400
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
P

Figura 3: Produção total de biogás

Ao analisar a produção de biogás, nota-se que se alcançou um total de 1,748 dm3 em um
período de 168h, resultando em 0,01 dm3 por hora.
Verifica-se, portanto, a viabilidade do processo de biodigestão anaeróbia oriundo de cana-deaçúcar. Todavia, pesquisas devem ser realizadas a fim de otimizar tal processo e alcançar um melhor
aproveitamento energético.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
A venda de bioeletricidade além de gerar lucro, traz consigo fatores ambientais benéficos,
devido ao fato de que a matéria-prima utilizada se caracteriza como fonte renovável de energia.
Devido ao constante aumento da demanda de energia no Brasil e a irregularidade do atual
abastecimento por sistemas hidrelétricos, incentivos devem ser realizados em busca de inovação e
otimização de processos relacionados à bioeletricidade.
Em função das crescentes preocupações ambientais para acelerar as substituições de fontes
fósseis na produção de energia, o biogás tem sido alvo de diversos estudos no Brasil e no mundo.
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Os sistemas estudados obtiveram produções satisfatórias de biogás. Evidenciou-se o grande
potencial energético desta matéria-prima que, atualmente, tem o mercado voltado principalmente
para a produção de etanol e açúcar.
O potencial do biogás não se limita à geração de eletricidade renovável. Com o
desenvolvimento tecnológico de tratores e caminhões movidos a gás, abre-se uma grande
oportunidade para substituição gradativa do diesel nas operações agropecuárias, contribuindo para
a redução das emissões de CO2.
Para que esse potencial seja plenamente aproveitado, porém, são necessários melhores
investimentos em pesquisa que visem o desenvolvimento e a adoção da tecnologias de produção do
biogás.
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| ABSTRACT |
Membrane separation technology, especially ultrafiltration (UF), has been increasingly applied in
drinking water treatment plants (LIU et al., 2018). Human population growth and a quick
development on a global scale pushes towards an increasing water consumption (CHEW; AROUA;
HUSSAIN, 2018), which induced some countries to adopt large-scale UF systems for water treatment
to increase drinking water production and partially fulfills their demands for potable water (CHEW;
AROUA; HUSSAIN, 2018; LIU et al., 2018). Besides the increasing population and development of
urban centers, which requires greater water production, governments have to face decreasingly
water resources quality, what makes water scarcity even closer in the coming decades (DISTEFANO;
KELLY, 2017). Most of the Metropolitan Regions of the country has experienced water scarcity
problems. In these regions, the available water resources are not sufficient for addressing the public
consumption. In the São Paulo Metropolitan Regions as well as in the Federal District of Brasilia, the
water supply companies decided to use membrane technology to increase drinking water production
(SABESP, 2015; CAESB 2019). UF technology has a low cost and a high energy efficiency when
compared with conventional water treatment techniques (AL AANI; WRIGHT; HILAL, 2018), in
addition, being eco-friendly because it require less chemicals use and generates with no sludge
production (MIERZWA et al., 2008). This separation process can be effective to remove colloids and
high molecular weight contaminants, such as natural organic matter, from water (CHEW et al., 2016),
so it may be an alternative to be adopted to face these public water supply problems. Drinking water
must be monitored for safety of consumers and the reduction of microbial contaminants is an
important public health difficult situation to deal with, due to their resistance to some treatments
and disinfection processes (HADI et al., 2019). UF membranes can also physically remove
microorganisms without any kind of chemical substances (DHARUPANEEDI et al., 2019). Thus, this
technology can be used to provide safer drinking water, regardless the feed characteristics of the
system supply. One of the challenges for using membrane technology in the country is associated
with membrane production. Among the various polymers used in membrane fabrication for water
treatment, polyethersulfone (PES) has been considered one of the most promising (LIU et al., 2018),
a thermoplastic with high-performance, excellent mechanical properties and good thermal stability,
which can be applied over a broad range of pH values and temperatures (TSEHAYE; VELIZAROV;
VAN DER BRUGGEN, 2018). One of the most used technique to produce UF membranes is the phase
inversion, that can be induced by immersion precipitation in flat sheet membrane fabrication (AL
AANI; WRIGHT; HILAL, 2018), or a solution spinning, as dry-jet wet spinning, in hollow fiber
configuraton (AHMAD; OTITOJU; OOI, 2019). This paper presents the results obtained in a research
focusing on the development fo ultrafiltration hollow fiber membranes. Preliminary results from
morphological analyses showed a very dense external skin and a double layer finger like pore
structure and an irregular lumen. The mechanical resistance demonstrated a maximum tensile stress
about 14 MPa, a deformation about 51% and a Young’s modulus of 290 MPa. With the pure water
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permeability test hollow fiber membranes obtained about 94 l m-² h-1 bar-1. Rejection tests
demonstrated a molecular weight cutoff about 258 kDa. These results can guarantee that hollow
fiber membranes produced are classified as ultrafiltration membranes and apparently it can be
satisfactory in drinking water treatment plant application, however, to assert this is necessary do
more verifications in bench scale and pilot scale to assure.
Keywords: Ultrafiltration; Hollow fiber; Membranes.

| INTRODUCTION |
Membrane separation processes are very well-known and those which use hydraulic pressure
as driving force are the most utilized, that is microfiltration (MF), ultrafiltration (UF), nanofiltration
(NF) and reverse osmosis (OR) (MIERZWA et al., 2008). Water treatment plants for drinking water
has been increasingly applied the UF membrane technology (CHEW et al., 2015; LIU et al., 2018;
RODRIGUES; MIERZWA; VECITIS, 2019), what occurs because water scarcity will increase over the
incoming decades due to human activity, urban increase and climate change, that promotes impacts
to the water quality and can bring security water problems, which are related to food supply,
environmental sustainability and economic development (DISTEFANO; KELLY, 2017; MIERZWA et
al., 2008), therefore UF is presented as a very feasible solution to face off those issues, used in many
Asian developed countries, such as Singapore, Japan, South Korea and even in developing countries,
such as China, to increase its drinking water production to attend its increasing consumption and
higher water quality needs, mainly in urban cities (CHEW; AROUA; HUSSAIN, 2018; LIU et al., 2018),
and the tendency is to increase the application of this technology, due to the descending cost of
membranes and high purity drinking water production (CHEW et al., 2015).
The typical setup in a drinking water treatment plant is a sequence of stages, starting with an
initial screening, coagulation, flocculation, sedimentation, filtration and disinfection (GITIS;
HANKINS, 2018). Those processes will operate based on physical, chemical and microbiological
characteristics of the source water, what means a decline in water quality may result in plant
shutdowns and drinking water safety problems (PRICE; HEBERLING, 2018). Compared to
conventional treatment, UF offers as advantages the superior quality of treated water, an extremely
compact system, with easier control and maintenance, low energy consumption, less use of chemicals
and less production of sludge, what makes the UF system eco-friendly and sustainable (MIERZWA et
al., 2008; NAKATSUKA; NAKATE; MIYANO, 1996; RODRIGUES; MIERZWA; VECITIS, 2019).
Water scarcity, as previously mentioned, is a problem that has been commonly observed
several areas, including Brazil. In 2015, São Paulo has experienced a crisis of public water supply due
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to a decline in its rainfall rates observed since 2012, however, which did not work as a warning to
the competent authorities (JACOBI; CIBIM; SOUZA, 2015). With the water scarcity harming São
Paulo, the public sanitation company of the State of São Paulo (SABESP) applied UF technology in its
Alto da Boa Vista Water Treatment Plant (ETA ABV), which increased its drinking water production
capacity in 1000 l s-1 and reduced the time expensed in a quarter of the total, when compared with
conventional systems (SABESP, 2015). This was possible because membrane separation systems are
flexible and adaptive (CHEW; AROUA; HUSSAIN, 2018).
UF membranes are effective in turbidity and pathogen removal, such as bacteria, virus, and
protozoa, with no chemical additives (DHARUPANEEDI et al., 2019; RODRIGUES; MIERZWA;
VECITIS, 2019). These are considerable advantages related to drinking water treatment, because
microbial contaminants are threat to public health and some of them are resistant to treatment and
disinfection processes, a menace to the safe water production, and the conventional treatment
system, that shows a low efficacy for inactivation of the main pathogen with world-wide distribution,
which is Cryptosporidium, considered the primary target for effective disinfection protozoa in
drinking water systems (HADI et al., 2019).
The most common material for membrane fabrication is organic material, that is, polymers,
being commonly used to synthesize UF membranes polysulfone (PS), polyethersulfone (PES),
polyvinylidene fluoride (PVDF), cellulose acetate (CA), cross-linked polyamide (PA), and others
(CHEW et al., 2015; LIU et al., 2018; RODRIGUES; MIERZWA; VECITIS, 2019). PES membranes are
largely applied at industrial scale UF membrane water treatment plants, due to its beneficial
properties, such as good mechanical resistance, chemical and thermal stability, notably chemical
resistance and wide pH variation tolerance (CHEW et al., 2015; CHEW; AROUA; HUSSAIN, 2018).
The most notable technique and very well established to membrane fabrication using
polymeric materials is the phase inversion, which can be induced by immersion precipitation, is
versatile and can generates a wide range of pore sizes, but all synthesis parameters are interplaying
and affect membrane characteristics and performance (AL AANI; WRIGHT; HILAL, 2018). To
transform a polymer into a hollow fiber membrane a process called spinning is necessary, and this
technology is based on a continuous extrusion through a spinneret, this process using a solution
spinning method can be classified as either wet or dry-jet wet spinning, both based on phase
inversion technique (AHMAD; OTITOJU; OOI, 2019).
As suggested in the literature, ultrafiltration membranes are part of a sustainable and efficient
technology, and for this reason PES hollow fiber membranes were produced in order to evaluate
their properties and characteristics, so as to achieve to verify their applicability in water treatment.
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| MATERIALS AND METHODS |
To prepare hollow fiber membranes, polyethersulfone (PES, Veradel 3000P), acquired from
Solvay Advanced Polymers, was kept about 4 hours in an oven at 100 ºC for water removal. The
solvent used for this polymer was N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP, purity of 99.5%), purchased from
Labsynth Products Laboratories Ltd. and used as received.
Tap water at room temperature was used as bore fluid and external coagulant.
Dope Solution
Dried polymer representing 18% of solution weight was dispersed into solvent slowly, stirring
continuously at 200 RPM for 18 h at room temperature (about 25ºC) in order to obtain a
homogeneous solution. After this step, the content followed to an ultrasonic bath in degasification
mode for 1 h, due to remove air trapped into solution.
Membrane production
Hollow fiber membranes were prepared using dry-jet wet spinning method to induce phase
inversion separation. Dope solution was poured into a syringe pump which follows to a spinneret
with an outside diameter of 2.5 mm and an inside diameter of 1.0 mm. During spinning, dope solution
and bore fluid were pumped through the spinneret simultaneously, bore fluid flow rate was set as
twice dope solution and controlled throughout the process. Spinning characteristics are summarized
in Table 1.
Table 1 – Characteristics of hollow fiber membrane spinning process.
Spinning parameter

Value

Dope fluid flow rate

4.0 ml min-1

Bore fluid flow rate

8.0 ml min-1

Air gap
Take up speed
Temperature

20 mm
6.9 m min-1
21.0 ± 2.0 ºC
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The system used for membrane fabrication is composed by a bath coagulation, which promote
the phase inversion during the passage of hollow fiber membranes through it. It can be seen in Figure
1.

Figure 1 – Schematic representation of fabricating hollow fiber membrane system

Hollow fiber membranes were stored into demineralized water to keep its integrity. To realize
some characterization procedures, these were dried with isopropyl alcohol, following the steps
described in Morihama & Mierzwa (2014).
Morphological analysis
The cross-sectional of the hollow fiber membranes was observed by a scanning electron
microscope (Zeiss SEM model EVO MA10) with an acceleration voltage of 20 kV. For this, dried
membranes were cut under liquid nitrogen and sputter coated with a thin film of gold-platinum. This
procedure is necessary, since the membrane material is not naturally conductive.
Pure water permeability
Pure water permeability (PWP) was estimated in an experimental setup, where a module made
from low-density polyethylene (LDPE) with 2 hollow fiber membranes with 300 mm effective
lengths, folded in half, fed topside in an inside-out mode was used and is shown in Figure 2.
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Figure 2 – Permeation flux measurement system

A syringe pump with a constant flow rate of 0.5 ml min-1 supplied demineralized water to the
module and the water production measurement started after thirty minutes to achieve steady-state
conditions, records were made every five minutes for one hour, similar to the procedure described
in Arahman et al. (2016). The permeation flux (Jw) through the membrane was calculated following
Equation 1.
V

Jw = A*t*∆P

(1)

Where:
Jw = Water permeability (l m-² h-1 bar-1); V = Volume of permeate (l); A = Inner surface area (m2);

t = Time (h); ΔP = Transmembrane pressure (bar).

Mechanical resistance
The mechanical resistance of the hollow fiber membranes was investigated by means of tensile
tests, that were measured using an Instron universal testing system with a 100 N load cell and speed
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of 1 mm s-1, with an initial gauge length of 30 mm. The test method was based on ASTM 1557-14
Standard Test Method for Tensile Strength and Young’s Modulus of Fibers (2014). Five dried samples
with 100 mm length were tested for each experimental result.
Molecular weight cutoff
Based on the publication by Arahman et al. (2016), solutions of polyethylene glycol (PEG) and
demineralized water with a concentration of 200 ppm were produced to determine the molecular
weight cutoff (MWCO) of the membranes. PEG of four different molar masses was verified: 10 kDa,
32 kDa, 90 kDa and 150 kDa.
The system was maintained at a constant flow rate of 0.5 ml min-1 for 30 minutes, to enter a
steady state, and the solution was collected from the permeate for analysis after 30, 45 and 60
minutes (MIERZWA et al., 2013). The rejection capacity was calculated based on the difference
between the initial and final concentrations of the solute, as shown in Equation 2 (ARAHMAN et al.,
2016):

R=1-

Cp
Cr

*100

(2)

Where: R = rejection (%); Cp = permeate concentration (kDa); Cr = retentate concentration (kDa).
Concentration analysis was also performed as suggested by Arahman et al. (2016), with a
spectrophotometer model WUV-M51, commercialized by Weblaborsp, which covers the wavelength
from 200 to 1000 nm. The analyzes were performed under a wavelength of 254 nm, corresponding
to the ultraviolet range.
To calculate the concentration of the solution, Beer-Lambert's law was used, as indicated in
Ben Soltane; Roizard; Favre (2016), constructing a curve relating absorbance and concentration,
bringing it as close as possible to a straight line, with an r² greater than 0.95.
The MWCO of the membranes was obtained by verifying removing 90% of the PEG, analyzing
the concentration obtained in the permeate in a similar way to that shown in Equation 2.
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| RESULTS AND DISCUSSION |
Morphological analysis
From SEM cross section images, showed in Figure 3, it is observed a double layer finger like
pore structure, both coming from the boundaries to the center and an irregular lumen. It is possible
to see a very dense external skin, with no pores on the membranes outside surface. Using water as
bore fluid and external coagulant provides a fast coagulation, because it is a strong non-solvent for
polymer, and it is responsible for the microstructure finger like observed.

Figure 3 – SEM images: a) full cross-section of the hollow fiber membrane, b) and c) cross-section of the
hollow fiber membrane with different magnifications and d) outer skin

The membrane morphology presented an irregular lumen, what provides a larger inner area.
It could be an advantage in order to an inside-out filtration, due to the permeability is related to
membranes area.
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Pure water permeability
Pure water permeability obtained by tests provides an average of 93.73 l m-² h-1 bar-1 with a
standard deviation of 4.68 l m-² h-1 bar-1 for the hollow fiber membranes produced.
The parameters involved in dry-jet spinning processes are very connected and changes
chemical kinetics, what influences membranes morphology and all the other aspects. Due to this fact
is possible to perceive membranes with the same composition and different PWP, as observed
comparing Xu and Alsalhy Qusay (2004) and its membranes with 171 l m-² h-1 bar-1 while Arahman
et al. (2016) obtained 62 l m-² h-1 bar-1, both with 18% PES hollow fiber membranes.
Mechanical resistance
The results of mechanical properties demonstrated that produced membranes are pretty
resistant and can support the efforts which will be caused during its application. The investigation
results for the hollow fiber membranes are indicated in Table 2.
Table 2 –Summarized tension strength tests results.
Maximum tensile stress (MPa)
Average
13.93

Standard
deviation
0.81

Elongation at break (%)
Average
50.57

Standard
deviation
4.14

Young’s Modulus (MPa)
Average
290.40

Standard
deviation
50.70

Molecular weight cutoff
Rejection measurement provided an insufficient removal of PEG with molar mass tested, due
to this fact, a sigmoidal adjustment with an extrapolation was made and can be seen in Graph 1.
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Graph 1 – Sigmoidal adjust to determine rejection of hollow fiber membranes

This adjustment shows that MWCO is about 258 kDa, that is the molecular weight that can be
90% removed by the hollow fiber membranes produced, what indicates it is a UF membrane.

| FINAL COMMENTS |
Ultrafiltration is a promising innovative technology to be large applied in water treatment
plants, it is eco-friendly, sustainable, and provides a safe water for public supply. Developed Asian
countries already use it to supply its growing demands and in Brazil it is beginning to be used in
some punctual cases.
Dry-jet wet spinning is a very common technique used to produce hollow fiber membranes,
but owing its parameters can change chemical kinetics in the phase inversion process, membranes
with same composition can exhibit different characteristics.
This brief study demonstrated that hollow fiber membranes produced can be categorized in
ultrafiltration, due to its MWCO of 258 kDa. It showed also good mechanical properties, with tensile
stress resistance about 14 MPa, elongation about 51%, and a morphology favorable to an inside-out
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application, due to its larger inner area and obtained PWP about 94 l m-² h-1 bar-1 which is an
intermediate value among the consulted bibliography.
To assert that this hollow fiber membranes can be applied in water treatment plants is needed
to realize more studies, as its behavior in bench scale with natural water and some other tests in pilot
scale.
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| RESUMO |
Estima-se que a população irá elevar-se à uma taxa média anual de 0,62%, alcançando um total de
224.868.462 habitantes no ano de 2030. Este aumento populacional está diretamente ligado ao
aumento no consumo de alimentos e, consequentemente, na geração de resíduos sólidos e efluentes,
que causam diversos danos ao meio ambiente, como a contaminação do solo e água. O setor de
alimentos é o que mais cresce no Brasil e possui potencial para aumentar ainda mais. O arroz é o
segundo cereal mais cultivado em todo o mundo, sendo um dos alimentos mais relevantes para a
nutrição humana, especialmente na Ásia e na América do Sul. O sul do Brasil, em particular o Estado
do Rio Grande do Sul, é o maior produtor sul-americano desse cereal e a mais importante região
produtora de arroz da América Latina. O tratamento dos efluentes oriundos dos processos de
parboilização do arroz visa reduzir a carga orgânica de resíduos e aumentar a qualidade da água que
chega aos corpos d'água, removendo substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. O tipo
de tratamento utilizado depende das características do efluente e da disponibilidade da área. Uma
tecnologia que vem sendo bastante utilizada é a biodigestão anaeróbia. Na literatura esse tipo de
tecnologia é apresentado com excelentes resultados do ponto de vista sanitário e ambiental, além de
reduzir o teor de matéria orgânica do efluente, produz biogás capaz de gerar energia. O uso de
biodigestores promove um ambiente com condições anaeróbias que possibilita o desenvolvimento
de bactérias hidrolíticas, acidogênicas, acetogênicas e metanogênicas que promovem a degradação
da matéria orgânica e a reciclagem de nutrientes culminando na geração de subprodutos de valor
agregado. As bactérias são as responsáveis pela produção de biogás no processo de digestão
anaeróbia, sendo assim, diversas variáveis e condições podem afetar a produção do biocombustível.
Entre os sistemas de tratamento anaeróbio, existem os reatores de alta taxa, capazes de receber
maiores quantidades de carga orgânica por unidade volumétrica, como os reatores UASB (Upflow
Anaerobic Sludge Blanket) ou RAFA (Reatore Anaeróbio de Fluxo Ascendente), que possuem boa
eficiência de conversão da matéria orgânica em subprodutos estabilizados por bactérias anaeróbias,
sendo que o biogás é um deles. Dentre as muitas vantagens do tratamento anaeróbio em reator UASB,
podem se destacar a produção de biogás, baixo consumo energético, menor produção de lodo do que
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nos sistemas aeróbios, baixos requisitos de área, rápido reinício após período de paralisação e baixo
custo de implantação e operação. Sabendo-se que o principal constituinte do biogás é o metano, este
trabalho tem como objetivo estimar a produção de metano pela remoção da demanda química de
oxigênio (DQO) ocasionada pelo tratamento do efluente oriundo da produção do arroz parboilizado
através de reator anaeróbio do tipo UASB. Como principais resultados, o volume da produção de
metano para a empresa 1 obteve a menor produção de CH4, totalizando 464,29 m3/dia. A empresa 2
obteve um resultado próximo ao anterior, alcançando um total de 480,90 m3/dia. Já a empresa 3,
mesmo tendo uma capacidade produtiva máxima anual inferior às empresas anteriores, obteve a
maior produção de CH4, alcançando um total de 634,15 m3/dia.
Palavras-chave: Biodigestão anaeróbia; Efluente; Arroz parbolizado.

| INTRODUÇÃO |
O crescimento das indústrias fornecedoras de alimentos deve-se ao constante aumento
populacional. Torna-se proporcional, então, o crescimento de subprodutos dos processos industriais
como os efluentes e lodos, que caracterizam-se como grandes poluidores ambientais pela elevada
carga orgânica e difícil biodegradabilidade (TONI et al, 2014).
O setor de alimentos é o que mais cresce no Brasil e tem potencial para aumentar ainda mais.
O arroz é o segundo cereal mais cultivado em todo o mundo, e um alimento básico muito importante
para mais de três bilhões de pessoas no mundo, sendo um dos alimentos mais relevantes para a
nutrição humana, especialmente na Ásia e na América do Sul (SOSBAI, 2014). No sul do Brasil, em
particular no Rio Grande do Sul que é o maior produtor sul-americano desse cereal, encontra-se a
mais importante região produtora de arroz da América Latina (MCTIC, 2006).
Na indústria de arroz parboilizado, o resíduo gerado é rico em nutrientes devido à composição
do grão de arroz. Este, se tratado, pode ser aproveitado como fertilizante agrícola, por possuir vários
componentes importantes para a nutrição das plantas (PINTO, 2009).
O tratamento desses efluentes da indústria do arroz visa reduzir a carga orgânica e aumentar
a qualidade da água que chega aos corpos d'água, removendo substâncias nocivas à saúde humana e
ao meio ambiente. O tipo de tratamento utilizado depende das características do efluente e dos
requisitos prescritos pela legislação, bem como da disponibilidade da área. Os tipos de tratamento
biológico podem ser divididos em aeróbios e anaeróbios.
O tratamento anaeróbio tem como característica a degradação da matéria orgânica sem a
presença de oxigênio, realizado por um grupo de microrganismos. Como resultado, tem-se a
produção do biogás, gás composto, principalmente, por metano e dióxido de carbono. Uma tecnologia
muito utilizada no Brasil para este tipo de tratamento é o reator UASB (VONSPERLING, 2005).
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O processo de parboilização do arroz gera cerca de 4L de efluente por Kg de arroz
industrializado, este efluente contém elevadas taxas de substâncias orgânicas, nitrogênio e fósforo,
proveniente dos resíduos de adubação que associado à disponibilidade de nutrientes e o lançamento
incorreto em corpos hídricos estimula o crescimento de organismos fotossintetizantes causando
eutrofização (FARIA et al, 2006).
Utiliza-se no processo da parboilização do arroz, aproximadamente 1,12L de água/Kg do grão
de arroz, gerando 0,83L de efluente/Kg do grão de arroz. O efluente representa cerca de 73% do total
da água utilizada no processo (FARIA, 2006), apresentando as seguintes características: demanda
química de oxigênio (DQO) 3600 mg L-1, nitrogênio total Kjeldahl (NTK) 120 mg L-1 e fósforo total
(P) 100 mg L-1. Estes valores estão muito acima dos padrões exigidos pela Fundação Estadual de
Proteção Ambiental RS (FEPAM), que é de 300,0 mg L-1 para a DQO, 10,0 mg L-1 para o NTK e 1,0 mg
L-1 para o P (SANTOS, 2003).
O tratamento biológico é um processo fermentativo eficaz quanto à remoção da matéria
orgânica (LIMA, 2006), que além de remover carga poluente é capaz de reduzir os microrganismos
patogênicos, produzir biogás e biofertilizante. Sendo este último mais estável, rico em nutrientes
assimiláveis e com melhor qualidade sanitária que o rejeito industrial original. (OLIVEIRA, 2009).
Segundo Oliveira (2009), após o biodigestor ser alimentado com a matéria orgânica a ser
degradada, o mesmo deve ser fechado de modo que fique selado e que haja apenas saída para o gás
produzido na biodigestão. Ao final do processo a câmara de digestão deve ser higienizada, para que
possa ser alimentada novamente, iniciando uma nova produção de biogás (OLIVEIRA, 2009).
Os sistemas anaeróbios devem ser vistos como uma primeira etapa do tratamento, pois não
geram efluentes finais com um grau de qualidade excelente, em especial por sua baixa remoção de
nutrientes (CHERNICHARO, 1997). Nesse processo ocorre a ação de agentes biológicos e pode
ocorrer por meio aeróbio e anaeróbio. Entre os sistemas de tratamento anaeróbio, existem os
reatores de alta taxa, capazes de receber maiores quantidades de carga orgânica por unidade
volumétrica, como os reatores UASB (UpflowAnaerobicSludgeBlanket) ou RAFAs (Reatores
Anaeróbios de Fluxo Ascendente), que possuem boa eficiência de conversão da matéria orgânica (de
65 a 75%), em subprodutos estabilizados por bactérias anaeróbias, sendo que o biogás é um deles
(CAMPOS, 1990; SPERLING, 1996).
Dentre as muitas vantagens do tratamento anaeróbio em reator UASB, em relação aos outros
tipos de tratamento, podem se destacar: produção de biogás, não há necessidade de um meio
suporte, baixo consumo energético, menor produção de lodo do que nos sistemas aeróbios, baixos
requisitos de área, rápido reinício após período de paralisação e baixo custo de implantação e
operação (CAMPOS, 1990; SPERLING, 1996).
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Segundo Baréa (2006), o funcionamento do reator UASB ocorre da seguinte forma: o afluente
é introduzido e distribuído pela sua base onde é mantido o manto de lodo anaeróbio. Este afluente
percola o manto e suas partículas finas suspensas são filtradas e os componentes solúveis são
absorvidos na biomassa. O biogás produzido pela transformação da biomassa sai na forma de bolhas
e é separado do restante pelo dispositivo separador de fases gás-sólido-líquido (separador trifásico).
Já os sólidos (lodo) e líquidos são direcionados para os compartimentos de decantação. Nesse
compartimento os sólidos sedimentam e retornam para o compartimento em que se localiza o manto
de lodo. O líquido resultante é o efluente líquido clarificado e usualmente necessita de tratamento
posterior para completar a remoção de compostos orgânicos e remover patógenos (PONTES, 2003).

Figura 1: Desenho esquemático de um reator UASB
Fonte: Amorim, 2007

As principais finalidades da digestão anaeróbia são a remoção da carga poluente, redução dos
microrganismos patogênicos, produção de biogás e produção de biofertilizante mais estável, mais
rico em nutrientes assimiláveis e com melhor qualidade sanitária quando comparado ao rejeito
industrial original (OLIVEIRA, 2009).
Segundo PROSAB (1999), o processo de digestão anaeróbia é subdividido em 5 etapas:
Hidrólise, Acidogênese, Acetogênese, Metanogênese e Sulfetogênese. A Hidrólise e Acidogênese são
realizadas pelas mesmas bactérias e consideradas como uma fase. A Sulfetogênese ocorre somente
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na presença dos sulfatos, e, nessa situação, compete com a Metanogênese, diminuindo a produção do
metano.
Segundo PROSAB (1999), no final da cadeia de degradação anaeróbia nos reatores,
desenvolvem-se duas funções primordiais: a produção do biogás, possibilitando, assim, a remoção
do carbono orgânico da fase líquida e, ao mesmo tempo, a manutenção das condições necessárias
para a produção dos próprios substratos, promovendo baixa pressão parcial do hidrogênio e acetato
no meio líquido, e resultando em metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2).
O biogás é produzido pela decomposição da matéria orgânica, que consiste, principalmente, de
água, proteína, gordura, carboidratos e minerais, por diferentes grupos de bactérias. No processo, a
matéria orgânica é transformada em seus componentes originais, dióxido de carbono, minerais e
água, o que conduz a um produto metabólico, uma mistura de gases, chamada biogás. O reator UASB
é um exemplo de tratamento anaeróbio de efluentes que produz biogás no final do seu processo, que
pode ser utilizado para fins energéticos e barateamento de custos de operação (EDER e SCHULZ,
2007).
A produção do biogás em um reator UASB, depende, principalmente, da concentração e da
composição da matéria orgânica presente, da temperatura em que o processo está sendo mantido e
das características do reator.
Sabemos que, o biogás é uma fonte de energia renovável versátil que pode ser empregada na
geração de eletricidade e calor, como combustível para veículos, como fonte de hidrogênio para
células à combustível, ou ainda ser introduzido na rede de gás natural.
Chernicharo (1997) afirma que no tratamento anaeróbio a carga orgânica afluente é
convertida nas seguintes parcelas: biogás (50 a 80%), efluente (0 a 30%) e lodo (10 a 20%). Farias
(2012) relata que, na prática, a relação máxima é 0,25 kg CH4 por 1 kg de demanda biológica de
oxigênio (DBO5,20) removida. Lobato (2011) destaca que a perda de CH4 no efluente e para a
atmosfera pode variar de 20 a 50% do metano total. Essas informações auxiliam na estimativa da
produção de metano quando não há dados de medição.
A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é a quantidade de oxigênio necessária para oxidação
da matéria orgânica de uma amostra por meio de um agente químico. Quando ocorre um aumento
da concentração de DQO num corpo d’água, tal alteração deve-se principalmente à despejos de
origem industrial (APHA et al., 2005).
Em busca de soluções para esses resíduos e sabendo-se que o principal constituinte do biogás
é o metano, este trabalho tem como objetivo estimar a quantidade de metano produzida através da
demanda química de oxigênio (DQO) removida pelo tratamento do efluente oriundo da fabricação
de arroz parboilizado via reator anaeróbio do tipo UASB.
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| MATERIAL E MÉTODOS |
Este trabalho apresenta um estudo de caso organizado em etapas de: coleta de dados de três
indústrias arrozeiras de Pelotas/RS e a estimativa da produção de metano através da DQO removida
no processo de digestão anaeróbia utilizando reator do tipo UASB.
A produção de metano foi estimada a partir do relatório de monitoramento de vazão (afluente),
DQO (afluente e efluente) e condições normais de temperatura e pressão no ano de 2020. Os dados
foram coletados da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - RS (FEPAM)
referentes às Licenças de Operações (LO) de três indústrias fabricantes de arroz parboilizado
localizadas no município de Pelotas, Rio Grande do Sul. No cálculo de estimativa da produção de
metano adotou-se a metodologia descrita por CHERNICHARO (1997).
A partir da produção final de metano é possível estimar a produção teórica de biogás. A
produção teórica de metano pode ser derivada da estequiometria da digestão anaeróbia onde 1 mol
de CH4 requer 2 moles de oxigênio para sua completa oxidação a gás carbônico e água
(CHERNICHARO, 1997), conforme a Equação (1) abaixo:
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

(1)

(16g) (64g) (44g) (36g)
Cada 16 gramas de metano produzido e perdido para a atmosfera correspondem à remoção de
64 gramas de DQO. Nas condições normais de temperatura e pressão (0°C e 1 atm), isso equivale a
350 mL de metano para cada grama de DQO removida (0,35 m3.kg DQO-1). Este valor foi obtido pela
degradação da glicose (METCALF & EDDY, 2003; SPEECE, 1996; CHERNICHARO, 1997).
De acordo com Chernicharo (1997), a produção teórica de metano pode ser determinada
conforme a Equação (2), abaixo:
DQOCH4 = Qméd x [(S0-S) - ((Yobs x Ksólidos) x (S0-S))]

(2)

Onde: DQOCH4 é a carga de DQO convertida em metano, Qméd a vazão média de esgoto afluente,
S0 a concentração de DQO total afluente, S a concentração de DQO filtrada efluente, Yobs o coeficiente
de produção de sólidos no sistema, Ksólidos o fator de conversão de STV em DQO.
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A conversão da massa de metano (KgDQOCH4/d) em produção volumétrica (m3CH4/d) pode
ser feita, segundo CHERNICHARO (1997), utilizando-se a seguinte expressão geral, conforme a
Equação (3) abaixo:
V (CH4) = DQOCH4 / K (t)

(3)

Onde: VCH4 é o volume de metano produzido, DQOCH4 a carga de DQO removida no reator e
convertida em metano, K (t) o fator de correção para temperatura de operação do reator.
O fator de correção para temperatura é dado conforme a Equação (4) abaixo:
K (t) = (p x K) / (R x (273+t))

(4)

Onde: P é a pressão atmosférica, K a DQO correspondente a 1 mol de CH4, R a constante
universal dos gases, t a temperatura de operação do reator.
Nas condições normais de temperatura e pressão (0°C e 1 atm), a produção teórica
corresponde a 350 mL de metano para cada grama de DQO removida.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
O biogás de reatores UASB é geralmente composto por alto teor de metano (70 a 80 %) e por
gás carbônico em menor concentração, podendo chegar à taxa de, aproximadamente, 0,355 m³
CH4/kg de DQO removida (METCALF & EDDY, 2003; SPEECE, 1996; CHERNICHARO, 1997). Observase que a composição de biogás varia de acordo com as características do efluente (PRADO e CAMPOS,
2008).
Na Tabela (1) pode-se observar a capacidade produtiva máxima anual e a vazão máxima
gerada por cada arrozeira considerada neste estudo.
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Tabela 1. Dados da vazão máxima de efluente produzido por dia nas indústrias.
Empresa

Razão Social

Capacidade Produtiva
Máxima Anual (t)

Vazão Máxima
Gerada de efluente
(m3/dia)

180.000

615

144.000

637

96.600

840

Nelson Wendt & CIA
LTDA
Josapar Joaquim
Oliveira S/A
Participações
Arrozeira Pelotas
Indústria e Comércio
de Cereais LTDA

1
2
3

Observa-se, nas indústrias estudadas, que a capacidade produtiva máxima anual e a vazão
máxima gerada de efluente são inversamente proporcionais. Tal fato, porém, não está
correlacionado, pois a vazão máxima gerada de efluente está diretamente ligada ao processo de
produção de cada indústria.
Pode-se observar, na Tabela (2), a estimativa da produção de metano calculada utilizando-se
a Equação (3).
Tabela 2. Estimativa da produção de metano.
Empresa

Razão Social

Produção de CH4 (m3/dia)

1

Nelson Wendt & CIA LTDA
Josapar Joaquim Oliveira S/A
Participações
Arrozeira Pelotas Indústria e
Comércio de Cereais LTDA

464,29

2
3

480,90
634,15

Nota-se que a produção de CH4 está diretamente relacionada à produção de efluente de cada
indústria, onde quanto maior for a vazão gerada, maior é a produção de CH4.
A empresa 1 obteve a menor produção de CH4, totalizando 464,29 m3/dia. A empresa 2 obteve
um resultado próximo ao da empresa 1, alcançando um total de 480,90 m3/dia. Já a empresa 3,
mesmo tendo uma capacidade produtiva máxima anual inferior às empresas anteriores, obteve a
maior produção de CH4, alcançando um total de 634,15 m3/dia.
A metodologia adotada por Chernicharo (1997) está de acordo com a metodologia da DQO
removida em que, de acordo com Metcalf & Eddy (2003) e Speece (1996), obtêm-se 0,35 m3 de CH4
a cada quilograma de DQO removida, nas concentrações normais de temperatura e pressão (PRADO
e CAMPOS, 2008).
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Segundo CAMPOS (1999), dados teóricos consideram que, a cada quilograma de DQO removida
no sistema de tratamento do efluente, gera-se 350L de metano, sob condições normais de
temperatura e pressão. Porém, segundo o mesmo autor, dados obtidos na prática apontam para uma
geração abaixo desse valor.
O método descrito pelo IPCC (2006) gera 1,05 vezes menos metano que o método descrito por
Chernicharo (2007). Por sua vez, quando comparado ao método de Metcalf & Eddy (2003) gera 1,21
vezes menos metano, o que mostra que as três metodologias podem ser aplicadas com resultados
relativamente semelhantes em termos de geração de metano.
Considerando os valores encontrados na tabela (2), pode-se observar um grande potencial de
geração de metano oriundo do tratamento anaeróbio de efluente via reator UASB.
A digestão anaeróbia, portanto, além de oferecer um tratamento preliminar alternativo para o
efluente, tem como produto o biogás que poderá ser utilizado como uma fonte alternativa de energia.
Esta energia produzida pode ser utilizada nas plantas das indústrias geradoras e o excedente pode
ser comercializado, gerando uma fonte de renda alternativa para as indústrias do setor arrozeiro.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Os reatores UASB possuem boa eficiência de conversão da matéria orgânica (de 65 a 75%) em
subprodutos estabilizados por bactérias anaeróbias, sendo que o biogás é um deles. Sabendo-se que
o principal constituinte do biogás é o metano, este trabalho buscou estimar a quantidade de metano
produzida pela demanda química de oxigênio (DQO) removida através do tratamento de efluente
oriundo da parboilização do arroz via reator anaeróbio do tipo UASB, com foco em seu
aproveitamento energético, o qual obteve resultados satisfatórios.
Os investimentos em energia renovável apresentam, em sua maioria, custos superiores aos das
fontes tradicionais. As energias renováveis, porém, trazem consigo fatores positivos nas áreas
econômicas, ambientais e sociais. Especificamente, investimentos em biogás como fonte combustível
para geração de energia podem ser viáveis economicamente devido às receitas oriundas da venda da
energia elétrica, à substituição de combustíveis fósseis e à comercialização dos créditos de carbono.
O aproveitamento energético do biogás promove a utilização de recursos renováveis,
colaborando com a não dependência de fontes de energia fóssil, promove a economia no processo de
tratamento de esgoto, aumentando a viabilidade para implantação de serviços de saneamento básico,
entre outros.
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| RESUMO |
A matriz energética mundial é fomentada pela dependência de fontes fósseis, ou seja, poluentes
esgotáveis, dessa forma no cenário atual as fontes renováveis destacam-se cada vez mais. A energia
solar é uma fonte de geração renovável e limpa e pode ser desfrutada como fonte de energia elétrica
através de sistemas de células fotovoltaicas. Deste modo, o interesse em estudar fontes de energia
alternativas aos combustíveis fósseis torna-se pertinente. No entanto, as células fotovoltaicas, tem
algumas limitações relacionadas a eficiência de tais sistemas. A presente pesquisa buscou melhorar
a eficiência de geração de energia de uma placa solar fotovoltaica, utilizando o mecanismo do sistema
óptico refrativo à lente de Fresnel. Procedeu-se a construção de um protótipo que contém a lente de
Fresnel sobre a placa fotovoltaica, a fim desta promover maior incidência de luz sobre a mesma,
ainda utilizou-se outro protótipo onde outra placa fotovoltaica encontrava-se diretamente exposta à
luz solar, a fim de possibilitar uma comparação entre os dois sistemas. O aumento médio de potência,
em Watts, foi na ordem de 17% para a placa que se encontrava sob a lente de Fresnel.
Palavras-chave: Energia solar; Lente Fresnel; Sistemas fotovoltaicos.

| INTRODUÇÃO |
Com a crise de energia na década de 70, percebeu-se a dependência por combustíveis fósseis,
estimulando-se a necessidade da busca por fontes alternativas. A partir de então, estudos foram
direcionados para o aproveitamento de outras fontes de energia, como, por exemplo, a energia solar.
Que vem apresentando-se como uma fonte alternativa de energia viável técnica e economicamente
(Pereira et al., 2008).
Nos últimos anos, pode ser observado um crescente interesse na conversão de energia solar
em eletricidade feita por meio dos painéis fotovoltaicos. Apesar de ser uma das formas mais caras de
obtenção de energia elétrica, a sua utilização pode ser economicamente vantajosa com o passar dos
anos. Na atualidade, fatores como o aumento da demanda energética, a possibilidade de redução da
oferta de combustíveis convencionais e a crescente preocupação com a preservação do meio
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ambiente evidenciaram a relevância dessa informação, impulsionando a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico para a utilização de fontes alternativas de energia renováveis e que
produzam pouco impacto ao meio ambiente (MARTINS; PEREIRA, 2011).
O Brasil é um dos países que possui um expressivo potencial para a geração de eletricidade a
partir de fonte solar, e esse potencial pode proporcionar diversos benefícios, tanto do ponto de vista
elétrico como ambiental e socioeconômico, viabilizando o desenvolvimento de regiões remotas, a
redução da conta de energia elétrica e a diminuição da dependência do petróleo e seus derivados
para geração de eletricidade (MARTINS; PEREIRA; ECHER, 2004). Mas apesar dos inúmeros
benefícios atrelados ao sistema fotovoltaico, estudos relacionados ao aprimoramento de sua
eficiência energética são de suma importância, para o melhor aproveitamento e expansão do uso
deste sistema de geração de energia, principalmente no Brasil.
Um dos aproveitamentos da energia solar é obtido através do efeito fotovoltaico que consiste
na conversão direta da radiação solar em eletricidade (CRESESB, 2014). A geração de energia elétrica
em sistemas fotovoltaicos acontece através de células fotovoltaicas compostas por materiais
semicondutores, que na presença de calor sofrem um aumento de condutividade possibilitando a
saída de elétrons do sistema. A superfície destes painéis recebe diferentes intensidades de radiação
conforme o ângulo que está instalado, a hora do dia e a época do ano, fato que influencia diretamente
no processo de conversão da energia. (SWART, 2011).
No entanto, essa conversão sofre influência da alta temperatura que a célula fotovoltaica pode
atingir. Isso impacta negativamente na eficiência dos módulos que são compostos por um
aglomerado dessas células. Esse impacto se deve ao fato de que a temperatura elevada gera excesso
de energia térmica dos elétrons livres e nas lacunas, dificultando a movimentação e resultando na
diminuição da tensão e potência elétrica de saída (FOUADA, SHIHATAB, MORGAN, 2017).
Os sistemas fotovoltaicos com concentração são uma tecnologia promissora para energia solar
considerada altamente eficiente. Pois apresenta várias vantagens, como redução de custo e de massa,
aumento do fluxo solar incidente em células fotovoltaicas e maiores desempenhos. Com base nisso,
este estudo utilizou o mecanismo óptico refrativo, através da utilização da lente de Fresnel. Que se
baseia no fenômeno da difração das ondas luminosas, e cujo funcionamento é descrito pelo princípio
de Huygens – Fresnel para a propagação da luz (Muller, Silva, Fabris, 2005). A vantagem desse tipo
de lente é a sua espessura que pode ser muito fina devido à diminuição da massa e o espaço usado,
assim, a transmissão da luz ultravioleta é melhor nesse tipo de lente em comparação com as lentes
convencionais. As lentes Fresnel são usadas em retroprojetores, faróis de automóveis,
concentradoras para pilhas fotovoltaicas, telescópios astronômicos (Gil, 2002).
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No presente estudo desenvolveu-se um protótipo que utiliza o mecanismo da lente de Fresnel
juntamente com uma placa fotovoltaica (PV). O objetivo deste estudo foi otimizar a produção de
energia de células solares usando o sistema óptico refrativo. Pois uma lente Fresnel é uma
aproximação plana da lente fina convergente padrão que é capaz de convergir raios de luz
perpendiculares a sua superfície para um único ponto, seu ponto focal, concentrando assim a energia
da luz em um pequeno tamanho de ponto. Com base nisso, comparou-se dois sistemas fotovoltaicos
alternativos móveis, um é protótipo com a utilização da lente (PCL) e outro sem a utilização da lente
(PSL), ambos de acordo com a inclinação solar. Buscou-se também realizar um estudo comparativo
entre os dados obtidos, como também, na literatura.

| METODOLOGIA |
A pesquisa em questão foi realizada no Laboratório de Fluidos e Termologia e na área externa
ao mesmo, situado nas dependências da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) Campus Cerro
Largo/RS. Para o desenvolvimento deste trabalho, realizou-se a construção dos protótipos PCL e PSL,
com isso construiu-se a curva de potência, com intuito de adquirir a eficiência da PV. Após isso,
utilizou-se os protótipos para obter os dados de tensão e corrente, como também, para fins de
comparação.
Construção dos protótipos
A construção dos protótipos, consiste em sistemas fotovoltaicos móveis, sendo caracterizado
o protótipo com a utilização da lente por PCL e o sem a utilização da lente por PSL, este último serviu
como parâmetro para mensurar o aumento da geração de energia elétrica fazendo uso da lente de
Fresnel. O mecanismo consiste em utilizar a lente de Fresnel com a função de concentrar os raios do
sol, posicionada entre a luz do sol e um painel fotovoltaico de pequeno porte (5V), como pode ser
observado na Figura 1. Para o desenvolvimento dos protótipos foi utilizado também, placa de
polietileno, parafusos e placas de madeiras para fixação e moldurada dos mesmos. O suporte
desenvolvido apresenta os movimentos necessários para a obtenção dos dados, possibilitando o
movimento angular, para que a PV permaneça sempre com ângulo de 90° em relação a luz solar.
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Figura 1: Protótipos PCL e PSL
Fonte: elaborado pelos autores

É de grande relevância para a obtenção dos dados a determinação da distância focal, contouse com o parâmetro de observação visual do ponto de menor área de concentração da luz, de acordo
com Figura 2 e com a utilização de uma trena métrica, mediu-se a distância perpendicular entre a
lente de Fresnel e o ponto focal, e assim caracterizando como distância do ponto focal,
correspondente a 0,48 m a partir da PV. Enquanto, a importância do movimento angular dos
protótipos, refere-se à possibilidade de medições em diferentes horários durante todo o dia, já que
torna possível o posicionamento com ângulo de 90° graus entre a PV, a lente e o sol. Esta configuração
proporciona maior incidência da luz sobre a lente de Fresnel, e consequentemente, sobre o painel.
Para o PCL a amplitude de giro sobre o eixo (tubo amarelo onde se encontra fixa a PV) tem valor de
140°, 70° para cada lado. Já para o PSL foi possível obter giro livre sobre o eixo, porém este foi
limitado à amplitude do movimento do PCL, já que todas as leituras realizadas foram efetuadas com
os protótipos com a mesma inclinação.

Figura 2: Esquema de representação do ponto focal de lentes concentradoras
Fonte: Adaptado de W. E. Xie (2011)
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Curva característica
A curva característica i-V de uma PV relaciona corrente e tensão, uma das maneiras mais
simples, dentre as existentes, para realização da curva de potência i-V consiste na adição de uma
carga resistiva variável em série ao circuito composto pela PV, um amperímetro e um voltímetro. O
arranjo é exemplificado na Figura 3.

Figura 3: Circuito para curva de potência
Fonte: elaborado pelos autores

Mede-se a corrente e a tensão da PV, enquanto a resistência é variada de um valor próximo à
zero até um valor alto (500 ohms, especificamente para este projeto), obtendo-se os valores de
corrente de curto-circuito (Isc) até o valor de tensão de circuito aberto (Voc) da PV. Este método
com carga resistiva é limitado à arranjos de baixa potência, ou seja, baixa tensão e baixa corrente,
podendo ser utilizado neste trabalho visto que trabalhou-se com PV de, segundo fabricante, 5 Volts
e 0,500 Amperes. Vale ressaltar também, que o MPP é característica fundamental para determinação
do melhor aproveitamento para sistemas fotovoltaicos.
Na Figura 4, pode-se observar o equipamento utilizado para a obtenção da curva característica
de ambos os protótipos, utilizou-se a metodologia de PINHO e GALDINO (2014), que baseia-se na
montagem do circuito, contendo o painel fotovoltaico, amperímetro, voltímetro e um potenciômetro
de 500Ω.
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Figura 4: Equipamentos utilizado para a construção da curva característica
Fonte: elaborado pelos autores
Nota: (1) Voltímetro, (2) Amperímetro e (3) Potenciômetro 500Ω.

Partindo disso, realizou-se o experimento a campo. Iniciou-se a construção da curva
característica com o potenciômetro com carga nula, e variou-se até o máximo de carga possível,
anotando-se os valores referente a tensão e corrente. Com base nisso, e através do programa EXCEL,
utilizou-se os valores obtidos para a construção da curva característica, para ambos os protótipos.
Para o cálculo da potência utilizou-se a Equação 1, e para a determinação da eficiência de ambos os
painéis utilizou-se a Equação 2.
(1)

𝑃 =𝑉∗𝑖
Onde: P é potência, V a tensão e I corrente.

ƞ=

(

Onde: 𝐼

)

(2)

é corrente de curto circuito, 𝑉 a tensão de circuito aberto, 𝐹𝐹 o fator de forma, A

área da placa fotovoltaica e G irradiância solar incidente.
Enquanto, para o cálculo do fator de forma utilizou-se a Equação 3. Os valores de tensão máxima
de pico e corrente máxima de pico, foram retirados do gráfico tensão e corrente.

𝐹𝐹 =

(3)
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Onde: 𝑉

é tensão máxima de pico, 𝐼

corrente máxima de pico, 𝑉 tensão de circuito

aberto e 𝐼 corrente de curto circuito.
Dispositivo para realização das leituras
Em relação a obtenção de dados que possibilitasse uma comparação entre as potências geradas
por ambos os protótipos (PCL e PSL), procedeu-se inicialmente com a análise de possibilidades que
permitissem a obtenção das leituras da corrente de curto circuito e da tensão de circuito aberto dos
dois protótipos ao mesmo tempo. Entretanto, não é possível obter as leituras de 𝑉 e 𝐼 de no mesmo
instante de tempo, sem adição de carga resistiva, visto que o caminho percorrido pelos elétrons em
qualquer circuito eletrônico é sempre o que oferece menor resistência.

Figura 5. Caminho preferencial da corrente
Fonte: elaborado pelos autores

Na Figura 5, observa-se uma representação esquemática utilizando um voltímetro e um
amperímetro, ambos em paralelo com a fonte V1, representando a PV. A corrente i é caracterizada
como corrente total que a fonte gera, i1 e i2 são as correntes que se subdividem em cada um dos
ramos. Tratando o amperímetro e o voltímetro como resistências ôhmicas, logo o amperímetro terá
uma resistência próxima a zero, enquanto o voltímetro terá uma resistência muito elevada. Então os
elétrons percorrerão apenas o caminho entre a fonte e o amperímetro, ou seja, i2 é zero,
consequentemente não haverá diferença de potencial (ddp) entre os pontos a e b acarretando uma
leitura igual a zero para a tensão lida pelo voltímetro. Já quando o amperímetro é posto em série no
circuito não haverá movimento de elétrons impossibilitando também as leituras.
Diante deste fato viu-se a necessidade de elaborar outro arranjo para o circuito de medições.
Levantou-se duas possibilidades, uma seria a adição de uma carga resistiva em série com o
amperímetro e outra seria a utilização de chaves para alternar entre as leituras de 𝑉 e de 𝐼 . Após
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uma série de simulações realizadas na plataforma on-line TinkerCad Circuits constatou-se que, com
a utilização de uma resistência em série as leituras de Voc seriam afetadas.
Optou-se então pela construção do dispositivo para a realização das leituras, como pode ser
observado na Figura 7, utilizou-se duas chaves que possibilitaram trocas rápidas entre PCL e PSL e
também entre 𝑉 e 𝐼 , sem uma interferir na outra. A Figura 6 traz a representação esquemática do
circuito utilizado. São representados os protótipos por PCL e PSL, como também, o amperímetro
identificado por A, o voltímetro destacado por V, e as duas chaves, C1 e C2 de três posições, de 220 V
e 10 A. A Tabela 1 contém todas as possibilidades relacionadas ao circuito, as trocas entre os
protótipos foram feitas de forma manual, com uma diferença de no máximo quatro segundos entre
o início e o fim da leitura, com todas as grandezas elétricas anotadas.

Figura 6: Esquema elétrico para o dispositivo de medições
Fonte: elaborado pelos autores

Tabela 1. Posição das chaves e leituras correspondentes.
Chave
Posição

C1
A
A
b
b

C2
C
D
C
D

Fonte: elaborado pelos autores

Leitura
Corrente PCL
Tensão PCL
Corrente PSL
Tensão PSL
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Figura 7: Circuito utilizado para a leitura das medições
Fonte: elaborado pelos autores
Nota: (1) Voltímetro, (2) Amperímetro e (3) Dispositivo para a leitura das medições.

Para a determinação da média das leituras para ambos os protótipos, utilizou-se as equações
4 e 5, sendo considerado a soma dos valores obtidos das potências do PSL e PCL, de acordo com a
inclinação solar.

(4)
Onde: MPSL é a média das leituras do protótipo sem a lente Fresnel, PPSL a potências obtidas de
acordo com a inclinação solar, utilizando o PSL e ƞ a quantidade de leituras realizadas para a
obtenção dos dados.

(5)
Onde: MPCL é a média das leituras do protótipo com a lente Fresnel, PPCL potências obtidas de
acordo com a inclinação solar utilizando o PCL e ɳ quantidade de leituras realizadas para a
obtenção dos dados.
Enquanto para o cálculo da porcentagem, utilizou-se a Equação 6. Com base nos valores
calculados nas equações 4 e 5.

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =

* 100

(6)
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Posicionamento do Painel Fotovoltaico em relação à Lente de Fresnel
A distância da PV à lente de Fresnel é muito importante para evitar o superaquecimento. A
temperatura no ponto focal, pode ser elevada, e provocar danos irreversíveis à PV como também
ocasionar queimaduras nas mãos e braços.

Figura 8: Posição da PV no PCL
Fonte: elaborado pelos autores

Observou-se, inicialmente, a que distância da lente se encontrava o ponto focal, a qual
correspondeu a 0,48 m. A PV foi posicionada de maneira que toda sua área superficial exposta à luz
concentrada pela lente fosse abrangida, ficando à 0,39 m distante da lente.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Os resultados experimentais dos ensaios realizados serão apresentados de acordo com os
objetivos iniciais propostos, relacionando a otimização da produção de energia de células solares
através do sistema óptico refrativo. Os resultados concluídos foram obtidos relacionando-se o
comportamento de ambos os protótipos, os quais apresentam sistemas fotovoltaicos alternativos
móveis, como também, apresentando o desempenho do protótipo em cada um dos modelos.
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Curva característica
Os resultados experimentais para a obtenção da curva característica estão apresentados na
Tabela 2, como também seus respectivos valores de potência e eficiência segundo a metodologia de
PINHO & GALDINO (2014). Para a construção destas curvas retirou-se a lente de Fresnel do PCL a
fim de obter as curvas das PV’s que foram utilizadas, sem interferência alguma sob as condições
normais de operação. Em relação aos valores de tensão de circuito aberto e corrente de curto-circuito
foram obtidos utilizando-se multímetros diretamente ligados na PV. Os valores de tensão de circuito
aberto e corrente de curto-circuito obtidos neste experimento correspondem a 5,38 V e 0,54 A para
o PSL e 5,40 V e 0,54 A para o do PCL.
Tabela 2: Dados obtidos para a construção da curva característica.
PSL

PCL

Tensão (V)

Corrente (A)

Potência
(W)

Tensão (V)

Corrente (A)

Potência
(W)

0,03
3,85
4,07
4,57
4,65
4,72
4,76
4,86
4,91
4,96
5,01
5,03
5,09
5,13
5,17
5,21
5,24
5,26
5,30
5,34

0,540
0,350
0,310
0,200
0,180
0,110
0,080
0,070
0,063
0,056
0,050
0,047
0,038
0,034
0,029
0,024
0,021
0,018
0,014
0,011

0,02
1,35
1,26
0,91
0,84
0,52
0,38
0,34
0,31
0,28
0,25
0,24
0,19
0,17
0,15
0,13
0,11
0,09
0,07
0,06

0,02
3,84
4,15
4,26
4,62
4,72
4,70
4,83
4,92
4,98
5,00
5,04
5,09
5,12
5,20
5,26
5,30
5,34
5,36
5,40

0,540
0,370
0,310
0,290
0,200
0,180
0,100
0,083
0,070
0,063
0,059
0,056
0,049
0,044
0,033
0,025
0,020
0,013
0,010
0,000

0,01
1,42
1,29
1,24
0,92
0,85
0,47
0,40
0,34
0,31
0,30
0,28
0,25
0,23
0,17
0,13
0,11
0,07
0,05
0,00

Fonte: elaborado pelos autores
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Figura 9: Valores utilizados e resultados obtidos para as eficiências dos protótipos
Fonte: elaborado pelos autores

Com base nos resultados experimentais, anexados na Tabela 2, obtidos para a construção da
curva de potência utilizou-se as Equações 2 e 3 para obter o fator de forma, com o intuito de
encontrar a eficiência dos protótipos. Percebe-se assim, que os mesmos estão de acordo com a
literatura. Na Figura 9 apresenta-se os valores utilizados para os cálculos da eficiência e também os
valores encontrados, observou-se uma diferença de apenas 1% entre as eficiências das duas PV’s
utilizadas.
As figuras 10 e 11 representam as curvas características das PV’s utilizadas para o
desenvolvimento do presente trabalho, ambas as figuras contém a curva de tensão x corrente
exemplificada por um tracejado contínuo, associada à curva de tensão x potência representada por
um tracejado pontilhado.

Figura 10: Curva Característica da PV utilizada para o protótipo sem a lente Fresnel
Fonte: elaborado pelos autores
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Figura 11. Curva Característica da PV utilizada para o protótipo com a lente Fresnel
Fonte: elaborado pelos autores

Fica evidente, através da Figura 10 que caracteriza a curva característica do protótipo sem a
lente Fresnel, que corresponde a obtenção dos valores de corrente máxima de pico de 0,35A, tensão
máxima de pico de 3,85V e o pico máximo de potência de 1,35W, contabilizando no rendimento de
12,32%.
Já em relação a Figura 11, que representa o protótipo com a lente Fresnel, onde foi obtida a
corrente máxima de pico de 0,37A, tensão máxima de pico de 3,84V e o pico máximo de potência de
1,42W, resultando no rendimento de 13,47%. Com base nisso, estes resultados foram empregados
para o dimensionamento dos protótipos para a realização das leituras, com intuito, de otimizar o
sistema de energia de células solares usando o sistema óptico refrativo.
Potência dos protótipos
As leituras para obtenção dos resultados experimentais foram realizadas no dia 15 de maio de
2020 nas situações com os protótipos PCL e PSL, de acordo com a inclinação solar Foram medidos
pontos de dez em dez minutos simultaneamente para ambas as situações num período entre as 8
horas e 35 minutos e as 16 horas e 25 minutos, sob condição de céu aberto durante todo o dia. A
Tabela 3 apresenta os valores da tensão de circuito aberto e da corrente de curto-circuito, bem como
os valores da irradiação solar incidente retirados do site da estação meteorológica da UFFS - Campus
Cerro Largo, o ID da estação é IRIOGRAN38, situada nas dependências da UFFS.
Através dos valores das medições possibilitou-se a construção do gráfico da Figura 12, onde
pode-se observar a comparação dos valores das potências calculadas para cada protótipo, de acordo
com a inclinação solar. No eixo x do gráfico consta a hora da leitura e no eixo y a potência calculada.
Observa-se uma maior geração de potência do PCL (tracejado pontilhado) em comparação ao PSL
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(tracejado contínuo). Utilizando se a média dos valores dos dois protótipos, temos o valor de 2,85 W
para o PSL e 3,43 W para o PCL. Caracterizando um aumento de 17% com a utilização da lente de
Fresnel, ou seja, utilizando o sistema óptico refrativo resultou na otimização da produção de geração
de energia fotovoltaica.

Figura 12. Gráfico da potência para o dia 15/05/2020
Fonte: elaborado pelos autores

Pode-se observar claramente que o aumento da potência associada ao PCL não é equivalente
em todos os pontos da curva. Por exemplo, para às 8h45 houve um rendimento 31% maior e relação
ao PSL, já para às 9:05 esse rendimento caiu para 18%.
Esse fenômeno está associado às chamadas aberrações cromáticas, sendo explicadas pela Lei
de Snell. A luz solar é composta por diversos comprimentos de onda e diferentes comprimentos de
onda sofrem desvios em ângulos diferentes. Além disso, a distribuição da luz concentrada não é
perfeitamente uniforme sobre a PV, fato que pode ser claramente observado simplesmente
deslizando a PV ou a lente, perpendicularmente sobre seus eixos axiais. Outro fato ainda, que pode
ser observado na Figura 13, é a presença de “áreas de sombra” nos prismas que tem por finalidade
orientar a trajetória da luz que atravessa a lente, (Lorenzini, 2012).
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Tabela 3. Leituras realizadas dia 15/05/2020.
Hora
8:35
8:45
8:55
9:05
9:15
9:25
9:35
9:45
9:55
10:05
10:15
10:25
10:35
10:45
10:55
11:05
11:15
11:25
11:35
11:45
11:55
12:05
12:15
12:25
12:35
12:45
12:55
13:05
13:15
13:25
13:35
13:45
13:55
14:05
14:15
14:25
14:35
14:45
14:55
15:05
15:15
15:25
15:35
15:45
15:55
16:05
16:15
16:25

Irradiação
solar
(W/m2)
199
230
260
290
316
346
376
417
441
469
497
519
538
561
578
596
613
626
638
649
656
664
671
677
682
682
682
677
670
670
656
645
633
622
608
489
571
552
531
508
482
457
378
404
366
345
304
251

Tensão
(V)
5,92
5,86
5,83
5,88
5,95
5,95
5,90
5,77
5,83
5,80
5,70
5,66
5,67
5,64
5,59
5,57
5,56
5,59
5,52
5,58
5,51
5,46
5,47
5,42
5,46
5,44
5,48
5,45
5,38
5,34
5,38
5,38
5,54
5,48
5,46
5,43
5,42
5,38
5,46
5,45
5,42
5,46
5,39
5,34
5,37
5,47
5,50
5,43

(PSL)
Corrente
Potência
Tensão
(A)
(W)
(V)
0,41
2,43
5,74
0,43
2,52
5,66
0,45
2,62
5,59
0,46
2,70
5,65
0,47
2,80
5,77
0,48
2,86
5,80
0,49
2,89
5,77
0,50
2,89
5,58
0,50
2,92
5,67
0,51
2,96
5,63
0,50
2,85
5,60
0,51
2,89
5,43
0,53
3,01
5,63
0,53
2,99
5,49
0,53
2,96
5,34
0,53
2,95
5,38
0,53
2,95
5,36
0,53
2,96
5,41
0,53
2,93
5,38
0,53
2,96
5,41
0,53
2,92
5,38
0,53
2,89
5,35
0,54
2,95
5,37
0,54
2,93
5,35
0,54
2,95
5,36
0,54
2,94
5,29
0,54
2,96
5,34
0,54
2,94
5,36
0,54
2,91
5,37
0,54
2,88
5,37
0,53
2,85
5,37
0,53
2,85
5,33
0,53
2,94
5,38
0,53
2,90
5,50
0,53
2,89
5,43
0,54
2,93
5,46
0,54
2,93
5,48
0,54
2,91
5,49
0,54
2,95
5,49
0,54
2,94
5,42
0,53
2,87
5,40
0,53
2,89
5,42
0,45
2,43
5,40
0,52
2,78
5,36
0,49
2,63
5,34
0,49
2,68
5,48
0,48
2,64
5,54
0,42
2,28
5,51
Fonte: elaborado pelos autores

(PCL)
Corrente
(A)
0,60
0,65
0,58
0,58
0,59
0,59
0,65
0,60
0,60
0,64
0,63
0,61
0,66
0,69
0,60
0,63
0,67
0,67
0,67
0,71
0,67
0,66
0,65
0,66
0,63
0,64
0,61
0,66
0,65
0,66
0,65
0,66
0,59
0,60
0,60
0,61
0,60
0,66
0,65
0,62
0,64
0,64
0,54
0,61
0,60
0,59
0,54
0,51

Potência
(W)
3,44
3,68
3,24
3,28
3,40
3,42
3,75
3,35
3,40
3,60
3,53
3,31
3,72
3,79
3,20
3,39
3,59
3,62
3,60
3,84
3,60
3,53
3,49
3,53
3,38
3,39
3,26
3,54
3,49
3,54
3,49
3,52
3,17
3,30
3,26
3,33
3,29
3,62
3,57
3,36
3,46
3,47
2,92
3,27
3,20
3,23
2,99
2,81

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

Figura 13. Refração interna em lente de Fresnel
Fonte: elaborado pelos autores

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
A energia solar fotovoltaica está crescendo em âmbito nacional sendo de suma importância
estudos direcionados a propostas como a desenvolvida no presente trabalho, com o intuito de
otimizar o desempenho dos painéis fotovoltaicos, como também incentivar e fortalecer propostas de
estudos que abordam o assunto.
Destaca-se que os concentradores utilizados no presente estudo tendem a causar a formação
de um ponto ativo no plano da imagem. Os pontos quentes danificam a célula solar e diminuem sua
eficiência, portanto devem ser evitados. Para reduzir os danos causados pelos pontos quentes e
aumentar o ângulo de aceitação, a integração de uma óptica secundária pode ser necessária para
tornar a distribuição de energia mais homogênea, (LORENZINI, 2012).
Vale ressaltar, que trabalhou-se com nenhuma adição de carga ao sistema, ou nenhum
dispositivo que consuma parcela da energia gerada. No momento em que se tem algum componente
com consumo os valores lidos para tensão e corrente serão alterados, retratando uma real situação
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para a qual o protótipo possa ser utilizado. Porém a adição de dispositivo consumidor não deverá
alterar a situação de que o PCL supere o PSL na geração de energia.
De acordo com as análises, notou-se um aumento expressivo na geração de energia com a
utilização da lente de Fresnel com a finalidade de concentrar a luz sobre a PV. O rendimento máximo
apresentado pelo protótipo foi de 17%. Com base nisso, conclui-se que o sistema óptico refrativo a
lente Fresnel, pode ser considerada uma tecnologia viável visando assim a otimização do sistema de
geração de energia fotovoltaica.
Para otimizações e trabalhos futuros propõe-se utilização de um banco de resistores que atue
dissipando a potência gerada, caracterizando assim um dispositivo consumidor. A utilização de
microcontroladores, como Arduino, também pode ser de grande utilidade, já que possibilita a
obtenção dos dados diretamente em planilhas, reduzindo erros associados ao manuseio dos
equipamentos.
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| RESUMO |
O consumo exagerado de água pela indústria e o despejo dos efluentes gerados vem se tornando uma
grande preocupação para as futuras gerações. Estes efluentes, muitas vezes ricos em poluentes,
acabam causando diversos impactos ambientais. A indústria têxtil é o segundo maior consumidor de
água dentre os setores industriais e seu efluente é carregado de poluentes, isso requer que as
empresas do ramo têxtil tenham um tratamento eficiente. Diversas pesquisas vem sendo realizadas
em busca de novos métodos de tratamento, um dos novos campos é a eletroflotação. Consiste em um
processo de separação eletroquímica que gera seu próprio coagulante, desprezando o uso de outros
produtos químicos. Este trabalho usou o tratamento de eletroflotação, seguido de um processo de
adsorção com carvão ativado, para o efluente de tingimento de poliéster visando a remoção da cor e
a redução de parâmetros prejudicais, como o DQO, DBO, ferro, cromo e fenóis. O método utilizado
apresentou uma melhora na cor, redução de 91% para o DQO; de 75% para o DBO; redução de cromo
e ferro acima de 98%; e de 52% na concentração de nitrogênio amoniacal. Com isso, o método
mostrou-se eficiente para o tratamento do efluente do tingimento de poliéster, pois além da remoção
da cor, ele também reduziu os parâmetros poluentes para dentro da faixa limite exigida pela atual
legislação (CONAMA e CONSEMA).
Palavras-chave: Eletroflotação, Tingimento, Poliéster, Tratamento de efluente.

| INTRODUÇÃO |
A escassez generalizada da água é uma preocupação para as futuras gerações e esse fenômeno
vem se agravando devido ao mau uso desse recurso, além do desperdício, o despejo de efluentes
industriais é um dos grandes vilões de pequenos corpos hídricos (rios e lagos).
A indústria é responsável por cerca de 22% de toda a água consumida, e essa água muitas vezes
retorna para o meio ambiente de forma drasticamente alterada. O setor têxtil é dado como não
amigável ao meio ambiente, pois é o segundo maior consumidor de água. Além disso cerca de 90%
de todos os produtos utilizados em seus processos são eliminados através do efluente após
cumprirem seu papel, além de ser altamente coloridos.
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O efluente têxtil ,composto por efluentes oriundos de uma vasta gama de processos, cada uma
dessas etapas possui características distintas e o uso de diversos produtos faz com que este efluente
seja de difícil caracterização e tratamento. Entretanto, é possível afirmar que a carga poluidora do
efluente têxtil tem como base a natureza orgânica e possui uma alta concentração de Demanda
Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Biológica de Oxigênio (DBO)(BELTRAME, 2000; KUNZ, 2002;
NIETO, 2000)
Diversos impactos ambientais podem ser causados quando esse efluente é despejado sem
cumprir as exigências da legislação vigente. A presença dos corantes na água acaba impossibilitando
parcialmente a penetração de raios solares no meio aquático o que faz com que as plantas não
consigam produzir seu alimento e o oxigênio, o excesso de soda afeta diretamente o crescimento e a
nutrição das plantas, a grande quantidade de nitrogênio, fenóis, ferro e cromo acabam prejudicando
vida marinha e as altas concentrações de DQO e DBO roubam o oxigênio de todo o ecossistema
marinho (BISCIO, 2015; CHAKRABORTY, 2014).
Devido a todos esses possíveis impactos gerados pelo despejo inapropriado do efluente, foram
criadas legislações para o controle do despejo de efluente em corpos hídricos, o Conselho Estadual
do Meio Ambiente (CONSEMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que exigem
parâmetros e condições para o descarte do efluente (CONAMA, 2015).
O tratamento do efluente é algo necessário perante todas as exigências da legislação e de todos
os impactos que podem causar as futuras gerações. Existem tratamentos por via físico-química e
também por via biológica, além de uma interação entre ambas as vias para uma melhor eficiência no
processo de tratamento do efluente, como os tratamentos com lodo ativado seguido de uma
floculação e coagulação (um dos processos mais utilizados atualmente). Além dos tratamentos
convencionais, novas formas de tratamento vem sendo pesquisadas, e entre elas destacam-se as
técnicas de separação eletroquímica(FORTINO, 2012; HOLKAR, 2016).
A eletroflotação chama atenção pois não utiliza nenhum produto químico auxiliar para a
realização do tratamento, além de ser considerado um processo de operação e montagem. Consiste
na geração do coagulante através da aplicação de um diferencial de potencial em eletrodos imersos
no efluente conforme figura 1.
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Figura 1– Esquema de uma cela de eletroflotação

Os eletrodos de sacrifício geram íons metálicos através do potencial elétrico aplicado neles.
Estes íons metálicos se hidrolisam e formam uma espécie de agente coagulante, composto por vários
complexos com uma característica de flocos. A formação de flocos está ligada à hidrólise do metal
(que depende do pH e da concentração final de M+) e do transporte das espécies hidrolisadas, que
promovem o contato com as impurezas (CRESPILHO, REZENDE, 2004).
A remoção é realizada através da adsorção das impurezas pelos complexos do metal do
eletrodo, com a adsorção dessas impurezas, forma-se partículas maiores que são responsáveis pela
desestabilização do sistema e esses flocos podem ser retirados por filtração, decantação ou flotação
(ROMERO, 2009).
Neste trabalho foi pesquisada também a técnica de adsorção objetivando uma maior eficiência
no tratamento do efluente. A adsorção consiste no aumento da concentração de um ou mais
componentes na região da interface sólido-fluido ou num aumento de massa específica de um
determinado fluido nas vizinhanças da interface. Esses ganhos ocorrem em qualquer temperatura
ou pressão para quase todas as espécies químicas. Este fenômeno é diretamente afetado pela área
de contato do sólido. Esta técnica é amplamente utilizada em catálises, purificações de ar ou água,
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dessalinização, remoção de odores e em vários processos de separação de misturas (PEIXOTO,
2013).

| MATERIAIS E MÉTODOS |
Esta seção apresenta a metodologia aplicada durante a execução deste trabalho e de todos os
materiais utilizados na realização da eletroflotação do efluente têxtil e na sua caracterização. O
tratamento do efluente foi dividido em duas partes: eletroflotação e a adsorção com carvão ativado.
A fim de comparar os resultados, os efluentes foram analisados em cada uma das etapas.
Coleta do efluente
Os efluentes utilizados na realização do experimento foram cedidos por uma empresa têxtil da
região. O efluente é composto pelo tingimento da fibra de poliéster que foi coletado diretamente da
saída da máquina de tingimento, uma parte desse efluente foi mandada para análise dos parâmetros
e a outra parte foi mandada para o primeiro tratamento.
Análise do efluente
Em geral, o efluente é caracterizado por meio de processos físicos e químicos, utilizando as
seguintes metodologias: análise de cromo, demanda química de oxigênio, demanda biológica de
oxigênio, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos, nitrogênio amoniacal, fenóis e ferro. O efluente
foi previamente analisado como bruto, antes de ser submetido a etapa de eletroflotação e na
sequência da filtração. Todas as análises foram efetuadas pelo Laboratório de Análise e Pesquisa
Ambientais (LAPAM), localizado na Universidade de Caxias do Sul.
Primeiro tratamento
O efluente foi primeiramente tratado pelo método de eletroflotação, esse ensaio ocorreu
dentro de uma cuba de acrílico de aproximadamente 5 litros com 4 eletrodos de alumínio em seu
interior. Os eletrodos, espaçados 5 mm entre si, possuíam 250 mm e 150 mm de altura e largura,
respectivamente. Por eles passava uma corrente de 10 A durante 20 minutos, em que os polos
negativos e positivos trocavam suas posições, objetivando evitar a passivação dos eletrodos
conforme, Figura 2.
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Figura 2 - Cela de eletroflotação utilizada com o efluente textil

Após a eletroflotação o efluente foi fracionado, e metade do efluente tratado foi mandado para
análise enquanto que a outra metade foi para o segundo tratamento.
Segundo tratamento
O efluente tratado foi direcionado para um bécker com carvão ativado, visando uma melhora
na coloração do efluente, a adsorção foi realizada em regime de bateladas, com o acréscimo de 1g/L
de carvão ativado ao efluente, essa mistura foi agitada por 30 minutos a temperatura ambiente e
posteriormente filtrada para a retirada do carvão ativado. Após a filtração, o efluente final foi
analisado da mesma forma que as amostras anteriores.
Análise dos dados
Todas as análises feitas foram plotadas em gráficos e foi calculado o percentual de remoção
através da Equação 1.

%=

𝐶

−𝐶
𝐶

× 100

(1)
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Sendo: CAT o valor da concentração antes do tratamento e CDT o valor da concentração após o
tratamento.

| RESULTADOS E DISCUSSÕES |
Esta seção apresentará todos os resultados obtidos através da realização dos procedimentos
previamente descritos. Ainda, irá comparar cada processo com o efluente bruto e, também, com os
resultados encontrados na literatura.
Os principais critérios utilizados para determinar a eficiência do processo eletroquímico
correspondem à redução dos parâmetros de DQO, cor e turbidez que podem ser superiores a 90%.
Comparação de cor
A cor da água é um parâmetro que, visualmente, pode indicar a existência de substâncias
dissolvidas. Essas impurezas podem originar-se da presença de minerais ou vegetações naturais, ou
ainda de despejos industriais.
Para a determinação da cor, é realizada uma comparação visual da amostra com o seu estado
anterior, como na Figura 3.

Figura 3 - Comparativo de cor após o tratamento do efluente a)inicial; b) após eletroflotação;
c)após tratamento com carvão ativado

Após o tratamento com eletroflotação, observou-se melhora na cor do efluente. Com o carvão
ativado, houve melhora visível na cor do efluente.
Estes resultados podem ser observados na dissertação Aplicação da eletroflotação no
tratamento de efluente na indústria têxtil, de Ma. Alline Figueiredo Soares Pereira, que realizou a
comparação entre duas empresas têxteis de São Paulo, e em ambas o efluente apresentou uma
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grande clarificação, como demonstrado nos ensaios realizados para e execução deste trabalho
(PEREIRA, 2007).
Ainda, outro resultado parecido foi encontrado na dissertação Aplicação da Técnica de
Eletrofloculação no Tratamento de Efluentes Têxteis, do Me. Alexandre Andrade Cerqueira, que
trabalhou com a variação da distância entre os eletrodos e variando a intensidade da corrente
(CERQUEIRA, 2006).
Análise de cromo e ferro
As análises de cromo e ferro foram plotadas e comparadas, como demonstram as figuras 4 e 5,
respectivamente.
O efluente bruto apresentou concentrações iguais a 10 e 40,32 mg.L-1 de cromo e ferro,
respectivamente. Após o processo de eletroflotação, esse número foi reduzido para 0,022 e 0,177
mg.L-1 para cromo e ferro, respectivamente, mostrando que essa técnica é bastante eficiente, sendo
99,78% para o cromo e 99,56% para o ferro.

Figura 4 - Concentração de cromo nas amostras

Figura 5 - Concentração de ferro no efluente

* C.A. Carvão ativado

A linha vermelha, na fig.4 e 5, representa a concentração máxima para o descarte do efluente
em um corpo hídrico. O tratamento desses dois parâmetros alcança os padrões de descarte em
corpos hídricos exigido pela legislação. Após o tratamento com o carvão ativado(C.A.), o cromo
apresentou uma concentração abaixo do limite de detecção do método utilizado que é de 0,009 mg.L1,

e o ferro uma redução de 36%, com uma concentração de 0,113 mg.L-1.
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Análise de fenóis
A Figura 6 mostra o comparativo entre a concentração de fenol do efluente bruto e dos
efluentes tratados com eletroflotação e, na sequência, pelo processo de carvão ativado (C.A.).

Figura 6 - Comparativo de fenol nos efluentes texteis testados

A análise do efluente bruto mostrou uma concentração de 0,035 mg.L-1 de fenol, que já é
aceitável em valores de padrões de exigência da CONAMA/ CONSEMA que é de 0,1 mg.L-1. Após o
procedimento de eletroflotação, essa concentração caiu aproximadamente 71% e ficou em torno de
0,01mg.L-1. Com o processo de carvão ativado, após a eletroflotação essa concentração ficou abaixo
do limite de detecção do método utilizado que era de 0,001 mg.L-1.
Análise de DQO e DBO
As análises de DQO e DBO foram plotadas em gráficos e comparadas, como demonstram as
Figuras 7 e 8, respectivamente.

Figura 7 - Resultados da análise de DQO

Figura 8 - Comparativo de DBO dos efluentes
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O efluente bruto apresentou um valor de 9602 mg.L-1. Com a aplicação da eletroflotação, a
concentração desse parâmetro reduziu 91,4% e foi para 827 mg.L-1, e após a eletroflotação com a
realização do procedimento com carvão ativado, a DQO reduziu para 340 mg.L-1, uma redução de
59%, em relação a última etapa.
Na DBO do efluente bruto verificou-se um valor de 1164,7 mg O2.L-1, e com o processo de
eletroflotação houve uma redução de 75%, deixando a concentração em 282,7 mg O2.L-1. Com o
processo de carvão ativado, após a eletroflotação a concentração de DBO abaixou para 111,7 mg O2.L1,

uma redução de 60,5% em relação ao processo anterior.

Análise de Nitrogênio Amoniacal
O comparativo entre as análises do nitrogênio amoniacal é apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Comparativo da concentração de nitrogênio amoniacal nos efluentes.

O efluente bruto apresentou uma concentração de 6,79 mg NH3-N.L-1, com a eletroflotação a
concentração de nitrogênio amoniacal reduziu em 52% e caiu para 3,22 mg NH3-N.L-1. Após o
processo com carvão ativado, essa concentração ficou abaixo do limite de detecção do método
utilizado que era 3 mg NH3-N.L-1. A legislação exige que a concentração de nitrogênio amoniacal seja
de 20 mg.L-1 sendo assim o efluente pode ser aceito para descarte em corpo hídrico.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
A indústria têxtil possui grande representatividade econômica e necessita de novos métodos
que visem a melhoria da qualidade de água, que retorna ao meio ambiente, e dos processos
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realizados com ela, tendo em vista um menor consumo de água e a redução do uso de agentes
químicos.
Neste trabalho foi proposta testagem de um novo método para o tratamento de águas de
descarte industrial. Dentre eles, destaca-se o método de eletroflotação, que se mostrou bastante
eficiente na remoção da cor do efluente do tingimento do poliéster, como pode ser visto na seção de
resultados. Além disso, houve uma melhora considerável em todos os parâmetros analisados, o que
reforça a ideia da implementação do processo.
Com a grande remoção de metais, fenóis e sólidos, incluindo a remoção da matéria orgânica
presente, o método se torna uma ferramenta de remoção muito eficiente e com um grande espaço
para crescimento na indústria.
Um dos grandes problemas na implantação desse método é a descontinuidade do processo.
Para aplicá-lo efetivamente, em escala real, o estudo de um processo de eletroflotação contínuo seria
a melhor opção, e além disso, avaliação do custo da energia consumida.
.
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METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE:
UMA REVISÃO SISTEMÁTICA APLICADA AO BIOETANOL
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2Universidade Federal de Sergipe, e-mail: inaura.rocha@ufs.br

| RESUMO |
Desde que a questão ambiental ganhou pauta mundial e assumiu-se, por definição, que a
sustentabilidade deve harmonizar os aspectos econômico, social e ambiental - os três pilares da
sustentabilidade - muitos estudos foram conduzidos para avaliar a sustentabilidade de produtos e
processos. Entretanto, sabe-se que as metodologias inicialmente utilizadas contemplaram apenas a
avaliação ambiental ou a avaliação concomitante de duas dessas variáveis, sendo em maioria
avaliações socioambientais e/ou socioeconômicas, com destaque para a Análise do Ciclo de Vida (life
cycle assessment, LCA). Com o tempo, surgiram outras variantes, a exemplo do Custo do Ciclo de vida
(life cycle cost, LCC) e a Avaliação do Ciclo de Vida Social (SLCA, social life cycle assessment). Assim,
considerando a importância da busca pela sustentabilidade, o interesse pelos biocombustíveis como
alternativa aos combustíveis fósseis e a inexistência de uma metodologia de avaliação da
sustentabilidade consensual para o setor, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma
revisão sistemática acerca das metodologias utilizadas para avaliação da sustentabilidade de
processos envolvendo o bioetanol, um biocombustível gerado a partir de biomassas. Para o
desenvolvimento da revisão, foi utilizado o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e estabelecida três etapas de pesquisa. Deste modo, por meio
do portal, a pesquisa inicial se deu com as palavras-chave “sustainability assessment bioethanol”,
encontrando o total de 3.356 resultados, os quais incluem artigos, artigos de jornal, resenhas, livros,
recursos textuais, atas de congressos e conjuntos de dados estatísticos. Posteriormente, a fim de
identificar os estudos que consideraram para avaliação a consagrada metodologia LCA, acrescentouse a opção “and” seguido da sigla “LCA” - essa foi a primeira etapa e resultou em 1.209 trabalhos. Na
segunda etapa, acrescentou-se a opção “not” e a palavra-chave “LCA” como critérios de exclusão à
pesquisa inicial, objetivando encontrar, portanto, os trabalhos que possivelmente abordaram a
avaliação utilizando outra metodologia, pela qual foram obtidos 2.124 trabalhos. Na terceira etapa
acrescentou-se a opção “and” e as siglas “LCA LCC SLCA”, somando 22 publicações. Dadas tais buscas,
e por meio de triagens, os estudos relevantes à produção científica do presente tema foram
identificados. Como resultado, foram exibidas algumas características das publicações encontradas
e discutidos os estudos considerados mais relevantes, contemplando diferentes tipos de biomassa e
estratégias de avaliação de sustentabilidade empregadas no segmento. Ademais, observou-se que a
seleção da metodologia de avaliação de sustentabilidade independe do tipo de biomassa, varia
conforme objetivo da aplicação e que a Análise Multicritérios (AMC) foi associada na maioria dos
estudos. Outrossim, foi evidenciado que as metodologias de avaliação de sustentabilidade são
predominantemente utilizadas como importante ferramenta de auxílio na tomada de decisão, no
planejamento de ações de governo, como indicador comparativo de desempenho ambiental e que,
embora se observe uma crescente nas publicações direcionadas ao tema, configura um assunto que
ainda demanda investigações aprofundadas considerando os pilares da tríade.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Indicadores; Bioetanol.
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| INTRODUÇÃO |
Presente nas discussões que envolvem a sustentabilidade, os biocombustíveis vêm ganhando
maior destaque nas últimas décadas [1], visto que se colocam como uma fonte alternativa e renovável
de energia, em substituição àquelas provenientes de combustíveis fósseis [2]. Assim, o uso de
biomassa lignocelulósica para a produção de diferentes tipos de biocombustíveis – a exemplo do
biogás, biodiesel e bioetanol – tem sido crescente, resultado do desenvolvimento de políticas que
incentivam sua produção e consumo [3]. Isto posto, ressalta-se a relevância de estudos que avaliem
a sustentabilidade de processos intrínsecos à sua produção [4], de modo que se atendam, por
definição, os aspectos social, ambiental e econômico envolvidos.
Desse modo, tendo em vista que não há indicativo de uma metodologia de sustentabilidade
consensual para o setor, que a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) compreende uma das metodologias
mais difundidas para análise de desempenho ambiental de um produto e atendendo à relevância que
a produção do bioetanol desponta, o presente trabalho faz uma revisão sistemática relacionando a
ACV e demais metodologias de avaliação de sustentabilidade à produção do bioetanol [5].

| METODOLOGIA |
Para o desenvolvimento da revisão foi utilizado o portal de periódicos da CAPES, cuja
plataforma reúne publicações de 548 bases de dados, incluindo Scopus, Science Direct e Scielo.
Assim, por meio do portal, foi realizada a Pesquisa Inicial utilizando as palavras-chave “sustainability
assessment bioethanol”, encontrando um total de 3.356 resultados, os quais incluem artigos, artigos
de jornal, resenhas, livros, recursos textuais, atas de congressos e conjuntos de dados estatísticos.
Dado o interesse de concentrar apenas os artigos acadêmicos, os resultados foram refinados
aplicando as opções “artigos” e “artigos de jornal”, reduzindo para 3.286 resultados, conforme exibe
a Figura 1. A partir daí foram estabelecidas 3 fases de pesquisa:


A Primeira Etapa buscou determinar quantos estudos fizeram a avaliação da
sustentabilidade do bioetanol por meio da ACV. Deste modo, acrescentou-se à Pesquisa
Inicial a opção “and” e a sigla “LCA”, obtendo-se 1.209 trabalhos.



A Segunda Etapa propôs identificar os trabalhos que abordaram a avaliação da
sustentabilidade do bioetanol por outra metodologia distinta da ACV. Assim, à Pesquisa
Inicial, acrescentou-se a opção “not” e a sigla “LCA” como opções de exclusão. Desta,
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obtiveram-se 2.124 trabalhos. Sobre este total foi realizada uma triagem, analisando-se os
resumos e as metodologias de avaliação empregadas, que resultou em 25 trabalhos
contemplando o período 1996-2019 (Quadro 1). Após, uma segunda triagem foi efetuada
sobre o conteúdo total dos 25 artigos, pela qual foram selecionados os estudos
considerados mais relevantes e atualizados acerca do tema (Quadro 2), motivo pelo qual
foram discutidos neste trabalho.


Na Terceira Etapa, acrescentou-se à Pesquisa Inicial a opção “and” e as siglas “LCA LCC
SLCA”, para identificação dos estudos que utilizaram tais metodologias conjuntamente. Os
22 resultados foram dispostos em ordem cronológica no Quadro 3, de 2010 até 2019.
Nesta etapa também foi realizada uma triagem pela qual apenas um estudo foi
selecionado.

Figura 1: Esquema da revisão sistemática

Critérios para as triagens da Segunda Etapa
Para a seleção dos trabalhos considerados relevantes para a Segunda Etapa, foram eliminados
durante a triagem os trabalhos que: (i) trataram isoladamente os aspectos econômico, ambiental
e/ou socioeconômico de biomassas; (ii) não envolveram o bioetanol; (iii) trataram unicamente
acerca da produção de biocombustíveis ou de questões energéticas da biomassa, não abordando
metodologias para avaliação de sustentabilidade. Ou seja, foram considerados os que exploraram a
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avaliação da sustentabilidade do bioetanol considerando qualquer etapa de sua produção, mesmo
quando presente outro biocombustível.
Critérios para triagem da Terceira Etapa
Para a seleção dos artigos de interesse, foram eliminados durante a triagem os trabalhos que:
(i) não abrangeram os três pilares da sustentabilidade e o bioetanol; (ii) não apresentaram aplicação
de metodologia em estudo de caso. Ou seja, buscou-se pelos que empregaram as metodologias LCA,
LCC e SLCA, em conjunto.
Por fim, ressalta-se que o presente artigo se concentra exclusivamente nas metodologias
empregadas para avaliação de sustentabilidade, sendo excluídos demais itens que fogem ao objeto
de estudo do trabalho.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
A Figura 2 apresenta uma análise da produção científica obtida durante as três etapas:


Primeira Etapa: foram pesquisados estudos que aplicaram a metodologia ACV para avaliar
a sustentabilidade da produção de bioetanol (a). Nota-se, diante do percentual de estudos
encontrado em relação aos apontados na Pesquisa Inicial, que se trata de um método
difundido mundialmente (36,80%), porém com ressalva quanto à sua aplicabilidade no
caso do bioetanol, haja vista que a maioria dos trabalhos reportou o emprego de outros
métodos para avaliação.



Segunda Etapa: foram pesquisados os estudos que avaliaram a sustentabilidade do
bioetanol por outra metodologia que não fosse a ACV (b). Estes trabalhos resultantes
passaram por um processo de triagem, a fim de identificar quais deles, de fato, abordaram
o bioetanol como caso de estudo e empregaram metodologias para avaliação de
sustentabilidade. Face aos artigos selecionados, uma pequena parcela atendeu aos
critérios de artigos considerados relevantes ao tema (1,32%).



Terceira Etapa: foram pesquisados estudos que aplicaram de maneira conjunta as
metodologias LCA, LCC e SLCA na avaliação da sustentabilidade do bioetanol (c). Por meio
da triagem, observou-se que apenas 1 atendeu ao requisito.
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“AND
LCA”
36,80%
Outros
35,36%

Outros
63,20%

“AND LCA LCC SLCA”
0,67%

Desconsiderados
98,68%

(a)

“NOT
LCA”
64,34%
Considerados
1,32%
(b)

Outros
99,67%
(c)

(a): Relação entre o total da Pesquisa Inicial (3.286) e o total obtido após a opção “AND” e a sigla “LCA”
(1.209); (b) Relação entre o total da Pesquisa Inicial (3.286) e o total obtido após a opção “NOT” e a sigla LCA
(2.124), desta tem-se o total relevante (25); (c): Relação entre o total da Pesquisa Inicial (3.286) e o total
obtido após a opção “AND” e as siglas LCA LCC SLCA (22), desta tem-se o total que emprega a metodologia
para avaliação da sustentabilidade do bioetanol (1).
Figura 2: Análise da produção científica

Estudos da Segunda Etapa
O Quadro 1 apresenta cronologicamente os 25 trabalhos resultantes da primeira triagem na
Segunda Etapa. Nesta, observa-se a ordenação por referência bibliográfica, o ano de publicação do
artigo, a biomassa considerada na produção do bioetanol e a metodologia empregada para a
avaliação da sustentabilidade. Percebe-se, pois, que inicialmente as análises de exergia e emergia
foram utilizadas para fins de análise da sustentabilidade e que, posteriormente, métodos
multicritérios passaram a ser integrados aos estudos, como a Análise Multicritério (AMC) e o método
Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA). A metodologia de Avaliação de Sustentabilidade do Ciclo
de Vida (Life Cycle Sustainability Assessment, LCSA), que constitui a integração de resultados da
avaliação do ciclo de vida (LCA), do custeio do ciclo de vida (LCC) e da avaliação do ciclo de vida social
(SLCA), é identificada na pesquisa somente no ano de 2015. No mesmo ano, os métodos de
ranqueamento, que classificam as alternativas em ordem decrescente, a exemplo do PROMETHEE
(Preference Ranking Organization Method for Enriched Evaluation), aparecem na pesquisa como
ferramenta de apoio à decisão. Por fim, dentre os múltiplos trabalhos do Quadro 1, 8 foram
selecionados, considerados mais relevantes para esta discussão, e estão destacados no Quadro 2.
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Ref.
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

Ano
1996
2008
2008
2009
2009
2011
2011
2011

Biomassa
Cana de açúcar e uva
Cana de açúcar
Trigo
Biomassa lignocelulósica
Grãos de trigo e/ou palha
Mandioca
Cana de açúcar
Palha de milho
Cana de açúcar, batata,
beterraba e cereais

[14]

2011

[15]

2011

Cana de açúcar

[16]
[17]

2012
2013

[18]

2013

[19]

2013

Arroz
Biomassas em geral
Beterraba, milho, cana de
açúcar, sorgo
Materiais lignocelulósicos

[20]

2015

Materiais lignocelulósicos

[21]

2015

Trigo, milho e mandioca

[22]

2015

[23]

2016

[24]

2016

[25]

2017

[26]
[27]

2017
2017

[28]

2017

[29]

2018

[30]

2019

[31]

2019

Sorgo, beterraba sacarina,
milho, cevada, batata e trigo
Sorgo, beterraba sacarina,
milho, cevada, batata e trigo
Resíduos agrícolas e florestais
Matéria-prima à base de amido
e açúcar
Cana de açúcar
Cana de açúcar e sorgo
Açúcar, amido e resíduos
lignocelulósicos
Cana de açúcar

Metodologia
Análise de emergia
Análise multicritério (AMC)
Avaliação de emergia
Métricas de sustentabilidade da IQE
Avaliação de emergia
Avaliação de emergia
Análise de exergia
Análise de energia, exergia e emergia
Indicadores multicritério
Análise baseada nos critérios internacionais de
sustentabilidade
Avaliação de emergia
Diretiva Europeia de Energias Renováveis
Indicadores multicritério
Process Design for Sustainability (PDfS)
Índice único de sustentabilidade por meio de
múltiplos critérios
Avaliação de Sustentabilidade do Ciclo de Vida
(LCSA) + Método Multicritério de Apoio à Decisão
(MCDA)
Análise multicritério (AMC) + método
PROMETHEE II
Análise multicritério (AMC) + PROMETHEE II
Otimização multiobjetivo
Estrutura de tomada de decisão por vários critérios
Avaliação integrada de sustentabilidade + MCDA
Índice de sustentabilidade
Análise multicritério (AMC)
Avaliação de Impacto Ambiental (AVA) +
Certificação Bonsucro

Mandioca e melaço de cana-deModelagem de Equilíbrio Geral Computável (CGE)
açúcar
Suporte multicritério para tomada de decisão por
Culturas cultivadas
PROMETHEE I e II
Quadro1: Estudos obtidos pela Segunda Etapa
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Ref.

País

[21]

-

[22]

China

[23]

Chipre

[26]

Irã

[27]

Brasil

[28]

México

[30]

Brasil

[31]

Tailândia

Motivação/ Escopo da aplicação da metodologia
Definir uma estratégia de aprimoramento em biorrefinarias para produção de
produtos de valor agregado, avaliando-se objetivos econômicos e a
sustentabilidade.
Determinar o cenário mais sustentável para produção de bioetanol de acordo
com as preferências dos tomadores de decisão e partes interessadas.
Avaliar os aspectos de sustentabilidade das culturas energéticas para
aumentar a contribuição dos biocombustíveis no mix energético local.
Avaliar as tecnologias para a produção de bioenergia no país, sinalizando as
mais sustentáveis.
Desenvolver uma metodologia de comparação de serviços e de políticas para
biorrefinarias, convertendo os números econômicos, sociais e ambientais em
métricas de sustentabilidade.
Apresentar uma análise de sustentabilidade tomando como base os conceitos
de bioenergia, por meio do uso de tecnologias de etanol e índice de
sustentabilidade.
Analisar questões ambientais, sociais e econômicas utilizadas como critérios
para certificação Bonsucro.
Auxiliar na tomada de decisão quanto à produção de bioetanol no país,
analisando cenários.
Quadro 2: Estudos selecionados da Segunda Etapa

ESTUDO [21]: A sustentabilidade foi avaliada por meio de um índice de múltiplos critérios,
comparando o sistema de referência de base biológica ao seu equivalente petroquímico, ou seja,
analisar uma nova rota de conversão química em relação a um processo já existente. Para tanto,
utilizaram uma abordagem de múltiplos critérios que combinou cinco indicadores quantitativos e
qualitativos (descrevendo os aspectos econômicos, ambientais de saúde e segurança, e operacionais)
em um único índice de pontuação. São eles: Restrições Econômicas (EC), obtido por meio da
proporção entre os custos de matéria-prima e a venda de produtos (quanto menor o resultado, maior
o potencial econômico); Impacto Ambiental da Matéria-prima (EIRM), determinado pela Demanda
Acumulada de Energia (CED) e pelas emissões de gases de efeito estufa (GEE) da matéria prima;
Custo do Processo e Impacto Ambiental (PCEI), que indica a complexidade do processo,
representando indiretamente o custo do processo, uso de energia e emissões; Índice de Meio
ambiente, Saúde e Segurança (EHSI) estimado com base em 3 categorias: ambiente, saúde,
segurança; Aspectos de Risco (AR), indicam o risco associado a aspectos econômicos e técnicos, e
foram estimados com base em 5 categorias: disponibilidade global de matéria-prima, potencial local
de matéria-prima, tamanho do mercado, compatibilidade com a infraestrutura atual e benefícios
inerentes. Cada um dos indicadores (EC, EIRM, PCEI, EHSI e AR) foi calculado para as rotas em
comparação: de base biológica e petroquímica. Em seguida, os 5 indicadores foram normalizados
considerando a pontuação máxima dos dois processos analisados. Os valores normalizados para cada
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indicador são integrados em um único índice de pontuação usando fatores de ponderação específicos
para que se obtenha a Pontuação Total (TS). A TS foi comparada por meio da Razão de Índice (IR),
razão entre a TS biológica e a TS petroquímica, fornecendo, assim, uma comparação direta. Se IR <1,
indica que a rota de base biológica é favorável e se IR> 1, indica que a rota de base biológica é
desfavorável em comparação ao processo petroquímico.
ESTUDO [22]: A pesquisa avaliou três cenários alternativos de produção de bioetanol na China,
sendo um à base de trigo, um à base de milho e outro à base de mandioca. Trata-se de um estudo no
qual houve a combinação da estrutura de Avaliação de Sustentabilidade do Ciclo de Vida (LCSA) com
o método multicritério de apoio à decisão (MCDA) para avaliação de sustentabilidade dos três
cenários, determinando qual seria mais sustentável para a produção de bioetanol. Para a LCSA,
ocorre uma integração direta das Análises do Ciclo de Vida, do Custo do Ciclo de Vida e da Avaliação
do Ciclo de Vida Social, e então se obtém uma matriz de tomada de decisão. Após, foi empregado o
método MCDM, que combina Processo de Hierarquia Analítica (AHP) e o método VIKOR para
priorização das alternativas. O AHP foi usado para determinar os pesos dos critérios, um prérequisito para a aplicação do método VIKOR, que ordenou a sequência de cenários em ordem
decrescente de sustentabilidade.
ESTUDO [23]: O estudo objetivou responder se o incentivo à produção de culturas energéticas
em Chipre seria benéfico para o cumprimento da meta europeia de utilização de biomassa. Os autores
relataram dados de cultivo de um estudo piloto de 6 culturas energéticas, sobre os quais foi aplicada
uma análise multicritério priorizando a adequação das culturas analisadas. Posteriormente, foram
organizados rankings por meio da utilização da AMC e do PROMETHEE II. Cinco critérios foram
examinados durante o estudo: demanda de irrigação, demanda de fertilizantes, rendimento de
produção, trabalho e valor calorífico da planta enérgica. Em seguida, foi realizada uma análise de
custo de produção das culturas energéticas (custos básicos de produção, despesas explícitas e
implícitas para os materiais e os serviços necessários para produção: custos de plantio, fertilizantes,
produtos químicos, custo da água de irrigação, custo de máquinas, custos de mão-de-obra,
depreciação e custos acumulados e de estabelecimento, juros e aluguel de terras). Por fim, com o
auxílio do Sistema de Informação Geográfica, foi quantificado o potencial de rendimento das culturas
mais favoráveis e definidos locais específicos que satisfizessem os requisitos necessários para
produção.
ESTUDO 26: Este estudo desenvolveu um método de tomada de decisão para avaliar as
tecnologias bioenergéticas do Irã, no caminho de um sistema sustentável de bioenergia, incluindo o
bioetanol. Assim, foram considerados 15 indicadores para a avaliação de dez tecnologias de
produção de bioenergia a partir dos aspectos ambiental, econômico, tecnológico e social. São eles:

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

contribuição para mudanças climáticas; uso de água; degradação da qualidade do solo; perda de
diversidade biológica; mudança no uso da terra; poluição do ar, da água e da terra; sustentabilidade
microeconômica; sustentabilidade macroeconômica; maturidade tecnológica; continuidade e
previsibilidade do desempenho; geração potencial de energia; efeitos na segurança alimentar;
criação de emprego; contribuição para o desenvolvimento regional; e compatibilidade com o quadro
político, legislativo e administrativo. Os dados necessários para classificação das alternativas de
bioenergia foram coletados solicitando que especialistas iranianos preenchessem um questionário
on-line, avaliando a tecnologia selecionada. Por fim, foi construída uma matriz de tomada de decisão,
a qual foi normalizada e, então, foi montado um ranking, ordenando as melhores tecnologias para a
produção de bioenergia no país.
ESTUDO 27: Foi realizada uma análise de sustentabilidade comparativa entre quatro cenários
de biorrefinarias de cana-de-açúcar localizadas no Brasil. Foram utilizados critérios tomando como
base os componentes social, econômico e ambiental da sustentabilidade, além de critérios com base
na escolha de valores culturais e de ciclo de vida. A metodologia empregada é baseada na comparação
multicritérios e abrange somente indicadores que expõem significativas diferenças entre as opções,
a fim de auxiliar à tomada de decisão. Para a comparação socioeconômica, foram utilizados os
indicadores: i) custos dos serviços: objetiva responder qual o custo total da prestação de serviços em
cada sistema, calculando o custo dos serviços produzidos pela biorrefinaria e os custos dos serviços
complementares; ii) subsídio cruzado 1G/1G2G: o percentual é calculado considerando a margem de
lucro de ambas produções e, quanto menor o valor obtido, menores são as diferenças entre os custos
de produção 1G e 2G; iii) sensibilidade do proprietário da biorrefinaria à volatilidade dos preços:
trata-se de uma soma ponderada da volatilidade dos preços do produto; iv) segurança energética:
definido como sendo a disponibilidade ininterrupta de energia, a um valor economicamente viável.
Nele, consideram-se os impactos negativos na economia e no bem-estar social, ocasionados pela falta
de segurança energética; v) criação de emprego: avaliado o investimento social feito pela
biorrefinaria através da criação de empregos nas diferentes etapas da produção do bioetanol; Com
relação aos aspectos ambientais, os seguintes indicadores foram utilizados: i) alterações climáticas:
estimado com base nos princípios da ACV, por meio da qual é possível quantificar as emissões de
GEE; ii) depleção de combustível fóssil: estimado com base na ACV; iii) eutrofização de água doce:
calculada com base na ACV; iv) consumo de água doce: estimado com base no consumo de água via
simulação de processos; v) uso de produtos químicos: indica os diferentes consumos de produtos
químicos nos esquemas de cada biorrefinaria, por meio de simulação de processos e balanço de
massa. Assim, após a aplicação dos indicadores, foi realizada a comparação multicritérios pelo
método PROMETHEE, o qual permitiu comparar a sustentabilidade das quatro biorrefinarias.
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ESTUDO 28: Foi desenvolvido um índice de sustentabilidade composto por seis indicadores,
os quais foram aplicados nas etapas do ciclo de vida de duas modalidades de produção de bioetanol
(cana-de-açúcar e sorgo), a fim de identificar qual apresenta maior sustentabilidade. Para tal,
subdividiram a metodologia em: i) definição dos indicadores de sustentabilidade, estabelecidos a
partir da sua recorrência na avaliação das dimensões social, ambiental e econômica da produção do
bioetanol; ii) avaliação de cada indicador; iii) integração dos indicadores em um índice; iv) avaliação
do índice de cada modalidade de produção de bioetanol. Os indicadores selecionados envolveram os
três pilares da sustentabilidade: a) Indicador de energia: definido como a razão entre a energia
contida no etanol e a energia contida nos combustíveis fósseis usados para produzir um litro de
etanol - quanto menor a demanda de combustíveis fósseis, mais sustentável é o combustível
produzido; b) Indicador de emissões de GEE: considera os gases geradores de efeito estufa emitidos
para a atmosfera durante todo o ciclo de vida das modalidades de produção citadas; c) Indicador de
consumo de água: definido como a quantidade de água utilizada na produção de etanol por unidade
de energia - quanto menor a quantidade de água utilizada durante o ciclo de vida da produção, maior
é a sua sustentabilidade – e a sua determinação é por meio da pegada hídrica; d) Indicador do uso da
terra: relaciona a quantidade de etanol produzido em determinada área de cultivo, sendo definido
como a quantidade de hectares necessários para a obtenção de uma unidade de energia de etanol quanto menor o número de hectares necessários, maior a sustentabilidade da modalidade; e)
Indicador econômico: relaciona a quantidade monetária por unidade de volume de etanol,
considerando os custos relacionados à produção e transporte de matéria-prima, os custos com
investimento, operação, manutenção, energia consumida nos processos de transformação e os
benefícios da venda de coprodutos; f) Indicador social: relaciona a quantidade de empregos diretos
pagos por unidade de volume de etanol produzido. Após a aplicação dos indicadores, os mesmos
foram integrados em um índice de sustentabilidade, objetivando auxiliar à tomada de decisão para
definição da modalidade mais sustentável.
ESTUDO 30: Envolve um estudo de caso realizado por meio de quatro entrevistas
semiestruturadas, de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e de critérios para certificação Bonsucro.
Esse protocolo foi aplicado a doze plantas de produção de etanol, produzido a partir da cana-deaçúcar no estado de São Paulo, Brasil. Inicialmente, foi realizada a categorização do conteúdo de cada
um dos EIA, a partir de uma tabela de indicadores de sustentabilidade elaborada a partir de revisão
de literatura. Do mesmo modo, utilizando, para tal, o documento Padrão de Produção Bonsucro, foi
realizada a categorização do conteúdo dos critérios da Certificação. As entrevistas foram conduzidas
objetivando compreender o pedido da Certificação no Brasil, entretanto, somente quatro empresas
corresponderam aos critérios adotados pelos autores na seleção dos entrevistados. Por fim, foi feito
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o cruzamento entre os conteúdos abarcados pelo EIA e aqueles englobados pela Certificação
Bonsucro.
ESTUDO 31: Teve como objetivo analisar a sustentabilidade da produção de bioetanol através
da mandioca e do melaço, colocando-se como uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão no
que diz respeito à promoção do desenvolvimento do biocombustível na Tailândia. Para análise
socioeconômica e ambiental da produção do bioetanol, utilizaram a Modelagem de Equilíbrio Geral
Computável Dinâmico Recursivo (CGE), tomando como base as metas de produção de bioetanol
especificadas no Plano de Desenvolvimento de Energia Alternativa. Assim, foram estabelecidos cinco
diferentes cenários de simulação, os quais foram definidos tomando como base as políticas que
potencialmente incentivam a produção e o uso do combustível estudado. No tocante aos impactos
ambientais, foram considerados as emissões atmosféricas (o modelo utiliza dados da Organização de
Gerenciamento de Gases de Efeito Estufa da Tailândia) e o uso da água para irrigação (o modelo
utiliza dados do Departamento Real de Irrigação da Tailândia). Quanto à análise dos impactos
socioeconômicos, os indicadores considerados foram: Produto Interno Bruto, Índice de Preços ao
Consumidor, consumo privado, importação, exportação, emprego, renda do governo e renda familiar
no período analisado.
Estudos da Terceira Etapa
O Quadro 3 apresenta os trabalhos encontrados a partir das palavras-chave “sustainability
assessment bioethanol” acrescidas da opção “AND” e as siglas “LCC LCA SLCA”, objetivando, desta
maneira, encontrar os que fizeram o uso conjunto dessas metodologias na avaliação da
sustentabilidade da produção de bioetanol. A busca resultou em 22 estudos, os quais foram dispostos
cronologicamente no Quadro 3, o qual indica a referência e o ano de publicação, o escopo de cada
artigo, a metodologia empregada, além dos pilares da sustentabilidade contemplados pelo estudo.
Como pode ser observado, tais estudos não se restringiram à avaliação de sustentabilidade do
bioetanol. Ademais, não foram todos os trabalhos que consideraram as suas três dimensões: somente
1 atendeu a este critério [22]. Este mesmo estudo também foi identificado nos trabalhos
provenientes da Segunda Etapa, presente nos Quadros 1 e 2, e foi discutido tendo em vista a sua
relevância. Também se nota que dentre os 22 artigos, 14 são do tipo review, o que pode indicar que
a avaliação da sustentabilidade de processos envolvendo o bioetanol ainda está em fase de
consolidação por meio dessas metodologias.

628

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5

629

Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

Ref.

Ano

[34]

2010

[35]

2013

[36]

2013

[22]

2015

[37]

2016

[38]

2016

[39]

2017

[40]

2017

[41]

2017

[3]

2017

[42]

2018

[43]

2018

[44]

2018

[45]

2018

[46]

2018

[47]

2018

[48]

2018

[49]

2018

[50]

2019

[51]

2019

[52]

2019

[53]

2019

Escopo/ motivação do artigo
Apresentar o desenvolvimento de uma estrutura capaz de incorporar à
ACV um escopo mais amplo: a Análise de Sustentabilidade do Ciclo de
Vida (LCSA) de forma que LCSA = LCA + SLCA + LCC.
Apresentar e discutir o estado da arte da LCSA, dando recomendações
para seu desenvolvimento posterior.
Discutir o papel da SLCA na transição para padrões de produção e
consumo mais sustentáveis e o Life Cycle Thinking (LCT).
Avaliação de sustentabilidade da produção do bioetanol na China para
determinação do cenário mais sustentável.
Desenvolver uma metodologia integrada e sistemática para avaliação
da sustentabilidade, com o intuito de fornecer uma ferramenta que
permita a avaliação holística.
Exibir trabalhos de eventos sobre consumo e produção sustentável e
outros sobre P+L, ACV e avaliação da sustentabilidade.
Desenvolver uma abordagem para comparar os efeitos da
sustentabilidade e o custo de propriedade de modelos de negócios
aplicados a carros por energia diferentes (biogás, etanol, gasolina,
híbrido e elétrico).
Apresentar uma visão geral dos estudos de ACV, aplicados em energias
renováveis, englobando fundamentos teóricos da LCSA.
Apresentar um método para avaliação da sustentabilidade de sistemas
alternativos de energia e industriais com base na tomada de decisão
com múltiplos critérios.
Analisar práticas, métodos e métricas em biorrefinarias sustentáveis,
além de identificar desafios e oportunidades para o desenvolvimento.
Apresentar uma visão geral sobre modelagem dinâmica de sistemas
aplicada à cadeia de suprimento de energia renovável.
Testar indicadores para avaliar os impactos das biorrefinarias, a fim de
contribuir para o desenvolvimento da metodologia SLCA e análise das
dimensões da sustentabilidade nas mesmas.
Investigar a metodologia SLCA, definir as tendências relacionadas à
mesma e destacar os pontos fortes e fracos da sua aplicação.
Promover o uso da SLCA e melhorar a robustez do método.
Desenvolver um método genérico para medir a sustentabilidade de
sistemas industriais por meio do desenvolvimento de um índice de
sustentabilidade agregado do ciclo de vida.
Propor uma abordagem abrangente para calcular o desempenho de
sustentabilidade de plásticos de base biológica em escala global.
Apresentar uma estrutura para o modelo de custo de ciclo de vida total
(TLCCM) que visa auxiliar a tomada de decisões.
Avaliar os impactos da bioeletricidade cogerada com bagaço de cana.
Pesquisar o aspecto social das tecnologias de produção/manufatura
sustentáveis e limpas por meio da SLCA.
Discutir os avanços em métricas, design de processos, design de
produtos e controle de processos em direção à sustentabilidade.
Explorar as dimensões da sustentabilidade que mais se enquadram nos
padrões internacionais e, assim, apresentar uma perspectiva da ACV.
Auxiliar indústrias alimentares, em termos de seleção de alternativas
para evitar desperdícios.

*S –social; A – ambiental; E- econômico
Quadro 3: Estudos obtidos pela Terceira Etapa

Metodologia

Pilar

Review

S; A; E

Review

S; A; E

Review

S; A

LCA, SLCA e LCC +
MCDM

S; A; E

LCT, ACV, LCC e
SLCA + AMC

S; A; E

Review

S; A; E

Indicadores e
verificação de
sustentabilidade
por SLCA.

A;E

Review

S; A; E

Indicadores para
ACV, LCC e SLCA +
normalização.

S; A; E

Review

S; A; E

Review

S, A, E

LCA e SLCA em
processos
hipotéticos de
produção de
bioetanol.

S;A

Review

S

Review

S

Caso de estudo com
auxílio da SLCA

S; A; E

Review

S; A; E

TLCCM

E

LCSA + análise dos
cenários.

S; A; E

Review

S

Review

S; A; E

Review

S; A; E

Review

S; A; E
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| COMENTÁRIOS FINAIS |
Do total dos 2.124 artigos encontrados durante o desenvolvimento da Segunda Etapa da
pesquisa, tem-se que somente 1,32% correspondem a trabalhos que avaliam a sustentabilidade de
processos da cadeia do bioetanol abordando a tríade da sustentabilidade. Esse dado evidencia que,
apesar da crescente preocupação relacionada à responsabilidade social e ao desenvolvimento
sustentável

[54],

a maioria dos estudos envolvendo bionergias considera na avaliação da

sustentabilidade apenas um ou dois pilares.[55]: ambiental

[56] [57]

/ econômico

[58] [59] /

ambiental e

econômico [60] / social e econômico [61].
De maneira geral, também se observou que a escolha da metodologia de avaliação de
sustentabilidade a ser empregada independe do tipo de biomassa utilizado e do contexto regional. A
seleção da metodologia tende a ser determinada conforme objetivo a ser alcançado, sendo os
métodos de análise multicritérios e de ranqueamento presentes nos estudos mais recentes. Com
relação aos indicadores definidos nos artigos, se observa que estes variam em função dos interesses
locais e das particularidades de cada caso, porém alguns indicadores foram comuns à maioria. Dos
estudos extraídos, tem-se que:


Uma preocupação comum em relação à variável ambiental é com relação à emissão de gases
causadores do efeito estufa, sendo esse o indicador mais utilizado. Outra questão diz respeito à
água, tanto no que se refere à sua disponibilidade quantitativa, quanto as suas características
qualitativas.



Com relação ao aspecto social, foi observado que esse é o menos enfatizado. Durante a fase da
primeira triagem, muitos estudos foram descartados por não considerarem esse pilar. O que se
percebeu é que, em muitos casos, a análise social está embutida em uma análise econômica
(análise socioeconômica), ambiental (análise socioambiental) ou, na grande maioria, não é
considerado. Nos artigos nos quais os indicadores foram explicitados, constatou-se a
preocupação em relação à toxicidade crônica e aguda relacionada à produção do biocombustível,
bem como ao desenvolvimento regional e à geração de empregos, sendo este o indicador que
mais se repete.



Quanto ao aspecto econômico, em comparação aos demais, esse apareceu como o segundo mais
citado. Nos artigos identificaram-se as questões do rendimento do biocombustível, do custo do
processo, da disponibilidade global de matéria prima, do rendimento de produção, da
sustentabilidade micro e macroeconômica e da geração potencial de energia como indicadores
mais utilizados;
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Com relação às metodologias de avaliação, se reconhece que um método amplamente difundido
para avaliar o aspecto ambiental da sustentabilidade é a ACV e que muitos estudos avaliam a
sustentabilidade de biocombustíveis (incluindo o bioetanol) por meio dessa metodologia.
Entretanto, apesar do consistente resultado envolvendo o aspecto ambiental via ACV, destaca-se
a necessidade de consideração no que tange os aspectos econômico e social, a fim de que a
sustentabilidade seja assegurada. Não ao acaso, se percebeu inicialmente que a sustentabilidade
foi associada somente ao caráter ambiental que a sustenta, conforme trabalhos identificados na
primeira triagem;



Com relação ao uso das metodologias LCC, LCA e SLCA, os resultados desta pesquisa indicam que
são metodologias relativamente recentes, cujo desenvolvimento se deu na última década, e
sinaliza a carência de publicações na base de dados: somente 0,67% dos trabalhos aborda o uso
destas metodologias. Dessa forma, o desenvolvimento deste trabalho permitiu concluir que
diversos métodos podem ser empregados para a avaliação da sustentabilidade de processos de
geração do bioetanol e que tais metodologia se apresentam de grande utilidade para tomada de
decisão tanto para os processos já existentes quanto para o design de novos processos
sustentáveis.
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CINZA DE CASCA DE ARROZ COMO MATERIAL ADSORVENTE
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| RESUMO |
Os hidrocarbonetos aromáticos do petróleo, benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos são altamente
voláteis e tóxicos à saúde humana e ao meio ambiente. A adsorção é um processo físico-químico
muito utilizado no tratamento de efluentes no qual um material denominado adsorbato tem a
capacidade de reter em sua superfície componentes dispersos em um meio líquido. Estudos de
valorização de resíduos demonstram sobre potencialidades e usos mais nobres do que a disposição
final. Neste sentido, as cinzas geradas a partir da combustão da casca de arroz podem ser utilizadas
como coproduto para várias aplicações, no caso deste trabalho, como material adsorvente, devido ao
seu amorfismo e a sua elevada área superficial. Este estudo teve como objetivo avaliar a adsorção
dos componentes aromáticos de um efluente petroquímico (água de formação) com a utilização de
dois tipos de cinza de casca de arroz geradas a partir de dois processos distintos de combustão por
grelha em um sistema de filtração à pressão positiva. As cinzas foram segregadas e caracterizadas
quanto a caracterização física, química, mineralógica e microestrutural. O procedimento de adsorção
por percolação consistiu em 1 litro de efluente petroquímico para 45g de material adsorvente. As
amostras de efluente bruto foram analisadas via cromatografia gasosa. Os resultados comprovaram
que o percentual de remoção dos compostos BTEX na cinza I segregada não potencializou o efeito da
adsorção, sendo maior na cinza bruta com valores de 90,2; 94,9; 83,3 e 100%, enquanto que na cinza
II o efeito da segregação influenciou o processo de adsorção apenas para o benzeno e o tolueno, com
valores de remoção que passaram de 55,08 para 69,14% e de 69,23 para 75%, respectivamente, em
ambas as cinzas estudados, os resultados obtidos foram inferiores aos preconizados pela legislação.
Sendo assim, as diferentes temperaturas de combustão da casca influenciaram nas características,
capacidade de adsorção e eficiência de remoção de BTEX pelo adsorbato. Assim, o sistema de
filtração positiva pode ser utilizado como etapa de polimento final no tratamento de efluentes
petroquímicos, em substituição aos sistemas convencionais que utilizam carvão ativado.
Palavras-chave: BTEX; Cinza de casca de arroz; Adsorção por percolação.
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| INTRODUÇÃO |
A presença de poluentes químicos em efluentes industriais, como hidrocarbonetos do petróleo,
metais tóxicos, HPA’s e alguns ânions acarretou a necessidade de se estudar novas tecnologias no
tratamento de efluentes líquidos e emissões atmosféricas contendo estes poluentes (Nascimento et
al. 2014). Presentes em concentrações traços no ambiente estes contaminantes em geral são
resistentes a tratamentos biológicos, enquanto tratamentos físico-químicos podem não ser efetivos.
A contaminação da água por produtos químicos orgânicos tóxicos é uma preocupação
principalmente quando se trata de hidrocarbonetos de petróleo. Os hidrocarbonetos chamados
BTEX (Benzeno; Tolueno; Etil benzeno e Xilenos), podem causar diversos danos à saúde humana e
ao meio ambiente. Em 2011, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução
430/2011, estabeleceu padrões para lançamento de efluentes contendo BTEX em que o limite
máximo em recursos hídricos para benzeno, etilbenzeno, tolueno e xilenos são respectivamente de
1,2 mg.L-1, 0,84 mg.L-1, 1,2 mg.L-1 e 1,6 mg.L-1. (BRASIL, 2011).
Os métodos tradicionais de tratamento de efluentes decorrentes de atividades industriais
apresentam elevado custo, geram novos resíduos e não solucionam de forma definitiva o problema.
Um método que vem adquirindo importância nesta área é a adsorção que pode ocorrer por
fenômenos físicos (fisissorção) ou químicos (quimissorção). Na fisissorção a ligação do adsorbato à
superfície do adsorvente envolve interações relativamente fracas que são reversíveis e atribuídas às
forças de Van der Waalls (forças dipolo-dipolo e forças de polarização, envolvendo dipolos
induzidos). (NASCIMENTO et al., 2014; FREITAS, 2005). Entretanto, na quimissorção o fenômeno
envolve a troca ou partilha de elétrons entre as moléculas do adsorbato e na superfície do adsorvente
ocorre uma reação química, portanto, resultante de interações mais fortes do que no caso da
fisissorção. (NASCIMENTO et al., 2014). Na adsorção ocorre o fenômeno de transferência de massa
que estuda a habilidade que determinados materiais sólidos têm de concentrar em sua superfície
substâncias presentes em fluidos líquidos ou gasosos possibilitando a separação dos componentes
destes fluidos. (NASCIMENTO et al., 2014). A substância que fica retida na superfície do sólido é
chamada de adsorvato ou adsorbato, enquanto o sólido pode ser denominado de adsorvente ou
adsorbente. (RUTHVEN, 1984; NASCIMENTO et al., 2014).
O processo de adsorção pode ser influenciado pela área superficial específica, presença,
tamanho e distribuição de poros, teor de cinzas, densidade, natureza de grupos funcionais presentes
em sua superfície, propriedades do adsorvente e do adsorbato, temperatura do sistema, natureza do
solvente e pH do meio. (FERNANDES, 2008; NASCIMENTO et al., 2014). A área superficial é uma
propriedade característica do adsorvente, pois a intensidade da adsorção é proporcional à área
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superficial específica, uma vez que a adsorção é um fenômeno de superfície. Quando as partículas
são maiores ocorre uma diminuição da resistência à difusão e grande parte da superfície interna da
partícula se torna indisponível para a adsorção. (SEKAR et al., 2004). Como os componentes
adsorvidos concentram-se na superfície externa do material sólido e normalmente os materiais
adsorventes possuem partículas porosas, quanto maior for a área superficial deste material, mais
favorável será a adsorção. (RUTHVE, 1984; NASCIMENTO et al., 2014). Além disso, o conhecimento
das propriedades do material adsorvente quanto ao ponto de carga zero (pHPCZ), determina a
escolha do material adequado para sua utilização no princípio da adsorção, uma vez que, determinase o ponto de sua neutralidade as cargas positivas e negativas se igualam. (VAGHETTI 2009; DEOLIN,
2013; SILVA et al., 2010).
Estudos relacionados a adsorção de BTEX já foram relatados na literatura em diferentes tipos
de adsorventes. (AIVALIOTI et al., 2010; COSTA et al., 2012; AIVALIOTI et al., 2012; ALMEIDA, 2010;
VIDAL et al., 2012; SEIFI et al., 2011; VIGNOLA, 2011; SOUZA, 2013). Em substituição ao carvão
ativado, a cinza de casca de arroz (CCA) é um exemplo claro de biomassa que vem recebendo atenção
quanto às propriedades adsortivas para remoção de poluentes hidrocarbonetos BTEX em águas
subterrâneas e efluentes petroquímicos. (XU et al., 2012; ALI et al., 2011; COSTA et al., 2009;
KIELING, 2016).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de remoção de hidrocarbonetos aromáticos
(BTEX – Benzeno, Tolueno, Etil Benzeno e Xilenos) em efluente petroquímico com o uso de CCA como
material adsorvente através da adsorção por percolação, utilizando sistema de filtração com pressão
positiva.

| MATERIAL E MÉTODOS |

Neste trabalho foi utilizado efluente de indústria petroquímica. A CCA foi o material adsorvente
estudado, cujo procedimento de obtenção foi dividido em quatro etapas, as quais são apresentadas
na Figura 1.
Para o estudo dos materiais adsorventes adotou-se o procedimento descrito, conforme a
Figura 1, dividido nas seguintes quatro etapas:
Etapa 1: Obtenção de dois tipos de CCA geradas a partir da queima da biomassa, casca de arroz
(CA) em dois reatores do tipo grelha;
Etapa 2: Segregação e caracterização das cinzas geradas;
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Etapa 3: Realização da adsorção por percolação a pressão positiva;
Etapa 4: Análise da eficiência de remoção de BTEX por cromatografia gasosa por chama de
ionização (FID) com headspace acoplado.

Figura 1: Fluxograma do programa experimental adotado

Obtenção e geração das CCA
As CCA utilizadas foram geradas a partir do uso da biomassa em duas empresas que possuem
o forno tipo grelha. De acordo com Kieling (2016), as condições de queima da casca de arroz (CA),
interferem diretamente nas propriedades físico químicas das cinzas geradas. Para obtenção da CCA
I, o reator foi o do tipo grelha deslizante em sistema automatizado com alimentação contínua,
modulado de acordo com a pressão de vapor da caldeira com temperatura de combustão de 600 a
700ºC. Entretanto, para a obtenção da CCA II, o reator foi do tipo grelha deslizante móvel inclinado,
com temperatura de queima entre 780 e 840ºC.
Segregação e caracterização do material adsorvente
A partir das cinzas brutas (CCA I-B e CCA II-B) realizou-se segregação passando o material na
peneira de 1,2 mm, sob agitação por 15 minutos. O método empregado por Kieling (2009) foi
desenvolvido com o intuito de agregar valor ao coproduto, pois possibilita uma melhor uniformidade
do material e remove contaminações e materiais indesejados como cascas não queimadas. (KIELING,
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2009). Após a obtenção das cinzas segregadas (CCA I-S e CCA II-S), a partir das cinzas brutas (CCA IB e CCA II-B), realizou-se a caracterização dos materiais através das técnicas de caracterização física,
química, mineralógica e microestrutural, conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1: Caracterização utilizada no programa experimental.
Técnicas

Análises de caracterização dos materiais
Métodos

Perda ao fogo

CEMP 120

Distribuição granulométrica

CEMP 081

Massa específica real e aparente
Área superficial
Fluorescência de raios X
Difração de raios X
Microscopia eletrônica de varredura
FTIR-ATR
PCZ

Picnometria a gás hélio
BET (Brunauer-Emmett-Teller)
Espectrometria de absorção atômica
Software Philips Analytical
Espectroscopia de infravermelho por
refletância total atenuada
Poder de carga zero

Normas
ABIFA,
2003
ABIFA,
2003
-

Caracterização física
A distribuição granulométrica foi realizada de acordo com a norma CEMP 081. (ABIFA, 2003).
Desta forma, a parcela em massa retida em cada peneira foi contabilizada para se conhecer a
distribuição de tamanho das partículas dos materiais e seu tamanho médio. Para determinação da
massa específica real dos materiais, foi considerado o volume real que as partículas ocupam em um
volume conhecido, utilizou-se a técnica de picnometria a gás hélio pelo equipamento modelo
Accupyc II 1340, marca Micromeritics. Sendo assim, a massa específica aparente que não considera
os espaços vazios entre as partículas foi determinada conhecendo-se a massa do material que ocupa
determinado volume conhecido. Através destas duas técnicas, a porosidade teórica () foi calculada
subtraindo 1 da densidade aparente em g.cm-3 dividido pela densidade real em g.cm-3, conforme
Equação 1.

= 1−

(1)

A determinação da área superficial foi realizada via adsorção de gás nitrogênio pelo método
BET (Brunauer-Emmett-Teller) e utilizou-se o equipamento TriStar II Plus da Micromeritics.
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Caracterização química
A composição química dos materiais foi obtida utilizando-se um espectrômetro de
fluorescência de raios X (FRX) por energia dispersiva da Shimadzu, modelo EDX 720. A quantificação
foi realizada com o uso de padrões secundários e a fração orgânica (carbono disponível e impurezas)
foi determinada conforme a CEMP 120. (ABIFA, 2003).
Para identificação de grupos funcionais presentes na superfície dos materiais utilizou-se um
espectrômetro de infravermelho com acessório ATR (refletância total atenuada) da marca Agilent,
modelo 630 com cristal de ZnSe e feixe simples. Espectros de infravermelho foram obtidos através
de registros de varredura de 400 a 4000 cm-1.
Com o objetivo de investigar a carga da superfície dos materiais, realizou-se o ensaio de ponto
de carga zero (PCZ), denominado experimento dos 11 pontos conforme descrito por Regalbuto e
Robles (2004).

Caracterização mineralógica
Para a determinação das fases cristalinas utilizou-se a técnica de difração de raios X (DRX). Os
ensaios foram realizados através de difratômetro marca Siemens, modelo D5000 com auxílio do
software Philips Analytical para interpretação dos resultados.

Caracterização morfológica por microscopia eletrônica de varredura
Para identificar a estrutura morfológica dos materiais, utilizou-se microscópio eletrônico de
varredura marca Zeiss, modelo EVO MA15. O mapeamento das amostras foi realizado em alto vácuo
com detecção de elétrons secundários e retroespalhados (BDS).
Filtração a pressão positiva
Após a etapa de segregação e caracterização, os materiais foram utilizados como adsorvente
para avaliar a remoção de BTEX em efluente industrial petroquímico pelo método de adsorção por
percolação. As amostras do efluente bruto foram coletadas em triplicata com alíquotas de 200, 300,
400, 500 e 700 mL. Calculou-se o tempo com que estes volumes foram coletados e adotou-se como:
0, 8, 16, 25, 40 e 60 minutos, respectivamente. A massa de material utilizado no leito filtrante foi de
45 gramas, definida através de testes preliminares e respeitando a capacidade máxima de
armazenamento junto ao reservatório do sistema. Conforme Figura 2, o efluente bruto foi depositado
e pressurizado no cilindro de retenção fluindo através da coluna do leito filtrante, onde o material
adsorvente está empacotado. O regulador de vazão foi ajustado manualmente para gotejamento
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lento (cerca de uma gota por segundo). A pressão de trabalho utilizada foi constante (4,5 kgf.cm-2).
O efluente tratado foi coletado na parte inferior da coluna para posterior análise.

Figura 6: Sistema de pressão positiva adaptado de Haack (2011)

Eficiência de remoção dos contaminantes BTEX por cromatografia gasosa
A curva de calibração foi obtida a partir de reagentes químicos de BTEX de alta pureza a nível
laboratorial, sendo eles: etil benzeno (Fluka Analytical P.A. 98%), benzeno, tolueno (Vetec Química
Fina P.A. 99,5%) e xilenos P.A. (Grupo Química Industrial LTDA). Os reagentes químicos foram
diluídos em metanol P.A. (Merk), obtendo-se uma solução inicial de BTEX de 100 mg.L-1 e, a partir
desta solução, preparou-se concentrações variando de 0,01 mg.L-1 até 1 mg.L-1. Na Tabela 2 estão
apresentadas as equações e seus respectivos coeficientes de correlação das curvas obtidas para os
compostos para ajuste da equação linear, em que o "y" correspondente é a área do pico característico
e "x" a concentração do adsorbato (mg.L-1).
Em todos os ensaios utilizou-se vials com 5mL de solução saturada de NaCl. De acordo com
Nogueira (2006), a solução salina aumenta a força iônica que potencializa a distribuição dos
hidrocarbonetos e provoca uma diminuição da solubilidade destes compostos na fase aquosa
enriquecendo a fase gasosa.
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Tabela 2: Equações das curvas de calibração para cada composto.
Compostos
Benzeno
Tolueno
Etilbenzeno
para-Xileno
meta-Xileno
orto-Xileno

Equações lineares
𝑦 = 1029,28091𝑥
𝑦 = 678,89867𝑥
𝑦 = 1336,84638𝑥
𝑦 = 103,44839𝑥
𝑦 = 215,46461𝑥
𝑦 = 75,82271𝑥

Coeficiente de correlação (R²)
0,9861
0,9615
0,9812
0,9801
0,9796
0,9805

As amostras foram injetadas de forma automática através do amostrador headspace com
temperatura do forno de 40ºC. Os compostos voláteis foram enviados ao cromatógrafo gasoso (CG)
com detecção por ionização de chama (FID), marca DANI com headspace dinâmico, modelo Master
DHS. A coluna utilizada foi da marca DANI, modelo DN-WAX. As condições operacionais no CG foram
adaptadas conforme metodologia sugerida pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
(EPA) n° 8260C: Gás de arraste: Nitrogênio 5.0; Taxa de fluxo: 0,9 mL.min-1; Temperatura do injetor:
200ºC; Temperatura do detector FID: 280ºC; Split ratio: 1:50; Temperatura inicial do forno: 40ºC;
isoterma de 1 minuto, 4°C.min-1 até 70°C, isoterma de 2 minutos, 4°C.min-1 até 82°C e 50°C.min-1 até
220°C, para um volume injetado de amostra de 100 μL. A identificação e quantificação dos compostos
(BTEX) foram realizadas com o auxílio do software Windows Clarity™ versão 4.0.04.987. O
percentual de remoção dos compostos aromáticos Benzeno (B), Tolueno (T), Etil Benzeno (E) e
Xilenos (X) foi determinado conforme Equação 2, onde 𝐶
poluente e 𝐶

,

,

é a concentração na condição inicial do

é a concentração na condição de equilíbrio, ambos em mg.L-1.

% 𝑅𝑒𝑚𝑜çã𝑜 =

,

,
,

𝑥100%

(2)

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Os resultados

de segregação, caracterização do material adsorvente como distribuição

granulométrica, massa específica real, aparente, porosidade teórica, área de superfície específica,
transformada de Fourier, poder de carga zero, composição química por fluorescência de raios X,
composição mineralógica por difração de raios X, análise de morfologia por microscopia eletrônica
de varredura são apresentados a seguir, bem como, a eficiência resultante da adsorção dos
contaminantes BTEX pelo método de percolação no sistema de pressão positiva.
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Segregação e caracterização do material adsorvente
O Processo de segregação realizado nas cinzas demonstrou que a CCA I-B (Figura 3a)
apresentou cascas de arroz não foram queimadas. Desta forma, o processo de segregação realizado
cumpriu a função proposta por Kieling (2009), que concluiu que a separação em frações
granulométricas reduz cascas ainda mal queimadas e outros contaminantes. Em contrapartida,
conforme a Figura 3b, a CCA II-B gerada a partir da combustão da CA em reator tipo grelha evidencia
um aspecto visual mais uniforme, tanto no estado bruto quanto no estado segregado (Figura 3d),
indicando que este processo apresentou um melhor controle na combustão e consequentemente um
melhor aproveitamento da biomassa como fonte de energia.

Figura 3: Imagens das cinzas estudadas. (a) CCA I-B. (b) CCA II-B. (c) CCA I-S. (d) CCA II-S

Distribuição granulométrica
De acordo com a Figura 4 observa-se uma concordância com os resultados visuais
apresentados no processo de segregação. Por apresentar maior heterogeneidade, a CCA I-B
contribuiu com um maior número de partículas nas malhas superiores, 3,35mm e 1,7mm que ficaram
retidas na segregação e correspondem a 0,26% e 0,83% em massa, respectivamente, e que
representam as frações indesejáveis. Por outro lado, a CCA II-B e a CCA II-S apresentaram
distribuições granulométricas semelhantes, com percentual de contribuição de material retido nas
malhas (3,35 mm e 1,7 mm) de 0,051% e 0,066%, respectivamente.
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Figura 47: Distribuição granulométrica das CCA brutas e segregadas

Massa específica real, aparente, porosidade e área superficial
Os resultados de massa específica real, aparente, porosidade e área superficial das cinzas
brutas e segregadas estão apresentados conforme Tabela 3. Com exceção da área superficial, os
demais resultados não apresentaram maiores diferenças quando comparados no estado bruto e
segregado. Segundo Kieling (2016), a literatura apresenta valores variados para a massa específica
real, uma vez que está associada ao processo de combustão da CA. Para a CCA I, o processo de
segregação aumentou a massa específica real de 1,91 g.cm-3 para 1,97 g.cm-3 e a massa específica
aparente, de 0,21 g.cm-3 para 0,26 g.cm-3, o que pode ser explicado pela retirada de cascas não
queimadas durante o processo de segregação corroborando com os resultados de Fernandes et al.
(2015). A porosidade determinada foi de aproximadamente 90%, acompanhando os valores
encontrados para a massa específica real e aparente em ambas as cinzas. Em relação à área
superficial observou-se um aumento de 39,95 m².g-1 para 51,65 m².g-1 para a CCA I e de 27,13 m².g-1
para 33,06 m².g-1 para a CCA II após a segregação. Este aumento está diretamente relacionado ao
tamanho das partículas. Nas cinzas segregadas a área superficial específica foi maior devido ao
menor tamanho das partículas. Segundo Silveira (1996), existe uma tendência do crescimento da
superfície específica com o decréscimo da temperatura de combustão e distribuição de tamanho de
partícula.
Tabela 3: Resultados de caracterização física nos adsorventes.
Adsorventes

Massa específica
real (g.cm-3)

Massa específica
aparente (g.cm-3)

Porosidade
(%)

CCA I-B
CCA I-S
CCA II-B
CCA II-S

1,91
1,97
1,96
1,97

0,21
0,26
0,20
0,20

89,17
86,86
89,84
89,89

Área
superficial BET
(m².g-1)
39,95
51,65
27,13
33,06
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Transformada de Fourier (FTIR) e poder de carga zero (PCZ)
Segundo Pineda (2012), os picos relacionados à sílica estão compreendidos entre
comprimentos de onda de 500 a 1250 cm-1 e na faixa de 540 a 800 cm-1 associados ao modo de
balanço e flexão do composto contendo sílica (SiO2). Todas as amostras apresentaram absorção
intensa entre 950 e 1150 cm-1 (Figura 5), atribuído às vibrações do estiramento de moléculas
assimétricas Si-O-Si. (CHAVES et al., 2009; FERNANDES et al., 2018; MANIQUE et al., 2012). Kieling
(2016) afirma que a investigação sobre os grupos funcionais é importante, visto que o adsorvente
gera sobre sua superfície, uma carga resultante da dissociação dos grupos funcionais superficiais,
quando em contato com a água. Esta carga resultante através da identificação dos grupos funcionais
se liga aos sítios ativos presentes no material adsorvente ocasionando o aprisionamento dos
compostos orgânicos do efluente industrial.

Figura 5: Transformada de Fourier FTIR a partir das cinzas brutas

Conforme pode-se observar na Figura 6, o pHPCZ das cinzas resultou em pH de
aproximadamente 7,0 com exceção na CCA I-B que apresentou pHPCZ de 6,7. Pode-se inferir que o
maior teor de carbono apresentado por esta cinza influencia no pH da mesma. Se o pH da solução é
menor do que o pHPCZ do adsorvente a superfície do mesmo ficará carregada positivamente
facilitando assim a adsorção de ânions, enquanto se o pH da solução for superior a superfície terá
carga negativa o que facilitará a adsorção de cátions. (SILVA et al., 2010; DEOLIN, 2013; KIELING,
2016). De qualquer forma, ressalta-se que o pH não interfere substancialmente no processo de
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adsorção, uma vez que o mesmo influencia na carga superficial do sólido, em seu grau de ionização e
nas espécies de adsorbato. (ELLIOTT; HUANG, 1981; DEOLIN, 2013).

Figura 6: Ponto de carga zero obtido a partir das cinzas brutas e segregadas

Composição química, mineralógica e microestrutural
A composição química inorgânica e o teor de matéria orgânica nas CCA estão diretamente
ligados ao processo de combustão da CA, uma vez que quanto mais eficiente o processo, maior o teor
de sílica e menor será a quantidade de matéria orgânica. Conforme pode-se observar na Tabela 4, a
CCA I apresentou menor teor de sílica e maior perda ao fogo do que na CCA II, isso porque a CCA II é
originada de um processo mais eficiente e com temperaturas de queima maiores (780 e 840ºC) do
que a CCA I (600 e 700ºC). O teor de matéria orgânica indica sua utilização de forma eficiente na
capacidade total de geração de energia da biomassa e, desta forma, quanto maior for o resultado,
maior é a quantidade de impurezas e/ou carbono residual existente na cinza. (KIELING, 2009). Do
processo de combustão da CA, 22% da massa da casca é composta por cerca de 96% de sílica, além
de compostos orgânicos, óxidos alcalinos e impurezas. Desta forma, os valores de sílica encontrados
condizem com os apresentados na literatura de 72,1 a 94,7%. (XU et al., 2012; ALI et al., 2011; POUEY,
2006).
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Tabela 4: Composição química e perda ao fogo.
Elementos
SiO2
Al2O3
Fe2O3
K2O
CaO
Cl
P2O5
MgO
SO3
TiO2
ZnO
MnO
P.F.

CCA I-B
79,328
n.d.
0,106
1,885
0,652
0,406
2,455
0,040
2,156
n.d.
0,072
0,036
15,470

Amostras (%)
CCA I-S
CCA II-B
77,162
84,431
n.d.
n.d.
0,073
0,013
1,599
0,736
0,516
0,036
0,295
n.d.
1,814
0,448
0,076
n.d.
1,615
0,050
n.d.
n.d.
0,067
0,002
0,038
0,016
15,310
6,130

CCA II-S
82,326
n.d.
0,008
0,733
0,031
n.d.
0,422
n.d.
0,093
n.d.
0,001
0,014
6,200

n.d.: não detectado; P.F.: perda ao fogo

Conforme a Figura 7, todas as cinzas apresentaram picos na estrutura cristalina cristobalita,
que ocorre em altas temperaturas. (KIELING, 2009). No entanto, todos os difratogramas
apresentaram um halo de amorfismo entre 15 e 30°, o que indica que uma fração da amostra é
amorfa. (FERNANDES et al., 2016). Esta contribuição amorfa indica a capacidade de reatividade do
material. Outro ponto a considerar é a diminuição da intensidade dos picos cristalinos em ambas as
cinzas após o processo de segregação, segundo Kieling (2009), pode contribuir para a retirada de
compostos que contenham estrutura cristalina.
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Figura 7: Difratogramas das cinzas brutas e segregadas

As micrografias da Figura 8 (A, B, C e D) apresentaram uma epiderme externa densa e relatada
por alguns autores com aspecto e aparência de espiga de milho, superfície irregular com presença de
sulcos heterogêneos e desordenados semelhantes a uma estrutura esponjosa, já a epiderme interna
da CCA é caracterizada por uma estrutura celular porosa que corrobora com os valores de alta
porosidade encontrados. (POUEY, 2006; KIELING, 2009; KIELING, 2016; FERNANDES et at. 2016;
ERSÖZ, 2014). Segundo Della et al. (2005), essa estrutura é conhecida como esqueleto de sílica e é
formada durante a remoção da celulose e da lignina durante o processo de combustão da CA.
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Figura 8: Micrografias das CCAs, A: CCA I-B; B: CCA I-S C: CCA II-B; D: CCA II-S

Eficiência de remoção dos contaminantes BTEX por cromatografia gasosa
Na Tabela 5 estão apresentadas as concentrações médias em mg.L-1 de Benzeno (B), Tolueno
(T), Etil Benzeno (E) e Xilenos (X), para as amostras CCA I-B, CCA I-S, CCA II-B e CCA II-S, de acordo
com os tempos de adsorção de 0, 8, 16, 25, 40 e 60 minutos.
Para a CCA I os resultados de concentrações médias quando comparados em relação ao estado
bruto e segregado demostraram que no estado segregado os valores apresentam uma melhor
distribuição e heterogeneidade, enquanto na cinza bruta estes são constantes. Na CCA I-B observase uma estabilidade nas concentrações de poluentes adsorvidos, enquanto na CCA I-S há um aumento
da concentração destes no tempo de 16 minutos e, com posterior equilíbrio até o tempo total de 60
minutos. Entretanto para a CCA II, o comportamento é muito semelhante tanto no estado bruto
quanto no estado segregado. Observou-se que para os 30 minutos iniciais do ensaio de adsorção os
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poluentes apresentaram um padrão uniforme de concentração, com um aumento entre 30 e 40
minutos e posterior decréscimo a partir deste tempo até o final do teste.
Tabela 5: Resultados das concentrações médias dos compostos em mg.L-1.
Tempo
(min)
0
8
16
25
40
60
Tempo
(min)
0
8
16
25
40
60

B
0,490
0,059
0,048
0,041
0,012
0,004
B
0,128
0,163
0,093
0,106
0,064
0,051

CCA I-B
T
E
0,237
0,012
0,020
0,003
0,012
0,004
0,012
0,002
0,003
0,003
0,000
0,000
CCA II-B
T
E
0,065
0,022
0,070
0,009
0,035
0,017
0,041
0,009
0,021
0,017
0,019
0,003

X
0,584
0,024
0,031
0,000
0,000
0,000

B
0,230
0,188
0,274
0,138
0,089
0,055

X
0,290
0,152
0,186
0,146
0,193
0,067

B
0,081
0,079
0,020
0,077
0,086
0,030

CCA I-S
T
E
0,126
0,006
0,074
0,002
0,111
0,003
0,052
0,005
0,024
0,001
0,018
0,001
CCA II-S
T
E
0,030
0,003
0,029
0,002
0,006
0,006
0,024
0,003
0,028
0,019
0,009
0,001

X
0,375
0,129
0,135
0,148
0,028
0,050
X
0,082
0,067
0,077
0,059
0,135
0,005

As concentrações médias dos BTEX em relação aos tempos de adsorção para todos os materiais
analisados são apresentadas na Figura 9. A concentração dos compostos no equilíbrio 𝐶

,

a partir da média dos valores de concentração que apresentaram comportamento estável.

Figura 9: Concentrações médias dos compostos versus tempo de adsorção

foi obtida
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A Tabela 6 apresenta as concentrações de (BTEX) no efluente petroquímico e o percentual de
remoção conforme Equação 2.
Tabela 6: Concentração dos compostos no equilíbrio em mg.L-1 e % de remoção.

𝑪𝑨,𝟎 em mg.L-1
𝑪𝑨,𝑬 em mg.L-1
% Remoção

B
0,048
0,490
90,20

𝑪𝑨,𝟎 em mg.L-1
𝑪𝑨,𝑬 em mg.L-1
% Remoção

B
0,058
0,128
55,08

CCA I-B
T
E
0,012
0,002
0,237
0,012
94,94
83,33
CCA II-B
T
E
0,020
0,009
0,065
0,022
69,23
59,09

X
0,000
0,584
100,0

B
0,089
0,230
61,30

X
0,152
0,290
47,67

B
0,025
0,081
69,14

CCA I-S
T
E
0,024
0,001
0,126
0,006
80,95
83,33
CCA II-S
T
E
0,008
0,002
0,030
0,003
75,0
33,33

X
0,039
0,375
89,59
X
0,059
0,082
28,05

O percentual de remoção observado para CCA I demonstraram que o processo de segregação
não potencializou o efeito da adsorção nos compostos aromáticos, visto que a eficiência de remoção
foi maior na CCA I-B do que na CCA II-S. Na CCA I-B obteve-se valores de 90,2; 94,9; 83,3 e 100% de
remoção para os compostos BTEX, enquanto que na CCA I-S os valores de remoção foram inferiores
com 61,3; 80,9; 83,3 e 90,6%, respectivamente. Pode-se inferir que o processo de segregação, além
de remover partículas indesejadas, retirou também partículas maiores, mas que poderiam ter uma
maior capacidade de adsorção. Na amostra CCA II o efeito da segregação influenciou o processo de
adsorção apenas nos compostos Benzeno e Tolueno, com valores de remoção que passaram de 55,08
para 69,14% e de 69,23 para 75%, respectivamente.
De acordo com Berwanger (2014), quanto maior a área superficial da CCA maior será a
superfície de contato entre ela e o soluto. Além disso, segundo Nascimento et al. (2014), em partículas
maiores a resistência a difusão é menor e grande parte da superfície interna da partícula não fica
disponível para adsorção. Assim, a resposta de maior intensidade de adsorção para as cinzas
segregadas foi na CCA II-S resultando numa maior remoção dos contaminantes BTEX.
No entanto, a temperatura em que a casca de arroz sofre a queima influencia na área superficial
específica da cinza. (CORDEIRO,2009). Cordeiro (2009) e Bie et al. (2015) constataram que quanto
maior for a temperatura de combustão menor será sua área superficial específica. Neste sentido, a
CCA II-B, obtida em temperatura de queima de 700 a 840ºC, apresentou uma área superficial menor
(27,13 m².g-1) quando comparada a CCA I-B (39,95 m².g-1), o que justifica os melhores resultados de
adsorção observados. De acordo com Fernandes et al. (2016), a quantidade de partículas finas de
carbono residual influencia no aumento de área superficial, o que está diretamente associado ao
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processo de combustão na obtenção da cinza. A CCA I apresentou maior área superficial específica
percentual de carbono residual de 15%, enquanto a CCA II apresentou 6% de carbono residual.
Os resultados obtidos de eficiência de remoção dos compostos BTEX foram inferiores aos
valores preconizados pela legislação CONAMA nº 430/201. Estudos indicam que a adsorção de BTEX
por imersão ocorre preferencialmente na seguinte ordem: xileno > etilbenzeno > tolueno > benzeno.
A adsorção favorável nesta ordem dos compostos é explicada pela menor solubilidade e maior massa
molecular. (NOURMORADI et al., 2012; MOURA et al., 2011; DAIFULLAH e GIRGIS, 2003). Além disto,
a adsorção depende da fórmula estrutural dos compostos, onde as ramificações presentes no Xileno
e Etil Benzeno aumentam a interação com a superfície do adsorvente. (SOUZA, 2013). A proximidade
entre os valores de massa molecular e solubilidade para o Etil Benzeno e Xileno não justificam os
valores próximos de eficiência entre os mesmos e pode estar associada à baixa concentração destes
compostos no efluente petroquímico analisado ou pelo método de adsorção utilizado. No caso deste
estudo o efeito pode ser devido a ocorrência de colmatação quando a cinza com menor granulometria
é utilizada (BERWANGER FILHO, 2014; CAETANO, 2014).

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |

Devido a suas características físicas, químicas e morfológicas, as CCA apresentaram um grande
potencial para serem usadas como material adsorvente. As principais propriedades são a área
superficial, porosidade, amorfismo e percentual de matéria orgânica. No entanto, todas estas
características são influenciadas pela temperatura de combustão no processo de obtenção da CCA.
A segregação mostrou-se eficiente para a CCA II somente na remoção de Benzeno e Tolueno.
Para a CCA I, o processo de segregação reduziu a eficiência de remoção de todos os contaminantes, o
que pode ser explicado pela retirada de partículas de melhor capacidade de adsorção.
A eficiência da remoção dos compostos aromáticos pelo processo de adsorção por percolação,
assim como as demais propriedades das cinzas estão diretamente ligadas às temperaturas de queima
das mesmas, pois a CCA I apresentou melhor eficiência na remoção de BTEX em relação a CCA II, com
exceção na remoção de Benzeno que foi superior com a CCA II-S.
O processo de adsorção por percolação utilizando sistema com pressão positiva e CCA como
material adsorvente mostrou-se eficaz na remoção de contaminantes de BTEX no efluente industrial
petroquímico analisado. Ficou demonstrado que este sistema pode ser utilizado como um método
altamente eficiente para o polimento final em substituição aos sistemas convencionais que utilizam
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carvão ativado para remover contaminantes no final do processo de tratamento em efluentes
petroquímicos.
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| RESUMO |
Este trabalho tem como objetivo fomentar as aplicações tecnológicas da Indústria 4.0 na construção
civil brasileira de edificações inteligentes. O artigo tem o intuito de apresentar as diversas
contribuições que essas novas tecnologias têm trazido para o mercado da construção, e o quanto ela
influencia economicamente para o setor. Conforme é apresentado no artigo, nos últimos quatro anos
o setor da construção civil sofreu uma crise que impactou todo o país, com isso, foi possível
demonstrar o quanto esse setor impulsiona e está atrelado a toda a economia brasileira. Devido a
construção civil ser o ponto de partida para o avanço da economia, é importante que se invista não
somente financeiramente nela, mas também de forma tecnológica, adotando e levando políticas para
impulsionar cada vez mais o mercado da Indústria 4.0 no setor que mais emprega em todo o país.
Nesse contexto, o principal objetivo deste artigo é mostrar a Indústria 4.0 tem sido um dos maiores
contribuintes para melhorar o desempenho produtivo e reduzir custos, utilizando tecnologias de
ponta, como a internet das coisas; a computação em nuvem, big data, machine learning e o BIM
(Building Information Modeling). O BIM tem sido uma das ferramentas mais procuradas pelos
engenheiros e arquitetos na implantação de projetos com a finalidade de se obter maior precisão ao
processo, auxiliando nas tomadas de decisões durante toda a evolução, instigando a convergência
para a solução otimizada, tendo uma percepção inteligente em tempo real, coletando dados de
consumo de energia e impactos ambientais de todo o ciclo de vida de um produto, com isso, gerando
mais rapidez e confiabilidade dos dados coletado. A plataforma BIM tem como objetivo integrar os
projetos de uma construção, como por exemplo o estrutural, hidrossanitário, arquitetônico e elétrico,
aumentando a precisão e produtividade da obra. A proposta das edificações inteligentes são modelos
estruturais automatizados que facilitam a operação e o ciclo de vida da edificação, respondendo a
eventos em tempo real, promovendo ao usuário uma experiência sem complicações, ao mesmo
tempo que otimiza os recursos de forma inteligente. O objetivo desse tipo de edificação é
proporcionar aos habitantes, economia, segurança e conforto através de soluções tecnológicas
integradas. Importante ressaltar, que a sustentabilidade e a inovação é um processo complexo e há
muitos caminhos a se seguir. São objetivos de longo prazo e devem ser estudados e adaptados à
realidade de cada edificação, e dentro de cada uma delas são encontrados os desafios do século XXI,
assim como as suas soluções. Desse modo foi realizado um questionário online com oito perguntas
para serem respondidas entre os 75 profissionais escolhidos da área da construção civil em todo o
Brasil, dentre eles obteve-se 46 profissionais que responderam ao questionário, resultando em
61,3% de participação. O objetivo do questionário é obter dados através de amostragem, a fim de
colher a opinião dos profissionais sobre a utilização da Indústria 4.0 na construção civil brasileira e
as suas contribuições. Observa-se que a maioria dos profissionais trabalham no setor empresarial da
construção e eles afirmaram que adotar novas tecnologias irá contribuir para todos os agentes
envolvidos durante o processo de construção, além de otimização de tempo, gerando o mínimo de
desperdício e tornando-se economicamente viável. Com isso, é possível observar que a pesquisa está
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compatível com o cenário em que a construção civil no Brasil se encontra atualmente, mas com
grandes chances de evolução nos próximos anos.
Palavras-chave: construção civil, tecnologia, indústria 4.0.

| INTRODUÇÃO |
No início do século XXI, surgiram muitas das facilidades tecnológicas que foram idealizadas
muitos anos antes de existirem. A partir desta realidade, tornou-se de extrema relevância refletir
sobre as edificações, e é neste cenário que surgem conceitos como “edifícios inteligentes”. Para isso,
as edificações existentes e as novas começaram a utilizar ferramentas que promovem planejamento
e desenho urbano, para atender as necessidades e desafios da urbanização contemporânea,
utilizando a tecnologia como aliada, a fim de gerir informações e transformar-se num sistema
conectado e inteligente (UN-HABITAT, 2012).
A indústria da construção emprega aproximadamente 7% da população mundial em idade de
trabalho, ela movimenta USD 10 trilhões em bens relacionados a construção por ano, porém ela tem
um problema histórico de produtividade, nas últimas 2 décadas ela cresceu apenas 1% ao ano,
enquanto a produtividade global e das manufaturas cresceram 2,8% e 3,6%, respectivamente
(HOUSTON , SHANGHAI , et al., 2017).
Entretanto, existem duas grandes áreas no setor da construção, a construção pesada, como de
infraestrutura e industrial, e a construção residencial, que pode ser subdividida em empresas que
produzem várias unidades e pequenas empresas. O setor de construção pesada tem a produtividade
de 20 a 40% maior que o de construção residencial (HOUSTON, SHANGHAI, et al., 2017).
Ao longo da história, o estilo de vida das pessoas veio se modificando em decorrência dos
avanços tecnológicos de cada época. Essa transformação no estilo de vida fez com que ocorresse
mudanças nas edificações e seus métodos construtivos. Diversos países criaram um
desenvolvimento, voltado a novos conceitos, técnicas e tecnologias a serem aplicadas em
construções inteligentes, na qual orientassem e discutissem os padrões a serem seguidos em cada
lugar (PINHEIRO; CRIVELARO, 2020).
A indústria da construção civil brasileira, está no limite da sua produtividade e tem diante de
si o desafio de discutir o futuro e identificar o caminho a ser trilhado para manter-se na vanguarda.
Adotar novas soluções e modernizar seus processos produtivos tornam a inovação e a absorção de
novas tecnologias aliadas estratégicas, vetores de um esforço inadiável que deve mobilizar, de forma
integrada, toda a cadeia produtiva do setor.
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Diante do novo cenário, cada vez mais tem ocorrido debates a respeito do futuro da construção
civil nos seus diversos segmentos; despertar e articular seus players em torno da agenda da inovação
e oferecer ferramentas para orientar o processo de modernização que estão na agenda prioritária da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Essas iniciativas ancoram o projeto Construção
2030, com que a entidade trabalha pela expansão e fortalecimento do setor nos médio e longo prazos
tendo como foco as pessoas por ele impactadas, no caso o usuário de seus serviços e os trabalhadores.
De acordo com as projeções e com relação ao adensamento urbano, indicadores afirmam que
em 2030, cerca de 60% da população em todo o mundo serão urbanas e que no ano de 2050 esse
dado terá um aumento para 70%. À medida que as cidades crescem em tamanho e população,
aumenta também as dificuldades de se manter o equilíbrio espacial, social e ambiental. Essa
realidade traz como consequência que as grandes metrópoles serão cada vez mais verticais, com
pouco espaço, e prédios mais altos (UN, 2015).
Esse adensamento pode ser acompanhado por aumento no déficit habitacional, necessitando
construir edificações mais rápidas, gerando o mínimo de impacto ambiental, eficientes e inteligentes
para integrá-las aos sistemas urbanos. As edificações inteligentes têm a proposta em não cometer
erros de construções convencionais, como arquitetura repetitiva e padronizada, em grandes
aglomerados sem integração adequada com a malha de transportes urbanos e com problemas de
infraestrutura básica (água potável, energia elétrica e esgoto), em modelos urbanos não sustentáveis.
Isso sem esquecer dos problemas relacionados ao conforto ambiental interno, à relação com o
entorno, ao bem-estar e aos valores psicoculturais dos moradores (PINHEIRO; CRIVELARO, 2020).
Tendo em vista essa preocupação, muitas edificações vem adotando inovações tecnológicas
em suas construções, com a finalidade de otimizar o tempo de construção, diminuindo o desperdício
durante todas as fases construtivas e imprevistos operacionais, essa tem sido a proposta que o BIM
vem adotando durante as construções, reformas e retrofits.
Em suma, promover e aplicar a inovação tecnológica deve ser o foco dos edifícios inteligentes
para os próximos séculos, com o intuito de garantir a qualidade de vida dos habitantes dentro da
edificação, contribuir para redução do consumo de água, reutilização e reciclagem de resíduos,
eficiência energética, entre outros (ONU-HABITAT, 2015a).
Indústria 4.0
Desde a Primeira Revolução Industrial o mundo tem buscado a melhoria contínua nos
processos produtivos. Sua evolução histórica caminhou de mãos dadas com as descobertas
científicas e avanços tecnológicos. A Quarta Revolução Industrial, também denominada como “A Era
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do Conhecimento”, foi antecedida por três outras revoluções que, acompanhando o contexto
histórico, contribuíram para a evolução econômica do planeta, conforme a Figura 1 (PINON et al,
2018).

Figura 1: Processo Evolutivo da Revolução Industrial
Fonte: BARROS, 2019



1ª Revolução Industrial – Anos 1700: Aprimoramento das máquinas a vapor, criação do
tear mecânico.



2ª Revolução Industrial – Anos 1800: Utilização do aço da energia elétrica, motores elétricos
e dos combustíveis derivados do petróleo.



3ª Revolução Industrial – Anos 1900: Avanço da eletrônica, sistemas computadorizados e
robóticos para manufatura.



4ª Revolução Industrial – Dias atuais: Sistemas Cyber-Físicos, aplicação da “Internet das
Coisas” e processos de manufatura descentralizados.
A Indústria 4.0 surgiu na Alemanha por volta do ano de 2011 na Feira de Hannover, criado pelo

governo com o objetivo de automatizar a manufatura, aumentando a produtividade e criando as
fábricas inteligentes ou smart manufacturing. Essa nova indústria envolve diversas inovações
tecnológicas, buscando a automação e a tecnologia da informação. O objetivo base é criar processos
mais rápidos, flexíveis e eficientes. A quarta revolução industrial promove a união dos recursos
físicos e digitais, conectando máquinas, sistemas e ativos, a fim de produzir itens de maior qualidade
e com custos menores (PINON et al.,2018).
A Indústria 4.0 é um conceito proposto e já utilizado recentemente que engloba as principais
inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação, aplicadas aos
processos de manufatura. A partir de Sistemas Cyber-Físicos (CPS), IoT, e Internet dos Serviços, os
processos de produção tendem a se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis
(PINON et al, 2018).
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Acredita-se que a cada dia sejam gerados 2,5 trilhões de bytes de dados e que 90% dos dados
da história do mundo tenham sido criados nos últimos dois anos. O aumento do volume e dos
formatos de dados produziu o desenvolvimento de ferramentas e tecnologias para gerar inteligência
a partir da informação armazenada. A capacidade analítica em tempo real de dados estruturados e
não estruturados converteu-se em uma competência chave (IBM, 2014). O emprego de aplicações de
análise de dados para explorá-los e aumentar a riqueza da informação e do conhecimento que
proporcionam, popularizou-se no termo big data, nascendo da Indústria 4.0.
Para alcançar esses resultados, é necessário gerar um alto nível de articulação entre as
principais tecnologias que é formada por sistemas físicos e virtuais, com o apoio da big data,
analytics, robôs automatizados, simulações, manufatura avançada, realidades aumentadas e a
internet das coisas (FIRJAN, 2016, p.5)


Big Data: é a análise e gestão de grandes quantidades de dados e informações, de diferentes
fontes – internas e externas –, de forma ágil e com tempos de respostas reduzidos, facilitando
o aumento de performances e da otimização dos processos. A big data é responsável pela
coleta, transmissão, processamento e análise de dados em larga escala (CUNHA et al, 2016).



Robôs Autônomos: os robôs são utilizados há muito tempo na indústria, mas o diferencial do
robô da Indústria 4.0 está na capacidade de trabalhar sem a supervisão humana, agindo de
forma inteligente, cooperativa e autônoma. A utilização de robôs autônomos reduz custos
com mão-de-obra e aumenta a produção, diminuindo os riscos pessoais e tornando as
indústrias mais competitivas (OKUHARA, 2019).



Simulação: é simular virtualmente produtos e materiais. Na Indústria 4.0, o ambiente virtual
envolve máquinas, produtos, processos e pessoas e faz uso de dados do mundo físico. Desta
forma, toda a cadeia de criação pode ser simulada (OKUHARA, 2019).



Integração de Sistemas (horizontais e verticais): são sistemas de TI consistentes e
interligados dentro das empresas (engenharia, produção, serviços e entre outros) e fora
delas (empresas, fornecedores, distribuidores e clientes). Com redes universais de
integração de dados e as corporações não ficam isoladas (OKUHARA, 2019).



Cyber Physical Systems – CPS: são sistemas que permitem a conexão de operações reais com
infraestruturas de computação e comunicação automatizada (LINS, 2015). Em outras
palavras, são sistemas que permitem a fusão dos mundos físico e virtual, através de
computadores embarcados e redes que controlam os processos físicos gerando respostas
instantâneas. Compõem os CPS: uma unidade de controle, que comanda os sensores e
atuadores (responsáveis pela interação com o mundo físico), tecnologias de identificação (ex.
identificação por radiofrequência – RFID), mecanismos de armazenamento e análise de
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dados. RFID (Radio Frequency Identification – Identificação por Radiofrequência) é uma
tecnologia de identificação que utiliza a radiofrequência para capturar os dados, permitindo
que uma tag seja lida sem a necessidade de campo visual, através de barreiras e objetos tais
como, madeira, plástico, papel etc. Um sistema RFID digital funciona como um sistema
poderoso de aquisição de dados em tempo real, com a vantagem de eliminação de
intervenções humanas manuais e visuais, dinamizando assim o tempo de transições e
assegurando eficiência e eficácia.


Internet das Coisas: é a rede de objetos físicos, sistemas, plataformas e aplicativos com
tecnologia embarcada para comunicar, sentir ou interagir com ambientes internos e
externos. Permite que as "coisas interajam umas com outras e que tomada de decisões sejam
feitas. A internet das coisas é a base da Indústria 4.0 (HERMANN; PENTEK, 2015).



Cyber Security: tem como objetivo proteger dados e sistemas das ameaças cibernéticas do
mundo altamente conectado e integrado (OKUHARA, 2019).



Cloud Computing: a computação em nuvem já é utilizada por muitas organizações, porém na
Indústria 4.0, a performance das tecnologias em nuvem é otimizada pelo aumento da
capacidade e velocidade de processamento. Entre os benefícios estão, maior quantidade de
dados passíveis de integração e economia de hardware para as organizações (OKUHARA,
2019).



Manufatura Aditiva: também chamada de impressão 3D, a manufatura aditiva hoje é utilizada
para a produção de protótipos físicos e peças únicas. Na Indústria 4.0, a manufatura aditiva
é utilizada em larga escala para a produção de pequenos lotes de peças customizadas, que no
modelo de processo tradicional envolve altos custos de personalização, fabricação e
transporte (OKUHARA, 2019).



Realidade Aumentada: a Indústria 4.0 enxerga um enorme potencial na realidade aumentada
para a geração e prestação de serviços. Ao permitir interações entre o mundo real e o virtual
(OKUHARA, 2019).

Construção Civil Brasileira
A Indústria da Construção Civil – ICC, economicamente, é um dos setores mais importantes. A
capacidade produtiva brasileira está diretamente relacionada ao crescimento do setor (FIRJAN,
2013).
O setor da construção civil brasileira movimenta e gera riquezas pelo desempenho de 62
atividades diferentes. Juntos, os elos dessa cadeia produtiva empregam mais de 11 milhões de
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pessoas e respondem por 50% do investimento realizado no Brasil, com impacto decisivo sobre a
economia e a qualidade de vida da população (CBIC, 2019).
O desempenho da construção civil envolve um conjunto de atividades de extrema importância
para a economia, pois contribui de forma substancial para o desenvolvimento econômico e social do
país. O desenvolvimento econômico está aliado a uma melhoria significativa na qualidade de vida da
população brasileira, ou seja, maior equidade na distribuição de renda, melhorias na saúde, educação
e oportunidades de emprego (BANERJEE, 2002).
Segundo dados obtidos pela CBIC (2019), o desempenho da construção civil está
correlacionado com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). O Gráfico 1 apresenta que entre
os anos de 2004 até 2013 obteve-se um forte crescimento do PIB da construção, atingindo ao maior
percentual no ano de 2010 com 13,1%, consequentemente e proporcionalmente ocorreu um
crescimento do PIB no Brasil também no mesmo ano, correspondendo a 7,5%. Entre os anos de 2014
até 2018 ocorreu uma queda abrupta no PIB da construção civil, tendo a maior queda no ano de 2016
com -10%. O surgimento da melhora veio a ocorrer no ano de 2019.

Gráfico 1 – PIB Brasil x PIB Construção Civil (Variação %) – 2004 a 2019
Fonte: Banco de Dados do CBIC, 2019

De acordo com a análise dos dados do PIB do Brasil no terceiro trimestre de 2019, a construção
civil alcançou um crescimento de 1,7%, sendo 1,3% da Construção e de 0,6% no PIB da economia

664

665

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

brasileira em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Nesta base de comparação, a construção
civil foi o setor que registrou o maior incremento, com 4,4% – a segunda alta da atividade após cinco
anos consecutivos de queda (IBGE, 2019)
De uma forma geral, o PIB da construção civil se destacou, registrou resultados positivos em
todas as bases de comparação no terceiro trimestre do ano e consolidou a retomada de suas
atividades, contribuindo para o crescimento da economia brasileira (CBIC, 2019). A construção civil
responde por mais de 50% dos investimentos nacionais, conforme o Gráfico 2. “Em relação ao
desempenho da economia, o resultado do PIB confirma as perspectivas de mercado de recuperação
lenta e gradual. O investimento é a locomotiva que puxa o vagão do crescimento sustentado da
economia. Sem investimento, a economia patina, não consegue construir as bases sólidas necessárias
para o seu desenvolvimento”, avalia a economista Ieda Vasconcelos, da CBIC.

Gráfico 2 – Participação do PIB da Cadeia (%)
Fonte: Banco de Dados do CBIC, 2019

Os multiplicadores de emprego fornecem uma ideia da geração de empregos ao longo da cadeia
produtiva da construção civil no país. Para cada R$1 milhão de investimentos em obras são gerados
14 postos de trabalho nas construtoras e outros 8 empregos na indústria de materiais de construção,
nos serviços e no comércio de materiais, totalizando 22 novas ocupações (FGV, 2019).
O produto da indústria da construção civil cresce em função do aumento do número de
trabalhadores empregados, do estoque de capital e das novas tecnologias para a construção. O
progresso tecnológico impactou inicialmente na construção civil brasileira reduzindo a quantidade
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de mão de obra e capital físico empregado e, necessitando de uma mão de obra mais qualificada para
operar máquinas e elementos tecnológicos.
Em geral, o trabalhador com maior grau de instrução formal está mais bem preparado para
desempenhar suas funções no canteiro de obras, observar as normas técnicas do setor, participar de
programar de treinamento e se adequar às novas tecnologias e processos produtivos (CBIC, 2016).
Cada vez mais o mercado da construção civil tem exigido mão de obra qualificada e
profissionais especializados para acompanharem e implantar novas tecnologias dentro dos canteiros
de obras, com isso, aumentando o desempenho da produtividade da construção civil brasileira.
Os investimentos em capital físico (máquinas, equipamentos, instalações, meios de
transportes, entre outros) se constituem em outro possível vetor de expansão da produtividade das
empresas. Isso porque, com frequência, o progresso tecnológico incorporado em novas máquinas e
equipamentos permite que esses fatores de produção sejam capazes de executar atividades com
maior eficiência técnica, o que traduz em ganhos na produtividade total dos fatores.
Nos últimos anos as construtoras têm apontado a introdução de sistemas construtivos
industrializados, como favorável ao crescimento produtivo. Esses sistemas pressupõem o emprego
mais intensivo de máquinas e equipamento para a produção em série de componentes que, de outra
forma, seriam produzidos no canteiro de obras com o uso mais intensivo de mão de obra. Então,
parte dos potenciais vantagens da “industrialização da construção” para a produtividade estaria no
fato, desse processo se beneficiar do progresso técnico incorporado em novas máquinas e
equipamentos. Mesmo que a empresa que produz os componentes industrializados não seja do setor
de construção, este pode se apropriar dos ganhos de produtividade.
Indústria 4.0 na Construção Civil
A Indústria 4.0 e a sua implementação na construção civil brasileira tem sido um grande
desafio para o país no ponto de vista tecnológico, devido a grande maioria das construções estarem
ainda interligado a processos tradicionais, convencionais e parcialmente mecanizado. Relacionado
ao processo evolutivo da Indústria 4.0 no Brasil, existem alguns fatores que precisam de uma maior
atenção da população como, a obtenção de políticas estratégicas inteligentes, incentivos e fomentos
por parte do governo; reunir empresários e gestores da indústria com visão, arrojo e postura
proativa; dispor de desenvolvimento tecnológico e formação de profissionais altamente qualificados
por parte das instituições acadêmicas e de pesquisa, preferencialmente em grande proximidade com
a indústria. Superando progressivamente os desafios, será possível absorver e implementar na
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indústria nacional o conjunto de tecnologias e vantagens que a quarta revolução industrial tem
traduzido para as novas edificações.
Com a quarta Revolução Industrial a integração e a digitalização são o centro das pesquisas de
novas tecnologias. Elas oferecem benefícios a empresas, sejam elas de grande até de pequeno porte,
entre eles os principais são a redução de falhas, o aumento de eficiência e de produtividade
(PORTUGAL, 2016).
Com a digitalização, o armazenamento de informações sai do meio físico e passa para o meio
digital, com compartilhamento de informações em tempo real, garantindo transparência, integração,
controle de qualidade e avaliação de progresso e risco. Com isso, se consegue melhores e mais
confiáveis resultados, permitindo uma melhora em um dos maiores problemas do setor da
construção, a produtividade (AGARWAL, CHANDRASEKARAN e SRIDHAR, 2016).
Segundo a CBIC (2019), o mercado da construção civil brasileira tem avançado cada vez mais
em novas tecnologias para contribuir no desempenho de projetos e canteiros de obras, reduzindo
custos, tempo de execução, retrabalhos e mão de obra. O crescimento desse mercado tem vindo de
startups, que estão fazendo a diferença trazendo inovação para otimizar a gestão em diferentes
frentes, tais como eficiência logística para indústrias e distribuidores de materiais de construção
(com informações como previsibilidade de entrega e localização online do veículo da entrega dos
materiais); gestão e contratação de mão de obra com alta performance (por meio da plataforma
digital é possível buscar a mão de obra com o melhor custo benefício disponível na região e
acompanhar o que está acontecendo no canteiro de obras de maneira remota); gestão de pessoas e
produtividade (o controle digital permite que a empresa consiga atender e gerir as diferentes
necessidades de jornadas, dentro da lei. Isto é, equipes externas, trabalhadores remotos, jornadas
intermitentes, hora extra noturna); planejamento eficiente e gestão enxuta para empreendimentos
(é um software para planejamento e gestão física da obra que ajuda construtoras e incorporadoras a
terem mais previsibilidade, domínio dos processos e economia de tempo ao longo da execução de
seus empreendimentos. Com o uso da plataforma é possível criar o cronograma da obra, atualizá-lo
facilmente e acompanhar o seu desempenho. As informações geram um banco de dados que sintetiza
os principais indicadores dos empreendimentos e permitem otimizar a gestão da obra).
Entre os principais tipos de softwares, pode-se citar: os de modelagem 3D; automação de
cronogramas; gerenciamento de materiais através da automação e robotização de estoques,
almoxarifados e canteiros de obra; acompanhamento de produtividade em tempo real;
gerenciamento de equipamentos; controle de qualidade com inspeção remota; o gerenciamento de
contratos e documentos; o monitoramento, através de dashboards automatizados, do progresso e da
performance de atividades e etapas construtivas; no acompanhamento da saúde e segurança dos
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trabalhadores, acompanhando e reportando incidentes em tempo real e alertando trabalhadores
sobre procedimentos de segurança (PORTO e KADLEC, 2018).
Segundo a pesquisa, a maioria das tecnologias que estão sendo desenvolvidas são focadas na
fase de construção, com aproximadamente 1000 companhias oferecendo esse tipo de produto e
menos de 200 para projetos, pré-construção ou operações e gerenciamento (BLANCO, MULLIN, et
al., 2017).
Dentre os softwares desenvolvidos recentemente, os que têm mais aceitação no mercado são
os que utilizam a plataforma BIM. Essa é uma plataforma que integra os projetos de uma construção,
como por exemplo o estrutural, hidrossanitário, arquitetônico e elétrico, aumentando a precisão e
produtividade da obra (SILVA, 2018).
A Modelagem da Informação da Construção ou BIM é a expressão atual da inovação da
indústria da construção (SUCCAR, 2012). O BIM na ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) de edificações
têm por objetivo precisão ao processo, auxiliando na tomada de decisão durante toda a evolução do
projeto, instigando a convergência para uma solução otimizada, tendo uma percepção inteligente em
tempo real, coletando dados de consumo de energia e impactos ambientais de todo o ciclo de vida de
um produto, com isso, gerando mais rapidez e confiabilidade nos dados coletados (BARROS; SILVA,
2016).
BIM não está somente atrelado ao software e a tecnologia, mais importante do que a tecnologia
existe os processos e as políticas (RUSCHEL et al, 2013). Utilizando a mesma lógica de programação,
também é possível quantificar outros tipos de impactos, estimar resíduos e desperdícios durante a
construção ou desconstrução do edifício, ou até extrapolar para análises e custos e outros
indicadores. A edificação cujas estratégias e soluções técnicas implementada ao projeto são
ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas, que tornam o edifício mais
eficiente e visam melhorar o bem-estar e conforto.
Normalmente, o comportamento esperado de edifícios convencionais é do usuário passivo, na
qual recebe as condições de conforto oferecidas sem poder interferir, sendo condições de conforto
interno uniformes, com pouca variação e baseadas em parâmetros globais aplicáveis em qualquer
lugar. O comportamento esperado em edifícios inteligentes é de usuários ativos, na qual podem e
devem atuar no controle das condições de conforto, sendo essas condições adaptáveis a necessidade
especificas, sendo baseadas em parâmetros climáticos e culturais locais (BARROS, 2019).
A plataforma BIM é uma das tecnologias com maior potencial de crescimento atualmente, haja
vista que parte das empresas já adotou a plataforma e comprovou as suas vantagens. Dentre as
empresas do setor da construção, 9,2% já implementaram a tecnologia BIM, estas empresas
correspondem a 5% do PIB da construção civil (CE-BIM, 2018).
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As metas que a estratégia BIM BR planeja alcançar são aumentar a produtividade das empresas
em 10% (produção por trabalhador das empresas que adotarem o BIM); reduzir custos em 9,7%
(custos de produção das empresas que adotarem o BIM); aumentar em 10 vezes a adoção do BIM
(hoje 5% do PIB da Construção Civil adota o BIM, a meta é que 50% do PIB da construção civil adote
o BIM); elevar em 28,9% o PIB da construção civil (com a adoção do BIM, o PIB do setor, ao invés de
2,0% ao ano, espera-se que cresça 2,6% entre 2018 e 2028, ou seja, terá aumentado 28,9% no
período, atingindo um patamar de produção inédito) (CE-BIM, 2018).
Junto ao crescimento tecnológico é importante respeitar a ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) e as suas normas em vigor. A Norma de Desempenho - ABNT NBR 15575:2013,
recomendando que os empreendimentos sejam construídos mediante a exploração e consumo
racionalizados de recursos naturais, objetivando a menor degradação ambiental, menor consumo de
água, de energia e de matérias primas. A norma disseminou conceitos de gestão da qualidade que
propiciou a adoção de novos modelos de organização e inovações tecnológicas em diversas
empresas, que atualmente compõem núcleo dinâmico e moderno com desempenho comparável a
empresas europeias e americanas.
Edifícios Inteligentes
No início do século XX, os controles industriais evoluíram rapidamente para criar sistemas de
controle automático de água quente, ventilação e ar condicionado. Porém, a lógica de controle
(algoritmos) era operada por ar comprimido. Até a década de 1970, praticamente todos os controles
(termostatos e válvulas) eram pneumáticos. A partir de 1980, a conversão para elétricos começou
com a computação digital, dominando os controles. Em 1995, os controles centrais começaram a se
comunicar com a internet. E hoje, as centrais de automação já possuem um software que opera na
nuvem com qualquer link de Internet. A partir desse advento, os prédios passaram a ser muito mais
que paredes, vidros, lajes e telhados. Com conexão wireless, os prédios geram uma quantidade
enorme de dados que podem ajudar na eficiência energética, segurança, conforto e sustentabilidade
(VAZ, 2019).
A proposta em construir edifícios inteligentes para integrar em cidades inteligentes é
fundamental no âmbito de solucionar diversos problemas urbanos, simbolizando um novo tipo de
utopia urbana liderada pela tecnologia (HOLLAND, 2015; CHRISTOPHERSON E GLASMEIER, 2015;
TOWNSEND, 2013; VANOLO, 2014), e essa nova utopia urbana visa o remodelamento da estrutura
física, das relações pessoais, das instituições, dos mecanismos de tomada de decisão.
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Atualmente, no mercado temos diversos prédios categorizados como ineficientes por ter muito
desperdício de energia e água, não possuindo conforto térmico, dependendo de ar condicionado ou
aquecimento, iluminação artificial na maior parte do tempo, gerando um grande impacto ambiental,
além de elevados custos de operação. Diante a este cenário, engenheiros e arquitetos começaram a
investir em construções de edificações mais integradas, inteligentes e sustentáveis, com a finalidade
de minimizar todos esses problemas e construir ambientes mais sustentáveis.
Edifícios Inteligentes são modelos estruturais automatizados que facilitam a operação e o ciclo
de vida da edificação, respondendo a eventos em tempo real, promovendo ao usuário uma
experiência sem complicações, ao mesmo tempo que otimiza os recursos de forma inteligente. O
objetivo desse tipo de edificação é proporcionar aos habitantes economia, segurança e conforto
através de soluções tecnológicas integradas, utilizando tecnologias de IoT (Internet das Coisas), big
data, data analytics, inteligência artificial, análise de dados na nuvem e comunicação entre os
sistemas (VAZ, 2019).
Um edifício inteligente é composto com uma série de sensores, como umidade, ocupação,
temperatura, CO2, entre outros. Câmeras e atuadores estão espalhados por todo o prédio. As
informações geradas por essas fontes se conectam a diferentes componentes do sistema e permitem
a interação umas com as outras. Aliado a isso, tem a inteligência artificial, que processa todas essas
informações na nuvem, e essa é a verdadeira revolução – a possibilidade de coletar os dados de forma
massiva, avaliá-los e utilizá-los para melhorar o desempenho do prédio em todos os aspectos (VAZ,
2019).
Segundo VAZ (2019), algumas das funcionalidades que essas edificações podem comportar
para facilitar o cotidiano dos usuários:


Aplicativos podem ser utilizados para conectar pessoas e permitir compartilhamento de
itens como furadeira, bicicleta e outros;



Redes com acesso ao wi-fi tornando a atividades mais rápidas e práticas dos usuários, como
por exemplo informando equipe de manutenção, equipamentos que precisam de ajuste ou
cartas e avisos importantes a serem divididos com moradores e demais ocupantes;



Elevadores otimizando o sistema de chamadas e avisando a central caso aconteçam
problemas e acidentes;



Segurança monitorando o perímetro do edifício e as áreas críticas;



Consumo de energia, com medidores inteligentes e sensores de ocupação, desligando a
energia de locais vazios;



Consumo de água, onde os medidores detectam vazamentos ou desperdícios;
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Controles de temperatura e luminosidade, possibilitando um conforto térmico e ajuste
individual de temperatura e iluminação.
Esse conceito pode ser utilizado em diversas tipologias de edifícios e obter muitos benefícios,

como em (VAZ, 2019):


Aeroportos – se beneficiam com verificações de segurança em alta velocidade de todas as
áreas do edifício, executam processos mais rápidos, localização em tempo real de carrinho
de malas e redução de consumos de energia e água nos banheiros e locais de espera, por
exemplo.



Escritórios – Impulsionando a produtividade dos funcionários, através de ambientes com
maior conforto térmico, com iluminações adequadas e individualizadas, além de diminuir os
consumos energéticos, com desligamento automático de iluminação e ar condicionado em
salas de reuniões ou escritórios que não estão em uso.



Hospitais – Permitem uma melhor administração dos pacientes e conforto na sala de espera,
manutenção preventiva e integrada a sistemas de forma a entender equipamentos que
precisam de manutenção antes da falha, além de permitir que os médicos e pacientes
convivam em ambientes com maior conforto térmico, lumínico e acústico.
Os dados capturados e a tecnologia de machine learning, é possível prever e melhorar os

padrões de uso e ocupação dos ambientes, otimizando as manutenções e consumos, criando sistemas
que interajam cada vez melhor com os ocupantes, de forma a proporcionar uma experiência única a
personalizada aos usuários.
As edificações inteligentes (smart buildings) já são realidades em várias localidades do mundo,
inclusive no Brasil. O conceito smart pode ser empregado desde a concepção da obra até a adaptação
de pequenos sistemas elétricos automatizados e controlados pelo smartphone. As principais
vantagens do conceito inteligente interferem-se ao conforto oferecido aos seus moradores e
usuários, mas, também à otimização de recursos financeiros/materiais e espaços físicos (PINHEIRO;
CRIVELARO, 2020).

| PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS |
O ponto de partida para o estudo aqui apresentado foi iniciado através de uma introdução
bibliográfica com base em artigos e dados atualizados, contextualizando de uma forma ampla e geral
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a ideia do tema. Partindo para a explanação sobre a Indústria 4.0 e as suas tecnologias e
contribuições. No estudo foram realizados levantamentos de dados atualizados pela CBIC para
demonstrar as contribuições econômicas na construção civil brasileira. Atrelado a mesma linha de
raciocínio, foi demonstrado que cada vez mais as tecnologias da Indústria 4.0 estão presentes dentro
das construções, contribuindo para a otimização e controle das obras, além de serem
economicamente viáveis para as empresas.
Durante a realização da pesquisa, foi realizado um questionário online e enviado para
profissionais da área da construção civil das cinco regiões do Brasil. O questionário foi estruturado
em oito perguntas sobre a implantação da Indústria 4.0 na construção civil brasileira e as
contribuições que ela traz para o mercado.
O questionário aplicado foi realizado no mês de maio de 2020, na qual foi enviado para uma
lista de 75 profissionais escolhidos da área da construção civil em todo o Brasil, resultando em 61,3%
de participação.
Discussão e Análise dos Resultados
O método aplicado para se obter dados correlacionados ao tema da pesquisa foi através de
entrevistas com profissionais da área da construção civil no Brasil. Os entrevistados responderam
um questionário que foi disponibilizado de forma on-line pelo Google, na qual responderam de forma
obrigatória todas as perguntas da enquete, e de acordo com os dados obtidos pôde-se observar como
a Indústria 4.0 na construção civil está sendo estudada e aplicada no Brasil.
Foram 46 entrevistados nas cinco regiões do Brasil, sendo o maior índice de entrevistados da
região Sudeste com 76,1%, correspondendo a 35 entrevistados, e a segunda região com o maior
número de entrevistados foi no Nordeste com 13%, correspondendo a 6 entrevistados. Dentro dos
entrevistados brasileiros 32,6% tinham idades entre 30 a 34 anos, seguidos de 28,3% com idades
entre 25 a 29 anos e na terceira colocação com 15,2% entrevistados com idades entre 40 a 44 anos,
conforme o Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Idade dos Entrevistados
Fonte: Elaboração Própria

De acordo com a pesquisa realizada (Gráfico 4), pode-se dizer que o tempo de experiência no
mercado de trabalho da maioria dos profissionais entrevistados possuem maior concentração em
“de 5 a 10 anos” (37%) e “até 5 anos” (30,4%). Dentro desses dados obtidos 90,2% engenheiros e o
9,8% arquitetos.

Gráfico 4 – Tempo de Experiência no Mercado
Fonte: Elaboração Própria

Para melhor caracterização da amostragem, foi solicitado aos respondentes que
apresentassem a área de atuação entre: acadêmico, empresarial, governamental, acadêmico +
empresarial, acadêmico + governamental. É possível verificar de acordo com o Gráfico 5 que a
maioria respondente é 65,2% na área empresarial e 17,4% são acadêmicos que trabalham na área
empresarial.
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Gráfico 5 – Área de Atuação
Fonte: Elaboração Própria

No que se trata do nível de conhecimento da Indústria 4.0 (em uma escala de 0 a 10), constatase que 26% tem um nível razoável de conhecimento sobre o assunto, com nota 5 na escala, e outros
21,7% tem um bom nível de conhecimento, com nota 8 na escala, conforme apresentado no Gráfico
6.
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Gráfico 6 – Nível de Conhecimento da Indústria 4.0
Fonte: Elaboração Própria

Os meios utilizados pelos entrevistados para adquirir o conhecimento sobre essa nova
tecnologia foram leituras de artigos sobre o tema (39,1%), enquanto 23,9% obtiveram conhecimento
na vivência profissional (Gráfico 7).
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Gráfico 7 – Meios de Conhecimento
Fonte: Elaboração Própria

Com relação a redução de custos em toda a obra com a aplicação das tecnologias utilizadas,
54,3% dos profissionais entrevistados não souberam estimar, enquanto 39,1% dizem que
conseguem reduzir em mais de 10% os custos em toda a obra, conforme o Gráfico 8. Os respondentes
justificaram não possuir informações suficientes para realizar a estimativa, devido a ser um tema
recente e pouco abordado no Brasil por enquanto. Os entrevistados disseram que ainda falta
embasamento para avaliar com precisão o quanto conseguiria reduzir com a implantação dessas
tecnologias no mercado da construção civil.

Gráfico 8 – Estimativa da Redução de Custos
Fonte: Elaboração Própria

De acordo com as entrevistas, os profissionais acreditam que a implantação da Indústria 4.0
será benéfica e irá contribuir positivamente para o mercado da construção. Alguns entrevistados
acreditam que não haverá redução da mão de obra com a implantação dessas tecnologias, mas sim

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

contribuir para a qualificação de todos os envolvidos, desde os projetistas e arquitetos, até mesmo
para a mão de obra bruta dentro dos canteiros de obra, qualificando-os a se adequarem as novas
tecnologias para auxiliar e agilizar os trabalhos com segurança.
Os entrevistados também responderam que a Indústria 4.0 será um ótimo contribuinte para o
crescimento econômico do país, visto que nos últimos quatro anos sofreu uma abrupta queda no
setor da construção civil, ao qual impactou de uma forma ampla em todo o Brasil. Uma outra
vantagem que os profissionais apontaram foi que esse novo sistema construtivo irá impulsionar aos
profissionais da área a estudarem e se especializarem diante das novas tecnologias e ferramentas
contribuintes para uma construção mais inteligente, sustentável e econômica.
Diante da análise da pesquisa com os profissionais da área da construção civil, grande maioria
se mostrou interessado sobre o assunto e relataram que a Indústria 4.0 terá muito a contribuir para
o desenvolvimento das construções, transformando cada vez mais edifícios inteligentes.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Embora as tecnologias da Indústria 4.0 estejam ganhando cada vez mais espaço no setor da
construção civil, ainda assim a mão de obra é muito deficiente e encontra-se em processo de
transformação. A mudança dos padrões construtivos (com padronização de materiais e
industrialização de componentes que auxiliam na redução de desperdícios e resíduos) requer
especialização, não apenas no âmbito do canteiro de obras, mas também cultivar a consciência dos
arquitetos e engenheiros ao tornar projetos mais inteligentes, automatizados, eficientes e com maior
tempo de planejamento tornando os mesmos viáveis no âmbito econômico e social, resultando a
qualidade do empreendimento com menor tempo de construção.
De acordo com os dados obtidos pela CBIC foi possível analisar que a construção civil tem um
impacto enorme para a economia do Brasil, e que apesar dela ter começado a se reerguer em 2019 é
preciso que esse nível se mantenha em crescendo cada vez mais em busca de formas mais
inteligentes de se construir, de forma sustentável e econômica.
Para compor a pesquisa foi realizado um questionário online e enviado para 75 profissionais
escolhidos da área da construção civil, entre engenheiros e arquitetos das cinco regiões do Brasil.
Pôde-se observar mediante aos dados, uma boa parte dos profissionais já leram artigos relacionados
ao tema e alguns até tiveram algum tipo de vivência com as novas tecnologias no seu ambiente de
trabalho, mas também é possível observar que existe um público que desconhecia do assunto e não
soube muito bem estimar níveis de conhecimento a respeito. De uma forma geral, todos os
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profissionais classificam a Indústria 4.0 como um excelente contribuinte para a construção civil, de
forma que as torne cada vez mais automatizadas e inteligentes desde a sua fase de implantação até a
fase de ocupação.
Por fim, as novas tecnologias têm uma proposta em contribuir para a otimização do trabalho
em campo, gerar um melhor controle para as empresas e para os clientes. As demais contribuições
geradas com a Indústria 4.0 estão relacionadas com a redução de custos, redução dos riscos de
acidentes de trabalho, redução de prazos de entrega das obras e recebimento de materiais dentro
dos canteiros de obra, melhoria na qualificação dos profissionais da área, dos engenheiros e
arquitetos e melhoria na qualidade da obra.
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VIABILIDADE ECONÔMICA PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE
INDUSTRIAL AVALIADO POR JAR TEST
| ID 15819 |
Luciano Peske Ceron
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Escola Politécnica, Luciano.Ceron@pucrs.br

| RESUMO |
Em indústrias metalúrgicas, o tratamento químico de superfícies é de extrema importância na
prevenção contra corrosão e é composto por três estágios: desengraxe, enxágue e revestimento
nanocerâmico. O efluente gerado neste processo é tratado internamente à exceção do desengraxante,
o qual é enviado a uma empresa especializada neste tipo de resíduo. Com o objetivo de eliminar os
custos de terceirização do serviço, o presente trabalho propôs avaliar a viabilidade da inserção de
resíduo de desengraxante no efluente industrial. Foram realizados ensaios em jar-test para definição
da melhor fórmula de tratamento do efluente, a qual foi posteriormente testada em escala industrial.
Em seguida, o efluente foi analisado nos parâmetros Alumínio, Fósforo, DQO, DBO, Óleos e Graxas
Minerais, Surfactantes, pH, SST e Sólidos Sedimentáveis. Analisando os resultados, foi concluído que
o tratamento empregado apresentou total eficiência na remoção de contaminantes, atendendo a
todos os parâmetros exigidos pela legislação. Em relação ao investimento necessário, estima-se que
a adequação da ETE possui um payback estimado de um ano.
Palavras-chave: Efluente; Desengraxe; Jar Test.

| INTRODUÇÃO |
A Resolução Conama Nº 430 de 13 de maio de 2011 estabelece que efluentes apenas podem
ser lançados em corpos receptores após tratamento adequado e contanto que apresentem os
parâmetros exigidos pela legislação dentro dos limites permitidos (BRASIL, 2011). Para tanto,
empresas de médio e grande porte possuem, em grande parte, uma estação própria de tratamento
de efluentes, a qual é projetada visando às necessidades específicas do rejeito em questão. Empresas
pequenas, por outro lado, recorrem a serviços terceirizados de tratamento de efluentes industriais,
sendo uma alternativa técnica e economicamente viável quando a geração de rejeitos é de menor
escala. Deve-se ter em vista, no entanto, que embora o serviço de tratamento seja terceirizado a
responsabilidade pela destinação final dos efluentes permanece sendo da empresa geradora. Desta
forma, é imprescindível a verificação da regularidade da empresa terceira frente à legislação
ambiental (REVISTA TAE, 2010).

680

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5

681

Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

O sistema de desengraxe alcalino de peças em indústrias metalúrgicas é altamente indicado
devido ao seu ótimo desempenho em eliminar sujidades como óleos, graxas, ceras e sais resultantes
de processos anteriores. Este tipo de produto industrial é comumente formulado à base de silicatos,
fósforo, carbonatos e hidróxidos, tendo sua ação otimizada quanto maior for o pH, temperatura,
agitação e quantidade de hidroxila livre (REIS; GRECCO, 2012).
Na composição de desengraxantes, os surfactantes representam uma importante parte do
sistema (REIS; GRECCO, 2012). Segundo Metcalf & Eddy (2003), surfactantes são grandes
substâncias orgânicas compostas por um grupo hidrofóbico e um grupo hidrofílico, as quais são
parcialmente solúveis em água e em óleo. Estas substâncias concentram-se na interface de sistemas
aquosos com, por exemplo, ar e óleos, conferindo propriedades como espumação, emulsificação e
suspensão de particulados. Existem três principais tipos de surfactantes: aniônicos, catiônicos e nãoiônicos. Devido ao seu baixo custo comparado aos demais, surfactantes aniônicos são os mais
amplamente utilizados na composição de detergentes. Surfactantes não-iônicos são preferidos
quando procura-se menor geração de espuma e quando são utilizados principalmente como agentes
emulsionantes (GARDINGO, 2010).
O tratamento de efluentes oriundos de processos químicos tem como objetivo a remoção de
sólidos e substâncias que possam ser prejudiciais ao meio ambiente. Devido a possíveis variações na
composição do efluente, é recomendado que a formulação seja definida a partir de um teste de jarros
para garantir a eficácia do tratamento. Dentre os produtos utilizados no processo detratamentode
efluentes, destacam-se os coagulantes, floculantes, antiespumantes e alcalinizantes (MARTINS,
2014).
O payback de um investimento é o período de tempo necessário para que o capital investido
seja recuperado por meio de incrementos do fluxo de caixa. Este método pode ser conduzido de
forma simples, sem considerar o custo de oportunidade do projeto, ou de forma descontada,
considerando esta taxa de retorno. O payback simples é uma alternativa amplamente utilizada para
avaliação preliminar do risco e da viabilidade de investimentos e projetos. Este método, embora
prático, apresenta duas principais limitações: não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo
e não considera os fluxos de caixa após o período de corte, podendo assim rejeitar projetos lucrativos
a longo prazo (TOLEDO, 2008).
De acordo com Toledo (2008), para o cálculo do payback simples é considerado o investimento
total necessário no período inicial, o fluxo de caixa líquido dos retornos em cada período e o fluxo de
caixa acumulado, o qual é obtido descontando do investimento inicial os lucros obtidos ao longo do
tempo, conforme Equação 1. Ao atingir um fluxo de caixa acumulado igual a zero, têm-se o retorno
do investimento.
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(1)
Em uma indústria metal-mecânica a etapa de pré-tratamento das peças, anterior à pintura, é
composta por três principais processos: desengraxe, enxague e aplicação de um revestimento
nanocerâmico. À exceção do desengraxante, o qual é encaminhado a uma empresa terceirizada de
tratamento de efluentes perigosos, o pré-tratamento superficial compõe em totalidade o efluente
industrial gerado na fábrica. Visto que o revestimento nanocerâmico tem como característica a não
geração de resíduos com metais pesados e que o restante do efluente é composto basicamente por
água de lavagem, tem-se, ao final do processo, um efluente bruto sem grandes quantidades de
contaminantes (AMELN, 2012).
O presente trabalho teve como objetivo a avaliação da viabilidade de inserção do resíduo de
desengraxante no tratamento diário de efluentes, eliminando assim a necessidade de terceirização
do serviço. Foram realizados testes de jarros para determinação da melhor fórmula para tratamento
de soluções diluídas de desengraxante no efluente industrial. Em seguida os parâmetros técnicos
Alumínio, Fósforo, Demanda Química de Oxigênio, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Óleos e Graxas
Minerais, Surfactantes, pH, Sólidos Suspensos Totais e Sólidos Sedimentáveis, foram avaliados
conforme exigidos pela legislação para o efluente em questão. Em seguida, foi realizado em um
Payback Simples para a avaliação econômica do projeto.

| MATERIAL E MÉTODOS |
A metodologia empregada para a avaliação da viabilidade técnica e econômica da inserção de
resíduo de desengraxante no tratamento do efluente industrial foi dividida em quatro partes: ensaios
em Jar-Test, tratamento em escala industrial, análises físico-químicas e análise econômico-financeira.
Primeiramente, foi realizado um ensaio exploratório em Jar-Test com cinco jarros, cujos dois
melhores resultados foram aplicados em uma estação de tratamento de efluentes em escala
industrial. As análises físico-químicas foram realizadas tanto nos efluentes brutos quanto nos
efluentes tratados provindos das duas melhores formulações aplicadas em escala industrial.
As coletas do efluente bruto para os ensaios em Jar-Test foram realizadas em uma indústria
metal-mecânica localizada na região metropolitana de Porto Alegre. A coleta do desengraxante foi
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realizada uma única vez. Ao realizar as coletas, os tanques dos produtos foram mantidos sob agitação
constante, permitindo assim a obtenção de uma amostra homogênea.
Ensaio de Jar-Test
Para realização dos experimentos, as amostras do efluente bruto coletadas foram misturadas
em um galão de 20 litros, de forma a obter um efluente homogêneo ao final. A metodologia a seguir
foi baseada nos estudos realizados por Marchetti (2014) e Matos et al. (2007) e foi realizada no
Laboratório de Processos Ambientais (LAPA) da PUCRS.
O equipamento Jar-Test da marca Policontrol, modelo Floc Control II, com capacidade para seis
testes simultâneos foi utilizado para a realização dos ensaios de coagulação/floculação e
decantação. Foi escolhido o programa quatro do equipamento, o qual realiza uma mistura rápida a
150 rpm durante 1 minuto após a adição do coagulante, floculante e adequação do pH. A primeira
etapa da mistura lenta ocorreu por 3 minutos a 60 rpm e a segunda por 5 minutos a 30 rpm. O
equipamento foi então desligado e aguardou-se a decantação do lodo por 20 minutos. Para a
coagulação foi utilizado o sulfato de alumínio em solução a 30% e para a floculação foi escolhida a
poliacrilamida aniônica a 5%. Utilizou-se também hidróxido de sódio a 30% para auxílio na
precipitação e elevação do pH.
No ensaio exploratório, foram utilizados cinco jarros, cada qual preenchido com um volume de
1 litro de efluente. A cada jarro foi adicionado 15 mL de desengraxante industrial, formando assim
uma solução a 1,5% v/v de desengraxante em efluente bruto. Esta concentração foi definida levando
em consideração o volume máximo permitido no tanque da estação de tratamento de efluentes da
fábrica onde o método foi testado, não sendo possível adicional desengaxante em uma proporção
volumétrica maior.
Mediu-se a turbidez inicial com o auxílio de um turbidímetro da marca Digimed, modelo DMC2, e o pH com o pHmetro Gehaka, modelo PG1800. Em seguida, foram adicionadas diferentes
dosagens de sulfato de alumínio, tomando nota do pH resultante após a adição. O pH foi corrigido
utilizando hidróxido de sódio, seguido da adição do floculante. Nesta etapa, a avaliação da melhor
formulação para o tratamento foi realizada levando em consideração a quantidade de coagulante, a
evolução do pH da solução, a remoção de turbidez e o teor de sólidos sedimentáveis, os quais foram
quantificados utilizando decantação em Cone Imhoff durante 60 minutos. As quantidades de
reagentes utilizados são apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1 - Formulações em Jar-Test.
Produto

Dosagem
1

2

3

4

5

1,5

2

2,5

3

3,5

Poliacrilamida Aniônica (mL.L )

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Hidróxido de Sódio (mL.L-1)

0,2

0,2

0,22

0,25

0,3

Sulfato de Alumínio (mg.L-1)
-1

Teste em Escala Industrial
Após a definição das duas melhores formulações obtidas no jar-test, as mesmas foram testadas
em escala industrial em uma estação de tratamento de efluentes já existente. A estação em questão é
composta por um tanque pulmão (onde é recebido o efluente do processo), um tanque de equalização
(onde é realizada a formulação do tratamento), três decantadores, um filtro-prensa, um tanque de
retenção, um filtro de carvão ativado e um filtro de zeólita. O primeiro e o segundo filtro estão
preenchidos com 150 kg do respectivo material adsorvente. Após o tratamento, o efluente é lançado
em um lago pertencente ao território da empresa, cuja água não é direcionada ao consumo. Os
dimensionais dos equipamentos são detalhados na Tabela 2 e um fluxograma da estação de
tratamento é apresentado na Figura 1.
O teste foi realizado utilizando 7.000 litros de efluente e 100 litros de desengraxante, formando
assim uma solução a aproximadamente 1,5%, devido a dificuldades de precisão nas dosagens. O scaleup foi realizando multiplicando por 7,1 as quantidades de reagentes obtidas nas duas melhores
formulações de jar-test, obtendo assim o valor de dosagem em litros para o teste em escala industrial.
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Dese
ngraxante

industrial

Figura 1 - Fluxograma da estação de tratamento de efluentes

Tabela 2 - Dimensão dos equipamentos da ETE.
Equipamento

Volume útil

Tanque Pulmão

15 m³

Decantador

7,5 m³

Filtro de Carvão Ativado

400 L

Filtro de Zeólita

400 L

Análises Físico-Químicas
As análises físico-químicas para a caracterização do efluente bruto e tratado foram realizadas
por laboratório registrado pela FEPAM. Para a análise, foram escolhidos os parâmetros que sofreriam
alteração devido à adição de desengraxante, sendo eles: Alumínio, Fósforo Total, DQO, DBO, Óleos e
Graxas Minerais, Surfactantes, Sólidos Suspensos Totais, Sólidos Sedimentáveis e pH. O resultado das
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análises foi comparado à Resolução Consema n° 355. Para a realização das análises, foi utilizada a
22ª edição do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMEWW). Os
métodos utilizados para cada parâmetro são apresentados na Tabela 4
Análise Econômica-Financeira
A análise econômico-financeira foi realizada comparando-se a redução de custos de serviços
terceirizados com o investimento necessário para aquisição de novos equipamentos e ampliação da
atual estação de tratamento de efluentes. Foram realizadas cotações para aquisição de um tanque de
polipropileno com volume útil de 8 m³, uma bomba de transferência para produtos químicos e um
soprador de ar para mistura no tanque. Foi também considerado o custo do aumento no consumo de
produtos químicos utilizados para o tratamento do efluente, o qual foi obtido através de dados
fornecidos pela empresa em questão. Nesta avaliação, não foram considerados os custos de aumento
no consumo de energia nem de instalação dos novos equipamentos.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Ensaio de Jar-Test
Durante a realização dos ensaios em Jar-Test, foi medida a variação do pH da solução após a
adição de cada reagente, a qual é apresentada na Tabela 3. Os resultados de remoção de turbidez e
sedimentação de sólidos são apresentados na Tabela 4.
Tabela 3 - Variação do pH da solução.
Jarro

pH
Inicial

Após coagulante

Após NaOH

Final

1

10,03

6,10

8,43

8,22

2

10,10

5,54

8,02

7,98

3

10,20

4,51

7,70

7,57

4

10,15

4,34

7,26

7,18

5

10,09

4,03

7,17

7,03
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Tabela 4 - Remoção de turbidez e sedimentação.
Jarro

Turbidezi (NTU)

Turbidezf (NTU)

Sólidos Sed. (mL.L-1)

1

16,59

26,9

22

2

16,17

5,61

50

3

16,82

1,94

85

4

18,27

1,95

110

5

18,54

1,77

120

Analisando os resultados é possível verificar que as formulações dos jarros 1 e 2 não
trouxeram a solução ao pH de 5,0, valor ideal para coagulação utilizando sais de alumínio. Por este
motivo, foi observada pouca ou nenhuma remoção de turbidez nestas amostras, bem como pouca
sedimentação de sólidos. Nas amostras 3, 4 e 5, a faixa de pH encontrou-se dentro dos limites ideais
e, portanto, obteve-se maior clarificação da solução e teor de sólidos sedimentáveis.
Teste Industrial e Análises Físico-Químicas
Para o teste em escala industrial, foram escolhidas as formulações utilizadas nos jarros 3 e 4. A
formulação 5 foi descartada devido ao fato de utilizar maior quantidade de reagentes e, portanto,
encarecer o processo.
No primeiro teste em escala industrial foi utilizada a terceira formulação determinada no JarTest, a qual utiliza 2,5 mg.L-1 de sulfato de alumínio, 0,5 mL.L-1 de poliacrilamida aniônica e 0,22
mL.L-1 de hidróxido de sódio. Os resultados das análises físico-químicas do efluente bruto e tratado
com desengraxante, conforme laudo fornecido pelo laboratório, foram comparados aos padrões de
emissão impostos pela legislação e aos resultados do efluente bruto atual, sem adição de
desengraxante. Os dados são apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5 - Resultados dos testes com formulação n° 3.
Parâmetro

Padrão
10

Bruto
Atual
4,2

Bruto c/
deseng.
11,5

Trat. c/
deseng.
ND

4

4,0

11,9

0,24

DQO (mg.L-1)

330

81,6

118,0

27,0

DBO5 (mg.L-1)

120

27

41,0

9,0

≤10

<10

14,8

<10

2

<0,1

0,77

<0,1

≤1

0,7

4,0

<0,1

140

52

131,0

<10

6,0 a 9,0

8,0

8,6

6,7

Alumínio (mg.L-1)
Fósforo Total

(mg.L-1)

Óleos e Graxas minerais (mg.L-1)
Surfactantes (mg

MBAS.L-1)

Sólidos sedimentáveis

(mL.L-1)

Sólidos suspensos totais (mg.L-1)
pH

Primeiramente, pode-se observar que o efluente bruto atual, sem adição de desengraxante, já
apresenta os parâmetros analisados dentro do limite permitido pela legislação, o que viabiliza a
proposta de inserção de um poluente extra. Desta forma, conforme esperado com a adição de
desengraxante no processo, a análise dos parâmetros do efluente bruto apresenta altos índices de
alumínio, fósforo, óleos e graxas e sólidos, bem como pH elevado. Os parâmetros DQO, DBO e
surfactantes, embora presentes, não infringem a quantidade limite permitida. Analisando o efluente
final, pode-se observar que o tratamento empregado apresentou total eficiência na remoção de
contaminantes, atendendo a todos os parâmetros exigidos pela legislação.
Para a realização do segundo teste em escala industrial foi utilizada a quarta formulação
determinada no Jar-Test, utilizando 3 mg.L-1 de sulfato de alumínio, 0,6 mL.L-1 de poliacrilamida
aniônica e 0,25 mL.L-1 de hidróxido de sódio. Os resultados das análises físico-químicas do efluente
bruto e tratado, conforme laudo fornecido pelo laboratório, foram comparados aos padrões de
emissão impostos pela legislação e aos resultados do efluente bruto atual, sem adição de
desengraxante. Os dados são apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6 - Resultados dos testes com formulação n° 4.
Parâmetro
Alumínio (mg.L-1)
Fósforo Total (mg.L-1)
-1

DQO (mg.L )
-1

DBO5 (mg.L )
-1

Óleos e Graxas minerais (mg.L )
-1

Surfactantes (mg MBAS.L )
Sólidos sedimentáveis (mL.L-1)
-1

Sólidos suspensos totais (mg.L )
pH

4,2

Bruto c/
deseng.
10,2

Trat. c/
deseng.
ND

4

4,0

13,0

0,04

330

81,6

171,0

33,0

120

27

62,0

11,0

≤10

<10

11,5

<10

2

<0,1

1,8

0,25

≤1

0,7

4,5

<0,1

140

52

170,0

<10

6,0 a 9,0

8,0

10,2

7,6

Padrão

Bruto Atual

10

A análise dos parâmetros do efluente bruto após a adição de desengraxante apresenta alta
quantidade de alumínio, fósforo, óleos e graxas, surfactantes, sólidos e pH elevado. Os parâmetros
DQO e DBO, embora presentes, não infringem a quantidade limite permitida pela legislação. Assim
como observado no primeiro teste, o tratamento empregado foi totalmente eficiente na remoção de
contaminantes.
Análise Econômica-Financeira
A análise econômica foi realizada considerando a formulação com menor dosagem de produtos
químicos, visto que ambas foram aprovadas em termos de padrão de emissão de efluentes. Como a
realização do projeto implica um aumento permanente no consumo de produtos químicos, este custo
foi reduzido do valor economizado com a eliminação do serviço terceirizado. Desta forma, obteve-se
o fluxo de caixa líquido apresentado na Tabela 7. O investimento necessário para aquisição de
equipamentos é apresentado na Tabela 8 e a planilha do fluxo de caixa acumulado ao longo do tempo
é apresentada na Tabela 9. A análise foi baseada em períodos bimestrais.
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Tabela 7 - Obtenção do Fluxo de Caixa Líquido.
Valor no Bimestre
Redução de custo obtida com a eliminação de serviço terceirizado

R$ 7.750,00

Custo do aumento no consumo de produtos químicos

R$ 940,00

Fluxo de caixa líquido

R$ 6.810,00

Tabela 8 - Investimento Inicial.
Investimento
Tanque em polipropileno (8 m³)

R$ 27.900,00

Bomba para produtos químicos

R$ 3.000,00

Soprador de ar

R$ 8.560,00

Total

R$ 39.460,00

Tabela 9 - Obtenção do Fluxo de Caixa Acumulado.
Período

Fluxo de caixa

Fluxo de caixa acumulado no bimestre

0

-R$ 39.460,00

1

R$ 6.810,00

-R$

32.650,00

2

R$ 6.810,00

-R$

25.840,00

3

R$ 6.810,00

-R$

19.030,00

4

R$ 6.810,00

-R$

12.220,00

5

R$ 6.810,00

-R$

5.410,00

6

R$ 6.810,00

R$

1.400,00

7

R$ 6.810,00

R$

8.210,00

Analisando o fluxo de caixa acumulado apresentado na Tabela 9 e aplicando a equação 1, é
possível verificar que o retorno do investimento é obtido em aproximadamente um ano. Para a
empresa em questão, este período de payback é considerado viável para investimento.
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| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Tendo como objetivo a verificação da viabilidade do tratamento interno de efluente contendo
desengraxante industrial, eliminando assim a necessidade de serviço terceirizado, o presente
trabalho apresentou resultados conclusivos e satisfatórios. Primeiramente, foi possível observar que
bons resultados de remoção de turbidez e sedimentação de sólidos puderam ser obtidos com
formulações de jar-test compostas por 2,5 mg.L-1 de sulfato de alumínio, 0,22 mL.L-1 de hidróxido de
sódio e 0,5 mL.L-1 de agente floculante, ligeiramente superiores às utilizadas atualmente. Em seguida,
após a aplicação desta formulação em escala industrial, foi observado que os resultados das análises
físico-químicas do efluente tratado apresentaram-se de acordo com padrões impostos pela legislação
para emissão de poluentes.
A complementação do estudo de viabilidade da proposta foi realizada através de uma análise
econômica pelo método de Payback Simples, o qual apresentou um período de um ano para
recuperação do investimento. Vale ressaltar que este método foi utilizado apenas como uma
ferramenta auxiliar para avaliação preliminar do projeto e seu resultado pode diferir do observado
na realidade.
Neste sentido, é possível verificar que a empresa em questão apresenta condições para realizar
internamente o tratamento de um efluente hoje terceirizado, podendo obter um retorno completo
do investimento em um prazo aproximado de um ano. Além do benefício financeiro, ter a opção de
eliminar o serviço externo pode trazer mais segurança à empresa caso a contratada venha a encerrar
suas atividades.
Para a continuidade do projeto e futura implementação, sugere-se um estudo de adaptação do
layout da atual estação de tratamento de efluentes, tendo em vista a necessidade de outro tanque
para armazenamento intermediário do efluente adicional. Após o estudo, deve-se reavaliar o aspecto
econômico, visto que despesas com obras de readequação da fundação da estação de tratamento
podem ser necessárias.
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| RESUMO |
A maioria dos países utilizam como principal fonte de energia combustíveis fosseis, sendo que essas
são fontes de energia limitadas. Em geral, fontes energéticas de origem fóssil são altamente poluentes
e acarretam sérios problemas, tanto ambientais como sociais, considerando a exploração e utilização.
A longo do tempo, a fonte de energia fóssil mostrou-se economicamente limitada, o que indica uma
necessidade de diversificação das matrizes energéticas. Assim, diversos países passaram a investir
recursos em fontes energéticas renováveis, como por exemplo a energia eólica e a energia solar, em
maior proporção. A energia solar fotovoltaica vem se destacando por ser uma energia limpa,
inesgotável e autônoma. A utilização dos sistemas fotovoltaicos proporciona diversos benefícios
econômicos, sociais e ambientais, e dentre os principais benefícios para os investidores têm-se a
redução nos custos de energia elétrica. Outro fator que contribui para a popularização da energia
solar é a baixa manutenção dos equipamentos utilizados. O principal empecilho para a popularização
desses sistemas se encontra no tempo de retorno de investimento, o qual passa a apresentar
resultados significativos a médio e longo prazo. Através disso, o objetivo desse estudo foi analisar
qual seria o investimento e o tempo de retorno de um sistema de energia solar fotovoltaica, em uma
residência situada na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Através do consumo médio
mensal foi obtida a potência necessária para suprir as necessidades da residência e a partir desse
cálculo pode-se estipular o número de painéis fotovoltaicos necessários a serem instalados. Desta
forma, através dos números de painéis obteve-se qual seria o investimento inicial no conjunto de
equipamentos, o qual foi fornecido por uma empresa da região, e, através deste valor de investimento
inicial, utilizou-se de métodos matemáticos para determinação do tempo de retorno. Como forma de
ampliar as análises, os dados foram extrapolados para diversas configurações de consumo de energia
elétrica, possibilitando assim avaliar diversos tempos de retorno para configurações residenciais.
Por meio dos dados analisados, tornou-se possível concluir que o tempo de retorno de investimento
varia de acordo com as necessidades e especificidades de cada residência, ficando no intervalo médio
de 3,1 a 4,5 anos. Os valores observados demonstram que o tempo de retorno de investimento para
sistemas fotovoltaicos de pequeno porte está diminuindo, devido à diminuição do custo dos
equipamentos e ao aumento do custo de energia elétrica.
Palavras-chave: Autonomia energética; Energia solar; Painéis fotovoltaicos.
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| INTRODUÇÃO |
A matriz energética de grande parte dos países é atualmente baseada em combustíveis fósseis,
que além de apresentar natureza finita, são responsáveis pela origem de elevada carga de poluição
(OLIVEIRA, 2019). A utilização de recursos fósseis para geração de energia é reconhecidamente
danosa ao meio ambiente. A elevada emissão de gases para a atmosfera tem como consequência
principalmente o aquecimento global. A forma de energia que substituirá o combustível fóssil tem
que ter a preocupação com a sustentabilidade e, evidentemente, diminuir a atual degradação
ambiental (SHAYANI et al., 2006).
O contexto atual vem fazendo com que as nações busquem novas formas de geração de energia
que causem menores danos ao meio ambiente e que também sejam mais viáveis economicamente.
As formas atuais de geração de energia necessitam da soma de altos recursos e causam impactos
financeiros nas economias, pois muitas dessas fontes energéticas apresentam um elevado custo de
implantação. Como muitos países não desfrutam de capacidade financeira para investimentos
próprios, são obrigados a recorrerem a fontes de financiamento internacional. Nesse sentido, as
estratégias de desenvolvimento vêm sendo dirigidas para o uso de energias renováveis que além de
reduzirem emissões estão se tornando viáveis economicamente (DA ROSA; GASPARIN, 2016). A
energia solar se apresenta como uma ótima alternativa comparado às fontes não renováveis, para
atender a demanda energética e expandir o acesso à energia (CABRAL; VIEIRA, 2012).
A energia solar, se considerada em sua totalidade como uma fonte imensamente ampla, visto
que o sol é o maior meio de obtenção energética do planeta Terra, seja através do ciclo das águas
(hidrelétricas), indução de circulação de massas de ar (energia eólica), fotossíntese, ou seja, alimento
para desenvolvimento de matéria orgânica (biocombustível ou queima de biomassa), e ainda
formação de combustíveis fósseis através de matéria orgânica em decomposição. Para tais
denominações a energia solar é então considerada fonte indireta de energia (PINHO; GALDINO,
2014).
De acordo com o Relatório Especial sobre Fontes Renováveis de Energia e Mitigação da
Mudança Climática, apresentado pelo Painel Intergovernamental em Mudanças Climáticas (IPCC,
2012) , a energia solar direta, refere-se às tecnologias que usam a energia diretamente do sol, ao
contrário da indireta, em que a energia solar é absorvida pelo planeta e convertida em outras formas
de energia. Para a forma direta podem ser atribuídas quatro derivações: energia solar térmica
(aquecimento de água), energia solar fotovoltaica (conversão de energia solar em elétrica), energia
solar concentrada - CSP (concentração de raios solares para aquecimento de fluido que movimenta
turbinas) e tecnologias de produção de combustíveis solares (tecnologias que usam energia solar na
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conversão de combustíveis químicos, como o hidrogênio e metanol). Estas categorias, porém, podem
ser simplificadas em apenas duas: energia solar térmica e fotovoltaica.
A energia solar destaca-se por ser uma fonte de energia limpa, inesgotável e autônoma, visto
que oferece grande confiabilidade, contando com redução de custos de consumo de médio a longo
prazo (DUTRA et al., 2013). Neste âmbito, o Brasil encontra-se de forma privilegiada no contexto da
energia fotovoltaica, uma vez que apresenta altos níveis de radiação solar incidente em relação aos
demais países (MACHADO; MIRANDA, 2015).
A utilização dos sistemas fotovoltaicos proporciona diversos benefícios econômicos,
ambientais e sociais. Dentre os principais benefícios conta-se com a redução nos gastos com energia
elétrica, com possibilidade de redução na fatura mensal com o acúmulo de créditos juntamente às
companhias fornecedoras de energia, geração de empregos locais, contribuição ao desenvolvimento
sustentável, baixo impacto ambiental e contribuição para a diversificação da matriz energética
brasileira, aumentando a segurança de suprimento do país (SAUAIA; KOLOSZUK, 2019).
O principal entrave na popularização dos sistemas fotovoltaicos acaba sendo o prazo de
maturação do investimento, embora à médio prazo a redução na despesa com energia elétrica supere
o investimento inicial e desta forma, obter os recursos para promover a instalação dos equipamentos
é um limitador para boa parte dos brasileiros (SILVA, 2015).
Porém, o mercado da energia solar vem apresentando relevantes avanços quanto ao seu custo,
confiabilidade e rendimento nos últimos anos. Em anos passados, os sistemas fotovoltaicos se
apresentavam onerosos em sua maioria e eram destinados em grande parte às áreas afastadas de
grandes centros, em geral sem acesso à energia elétrica (off-grid), que competiam com o alto custo
de levar eletricidade por meio da rede pública de energia elétrica. Por este fator, este setor
apresentava-se em meio a grandes limitações e se encontrava de forma restrita quanto às empresas
interessadas. Atualmente, os sistemas podem ser conectados diretamente à rede (grid-tie) e
trouxeram consigo um novo conceito de utilização da energia fotovoltaica, diminuindo custos e
mostrando-se vantajosos para algumas aplicações, como a geração distribuída, já que compete com
as altas tarifas cobradas pelas concessionárias (CALDAS; MOISÉS, 2016).
Desta forma o presente artigo tem como o objetivo analisar o potencial fotovoltaico de uma
residência da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, utilizando dados de consumo de
energia médio mensal, a fim de obter dados a respeito de investimento e tempo de retorno da
aplicação financeira. Com o método utilizado, tendo acesso a todas as informações necessárias, este
pode ser utilizado para qualquer residência na região noroeste, para ser estipulado o tempo
aproximado de retorno ao investimento em sistemas fotovoltaicos.
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| METODOLOGIA |
O dispositivo fotovoltaico elementar é a célula fotovoltaica de silício, que permite a conversão
direta da energia luminosa em energia elétrica, com base nas propriedades dos materiais
semicondutores. A célula é constituída por duas camadas de silício, que são dopadas quimicamente
com o objetivo de se criar uma diferença de potencial elétrico. Ao captarem a energia solar, os
elétrons periféricos saltam a barreira do potencial, criando uma corrente contínua. Isoladamente, as
células fotovoltaicas produzem pouca energia. Por isso, para a produção de energia elétrica em larga
escala, as células são ligadas em série e em paralelo, permitindo obter uma tensão maior e uma
capacidade de corrente elétrica maior (TONINI et al., 2013).
A célula solar fotovoltaica é o elemento essencial da conversão da radiação solar em energia
eléctrica. Cada célula individual, com cerca de 100 mm2, gera aos seus terminais uma tensão entre
0,5 e 1 V, com uma corrente típica em curto circuito de algumas dezenas de miliamperes. Esta
intensidade da corrente é razoável, mas a tensão é demasiado pequena para a generalidade das
aplicações pelo que normalmente as células são montadas em série formando os módulos
fotovoltaicos com 28 a 36 células, gerando tensões da ordem dos 12V em condições padrão de
iluminação. Estes módulos fotovoltaicos podem ser utilizados individualmente ou montados em
série e/ou em paralelo, os quais estes, passam a constituir o painel fotovoltaico (Figura 1), deste
modo obtêm-se maiores tensões e/ou correntes, conforme as necessidades da aplicação (BRITO;
SILVA, 2006).

Figura 1: Esquema da constituição do painel fotovoltaico
Fonte: PENNING et al., 2019
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Nesta pesquisa buscou-se uma avaliação no tempo de retorno ao investimento em uma
instalação de sistema distribuído. Esses tipos de sistema são compostos pelos painéis fotovoltaicos,
inversor, cabos e suportes para os painéis. Este tipo de instalação fotovoltaica, constitui-se de uma
geração junto ou nas proximidades do ponto de consumo, o qual este permanece conectado à rede
elétrica (Figura 2). Para tal, não existe necessidade de um bloco de armazenamento, pois, injeta-se a
produção de eletricidade diretamente ao consumidor, e em períodos que a geração está em pico ou
em baixo consumo, é direcionada a rede elétrica a energia não utilizada naquele momento pelo
consumidor. Esta é uma estratégia de compensação em créditos chamada net metering (SILVA et al.,
2016).

Figura 2: Representação esquemática de um sistema fotovoltaico
Fonte: CALDAS; MOISES, 2016

O conceito de net metering é baseado na geração própria de energia elétrica e no conceito de
banco de crédito de energia. O sistema de compensação de energia favoreceu o setor de geração de
energia fotovoltaica residencial, pois possibilitou o barateamento do sistema, onde antes boa parte
do investimento era direcionado para a aquisição de baterias (como forma de armazenar a energia
gerada e não utilizada). Assim, com a possibilidade de injetar na rede a energia não consumida e
receber créditos em energia (kWh), a ser utilizada em momento futuro, o tempo de retorno do
investimento diminui, o que atraiu um número maior de clientes para o setor.
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Solução Matemática
O presente estudo busca apresentar um caráter analítico a respeito da energia solar
fotovoltaica, com ênfase em dados de irradiação solar na região noroeste do estado do Rio Grande
do Sul, tendo como base dados extraídos do Atlas Solar do Estado do Rio Grande do Sul. O Atlas Solar
fornece dados referentes à irradiação solar ao longo do ano, sendo que as informações são divididas
em médias mensais, médias por estação do ano e média anual.
Para dados financeiros (custos para a aquisição e instalação dos equipamentos) e a potência
de geração das placas fotovoltaicas, tomou-se como referência dados obtidos de uma empresa
especializada em instalações de sistemas fotovoltaicos, situada na mesma região de estudo.
Assim, obtendo-se dados de irradiação e de custos de equipamentos específicos da região,
pode-se estimar com maior precisão qual será o tempo de retorno médio do investimento. A região
noroeste do estado do Rio Grande do Sul é considerada subtropical úmido, o que traz características
de irradiação específicas para este tipo de clima.
Com foco na microgeração de energia, utilizou-se de sistemas domésticos como eixo principal,
em que estes apresentavam-se já dimensionados. Usufruindo destas informações, tornou-se possível
obter uma percepção a respeito de faixas de consumo médio, de custos e de instalação e
possibilitando a elaboração de tabelas que contenham os valores de possíveis investimentos para a
aplicação de capital e o seu tempo de retorno.
Dentre os aspectos apontados, o dimensionamento do sistema fotovoltaico é feito com base na
fatura de energia elétrica da residência, obtendo-se dados mensais de consumo de energia no
período de um ano e, por conseguinte, o consumo médio mensal dessa residência. O dimensionado
da potência de geração necessária para suprir a necessidade energética da residência é calculado
pela equação 1 (Adaptada de CALDAS; MOISÉS, 2016):
P=C/(30 I η)

(1)

Onde: P é a potência de pico do sistema fotovoltaico (Wp), C o consumo diário médio mensal
(Wh⋅dia-1), η a taxa de desempenho do sistema e I a irradiação solar diária média mensal (kWh⋅m2⋅dia-1).

Pelo cálculo de potência de pico do sistema fotovoltaico, e através de dados dos fabricantes das
placas, é possível determinar o número de placas necessárias para suprir as necessidades
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energéticas de residências em geral. O número de painéis necessários é calculado através da equação
2 (CALDAS; MOISÉS, 2016):
N=P/PN

(2)

Onde: N será o número de painéis fotovoltaicos, PN a potência nominal (Wp) e P a potência de
pico do sistema fotovoltaico (Wp).
Com base na equação 2, que diz respeito à quantidade de painéis fotovoltaicos a serem
utilizados, é possível analisar o kit que irá suprir a necessidade energética da residência em estudo.
Esses kits geralmente contam com painéis fotovoltaicos, inversores, cabos, uma string box e suportes
para instalação dos painéis, sendo os últimos variantes conforme a cobertura da residência.
Com base em todos os cálculos realizados, é necessário determinar o tempo de retorno ao
investimento, onde este pode ser determinado pela equação (3). Esta não leva em consideração os
reajustes tarifários que eventualmente virão a acontecer, portanto, a referida equação representa o
tempo de retorno simples (TRS).
Segundo Júnior (2005), o período de retorno simples calcula o tempo necessário para
recuperar o investimento realizado, resultante da relação entre o investimento inicial e as economias
de energia obtidas a cada ano, em que se desconsidera um cenário onde não há correção de tarifa.
Este é dado pela equação 3.
TRS=A / (12 t c)

(3)

Onde: TRS é o tempo de retorno simples do investimento (anos), A é o investimento (R$), t a
tarifa de energia elétrica (R$⋅kWh-1) e c o consumo médio mensal (kWh⋅mês-1).
Com o intuito de facilitar o cálculo do tempo de retorno, são utilizadas faixas de consumo que
visam contemplar a disponibilidade de energia para eventuais aumentos no consumo energético na
residência (considerando um planejamento a longo prazo para o projeto), acarretando um ligeiro
aumento no número de painéis originalmente calculados.
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| RESULTADOS E DISCUSSÕES |
Com as devidas buscas por informações de irradiação incidente na região de estudo (região
noroeste do Estado do Rio Grande do Sul), tomou-se uso dos dados de irradiação solar no estado do
Rio Grande do Sul, através do Atlas Solar disponibilizado pela Global Solar Atlas. A Figura 3 ilustra a
distribuição desses dados, que podem ser acompanhadas de acordo com a média anual. Assim,
estimou-se que a região noroeste do estado possui uma irradiação média anual de aproximadamente
1800 kWh⋅m-2⋅ano-1, o que corresponde à aproximadamente 4,9 kWh⋅m-2⋅dia-1.

Figura 3: Irradiação média anual para o Rio Grande do Sul
Fonte: Global Solar Atlas, 2020

Com base nos dados obtidos pelo Atlas Solar, é possível calcular o número de painéis
fotovoltaicos necessários e o investimento para a residência em questão. As equações apresentadas
na metodologia podem ser generalizadas para qualquer caso em estudo. Entretanto, é importante
identificar o consumo de energia elétrica da residência a ser estudada, assim como todos os demais
parâmetros necessários para as estimativas.
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A residência de estudo deste trabalho conta com quatro moradores e com um consumo médio
mensal de 245 kWh, levando em consideração os últimos 12 meses (outubro de 2018 a setembro de
2019). A média mensal dos últimos 12 meses é importante para identificar as variações de consumo
da residência ao longo das diversas estações do ano. Em geral, pode ocorrer um consumo mais
elevado de energia elétrica nos meses do verão, conforme pode ser verificado na Figura 4.
Mesmo que a média não represente o consumo em um determinado mês, este é importante
para que o projeto possa estabelecer uma proporcionalidade de consumo anual. Em projetos de
geração de energia solar, é comum que os meses de verão tenham um rendimento maior, devido a
intensidade de irradiação nesse período, compensando a geração de energia nos meses de inverno.
Como forma de estabelecer o tempo de retorno do investimento, faz-se necessário determinar
os custos do investimento e a economia que será obtida com a geração de energia elétrica. Entendese assim que a energia elétrica gerada pelo sistema fotovoltaico terá um valor tarifário equivalente
ao denominado pela empresa de distribuição de energia. O tempo de retorno do investimento é
suscetível a variações ao longo do tempo, isto é devido às variações no custo da energia elétrica,
porém, esse fator não será considerado na estimativa apresentada.
Tomando como referência a tarifa do mês de setembro de 2019, sendo esta de R$ 0,97 por
kWh. Quanto ao valor da taxa de desempenho médio do sistema, é estimado pelo, fabricante dos
painéis, uma eficiência de 80%. E através da equação 1, foi calculado a potência de pico do sistema
fotovoltaico, onde o valor obtido foi de P = 2083,33 Wp.
Obtido o valor da potência de pico do sistema fotovoltaico, foi efetuado o cálculo da quantidade
de painéis necessários para a residência através da equação 2. Para realização desse cálculo é
necessário o valor da potência nominal das placas, as quais são fornecidas pelos fabricantes. Foi
utilizado o valor de PN = 340 Wp para o estudo. Assim, determinou-se um valor aproximado de 6
painéis fotovoltaicos para a residência.
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Figura 4: Consumo de energia elétrica no período out/2018 a set/2019 na casa em estudo

Considerando as estimativas apresentadas, outros cenários podem ser estabelecidos, como
forma de extrapolar os dados e assim buscar estimativas de retorno de investimento para diversas
configurações residenciais. Assim, através das análises citadas anteriormente, estima-se que a
maioria das instalações domésticas apresentam necessidade de portar 6, 8, 10, 12 ou 16 painéis,
permitindo ter um intervalo de consumo e seus respectivos números de painéis que suprirão esse
consumo.
Os dados fornecidos também possibilitam retratar o custo de instalação do kit com o número
de painéis, apresentado na tabela 1. Os valores estão passíveis de mudanças ao longo do tempo, uma
vez que os painéis são importados e dependem da cotação do dólar.
Tabela 1: Relação de faixas de consumo, número de painéis e valores.
Faixas de consumo (kWh)
200-240
240-300
300-400
400-480
480-600

Número de painéis
6
8
10
12
16

Valor do kit e instalação (R$)
9.000,00
13.000,00
15.800,00
18.500,00
19.500,00

Deve-se avaliar com cuidado o consumo de energia necessário para a residência. Estima-se
inicialmente que o investimento em painéis fotovoltaicos deve ser equivalente ao consumo médio

702

703

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

anual estipulado, pois excedentes na geração de energia serão disponibilizados na rede elétrica e,
caso não sejam consumidos em tempo hábil, esta energia será perdida.
Dependendo do planejamento, muitas vezes também pode-se observar que pode haver um
aumento no consumo da residência em um curto prazo de tempo, como por exemplo em um
planejamento de instalação de um sistema de ar condicionado ou mesmo na aquisição de
equipamentos eletrônicos. O que torna factível um dimensionamento acima do consumo
inicialmente estipulado.
Desta forma, o tempo de retorno do investimento está relacionado com o valor mensal de gasto
em energia elétrica do proprietário da residência e o valor de investimento. Deste modo, utilizando
a equação 3, e usando 8 painéis fotovoltaicos, uma vez que o consumo desta residência se encontra
dentro da faixa de 240 kWh e 300 kWh, como demonstrado na tabela 1, realizou-se o cálculo
respectivo, resultando em aproximadamente 4,5 anos do tempo de retorno do investimento.
Todavia, quando considerados os reajustes tarifários, o custo-benefício pode sofrer alterações pois,
segundo Neto (2019), os principais aspectos que fomentam a geração de energia solar fotovoltaica
estão relacionados ao reajuste tarifário.
Para um panorama mais generalizado, elaborou-se um cruzamento de dados entre o consumo
médio de um consumidor qualquer, o número de painéis respectivo e o consequente valor de
investimento, resultando assim no tempo de retorno da aplicação realizada pelo investidor. Os já
referidos dados encontram-se dispostos na tabela 2, simulando assim as possibilidades de
implementação com os respectivos custos.
Tabela 2: Possíveis consumos, número de painéis, custos e tempo de retorno simples.
Possíveis Consumos
(kWh)

Número de
painéis

Custo

TRS

(R$)

(anos)

220

6

9.000,00

3,5

270

8

13.000,00

4,1

320

10

15.800,00

4,2

440

12

18.500,00

3,6

540

16

19.500,00

3,1

Considerando os valores levantados a respeito da residência em estudo, a qual apresenta um
tempo de retorno de 4,5 anos e um consumo de 245 kWh⋅mês-1, através da formulação dos possíveis
tempos de retorno ao investimento e diferentes níveis de consumo (presentes na tabela 2), tornouse possível obter um retorno calculado em 4,1 anos considerando um consumo de 270 kWh⋅mês-1.
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Com tal resultado pode-se concluir que o tempo de retorno diminui à medida que o consumo
aumenta até a extremidade superior de cada faixa fornecida pela tabela 1.
O levantamento de dados realizado, diz respeito a valores tarifários do mês de setembro de
2019, pela distribuidora de energia RGE, sendo que, os custos de instalação também se referem ao
mesmo período aqui destacado. Quando estes são comparados com sistemas de energia solar
antigos, percebe-se que o TRS teve uma queda muito significativa, pois, segundo Villalva (2010), no
ano de 2010, o TRS era de aproximadamente 19 anos. Ainda, o valor da tarifa de energia elétrica na
época, encontrava-se em R$ 0,33 e o valor de um sistema fotovoltaico para suprir a necessidade
energética semelhante à citada no presente estudo, era de aproximadamente R$ 26.400,00
(VILLALVA, 2010).
Portanto, fatores como a popularização e o desenvolvimento desses sistemas de energia
elétrica, contribuíram para a diminuição do seu custo na atualidade. Deste modo, percebe-se que o
custo-benefício de sistemas fotovoltaicos residenciais, atualmente, encontram-se com uma
viabilidade econômica muito atraente, tendo em vista que a tarifa de energia elétrica teve grande
aumento e em contrapartida, o custo de instalação dos referidos sistemas, apresentou uma queda
acentuada, o que explica a brusca redução no tempo de retorno ao investimento.

| CONCLUSÃO |
O presente estudo buscou analisar a capacidade de produção de energia fotovoltaica e o tempo
de retorno do investimento, em uma residência situada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul,
com o objetivo de avaliar a viabilidade econômica da instalação.
Através da análise de viabilidade econômica para os sistemas fotovoltaicos, percebe-se que
este depende proporcionalmente de fatores específicos, sendo estes: o investimento inicial
necessário; o nível de irradiação solar médio; a eficiência do sistema fotovoltaicos; a quantia de
energia gerada pelo sistema e; de circunstâncias externas, como a variação tarifária de energia.
Considerando a análise da viabilidade econômica enquanto um objeto de estudo complexo, estes
fatores apresentam grande importância para a avaliação de qualquer sistema.
Devido aos fatores abordados, nota-se que a residência em análise possui um grande custobenefício ao ser implementado o sistema fotovoltaico, uma vez que em cerca de 4,5 anos o
investimento realizado será quitado e, a partir de então, passará a possuir um sistema energético
autossuficiente por um período superior a 20 anos. Da mesma forma, podem ser dimensionados
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sistemas fotovoltaicos para outras residências da região partindo dos estudos e equações aqui
demonstradas.
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| RESUMO |
A contaminação de recursos hídricos por metais pesados apresenta impactos negativos na qualidade
do meio ambiente, e consequentemente na saúde humana. Além do tratamento convencional existem
alternativas para os processos de tratamento para remoção de metais em efluente industrial como:
osmose reversa, troca iônica, precipitação, adsorção, entre outros. O estudo da adsorção vem
ganhando visibilidade, destacando-se os novos materiais adsorventes de baixo custo. Assim, dentro
desse contexto desenvolveu-se o presente estudo para avaliar o uso de carvão ativado (CA) e coque
verde de petróleo (CVP) como adsorventes na remoção de metais pesados do efluente industrial com
concentrações elevadas de metais pesados. Os ensaios de adsorção foram realizados em escala
laboratorial. Destaca-se que no primeiro momento utiliza-se o efluente homerizado em pH (0,09, 4,
e 8) em diferentes tempos de contato (15, 30, 60, 120 e 240 min). O segundo momento foi utilizado
o efluente pós precipitação que pode ocorrer durante os ajustes em diferentes valores de pH (4, 6 e
8), com o tempo de contato de 15 minutos. Foi realizado uma análise descritiva através do percentual
de remoção de cada metal (Cd, Ni, Zn, Pb e Fe) pelo processo de adsorção. Nos experimentos, CA e
CVP apresentaram resultados satisfatórios e semelhantes para a remoção dos metais tanto
homogeneizado para pH 8, como efluente pós processo de precipitação em pH 6 e pH 8 no tempo de
contato de 15 minutos. No efluente homogeneizado em pH8 para os metais analisados foi
demonstrado uma remoção semelhante em ambos os adsorventes utilizados (CA e CVP),
apresentando da menor remoção para a maior, na seguinte ordem: Ni < Cd < Zn < Pb < Fe. Todos os
ensaios pós precipitados em contato CA e pós precipitados em contato CVP, não apresentaram
diferença entre os adsorventes CA e CVP. Para pH 6 apresentou da menor remoção para a maior, na
seguinte ordem: Cd < Zn < Pb < Fe. Para pH 8 a seguinte ordem: Ni < Cd < Zn < Pb < Fe. Os resultados
se demonstraram satisfatórios em pH 6 podendo assim contribuir na redução dos insumos utilizados
no tratamento convencional se o processo de adsorção for implementado. Além disto, os resultados
indicam um possível uso do CVP para o processo de adsorção no efluente industrial apresentado
neste estudo.
Palavras-chave: efluente; metais; adsorventes.
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| INTRODUÇÃO |
Com o desenvolvimento industrial em ritmo acelerado, os processos empregados pelas
indústrias passaram a utilizar, cada vez mais, produtos químicos com diferentes finalidades
(MARTINS, 2008). Neste cenário, destacam-se as atividades industriais como: mineração, esgoto
urbano, fundições, curtumes e indústrias metalúrgicas, que estão diretamente ligadas à utilização de
metais potencialmente tóxicos que podem ocasionar sérios problemas ambientais (MISHRA e
TRIPATHI, 2008; ARMAH e GYEABOUR 2013; OBIRI et al. 2016).
Metais pesados são substâncias altamente tóxicas e não são compatíveis com a maioria dos
tratamentos biológicos de efluentes existentes. O ciclo da água na natureza acaba contribuindo para
o acúmulo de poluentes nos cursos hídricos. Dentre esses poluentes, os metais pesados têm gerado
uma preocupação em larga escala. A preocupação é amplificada por relatos de contaminação de
metais como Chumbo (Pb), Cádmio (Cd), Níquel (Ni) e Zinco (Zn) na água potável em Bolívia, Hong
Kong/CN, Berlin/AL, Ghana e Paraíba/BR. (Ho et al. 2003; MILLER et al. 2004; FARIAS et al., 2007;
RAI 2012; HADZI et al. 2018).
Consequentemente, os lançamentos de despejos industriais com a presença destes metais em
determinadas concentrações podem ser tóxicos ao meio ambiente, o que é diretamente ligado aos
seres humanos (MOREIRA, 2010; SILVA, 2010). No Brasil, se faz necessário atender a Resolução 430
de 13 de maio de 2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, no qual dispõe sobre as
condições e padrões de lançamento de efluentes, a qual complementa e altera a Resolução 357 de
2005 - CONAMA, dentre eles os metais como: chumbo, ferro, níquel, zinco e cádmio. Conforme é
apresentado na tabela 1.
Tabela 5: Limites máximos segundo o CONAMA 430/2011.
Elementos
Cádmio total
Chumbo total
Ferro dissolvido
Níquel total
Zinco total

Limite CONAMA
0,2 mg/L
0,5 mg/L
15,0 mg/L
2,0 mg/L
5,0 mg/L

Os metais pesados interferem no funcionamento das membranas celulares e enzimas, formam
complexos estáveis com ligantes contendo enxofre (S), fósforo (P), nitrogênio (N) ou oxigênio (O),
inibem a ação do cálcio, interagem com proteínas, trazem comprometimentos às questões
respiratórias e circulatórias e causam distúrbios no sistema nervoso central (ALMEIDA, 2018;
MOREIRA, F.; MOREIRA, J., 2004). Assim, para minimizar a exposição a estes contaminantes, a
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utilização de métodos eficientes para o tratamento de efluente se faz imprescindível pós-processo
industrial (BUENO; CARVALHO, 2007).
O tratamento convencional de efluentes contendo metais pesados envolve processos físicoquímicos e precipitação, troca iônica, adsorção e extração por solventes. Atualmente o método mais
utilizado é a precipitação química, que pode ser feita, por exemplo, pela adição ao efluente de uma
base (geralmente hidróxido de cálcio), de modo que haja a formação de produtos insolúveis sob a
forma de hidróxidos e óxidos. Após, realiza-se a sedimentação e filtração para que, posteriormente,
a água tratada atinja os níveis desejados. Entretanto, existe uma baixa eficiência na operação
tradicional, pois nem sempre se alcança a remoção desejada de metais pesados (NERBITT, et, al.
1994, GOEL et. al. 2005 e GOLIN, 2007).
Para garantir a eficiência de remoção dos metais, muitas vezes se faz necessário um tratamento
complementar de polimento. Estes tratamentos terciários também podem ser usados como
tratamento primário para a remoção de baixas concentrações de metais. Como exemplos destes
tratamentos, temos a osmose reversa, resinas de troca iônica e adsorção (GOEL et. al, 2005). Logo, a
remoção de metais pesados da água usando adsorventes tem sido objeto de diversos estudos (SILVA,
2010; BANSAL e GOYAL, 2005; NETZER et al., 2005).
Dentre as tecnologias empregadas, o método de adsorção vem sendo muito utilizado para a
remoção de metais. Este processo é empregado nas indústrias para reduzir os níveis de compostos
nocivos ao ambiente dos efluentes industriais (AHMARUZZA MAN e SHARMA, 2005). O carvão
ativado é tradicionalmente utilizado como adsorvente, pois apresenta características específicas
para garantir um eficiente resultado de adsorção, como: elevada área superficial, estabilidade
química, boa resistência mecânica, baixo poder de aglomeração, alto número de sítios ativos,
porosidade e seletividade (PENHA, 2009). No entanto, diversos estudos vêm buscando novas
alternativas de adsorventes econômicos e eficientes, na adsorção de metais. (BARROS, 2001).
Muitas vezes são empregados resíduos sólidos de diferentes segmentos industriais ou até
mesmo materiais alternativos que tenham alguma característica que favoreçam o processo de
adsorção. O coque verde de petróleo é um subproduto da indústria de refino de petróleo, que possui
alto poder calorífico e baixo preço. A produção de coque tem aumentado consideravelmente devido
à quantidade crescente de óleos processados. A grande geração desse resíduo tornou-se atrativo
para o setor industrial, principalmente para o setor de geração de energia elétrica, e como redutor
carbonoso em fornos metalúrgicos (WANG et al., 2004). Sendo assim, o coque verde de petróleo,
material carbonoso, será avaliado neste trabalho como um material para o processo de adsorção.
Este estudo busca avaliar eficiência de remoção de metais (cadmio, níquel, chumbo, ferro e
zinco) em efluente industrial homerizado em pH (0,09, 4 e 8) em diferentes tempos de contato (15,
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30, 60, 120 e 240 min). Também avaliar o pós processo de precipitação que ocorrer com o efluente
ao ajustar os diferentes valores de pH (4, 6 e 8). Utilizando o processo de adsorção com carvão
ativado (CA), que convencionalmente é utilizado no processo de adsorção, e como uma nova
alternativa optou-se pelo coque verde de petróleo (CVP), visto que é um material de fonte de carbono
e é utilizado como insumo no processo industrial do qual o efluente foi aplicado. Desta forma, o CVP
pode ser utilizado como adsorvente e, posteriormente, utilizado no forno como redutor, eliminando
a geração de um resíduo perigoso pós processo de adsorção de metais.

| MATERIAIS E MÉTODOS |
O processo de remoção dos metais se deu através da adsorção realizado em escala laboratorial,
utilizando o efluente bruto em contato com o carvão ativado (CA) e o coque verde de petróleo (CVP)
em diferentes condições de valores de pH. A amostra do efluente bruto foi coletado diretamente na
entrada do processo de tratamento do efluente industrial.
Caracterização dos Adsorventes Utilizados
As propriedades físicas, químicas e microestruturais do CA foram caracterizadas por Kieling
(2016), e do CVP por Albano (2018), uma vez que os adsorventes utilizados neste trabalho possuem
a mesma origem utilizada pelos autores.
A caracterização do CA e do CVP foi realizada através dos métodos de análise de distribuição
granulométrica, área superficial (método BET), porosidade, massa específica, pH e perda ao fogo. Os
resultados das análises realizadas por Kieling (2016) e por Albano (2018), para a caracterização da
CA e CVP são apresentados na tabela 02.
Caracterização do Coque Verde de Petróleo
Algumas análises foram realizadas para complementar a caracterização do CVP. Para tanto,
foram feitos os ensaios de: distribuição granulométrica (DG), porosidade, determinação do pH e
ponto de carga zero (PCZ). Para estas análises utilizou-se como base os ensaios realizado por Kieling
(2016), para uma melhor comparação com o CA que foi analisado pela mesma.
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Ensaio de distribuição Granulométrica
A distribuição granulométrica do CVP foi determinada pelo método de peneiramento a seco,
utilizou-se o agitador de peneiras pequeno tipo magnético, marca Bertel Ltda, localizado no
Laboratório de Solos, da UNISINOS. As peneiras utilizadas para o CVP tinham aberturas variando de
4,75 mm a 425 μm com agitação constante no tempo de 60 segundos.
Ensaio de porosidade
A porosidade do CVP foi realizada através do cálculo da porosidade da partícula do adsorvente
utilizando-se os resultados de massa específica aparente e real, como mostra a Equação 1.
(1)
No qual mᵣ e mₐ são as massas inicial e final respectivamente.
Ensaio de pH
O pH do CVP foi determinado a partir de uma solução de 1% (m/m) da amostra em água
destilada. A suspensão foi aquecida a aproximadamente 90ºC e agitada por 20 minutos. Após esfriar,
mediu-se o pH. (NG et al., 2002 apud Kieling, 2016). Os ensaios de pH foram realizados no
Laboratório de Análises Ambientais, da UNISINOS.
Ensaio de Perda ao Fogo
No entanto, foram realizados ensaios de perda ao fogo (PF) conforme CEMP n° 120 (ABIFA,
2003 apud Kieling, 2016). O ensaio consiste em colocar 1g do material, previamente seco em estufa
(105°), em forno mufla a 950°C durante 3 horas. Após o material é pesado até atingir massa
constante. Os ensaios de PF foram realizados no Laboratório de Caracterização e Valorização de
Materiais (NucMat) na UNISINOS.
Ensaios de Adsorção com Efluente Homogeneizado
Nestes experimentos, realizou-se o ensaio de adsorção do efluente em três valores de pH
diferentes: 1) efluente bruto com pH original de 0,09; 2) efluente com pH 4; 3) efluente com pH 8.
O ajuste de pH foi feito com hidróxido de sódio, sob agitação constante em agitador magnético.
Durante este processo, observou-se a precipitação de metais obtendo lodo nos efluentes de pH
4 e pH 8. Desta forma, para realizar os ensaios de adsorção, as amostras foram homogeneizadas, e
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em seguida retirado 200 ml e colocadas em contato com 2g de cada adsorvente (CA e CVP) em
diferentes tempos de contato (15, 30, 60, 120 e 240 minutos) em agitação constante, posteriormente
filtradas e retirado 150 ml de cada amostra.
Ensaios de Adsorção com Efluente Pós Precipitado
Considerando os resultados obtidos com o efluente homogeneizado, prosseguiram-se os
ensaios de adsorção, considerando a influência do processo de precipitação na remoção dos metais
em decorrência do ajuste de pH. Foi coletado novamente a amostra e o ajuste de pH foi feito com
hidróxido de sódio, sob agitação constante em agitador magnético até a obtenção dos valores de pH
(4; 6 e 8)
Assim, foram realizados ensaios em diferentes valores de pH (4; 6 e 8) com o efluente
sobrenadante do processo de precipitação, não sendo realizado os testes com o pH 0,09 pois não
apresentaram decantação. Para utilização do efluente sobrenadante, foi necessário repouso de três
horas.
Posteriormente para as amostras sem contato com o adsorvente foram retirados 200 ml Para
ensaio de contato com os adsorventes foram retirados 200 ml, colocado em contato com 2g de cada
adsorvente (CA e CVP) por 15 minutos em agitação constante, posteriormente filtrado e retirado 50
ml de cada amostra.
Quantificações dos Metais
As amostras após o processo de adsorção foram filtradas e quantificadas. A quantificação dos
metais (Fe, Ni, Cd, Zn e Pb) foi realizada pelo equipamento ICP Espectrometria de Emissão Óptica
(modelo SPECTOBLUE da marca Ametek).
Para a preparação das amostras, transferiram-se 50 ml da amostra para um béquer de 250 ml,
no qual foram adicionados 4 ml de ácido nítrico. A amostra foi coberta e aquecida em chapa elétrica
(sem abolir) até uma redução de 20 ml da solução. A amostra foi retirada da chapa e acrescentou-se
5 ml de ácido clorídrico e 15 ml de água deionizada. Após, foi aquecida novamente por 15 min, logo
resfriada e filtrada para o balão volumétrico de 50 ml que é preenchido com água deionizada. Após
a preparação de todas as amostras, foram quantificadas pelo ICP.
A porcentagem de remoção (%) de metais foi calculada através da seguinte equação:
(2)
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Onde “𝑐ₜ” representa a concentração do metal após o processo de adsorção num determinado
tempo (mg/L) e “𝑐ₒ” a concentração inicial da solução (mg/L). Posteriormente será realizado uma
análise descritiva dos resultados.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Através dos ensaios realizados, foi possível caracterizar o coque verde de petróleo (CVP),
posteriormente foi possível observar sua eficiência e realizar uma comparação, entre os adsorventes,
em relação a remoção dos metais: Ferro (Fe), Chumbo (Pb), Cádmio (Cd), Níquel (Ni) e Zinco (Zn).
Portanto, a seguir, será apresentado os resultados obtidos.
Caracterização do CVP.
Os ensaios de distribuição granulométrica (DG), porosidade, determinação do pH, PCZ e perda
ao fogo foram realizados para complementar os dados de caracterização do CVP. Os resultados
obtidos, bem como os dados de outros autores que trabalharam com os adsorventes aplicados neste
trabalho estão apresentados na Tabela 02.
Tabela 2: Caracterização dos Adsorventes.
Análises

Distribuição Granulométrica

Área Superficial (m²/g)
Porosidade (%)
Massa Específica Aparente
(g/cm³)
Massa Específica Real (g/cm³)
Determinação do pH
Perda ao fogo (%)

Carvão ativado

Coque verde de petróleo

Distribuição heterogênea
Das partículas 89,6 %
entre 0,0 5mm e 3,35 mm,
retidas em 4,75mm; 7,9%
com 50% das partículas entre retida em 3,35 e 2,5 % <
0,21 mm e 0,42 mm. (*)
1,7 mm
573,462 m²/g (*)

2,85 m²/g (**)

79,6 % (*)

69,2 % (**)

0,425 g/cm³ (*)
2,08 g/cm³ (*)

0,42 g/cm³
1,36 g/cm³ (**)

9,3 (*)

7,71

90,9 % (*)

99,37 %

Nota: (*) resultados obtidos por Kieling (2016) e (**) resultados obtidos por Albano (2018).
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Na Distribuição Granulométrica nota-se que 89,6% das partículas ficaram retidas na abertura
4,75 mm, indicando um grande tamanho de partícula do material com baixa presença de finos.
Comparando com o CA, o CVP apresenta-se com granulometria superior e mais homogêneo. Destacase também que ambos os adsorventes aplicados são granulares, sendo mais indicados para adsorção
em coluna. De acordo com Marin, et al., (2015) num sistema industrial, o processo de adsorção é, na
maioria dos casos, operado em coluna de leito fixo, visto que neste modo de operação é possível
tratar maiores volumes de efluente tratado.
Utilizando os valores de massa específica real e massa específica aparente do CVP, a
porosidade foi determinada através do cálculo realizado pela equação 1 no qual se obteve o 69,2%,
ficando um valor inferior à porosidade do carvão ativado que é de 79,6%. Esta maior porosidade do
CA é influenciada pela sua maior massa específica real, já que os valores de massa específica
aparentem do CA e do CVP são muito próximos.
O valor de pH para o coque verde de petróleo foi de 7,71. A amostra apresenta pH neutro,
diferente do CA que apresenta um pH alcalino em função do processo de ativação. O gráfico da
Figura 1 apresenta a variação do pH inicial versus o pH final, obtida nos experimentos de
determinação do ponto de carga zero (PCZ) do coque verde de petróleo. Observa-se que o sistema
coque verde de petróleo em contato com a solução apresenta-se na faixa da neutralidade quando o
pH inicial variou entre 4 e 9, nesta faixa o PCZ ficou na média de 7,2 e 7,6. Já os resultados
apresentados por Kieling, (2016), Figura 2, em relação ao carvão ativado apresentou PCZ entre 7,2 e
7,8. Ambos os adsorventes se encontram com o resultado de PCZ bem próximos. Logo, quando a
solução apresenta pH abaixo do PCZ, a superfície do adsorvente fica carregada positivamente, e para

pH final

o pH mais alto do PCZ fica com sua superfície carregada negativamente.
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Figura 01: Ponto de Carga Zero do CVP
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Figura 02: Ponto de Carga Zero CA
Fonte: Elaborado por Kieling, 2016

O valor obtido no ensaio de perda ao fogo significa a perda de massa do material após ser
submetido a altas temperaturas (1000ºC) por certo período de tempo. O valor encontrado de 99,7%
para o CVP indica o alto percentual de carbono do material, sendo superior ao teor de carbono do
CA. Importante ressaltar que alguns estudos atribuem à perda ao fogo a quantidade de material
carbonoso presente na amostra. (SANTOS, 2006; TASHIMA 2006). No entanto, salienta que na perda
ao fogo quantificam-se carbono livre e dióxido de carbono proveniente dos hidratos e dos
carbonatos, bem como água combinada. (CALHEIRO, 2011).
Concentração de metais no Efluente Homogeneizado
Os resultados apresentados na Tabela 3 e 4 indicam a concentração final dos metais no efluente
homogeneizado em mg/L após o contato com os adsorventes nos diferentes tempos de contato. Os
resultados indicam que no pH 0,09 não ocorreu a remoção de nenhum metal, sendo assim, não será
relatado nas tabelas.
As concentrações obtidas para pH4 em cadmio, níquel e zinco diminuíram singelamente, já o
ferro apresentou remoção favorável. O chumbo aumentou após contato com o adsorvente. Este
comportamento pode estar relacionado ao fato de que a adsorção de alguns metais em pH abaixo de
4 não é favorecida. Isso ocorre devido a atuação do Ponto de Carga Zero (PCZ), no qual, para ambos
os adsorventes a superfície fica carregada positivamente não permitindo a influência no sistema de
adsorção (Kieling; 2016).
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Tabela 03. Concentração dos metais em diferente tempo de contato em pH 4.
pH

4

Tempo
(min)

Fe
concentração
(mg/l)

Ni
concentração
(mg/l)

Zn
concentração
(mg/l)

Pb
Cd
concentração concentração
(mg/l)
(mg/l)

CA

CVP

CA

CVP

CA

CVP

CA

CVP

CA

CVP

0
(bruto)

68,75

68,75

2,69

2,69

14,45

14,45

3,21

3,21

3,63

3,63

15

5,59

8,73

2,39

2,46

12,99

14,16

3,30

4,18

3,09

3,42

30

5,08

7,80

2,41

2,33

13,22

14,27

3,52

4,30

3,12

3,43

60

5,47

12,12

2,33

2,66

12,89

12,92

3,46

3,82

3,02

3,05

120

8,51

12,18

2,41

2,66

13,23

13,21

3,64

4,01

3,12

3,19

240

10,49

11,15

2,49

2,48

13,64

13,45

3,84

4,19

3,21

3,21

Em pH 8 todos os metais apresentaram diminuição da concentração após contato com os
adsorventes CA e CVP. Não houve, também, diferença entre os adsorventes avaliados, pois ambos
apresentaram taxas de remoção semelhantes para os metais analisados. Apresentando da menor
taxa de remoção para a maior na seguinte ordem: Cd < Ni < Zn < Fe < Pb. Baseado no comportamento
dos resultados, observa-se que não obteve diferença considerável em relação aos demais tempos. Os
estudos de Alves, (2007) e Tomasella et al., (2015), também indicaram bons resultados de adsorção
entre 15-30 minutos. Em relação aos valores de pH utilizados, observou-se que a remoção ocorreu
apenas no pH 8 algumas taxas de remoção baixas para determinados metais no pH 4. Importante
destacar que no decorrer do ajuste de pH, observou-se uma precipitação das amostras. Segundo Goel
(2005), isso se dá pela precipitação química após adição da base (hidróxido de cálcio e/ou hidróxido
de sódio) Cavalcanti (2007) complementa que para cada faixa de pH existe a precipitação dos metais.
Considerando a influência da precipitação neste ensaio, realizaram-se novos ensaios, no qual foi
possível verificar a remoção utilizando a precipitação química e com o processo de adsorção aplicado
após esta etapa.
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Tabela 04: Concentração dos metais em diferente tempo de contato em pH 8.
pH

8

Tempo
(min)

Fe concentração
(mg/l)

Ni
concentração
(mg/l)

Zn
concentração
(mg/l)

Pb
Cd
concentração concentração
(mg/l)
(mg/l)

CA

CVP

CA

CVP

CA

CVP

CA

CVP

CA

CVP

0
(bruto)

68,75

68,75

2,69

2,69

14,45

14,45

3,21

3,21

3,63

3,63

15

1,058

<0,0007

0,94

0,96

1,08

0,94

0,01

0,01

1,95

1,93

30

<0,0007

<0,0007

0,96

0,96

1,1

0,96

0,01

0,02

1,90

1,95

60

<0,0007

<0,0007

0,82

0,86

0,86

0,82

0,01

0,01

1,92

2,01

120

<0,0007

<0,0007

0,84

0,91

0,98

0,84

0,01

0,01

1,88

2,07

240

<0,0007

<0,0007

0,91

0,96

1,08

0,91

0,01

0,01

2,00

1,82

Ensaio com efluente pós decantação com e sem contato com os adsorventes.
A continuidade dos ensaios de adsorção considerou a influência do processo de precipitação
nos ajustes de pH. Por não apresentar precipitação o efluente de pH 0,09 foi excluído e incluiu-se um
novo valor de pH 6, sendo este mediano entre pH 4 e pH 8.
Baseado no comportamento dos resultados do ensaio em diferentes tempos de contato, optouse por utilizar somente o tempo de contato de 15 minutos para os ensaios do efluente pós
precipitado.
Para pH 4, o ensaio com o efluente pós precipitados e sem contato com os materiais
adsorventes, apresentou remoção, porém o Ferro se destaca pela remoção ser acima de 96%, em
todas as situações que foi submetido. Entretanto o Cádmio, Chumbo e Zinco apresentaram remoção
inferior a 35%, já o Níquel não apresentou remoção, podendo ser observado na Tabela 5.
Em relação aos adsorventes ambos mantiveram concentrações próximas em todos os ensaios
realizados pós precipitados em contato com o CA, pós precipitados em contato com o CVP. Assim, é
possível observar da menor taxa de remoção para a maior na seguinte ordem: Ni < Zn < Cd < Pb < Fe.
Porém, se faz necessário atender a Resolução 430 de 13 de maio de 2011, Conselho Nacional
do Meio Ambiente – CONAMA, no qual dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes somente o Ferro apresentou concentração final favorável em relação à legislação CONAMA
430/2011, que exige para este elemento uma concentração ≤ 15 mg/L.
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Tabela 5: Concentração e porcentagem de remoção dos metais em pH 4.
Concentração
(mg/L)
(bruto)

Concentração
(mg/L) pós
precipitados

Remoção
(%) pós
precipitados

Concentração
(mg/L) pós
precipitados
contato CA

Remoção
(%) pós
precipitados
contato CA

Concentração
(mg/L) pós
precipitados
contato CVP

Remoção
(%) pós
precipitados
contato CVP

Fe

60,07

2,14

96,44

1,22

97,97

1,71

97,15

Ni

2,01

2,33

0

2,36

0

2,28

0

Zn

14,2

12,01

15,42

12,06

15,07

11,74

17,32

Pb

2,8

1,85

33,93

1,77

36,79

1,84

34,29

Cd

3,64

2,57

29,40

2,59

28,85

2,51

31,04

Metais

Considerando o pH 6, o Fe sem contato com o adsorvente apresentou 99,77% de remoção. Em
contato com os adsorventes a remoção apresentou para CA 96,05% e CVP 99,72%. Apresentaram a
mesma remoção em ambos os ensaios o Zn, com 59% e, Pb 98%. O Cd apresentou remoção de 47%
no ensaio pós precipitado e em contato com CA e CVP apresentou remoção 45%. Além disso, o Ni não
apresentou remoção em nenhum ensaio.
Desta forma, os adsorventes CA e CVP apresentaram taxas de remoção semelhantes para os
metais analisados. É possível observar da menor taxa de remoção dos metais para a maior na
seguinte ordem: Ni < Cd < Zn < Pb < Fe.
Porém, apesar da remoção expressiva o Cd, Ni e Zn não atenderam à legislação CONAMA
430/2011. Somente o Fe ≤ 15,0 mg/L e Pb ≤ 0,5 mg/L atenderam as concentrações exigidas na
legislação. As concentrações de porcentagem de remoção podem ser verificadas na Tabela 6.
Tabela 6: Concentração e porcentagem de remoção dos metais em pH 6.

Metais
Fe
Ni
Zn
Pb
Cd

Concentração
(mg/L)
(bruto)

Concentração
(mg/L) pós
precipitados

Remoção
(%) pós
precipitados

Concentração
(mg/L) pós
precipitados
contato CA

Remoção
(%) pós
precipitados
contato CA

Concentração
(mg/L) pós
precipitados
contato CVP

Remoção
(%) pós
precipitados
contato CVP

60,07
2,01
14,2
2,8
3,64

0,14
2,02
5,75
0,04
1,90

99,77
0
59,51
98,57
47,80

2,37
2,26
5,78
0,04
1,90

96,05
0
59,30
98,57
47,80

0,17
2,05
5,82
0,05
2,00

99,72
0
59,01
98,21
45,05
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Para os ensaios realizados em pH 8, a Tabela 7 apresenta as concentrações e porcentagens de
remoção de todos os ensaios. Pode-se observar que apresentaram remoção com altos percentuais. O
ferro apresentou 99% de remoção em todos os ensaios, em contato com os adsorventes CA e CVP
apresentou a mesma concentração. Sendo assim, Fe ≤ 15 mg/L cumpre os limites do CONAMA
430/2011.
O chumbo apresentou 100% de remoção pós contato com o adsorvente CVP. Sua concentração
foi inferior em ambos os ensaios, sendo assim o Pb ≤ 0,5 mg/L atendendo a legislação vigente. Para
pH 8, não houve diferença entre os adsorventes avaliados, se manteve a menor taxa de remoção para
a maior na seguinte ordem: Ni < Cd < Zn < Pb < Fe.
As concentrações necessárias para atendimento do CONAMA 430/201 para Ni ≤ 2,0 mg/L e Zn
≤ 5,0 mg/L, só foram atendidas para ensaios em pH 8. Já o Cádmio não obteve sucesso para
atendimento a legislação vigente.
Tabela 7: Concentração e porcentagem de remoção dos metais em pH 8.
Metais

Concentração
(mg/L)
(bruto)

Concentração
(mg/L) pós
precipitados

Remoção
(%) pós
precipitados

Concentração
(mg/L) pós
precipitados
contato CA

Remoção
(%) pós
precipitados
contato CA

Concentração
(mg/L) pós
precipitados
contato CVP

Remoção
(%) pós
precipitados
contato CVP

60,07
2,01
14,2
2,8
3,64

0,06
1,36
0,08
0,03
0,50

99,90
32,34
99,44
98,93
86,26

0,05
1,37
0,08
0,01
0,49

99,92
31,84
99,44
99,64
86,54

0,05
1,39
0,09
0,00
0,50

99,90
30,85
99,37
100,00
86,26

Fe
Ni
Zn
Pb
Cd

Verificou-se que em relação aos ensaios realizados com os efluentes homogeneizados e pós
decantação em diferentes pH, eles não apresentam diferença em relação as concentrações após o
processo de adsorção. Desta forma, surge o possível uso do coque verde de petróleo para o processo
de adsorção no efluente industrial apresentado neste estudo. Cabe salientar que não foram
encontrados muitos estudos em relação à utilização dele para este fim, o que se faz questionar se este
resíduo pode proporcionar a lixiviação e solubilização de compostos orgânicos presentes na sua
composição.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Este trabalho teve como objetivo estudar a remoção dos metais em diferentes concentrações
de pH, utilizando o processo de adsorção com o adsorvente convencional o carvão ativado (CA) e um

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

potencial adsorvente de coque verde de petróleo (CVP) como uma alternativa para o tratamento.
Assim, com base nos resultados obtidos, foi possível quantificar os metais pesados no efluente bruto,
mesmo sendo aplicado com metais em concentrações iniciais altas, houve remoção ao longo do
processo. Desta forma, o processo de adsorção contribuiu para uma remoção deles no efluente
estudado.
Os adsorventes apresentaram características diferentes principalmente em relação à área
superficial e a distribuição granulométrica. No entanto, ambos são caracterizados como materiais
carbonosos e apresentaram valores de ponto de carga zero próximo da neutralidade entre a faixa de
pH inicial 4 e 9.
Nos ensaios de adsorção com efluente homogeneizado, o pH 6 apresentou bons resultados na
remoção dos metais ferro, zinco, chumbo e cadmio, sendo que a maior porcentagem de remoção dos
metais foi favorecida no pH 8. No entanto, observou-se nos diferentes pH a ocorrência do processo
de precipitação que contribuiu, também, para as altas taxas de remoção dos metais. Esta influência
foi comprovada nos ensaios realizados entre efluente homogeneizado e efluente pós precipitação.
Verificou-se que em relação aos ensaios realizados com os efluentes homogeneizados e pós
decantação em diferentes pH, eles não apresentaram diferença em relação as concentrações após o
processo de adsorção. Desta forma, surge o possível uso do coque verde de petróleo (CVP) para o
processo de adsorção no efluente industrial apresentado neste estudo
Destaca-se que a adsorção apresentou um desempenho satisfatório quando aplicado o pH 6.
Esta diferença de ajuste entre pH 6 e pH 8 já contribui para diminuir os insumos utilizados no
tratamento convencional. Por fim, a adsorção utilizando ambos os adsorventes, carvão ativado (CA)
e coque verde de petróleo (CVP), apresentaram remoções muito próximas, podendo considerar a
utilização do CVP no processo de adsorção.
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| RESUMO |
Com o crescimento populacional e o aumento das atividades industriais os problemas ambientais
têm se tornado cada vez mais críticos e frequentes. Dentre as atividades que mais causam danos ao
meio ambiente temos o setor industrial, responsável por grande parte do lançamento de efluentes
líquidos, geração de resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Em geral, o setor industrial não possui
nenhum tipo de controle ambiental ou tratamento, no entanto essa perspectiva tem mudado ao longo
dos anos, principalmente devido às exigências legais que ao longo das décadas tem se tornado cada
vez mais rígidas. As indústrias de laticínios, por exemplo, são consideradas uma das maiores fontes
geradoras de efluentes líquidos entre as indústrias alimentícias, pois esses resíduos são constituídos
principalmente por leite diluído, açúcares, pedaços de frutas, essências, carboidratos, lipídios e ainda
produtos de limpeza que são dissolvidos em grandes quantidades de água nos procedimentos de
higienização de máquinas. Mas apesar do tamanho e potencial poluidor que geram, a legislação exige
que todas empresas disponham seus resíduos de maneira adequada, de modo que se estes forem
lançados em corpos hídricos receptores sem tratamento prévio e não seguindo os padrões
estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) podem contaminar as águas e
causar uma série de impactos na flora, fauna e principalmente na saúde humana. O tratamento
utilizado para esses efluentes é do tipo biológico em função da alta quantidade de matéria orgânica
presente, isso porque os microrganismos são mais eficientes na degradação do poluente. Esse tipo
de processo pode ser dividido em aeróbio e anaeróbio. O processo aeróbio utiliza microrganismos
que consomem e digerem a matéria orgânica com a presença de oxigênio, já o processo anaeróbio
faz o uso de microrganismos que consomem a carga orgânica sem a presença de oxigênio. Esses, por
sua vez, vêm sendo frequentemente utilizados com a finalidade de otimizar os sistemas de
tratamentos, e um dos mais difundidos entre eles é o reator anaeróbio de manta de lodo também
conhecido pela sigla UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Nesse sistema busca-se acelerar o
processo de digestão dos microrganismos, criando condições favoráveis para a atividade microbiana
degradar a matéria orgânica. Além disso, é um equipamento simples de ser implementado e de baixo
custo financeiro, podendo ainda contribuir com outras vantagens como por exemplo, baixo consumo
de energia e demanda por área, alto grau de estabilização do efluente, baixa produção de lodo,
tolerante a elevadas cargas orgânicas e de fácil manutenção. No entanto, também contribui com
desvantagens, como o mau odor, corrosão, um maior tempo de detenção hidráulica para o
crescimento de microrganismos e entre outros fatores. Nesse sentido, o presente trabalho teve como
objetivo buscar informações a respeito das características dos efluentes de laticínios como também
avaliar um possível tratamento destes por reatores anaeróbios de manta de lodo comparando os
resultados expostos pelos autores com características gerais do UASB, na finalidade de avaliar não
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só o sistema do reator como também se essa tecnologia é eficiente no tratamento de efluentes
gerados em indústrias de laticínios, tendo em vista que essa atividade industrial é a maior geradora
de efluente potencialmente poluidor. Essa pesquisa trata-se da primeira etapa de estudos sobre a
temática, e após a coleta de informações será realizada a montagem de um reator anaeróbio de manta
de lodo em escala laboratorial para realização de testes que visem avaliar se esse sistema está em
concordância com os padrões estabelecidos pelo CONAMA.
Palavras-chave: UASB; biodegradação anaeróbia; atividade metanogênica.

| INTRODUÇÃO |
O agronegócio brasileiro tem crescido a taxas surpreendentes nos últimos anos e, dentre os
segmentos mais relevantes desse setor tem se destacado a bovinocultura leiteira. Segundo Embrapa
(2019), o consumo anual de leite nos últimos dez anos tem sido duas vezes maior que o crescimento
mundial, e a estimativa de produção de leite brasileira alcançou cerca de 33,5 bilhões de litros em
2017, sendo que grande parte desse volume foi processado por indústrias de laticínios. Esta tem
como principal matéria-prima o leite, que através de seu processamento propicia a obtenção de
diversos derivados como queijos, manteiga, iogurte, requeijão e outros (RABELO, 2016).
O principal impacto ambiental associado às indústrias de laticínios é a geração de grandes
volumes de efluentes líquidos, devido ao elevado consumo de água durante o processamento do leite
originadas de perdas não acidentais de produtos lácteos a partir da higienização de pisos e
equipamentos que carregam os detritos de leite presentes nesses locais (FERNANDES; NAVAL,
2017), o que torna essa atividade industrial uma das principais fontes poluidoras, causando danos
como salinidade, sodicidade, alteração no pH, entre outros (POKRYWIECKI et al., 2013).
Esses efluentes, por sua vez, são constituídos principalmente de leite diluído, detergentes,
lubrificantes, sólidos suspensos, substâncias graxas, desinfetantes (FONTENELLE, 2006), areia,
açúcar, restos de frutas, essências e diversos condimentos, os quais são diluídos na água de lavagem
de equipamentos, tubulações, pisos e demais instalações (POKRYWIECKI et al., 2013) e, de acordo
com Daufin et al. (2001), são etapas que correspondem de 50 a 95% do volume total de efluentes
gerados.
O soro de leite, proveniente principalmente da produção de queijo também é uma das maiores
preocupações nas fábricas tendo em vista sua elevada DBO, em torno de 40.000 mg/L; para cada litro
de leite utilizado na fabricação de queijo, são gerados aproximadamente 0,7 L de soro de leite
(CHIARADIA, 1999). Dessa forma, as indústrias de laticínios são caracterizadas como grandes fontes
geradoras de efluente com elevada Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de
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Oxigênio (DQO) e que, quando não tratados de forma adequada podem causar alteração na qualidade
dos corpos hídricos receptores e desempenhar um prejuízo ecossistêmico (VILLA; SILVA;
NOGUEIRA, 2007).
Neste contexto e, como forma de evitar a poluição de mananciais, o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) através da Resolução nº 430 Art. 3 de 13 de maio de 2011, dispõe sobre as
condições e padrões para o lançamento de efluentes e regulamenta que os efluentes de qualquer
fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente em corpos hídricos receptores após seu
devido tratamento e cumprimento às condições e padrões previstos no Artigo 16, explicitados na
Tabela 1.
Tabela 6 - Condições e padrões previstos na Resolução nº 430 Art. 16 para o lançamento de
efluentes.
Condição

Padrão

pH

Entre 5 e 9

Temperatura

Inferior a 40ºC

Sedimentos

1mL/L

Materiais Flutuantes

Ausente

Óleos Minerais

Até 20 mg/L

Óleos Vegetais e Gorduras animais

50 mg/L

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

60% de remoção

Demanda Química de Oxigênio (DQO)

Até 150 mg/L

Fonte: CONAMA (2011)

Em geral, para minimizar os riscos causados pelo lançamento de águas residuárias em corpos
d’água receptores utiliza-se o tratamento convencional do efluente, o qual emprega tecnologia
simples e de custo acessível (POKRYWIECKI et al., 2013). Mas, no intuito de atender as legislações
ambientais e os padrões estabelecidos pelo CONAMA, as indústrias tem buscado novos processos
tecnológicos que sejam mais eficientes e sustentáveis (FERNANDES; NAVAL, 2017), de modo que
além de se preocupar com a destinação de seus efluentes também consigam reaproveitá-lo dentro
do seu sistema de produção e diminuir os custos, como por exemplo, a utilização de biogás para gerar
energia, reuso de água, ou como agentes fornecedores de nutrientes para o solo, entre outros
(SALÉH; CAMPOS; DE FIGUEIREDO, 2009).
Uma das alternativas é o tratamento de efluentes industriais por reator anaeróbio de manta
de lodo ou UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Este sistema utiliza a biodegradação anaeróbia,

Congresso Internacional de Engenharia Ambiental &
10ª Reunião de Estudos Ambientais
Volume 5
Fontes de Energias Renováveis e novas Possibilidades de Aplicação / Sistemas Sustentáveis
e Aplicação Prática / Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos e Inovação

cujo principal mecanismo consiste na sintetização de matéria orgânica por microrganismos
anaeróbios, transformando-a em metano e dióxido de carbono. As interações microbiológicas
dependem do tempo de detenção hidráulica (TDH) para o crescimento de microrganismos
decompositores como também dos tipos de espécies envolvidas no processo, e ainda de condições
como: pH, temperatura, substrato e entre outros. Além disso, a tecnologia possui baixo custo de
implantação e manutenção, sendo também capaz de apresentar boa eficiência na remoção de DBO
(CAMPOS et al., 2004).
Na figura 1 é possível visualizar a estrutura de um reator UASB que desenvolve e retém
biomassa concentrada, por isso dispensa de materiais de enchimento. Nele, o efluente entra em fluxo
ascendente pela parte inferior, denominada de zona de reação ativa ou leito de lodo, onde ficam os
flocos densos e com alta atividade metanogenica e passam por um lodo mais disperso e leve,
denominado manta de lodo. A velocidade do fluxo ascendente depende do tipo de substrato e da
carga orgânica volumétrica presente, ou seja, o perfil de sólidos de um reator para outro possui
variações e fatores como esses influenciam no cultivo do lodo (SALÉH; CAMPOS; FIGUEIREDO, 2009).

Figura 1 - Reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
Fonte: FERREIRA, 2013

Outro material incorporado no sistema de tratamento anaeróbio é um dispositivo de
separação trifásica, o qual separa os sólidos, líquidos e gases (SALÉH; CAMPOS; FIGUEIREDO, 2009).
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Este mecanismo influencia no destino do metano (CH4) gerado no sistema e localizado abaixo do
decantador, evitando que o fluxo ascendente dos gases que se formam carreguem as partículas que
se soltam da manta de lodo, permitindo que estas retornem à câmara de digestão e não sejam
arrastados para fora do sistema. O efluente líquido tratado é coletado e o a parte sólida passa pelo
decantador, retornando ao sistema (SALÉH; CAMPOS; FIGUEIREDO, 2009).
Apesar de ser uma tecnologia acessível, de baixo custo e fácil implantação ainda existem
muitos aspectos a serem estudados. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo a busca de
artigos científicos que caracterizem os efluentes gerados nas indústrias de laticínios e apontem a
possibilidade de tratamento desses por meio de reatores UASB, no intuito de avaliar a tecnologia e,
mais tarde, fazer testes laboratoriais.

| MATERIAIS E MÉTODOS |
A pesquisa caracterizou-se como uma revisão bibliográfica, buscando explicar e discutir
questões relevantes ao tema proposto utilizando como base referências teóricas publicadas em
livros, revistas, periódicos e entre outros. O intuito desta é conhecer e analisar as contribuições
científicas realizadas independentemente por autores da área como parte da investigação empírica
(MARTINS; PINTO, 2001).
O portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) foi utilizado como principal plataforma para a busca de artigos científicos. Nele, através da
busca avançada se optou pela escolha de artigos publicados nos últimos 20 anos (2000-2020) e
foram pré-determinadas palavras-chaves, sendo elas: Reator UASB e Laticínios. Foi utilizado o
recurso aspas (“ ”) ao início e final de cada palavra e o operador booleano “AND” entre as palavras.
Esse método de busca é baseado na metodologia descrita no site do periódicos da CAPES, o qual pode
ser acessado pelo endereço: http://www.periodicos.capes.gov.br/metalibplus/help/.
Outra pesquisa foi realizada no portal de periódicos no intuito de buscar trabalhos que
caracterizassem os efluentes de laticínios. Desse modo, buscou-se trabalhos referentes a essa
temática através das palavras-chaves: Características e Efluente de Laticínios. Foi utilizada os
mesmos recursos anteriormente citados, de acordo com a metodologia da CAPES. A busca se deteve
em materiais publicados nos últimos 5 anos (2015-2020).
É importante ressaltar que a presente revisão bibliográfica é a primeira etapa da pesquisa a
ser desenvolvida. Logo, será montado um reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) em escala
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laboratorial utilizando o efluente lácteo de uma indústria da região de Pelotas/RS como substrato, a
fim de adequá-lo aos parâmetros de despejo de efluentes estabelecidos pelo CONAMA.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Conforme as pesquisas realizadas no portal de periódicos CAPES, foram encontrados vinte e
três resultados de trabalhos que caracterizassem os efluentes de laticínios dos quais foram
selecionados dois e obteve-se cinco resultados de artigos abordando a temática de tratamento de
efluentes lácteos por reator UASB nos últimos vinte anos, dos quais foram selecionados três artigos
que melhor se aplicavam ao objetivo da pesquisa. Na Tabela 2 é possível observar os artigos
selecionados com título, referência e temática pesquisada respectivamente.
Tabela 2 – Artigos selecionados segundo título, referência e temática.
Quantidade
1

2

3

4

5

Título
Implantação de Sistema de Gestão
Ambiental em uma Indústria de
Laticínios

Referência

Caracterização do Efluente de
Laticínio: análise e proposta de
tratamento

HENARES, J. F.
2015

Avaliação da eficiência do reator
UASB tratando efluente de laticínio
sob diferentes cargas orgânicas
Implantação de Sistema de Gestão
Ambiental em uma Indústria de
Laticínios

CAMPOS, C. M. M.; Tratamento de
efluentes lácteos
LUIZ, F. A. R.;
por reator UASB;
BOTELHO, C. G.;
DAMASCENO, L. H.
S. 2004.
Tratamento de
efluentes lácteos
SALÉH, B. B.;
por reator UASB;
CAMPOS, C. M. M.;
FIGUEIREDO, J. G.,
2009.

Levantamento de parâmetros
cinéticos medidos em reator
anaeróbio de manta de lodo (UASB)
em escala-piloto tratando efluentes
de laticínio
Nota técnica: Método para seleção
de sistemas de tratamento de
efluentes em agroindústrias de
micro e pequeno porte

RABELO, W. A.
2016.

LIMA, L. P. et al.,
2018.

Temática
Caracterização de
efluentes lácteos;
Caracterização de
efluentes lácteos;

Tratamento de
efluentes lácteos
por reator UASB;
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Os estudos de Rabelo (2016) avaliaram a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) em uma indústria de laticínios. A pesquisa teve o objetivo de inserir o Programa de SGA e em
razão disso foi necessário monitorar o efluente gerado pela empresa no intuito de identificar a carga
poluidora média gerada antes e após a implementação do sistema. Alguns parâmetros como DBO,
DQO, sólidos suspensos totais, óleos e graxas, pH e carga orgânica foram inspecionados anterior ao
tratamento primário e, de acordo com os estudos realizados o valor para DBO foi em média de 1.200
mg/L, para DQO a média foi de 3.498,8 mg/L, para o parâmetro de sólidos suspensos totais a média
foi de 831,1 mg/L, para óleos e graxas a média foi cerca de 892,1 mg/L, para o pH do efluente a média
foi de 9,68 e a carga orgânica foi aproximadamente 340.000 kg/dia. É importante ressaltar que todos
os valores monitorados por Rabelo (2016) e citados nesse trabalho estão associados ao efluente
bruto antes da implantação do SGA.
Conforme os resultados apresentados anteriormente e segundo comparações com os estudos
de Azzolini e Fabro (2013), os valores médios obtidos para os parâmetros se aproximam em ambos
os trabalhos, evidenciando que de fato os efluentes lácteos são potencialmente poluidores. Ainda,
segundo Azzolini e Fabro (2013) a qualidade dos efluentes em cada indústria varia em consequência
dos produtos processados pois seus derivados podem tornar a composição do efluente líquido mais
complexa, e por isso geralmente são necessárias associações de diversos níveis de tratamento para
obtenção de efluentes com as qualidades requeridas pelos padrões de lançamento.
Ainda, quanto aos resultados obtidos por Rabelo (2016) é possível afirmar que os valores estão
muito acima do permitido para o despejo em corpos receptores, tendo em vista que o pH para o
lançamento de efluente segundo os padrões estabelecidos pela legislação ambiental deve estar entre
o pH 5 e pH 9. Outro fato importante a se ressaltar é a alta taxa de DQO que ocorre em razão da
grande quantidade de matéria orgânica e que ultrapassa os padrões estabelecidos pelo CONAMA (até
150 mg/L). Também é importante frisar a quantidade de carga orgânica de aproximadamente
340.000 kg/dia; segundo o autor, a quantidade de matéria orgânica está relacionada diretamente
com a vazão do efluente no dia em que aconteceu a coleta, ou seja, quanto maior a produção de
derivados, maior será a quantidade de efluente gerado e maior será a carga orgânica do mesmo. Isso
pode ser reafirmado por Andrade (2011), que observou grandes variações entre as vazões de
efluentes gerados diariamente por cada uma das indústrias estudadas e constataram que essas
disparidades estavam associadas às características dos produtos que estavam sendo fabricados e os
períodos que eram realizadas as operações de lavagem e limpeza, nas quais geravam um maior
volume de efluente.
Já os estudos de Henares (2015) foram mais específicos pois o autor se deteve principalmente
na caracterização físico-química dos efluentes lácteos, para isso, após a coleta o efluente considerado
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“bruto” testes laboratoriais foram realizados. Na tabela 3 é possível analisar alguns valores obtidos
em suas análises e adaptados para essa pesquisa.
Tabela 3 - Resultados físico-químicos de efluente bruto obtidos por Henares (2015) em
testes experimentais.
Parâmetro

Efluente Bruto

pH

8,3

Temperatura

22,3ºC

Óleos Vegetais e Gorduras animais

987 mg/L

Sólidos Totais

692 mg/L

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5)

4.155 mg/L

Demanda Química de Oxigênio (DQO)

11.151,8 mg/L

Fonte: Henares, 2015

De acordo com Henares (2015), o pH e a temperatura influenciam na velocidade das reações
de degradação, pois essas condições podem favorecer o crescimento de microrganismos
decompositores da matéria orgânica. Por outro lado, os sólidos totais contribuem para o aumento da
matéria orgânica, diminuindo a eficiência de degradação tendo em vista que os microrganismos
demoram mais para digeri-los. Quanto aos óleos e graxas, salienta-se que por se tratar de uma
indústria de laticínios, na qual sua principal matéria prima é o leite, a degradação de moléculas
lipídicas se torna muito mais difícil.
Já a Demanda Química de Oxigênio é um parâmetro utilizado como indicador do conteúdo
orgânico de águas residuárias e superficiais, e muito utilizado no monitoramento de estações de
tratamento de efluentes líquidos (AQUINO; SILVA; CHERNICHARO, 2006). É importante analisar que
a DQO nos estudos de Henares (2015) apresentou valores muito altos, cerca de 11.151,8 mg/L e,
conforme Cetesb (2010) apud Rabelo (2016), os valores para esse parâmetro geralmente são muito
mais altos que os valores de DBO, sendo assim, é fundamental relacionar a quantidade de oxigênio
necessário para oxidar a matéria orgânica através de agentes químicos.
A relação entre DQO/DBO5 serve para expressar a biodegrabilidade do efluente (BRAILE;
CAVALCANTE, 1993), no entanto o valor apresentado nos estudos de Henares (2015) não
representou uma fração biodegradável muito elevada. Essa relação também indica o quanto de
matéria orgânica o efluente possui, isto é, quanto de alimento o microrganismo possui à disposição.
Através dessa análise é possível pensar em qual tratamento deve-se seguir para que os parâmetros
atinjam os padrões exigidos pela legislação ambiental.
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Dessa forma, as indústrias de laticínios são consideradas, entre as indústrias alimentícias, as
mais poluentes, em razão do seu elevado consumo de água e geração de efluentes líquidos, que por
sua vez se caracterizam por apresentar elevada carga orgânica e de nutrientes, e quando descartados
de maneira incorreta, podem vir a causar grandes impactos ambientais negativos (ANDRADE, 2011).
Um desses impactos está associado a alta taxa de matéria orgânica presente no efluente, e que
organismos como bactérias e fungos consomem o oxigênio dissolvido na água para fazer a digestão
de toda a carga orgânica na sua alimentação. Esse mecanismo dos microrganismos pode consumir
todo oxigênio presente na água, causando a morte de diversas espécies aquáticas, por exemplo
(AZEVEDO, 2011).
Outro componente presente nos efluentes de laticínios é o soro do leite, um subproduto da
fabricação do queijo e outros produtos lácteos acidificados (CHIARADIA; FERREIRA 1999). É
importante ressaltar que grande parte da matéria orgânica presente nesses efluentes pode estar
associada a esse soro que frequentemente tem sua destinação em conjunto com os efluentes líquidos
e isso pode ser um fator fundamental para a degradação ambiental, tendo em vista que o soro de leite
tem alto teor poluidor devido a seus valores nutritivos e elevadas cargas orgânicas sendo mais
poluente que o esgoto doméstico e, portanto, uma diferente destinação para estes resíduos pode
diminuir a porcentagem poluidora dos efluentes lácteos (SILVA, 2011).
Com base no potencial poluidor do soro lácteo é recomendável medidas de aproveitamento
desse insumo na tentativa de diminuir a carga orgânica nos sistemas de tratamentos de efluentes,
minimizando o custo de operação e a área ocupada. Através desse reaproveitamento, o soro passa a
ter valor no mercado, reduzindo o seu lançamento de forma indevida ou mesmo para sobrecarregar
os sistemas de tratamento, uma vez que seu lançamento in natura nos cursos d’água causam
impactos negativos muito maiores, além de infringir leis ambientais (SILVA, 2011).
Ademais, sabendo da alta concentração de poluentes presentes em efluentes gerados em
indústrias de laticínios e em como a legislação ambiental está cada vez mais rígida, é essencial buscar
alternativas de tecnologias que consigam principalmente contribuir para redução da matéria
orgânica, um dos parâmetros mais impactantes desses efluentes (RATTI; PASSIG, 2007) e, um dos
sistemas que tem apresentado características relevantes na redução da carga orgânica é o reator
anaeróbio de manta de lodo (UASB).
Nesse sentido, os estudos de Campos et al. (2004) avaliaram a eficiência do reator anaeróbio
sob diferentes cargas orgânicas, utilizando os tempos de detenção hidráulica (TDH) de 12, 20, 18 e
16 horas. No primeiro monitoramento foi observado que a carga orgânica biológica (COB) inicial foi
de 0,054 kgDBO.kgSVT-1dia-1 e observou-se durante o experimento que à medida que o TDH
aumentava a COB diminuía e conforme o TDH reduzia gradativamente a COB aumentava em função
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da estabilidade do sistema. Isso pode ser explicado por Lima et al. (2012) que em seus estudos
ressalta a influência dos TDH’s na retenção de sólidos, pois quanto maior o tempo do efluente em
contato com o lodo do sistema, melhor será a redução de material orgânico
Outro aspecto observado por Campos et al. (2004) em seu estudo foi a vazão (L.h-1) estipulada
de acordo com o tempo de detenção hidráulica, no qual para o TDH de 12 horas a vazão foi de 1 L.h1

e, com aumento do TDH para 20 horas a vazão diminuiu para 0,6 L.h-1. Segundo os autores, a

redução de vazão no decorrer do experimento pode estar associada ao acúmulo de sólidos nas
tubulações, causando entupimento na bomba.
Quanto ao pH, alcalinidade e acidez do sistema, Campos et al. (2004) observaram que o reator
apresentou valores dentro da faixa em que as bactérias metanogênicas tem um bom desempenho
(entre pH 6 e pH 8), exceto durante a fase do TDH de 12 horas. Segundo Metcalf e Eddy (2002), TDH’s
elevados permitem o crescimento de micro-organismos decompositores envolvidos no processo, o
que pode explicar o fato da primeira fase do TDH não oferecer condições para a metanogênese. Além
disso, conforme Lima et al. (2012), um dos principais fatores para o bom desempenho do sistema de
tratamento anaeróbio é o fator climático, pois a temperatura influencia no pH e por sua vez na
atividade metanogênica, ou seja, um sistema com essas bactérias trabalhando adequadamente
consequentemente propicia uma eficiência no tratamento do efluente.
Já nos estudos de Saléh, Campos e Figueiredo (2009) buscou-se uma metodologia diferente,
mas importante para avaliação do sistema de tratamento. Os autores buscaram conhecer a cinética
dos processos de conversão biológica do reator anaeróbio de manta de lodo na finalidade de prever
a qualidade do efluente final e compreender melhor esse mecanismo de tratamento. Nesse sentido,
através de modelos matemáticos preocuparam-se em encontrar as velocidades de crescimento dos
micro-organismos como também a velocidade de consumo do substrato e de formação de produtos.
No entanto, de acordo com Von Sperling (1996), muitos fatores podem influenciar na cinética das
populações microbianas, como por exemplo, o pH, a temperatura, as interações entre substrato e o
meio, entre outras, tornando os modelos matemáticos indesejáveis principalmente por não
conseguirem descrever com propriedade as reações que estão envolvidas.
Por outro lado, Lima et al. (2018) avaliaram a escolha de um sistema de tratamento de
efluentes agroindustriais levando em consideração os indicadores de sustentabilidade. O estudo
abordou um empreendimento de uma indústria de laticínio de pequeno porte, no qual o proprietário
apresentaria dificuldades de realizar investimentos em um sistema de tratamento de efluentes e
através da pesquisa constatou-se a utilização de um reator anaeróbio (UASB) como alternativa mais
adequada entre os oito sistemas avaliados e mostrados na figura 2. O estudo partiu dos princípios de
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análise de indicadores econômico, social e ambiental e o resultado foi associado à maior importância
atribuída para a agroindústria, o indicador econômico.
Nesse sentido, a pesquisa de Lima et al. (2018) apresentou resultados melhores para o
desenvolvimento de um sistema de reator UASB, atribuindo vantagens como menor demanda de
área e custo reduzido de construção e manutenção, bem como baixa produção de lodo e remoções
de DQO em até 70% e que pode ser reafirmado por Chernicharo (2007) que devido ao perfil
econômico brasileiro, costuma-se procurar alternativas de tratamento com baixo custo de
implantação e de simples operação mas que ainda, possua características sustentáveis e de boa
potencialidade de tratamento.

Figura 8- Sistemas avaliados por Lima et al. (2018)
Fonte: Lima et al., 2018

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
De acordo com o presente estudo bibliográfico foi possível perceber o quanto os efluentes de
laticínios podem impactar o meio ambiente causando alterações indesejáveis. Há diversos trabalhos
na literatura que comprovam a grande geração desses efluentes e que afirmam que esses tem elevada
taxa de contaminação. No entanto, a inserção de tecnologias como reatores de manta de lodo podem
ser alternativas que garantam o tratamento desses efluentes, desempenhando um papel importante
para qualidade ambiental. Sendo assim, as expectativas sobre a tecnologia foram positivas em
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relação à diminuição da carga orgânica do efluente, mas em contrapartida, não se tem muitas
informações ou estudos a respeito de outros parâmetros físico-químicos testados. É possível
perceber também que os trabalhos bibliográficos sobre a utilização de reatores UASB para o
tratamento de efluentes lácteos não são muito comuns, gerando dúvidas sobre esse sistema de
tratamento.
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| RESUMO |
A escassez dos combustíveis fósseis e os problemas ambientais associados ao seu uso decorrem na
busca por novas fontes de energias limpas. O uso de resíduos agroindustriais como fonte de biomassa
para a geração de biocombustíveis possibilitam uma nova destinação e valorização energética de
resíduos sólidos e líquidos provenientes de atividades industriais. O arroz é um dos principais
cereais na alimentação da população, nesse contexto o Brasil possui destaque mundial na produção
do grão. O setor é responsável por ofertar matérias-primas promissoras para a geração de
biocombustíveis. No beneficiamento de arroz são geradas grandes quantidades de resíduos como
farelo de arroz e efluente, que precisam ser gerenciados de forma ambientalmente correta para que
não acarretem em impactos ambientais negativos. O farelo de arroz pode ser explorado para
produção de biodiesel, visto que sua geração é crescente, sendo considerado uma matéria-prima de
baixo custo. A transisterificação é um dos principais métodos de transformação de óleos vegetais ou
gordura animal em biodiesel, através de uma reação que forma ésteres e glicerol, o último sendo
considerado um passivo ambiental. Outro resíduo gerado durante o beneficiamento do arroz
parboilizado é o efluente, rico em compostos orgânicos que precisa passar por diversas etapas de
tratamento para ser lançado em corpos hídricos. A digestão anaeróbia é um deles, onde ocorre a
produção de biogás, rico em metano. Os resíduos das indústrias arrozeiras possuem grande potencial
na produção de biocombustíveis, sendo o tema central do estudo a valorização de resíduos
agroindustriais de uma arrozeira do estado do RS. Nesse contexto, foi considerado o uso de farelo de
arroz para produção de biodiesel e do efluente da parboilização de arroz para a produção de metano.
A fim de estudar novos destinos para o glicerol, foi analisado o potencial da produção do metano na
codigestão de efluente de arroz parboilizado com glicerol.
Palavras-chave: Biocombustíveis; Farelo de arroz; Efluente.

| INTRODUÇÃO |
O uso de combustíveis fósseis sucedeu grandes problemas ambientais, com emissões de gases
do efeito estufa, agravando o aquecimento global e mudanças climáticas (Momayez et al., 2018).
Devido à escassez de fontes de energia fóssil, pesquisas relacionadas a fontes de energia alternativas
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estão cada vez mais ganhando força nos últimos anos, com o despertar para um crescimento
econômico e sustentável para a população humana (Lin et al., 2011).
A biomassa é considerada uma fonte de energia limpa e promissora para a atual matriz
energética, por ser uma matéria-prima neutra em carbono, facilmente disponível e renovável para a
produção de biocombustíveis (Kapoor et al., 2020). Os resíduos e subprodutos derivados da
agricultura podem ser utilizados como uma fonte sustentável e renovável para a produção de energia
(Huzir et al., 2018), seu uso é considerado favorável, devido a grandes quantidades gerada desses
resíduos orgânicos, seu baixo custo, e por se tratar de uma biomassa lignocelulósica adequada para
a produção de bioenergia (Zheng et al., 2014).
O arroz (Oryza sativa L.) é uma das culturas mais importantes do Brasil, sendo o principal
produto da base nutricional da população, presente na alimentação de todas as classes sociais.
Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB 2019) na safra de 2018/19 o país chegou
a um total de produção de 10,4 milhões de toneladas do cereal, sendo a região sul do país responsável
por mais de 82% da oferta nacional, destacando-se o estado do Rio Grande do Sul com produção de
7389,1 milhões de toneladas na última colheita (CONAB, 2019).
Durante o beneficiamento do arroz alguns resíduos são gerados, como palhas, cascas, farelo e
efluentes, que podem causar impactos negativos no ambiente se não forem gerenciados de maneira
ambientalmente correta (Pinto, 2009). Para a produção de arroz parboilizado é utilizado grandes
quantidades de água no processo de parboilização, onde o arroz é imerso e parcialmente fervido a
70 – 100 °C, com isso a uma enorme geração de águas residuais agroindustriais nessa etapa, cerca de
1 a 1,2 L por kg de arroz em casca (Rajesh et al., 1999). Para que esses efluentes possam ser dispostos
em corpos hídricos precisam passar por tratamentos para reduzir sua carga orgânica (nitrogênio e
fósforo), removendo substâncias que são nocivas ao meio ambiente e à saúde pública, de acordo com
suas propriedades e requisitos legais locais (Nadaleti et al., 2019).
Outro resíduo da indústria arrozeira é o farelo de arroz, um subproduto que contém de 15 a
23% de óleo, considerado uma excelente fonte de biomassa para a produção de biodiesel (Salinassolano et al., 2018), com extração do óleo de aproximadamente 95-98%, tornando-se uma boa opção
de fonte oleaginosa para a produção de biocombustíveis com baixo custo e boa eficiência (Pillaiyar,
1980). Além disso, com o incentivo na produção de alimentos, gerando riquezas e investimentos no
cultivo, maior será a geração desses subprodutos, como o caso do farelo de arroz e do óleo extraído
do mesmo, transformando assim resíduos de arroz em riqueza (Srilatha et al., 2012).
Para Nadaleti et al., (2018) as indústrias de parboilização de arroz no Brasil possuem grande
potencial de produção de energia térmica e elétrica com a utilização de seus resíduos gerados (casca,
efluente) no beneficiamento de arroz, tornando-se capazes de serem autossuficientes
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energeticamente, reduzindo custos de compra de energia de concessionárias. Entretanto, muitas
vezes seu potencial energético é perdido, pois a maior parte dos resíduos orgânicos são queimados
contribuindo para as emissões de gases nocivos na atmosfera ou utilizados na preparação do solo
para o plantio de novas safras, acarretando problemas ambientais e de saúde humana (Fang et al.,
2017).
A digestão anaeróbia (DA) é um processo biológico, no qual uma comunidade de bactérias
degrada a matéria orgânica presente no reator, na ausência de oxigênio. Onde a produção de biogás
é dividida em quatro etapas principais, a hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese,
resultando na produção de um gás, composto principalmente de CH 4 (metano) e CO2 (dióxido de
carbono), e o digerido (Zheng et al., 2014). A fim de melhorar o processo entra a codigestão, que
envolve mais de um substrato que melhora a proporção de carbono e nitrogênio influenciando na
eficiência de produção, ocasionando maior geração de biogás, sendo considerada um processo
econômico que pode produzir grandes quantidades de biogás a partir de diferentes combinações de
substratos (Rahman et al., 2017).
Por outro lado, considerando a geração de outros biocombustíveis, o processo de
transesterificação é um dos principais métodos de transformação de óleos vegetais ou gorduras
animais em biodiesel (Nguyen et al., 2019), que consiste na reação de uma gordura ou óleo vegetal
com um álcool para formar ésteres e glicerol, sendo possível melhorar a taxa de reação e rendimento
do combustível usando um catalisador, que pode ser homogêneo ou heterogêneo (Singh, 2010). Em
relação a formação do material residual estimasse que para cada 100 kg de biodiesel produzido, são
gerados aproximadamente 10 kg de glicerol bruto (Santibáñez et al., 2011). Gerado em grandes
quantidades o glicerol pode ser armazenado facilmente e ser usado como um co-substrato para o
processo de digestão anaeróbia (Athanasoulia et al., 2014), sendo uma boa alternativa de valorização
do glicerol, aumentando seu valor no mercado, tendo assim um destino mais nobre como recurso
energético (Badia-fabregat et al., 2019).
Os pontos positivos no uso de resíduos agrícolas como matéria-prima na geração de energia é
que a cultura de arroz é considerada uma das mais importantes mundialmente, com ampla
disponibilidade e tecnologias de conversão de energia dessa biomassa transformando-a em uma
promissora fonte de energia renovável (Lim et al., 2012). Além disso, outro ponto de destaque é ser
classificada como matéria-prima de segunda geração, um resíduo com material lignocelulósico, que
contribui para o não desvio de culturas para produção de biocombustíveis, aumentando o preço e
podendo causar escassez de alimentos em vários países (Huzir et al., 2018).
Sendo assim, dada a necessidade de estudos relacionados a busca por novas fontes de energias
renováveis, atrelado a grande produção de arroz no estado do Rio Grande do Sul e consequentemente
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uma enorme geração de resíduos sólidos e líquidos dessas indústrias. O presente estudo tem por
objetivo determinar o potencial de produção de biodiesel via transesterificação metílica do óleo
vegetal de farelo de arroz, estabelecer o potencial de metano através da digestão anaeróbia do
efluente de arroz parboilizado e por fim analisar a codigestão do efluente de arroz parboilizado com
o glicerol provindo da produção de biodiesel, com base em dados de uma arrozeira do município de
Pelotas/RS.

| MATERIAL E MÉTODOS |
Para a realização do potencial energético foi escolhido uma arrozeira localizada no estado do
Rio Grande do Sul e os dados descritos na Tabela 1 foram obtidos na licença de operação da indústria
de arroz concedida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), órgão licenciador do
estado:
Tabela 1: Produção de Arroz.
Tipo
Arroz branco
Arroz parboilizado

Total Beneficiado (ton/ano)
360E+03
96,6E+03

Os dados referentes à caracterização do substrato foram determinados com base na
metodologia de Métodos Padrão para o Exame de Água e Águas Residuais (2005) e NBR 10664
(ABNT, 1989).
A quantificação do potencial teórico da produção de óleo de farelo de arroz foi realizada com
base em dados da literatura (Zullaikah et al., 2005; Sinha et al. 2008).
A partir do estudo de Lourenço 2020, sobre a eficiência da transesterificação metílica de óleo
vegetal e a menor potência térmica (LHP) do biocombustível foi possível calcular o potencial de
produção de biodiesel a partir do óleo do farelo de arroz.
A metodologia da UNFCC (2012) foi aplicada para calcular o potencial de geração de metano
a partir da digestão anaeróbia do efluente de parboilização do arroz, conforme Equação (1):

𝑄

=𝑄

Onde:

∗ 𝐷𝑄𝑂

∗ 𝐵𝑜

∗ 𝑀𝐶𝐹 ∗ 𝐶𝐹𝑈 ∗ 𝜂𝐶𝑂𝐷

(1)
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𝑄

: quantidade de metano (kgCH4h-1);

𝑄 : vazão do efluente (m3h-1);
𝐷𝑄𝑂 : DQO do efluente (kgDQOm-3);
𝐵𝑜

: capacidade máxima de produção em massa de metano (kgCH4(kgDQO)-1), igual a 0,25;

𝑀𝐶𝐹: fator de correção do metano, referente a reatores anaeróbios, reatores UASB e reatores
de leito fixo, igual a 0,8;
𝐶𝐹𝑈: fator de correção devido à incerteza, igual a 0,9;
𝐷𝑄𝑂: eficiência de remoção de DQO para reatores UASB, igual a 0,7.
O potencial de produção de gás a partir da codigestão do efluente com glicerol bruto a partir
da transesterificação do óleo de farelo de arroz foi determinado com base nos resultados obtidos
através de estudos realizado por Lourenço (2020).
Para Atividade Metanogênica foi utilizado lodo de um reator UASB da estação de tratamento
de efluentes de uma indústria de parboilização de arroz a partir da adição de 1, 2 e 3% de glicerol
bruto da transesterificação do óleo.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Biodiesel
A estimativa da quantidade de farelo de arroz foi calculada com base em uma média de 9,9%
correspondente ao teor de resíduos agrícolas na composição do grão presente na literatura
(Zullaikah et al. 2005; Sinha et al. 2008). O óleo foi calculado com base em uma média de 19%
correspondente ao teor de óleo presente na composição do farelo (Zullaikah et al. 2005; Sinha et al.
2008) considerando uma densidade de 0,921 ton/m3 para o óleo vegetal de farelo de arroz (PaucarMenacho et al. 2007). Então, o biodiesel foi calculado com base no rendimento de 98,9% obtido por
Lourenço (2020), através da transesterificação metílica do óleo de farelo de arroz refinado a 80 °C,
razão molar 6: 1 de óleo para álcool, hidróxido de potássio a 1% como catalisador e reação tempo de
120 minutos, valores esses descritos na Tabela (2):
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Tabela 2: Quantidade de farelo e óleo de arroz, produção de Biodiesel.
Arroz cru
(ton.d-1)
446

Farelo
(ton.d-1)
44,2

Óleo
(m3. d-1)
9,11

Biodiesel
(m3. d-1)
9,01

Pode- se verificar que o potencial de produção de biodiesel encontrado foi de 9,01 m3. d-1 a
partir do óleo vegetal de farelo de arroz, resultado positivo e promissor quando se trata desse tipo
de matéria-prima, que além de ser gerada em larga escala, relacionada diretamente com a produção
de arroz, representando uma alternativa viável tanto ambientalmente como economicamente,
valorizando energeticamente o resíduo agroindustrial para a produção de biocombustíveis.
Em relação às usinas produtoras de biodiesel no Brasil, a unidade produtora Rondobio em
Rondonópolis/ MT, assim como a Cooperfeliz localizada na cidade de Feliz Natal/MT possuem
capacidade instalada cada de 10,0 m3/d de produção de biodiesel (ANP, 2018). Confirmando assim
o grande potencial energético do óleo do farelo de arroz para produção de biodiesel, pois com apenas
resíduos de farelo de arroz de uma indústria arrozeira conseguimos atingir a capacidade instalada
de duas pequenas biorrefinarias brasileiras.
O Rio Grande do Sul é o estado com maior produção de Biodiesel do país, com um volume de
aproximadamente 1,1 milhão m3 correspondendo a 26,5% do total nacional (ANP, 2018). No entanto,
consolidar ainda mais esse mercado com o incremento de novas fontes de biomassa de baixo custo
na indústria de biocombustíveis resultaria em ganhos econômicos e ambientais para o estado além
de aumentar a participação de bioenergia sustentável e diversificar a matriz energética brasileira.
A maior parte da biomassa usada para a produção de biodiesel mundialmente é de óleo vegetal
comestível, mais de 95%, disponível em larga escala para a indústria de biocombustíveis, criando
uma disputa entre a indústria alimentícia e a de matéria-prima para combustíveis, além de acarretar
problemas ambientais com maior uso do solo para plantações, desmatamento e danos a fauna e flora,
tornando essa uma fonte de energia não sendo a ideal para a produção de energia limpa (Ihoeghian
et al., 2020).
Em relação às propriedades do combustível, a viscosidade e densidade são os dois parâmetros
mais importantes de análise do biodiesel, ambas têm um efeito direto no processo de atomização
durante a combustão (Ramírez-verduzco et al., 2012). Baixa viscosidade pode causar vazamento no
sistema de combustível, enquanto alta viscosidade causa baixa atomização do combustível e
combustão incompleta, aumenta os depósitos do motor, precisa de mais energia para bombear o
combustível e usa elementos e injetores da bomba de combustível (Encinar et al., 2005). Segundo Lin
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et al., (2009) em seu estudo de produção de biodiesel por transesterificação do óleo de farelo de
arroz encontrou para a viscosidade cinemática (VCC) a 40 °C de 4,12 mm2/s, resultado esse
satisfatório e adequado a resolução nº 7 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), que estabelece uma faixa de 3,0 a 6,0 mm2/s para a VCC a 40 ºC.
Como o aumento na produção de biodiesel acaba afetando diretamente o crescimento da
geração de glicerol, levando a um grande excedente desse produto considerado resíduo industrial,
afetando em seu valor de mercado acaba obrigando as indústrias a buscarem novas aplicações e uso
para esse subproduto do biocombustível (Monteiro et al., 2018). No entanto, é de extrema
importância o emprego de processos sustentáveis para a utilização dessa matéria-prima orgânica
(Yang et al., 2012), para que não acabe tornando-se um passivo ambiental dessas indústrias.
Metano
A fim de se ter resultados com maior precisão ao potencial de produção de metano de uma
indústria de arroz no Rio Grande do Sul a partir da digestão anaeróbia do efluente de parboilização
do arroz, foi realizada a caracterização do efluente de uma indústria do setor localizado na cidade de
Pelotas/RS. Assim, a Tabela 3 apresenta os resultados obtidos quanto à caracterização necessária
para a aplicação da metodologia da UNFCCC (2012):
Tabela 3: Caracterização do efluente de parboilização de arroz.
COD (Kg.m-3)

8.60

TS (Kg.m-3)

49.20

VSS (Kg.m-3)

42.80

CODVSS (Kg.m-3)

0.86

Com base nos dados de produção de arroz parboilizado de uma indústria, obtidos na respectiva
licença de operação e considerando que para cada quilo de arroz parboilizado é gerada uma média
de 3 litros de efluente (Bastos et al., 2010; Santos et al. 2012) foi possível obter a geração diária de
efluente na indústria e com a aplicação da metodologia da UNFCCC (2012) o potencial de geração de
metano do tratamento anaeróbio da digestão (Tabela 4). A metodologia da UNFCCC (2012) foi
escolhida para cálculo do potencial por mostrar resultados com fatores redutores ligados a
incertezas (Nadaleti et al., 2019):
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Tabela 4: Geração de efluentes e potencial de produção de metano.
Arroz parboilizado

Efluente

Metano (Nm3. d-1)

(ton.d-1)

(m3. d-1)

UNFCCC (2012)

265

794

1.310

O resultado do potencial de produção de metano, através da digestão anaeróbia do efluente da
parboilização de arroz em uma indústria com produção de 265 ton/d de arroz parboilizado, gerando
um total de 734 m3/d de efluente é correspondente a 1.310 Nm3/d. Levando em consideração que
no estado do Rio Grande do Sul hoje existem mais de 20 indústrias desse ramo, o potencial de
produção de metano é grande, podendo ser usado como fonte de energia ou em motores de
combustão interna, microturbinas ou turbinas a gás.
Em trabalho realizado por Nadaleti (2017), sobre o potencial de produção de metano das
indústrias de arroz parboilizado no Rio Grande do Sul com efluente de arroz, o autor obteve 17.000
Nm3/d de metano, pesquisa realizada com 34 indústrias do estado, onde utilizou Speece (2001),
Metcalf e Eddy (2003) e UNFCCC (2012), mostrando o grande potencial energético desse setor.
Estudos deste âmbito são de extrema relevância, seja pelo país ter uma boa participação na produção
de arroz mundialmente ou o fato do estado ser responsável pela maior parcela de produção do grão.
Consequentemente a geração de efluente é muito maior, tendo que ser gerenciada de forma
adequada para que não cause danos ao meio ambiente caso não sejam aplicados métodos de
tratamento seguindo normas e questões legais.
Segundo o estudo de Silveira et al., (2019), sobre o potencial máximo e instalado de geração de
metano em oito plantas industriais de processamento de arroz localizadas no município Pelotas/RS,
utilizando o método pela UNFCCC (2011), o autor obteve geração média de metano de 630 Nm3/d e
230 Nm3/d, máximo e instalado respectivamente. Onde a capacidade máxima de produção em massa
de metano adotada pelo método é igual a 0,25 kg de metano produzido por quilograma de DQO
removida. Ainda apresenta que o metano produzido pelas indústrias arrozeiras pode ser utilizado
de diferentes formas, após o biogás receber tratamento adequado através de processos
de purificação, além de verificar que os combustíveis de bioenergia gerados atendem às demandas
dos principais processos envolvendo a parboilização do arroz.
No entanto, todo e qualquer tipo de efluente que contêm uma elevada carga orgânica precisa
passar por tratamentos antes de ser lançado no ambiente, pois o tratamento inadequado, seguido
pela descarga em corpos d'água próximos, como rios, lagos ou canais, pode causar eutrofização,
problemas de odor, morte de animais, além de sérias complicações de saúde pública (Shrivastava e
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Soni, 2011). A busca por ações sustentáveis salientam a recuperação ou reutilização de resíduos
gerados pelas indústrias, ações essas não positivas apenas para questões ambientais, mas também
para a economia, pois afeta diretamente os custos de uma indústria, sendo possível ainda a
valorização dos resíduos como matéria-prima que podem ser aproveitados na geração de energia
limpa e biocombustíveis (Kumar et al., 2016).
Glicerol
Em relação à codigestão do efluente da parboilização do arroz com glicerol bruto foi realizado
a adição de 1% de glicerol bruto no processo de digestão anaeróbia do efluente de parboilização do
arroz, tendo uma diferença positiva em relação à digestão individual do efluente, conseguindo mais
de 500% de eficiência na produção de metano. O que mostra que em pequenas proporções o glicerol
melhora a atividade metanogênica das bactérias intensificando a produção de biogás. O estudo de
Lourenço (2020), determinou um aumento de 539,45% na produção de metano quando adicionado
1% de glicerol em comparação com o sem glicerol, e incremento de 322,91% com 2% e 300,71%
com 3% de glicerol, mostrando assim que quando aumenta a porcentagem de glicerol decai a
produção de metano.
Em estudo realizado por Minho et al., (2012) com a geração de biogás a partir de lodo de
estação de tratamento de efluentes de resíduos agroindustriais e dejetos de aves poedeiras,
utilizando 6% (em relação ao volume) de glicerina residual da produção de biodiesel pode verificar
um incremento de 216,6% em relação à geração de biogás nos biodigestores com suplementação de
glicerol e 279,7% no que se refere ao volume de metano quando adicionado glicerol.

| COMENTÁRIOS FINAIS |
Após o desenvolvimento e análise do trabalho podemos concluir que:
O farelo de arroz pode ser uma nova matéria-prima de baixo custo para a produção de
biodiesel, com potencial de produção de 9,01 m3.d-1, ao ser gerado em grandes quantidades pelas
arrozeiras passa a ser um resíduo com potencial de produção de biocombustíveis, com propriedades
que atendem as recomendações da ANP , contribuindo na diversificação da matriz energética
brasileira.
Em relação a produção de metano através da digestão individual de efluente da indústria de
parboilização de arroz o potencial obtido foi de 1.310 Nm3/d, resultado para apenas uma indústria
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sendo positivo, salientando o grande potencial que esse setor tem tanto no estado como no país, por
ser a cultura de arroz uma das principais do Brasil, gerando enormes quantidades de efluentes.
Na codigestão do efluente da parboilização do arroz com glicerol os resultados mostram que
sua adição é bem favorável na produção de metano, aumentando a eficiência de produção do gás em
mais de 500%, mas tal inserção precisa ser analisada e realizada em pequenas proporções para não
afetar a interação microbiana do processo.
O gerenciamento adequado dos resíduos agroindustriais é necessário para que as indústrias
de arroz atendam às legislações vigentes, tenham responsabilidade ambiental e de saúde pública,
atrelando a essas ações valorização energética aos seus resíduos orgânicos e líquidos, caminhando
rumo à autossuficiência energética.
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| RESUMO |
A presença dos fármacos tem causado grandes investigações no meio científico, já que os mesmos
possuem baixa biodegradabilidade, persistência e potencial tóxico aos seres vivos e ao meio
ambiente. Tal preocupação se fortalece à medida que Estações de Tratamento de Esgoto são
indicadas como principal rota de contaminação destes poluentes, direcionando a carga poluidora
diretamente a matrizes ambientais aquosas, causando assim severos impactos ao ecossistema. Neste
contexto o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica contendo três artigos
internacionais, que discutem sobre a temática de remoção de produtos farmacêuticos através de
processos oxidativos avançados. No estudo do primeiro artigo é proposta a ozonização para o
tratamento de fármacos de origem hospitalar, quantificando o tempo de vida do ozônio e a dose
necessária requerida para uma remoção significativa. A segunda pesquisa aborda uma comparação
na remoção dos produtos farmacêuticos em efluentes secundários por três processos: eletrólise,
ozonização e tratamento com E-peroxona, no qual o tratamento com eletro peroxona apresentou
melhores resultados. O terceiro artigo descreve a remoção de fármacos através de um sistema
sequencial utilizando ultravioleta e ozonização em larga escala em uma estação de tratamento de
águas residuárias. De forma geral os estudos demostram que é possível remover todos os micros
poluentes para valores abaixo dos limites detectáveis, aplicando as tecnologias propostas, e as
mesmas podem ser combinadas a processos biológicos já existentes dos quais não reduzem
significativamente as substâncias químicas.
Palavras-chave: Fármacos; Esgoto; POA’s.

| INTRODUÇÃO |
O saneamento no Brasil apresenta uma grande carência em seus serviços de tratamento de
esgoto. No país, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, somente
53,2% dos municípios realizam coleta de esgoto, dentro desse grupo 74,5% dos municípios que
realizam a coleta também efetuam o tratamento do esgoto e em 46,8% dos municípios o esgoto não
é coletado, sendo disposto diretamente em águas superficiais (SNIS, 2018).
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Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) são responsáveis pela remoção da matéria orgânica
carbonácea e nitrogenada decorrente do esgoto, porém na atualidade outras preocupações vêm
surgindo, como a presença de fármacos nos efluentes das ETEs e ambientes aquáticos, uma vez que
são encontrados compostos de grande consumo mundial, como analgésicos, anti-inflamatórios,
antibióticos, drogas psiquiátricas, reguladores lipídicos, anti-hipertensivos, contraceptivos
hormonais, entre outros (WAGNER et al., 2017; BISOGNIN; WOLFF; CARISSIMI, 2018; ARAÚJO;
WOLFF; CARISSIMI, 2019).
A ocorrência difundida de produtos farmacêuticos em efluentes de ETEs têm sua origem a
partir das excreções desses poluentes na forma de urina e fezes por humanos e animais. De acordo
com Caminada, Bocchiglieri e Paganini (2017), além da contaminação de efluentes há a inserção dos
compostos farmacêuticos em outras matrizes ambientais tais como solo, sedimento e águas naturais.
A existência desses fármacos pode ser tornar um risco à saúde dos seres vivos, sendo que os mesmos
têm a capacidade de se acumular em cadeias alimentares, incluindo frutas, vegetais e água potável,
pela descarga e reuso do esgoto e lodo tratados para aplicação agrícola (YANG et al., 2017). Há
observações citada por Aquino e Brandt (2013) para efeitos causados por esse microcontaminantes
como: toxicidade aquática, genotoxicidade, perturbação endócrina em animais selvagens, seleção de
bactérias patogênicas resistentes, dentre outros.
O fator eficiência de remoção de produtos farmacêuticos está diretamente correlacionada ao
tipo de tecnologia utilizada no tratamento de águas residuais (KASPRZYK-HORDERN; DINSDALE;
GUWY, 2009). Etapas do processo convencional de tratamento de esgoto, integrando triagem,
degradação, sedimentação primária, tanques de aeração e sedimentação final, usualmente não
atingem níveis satisfatório de remoção em substâncias químicas (CARBALLA et al., 2004). Os autores
Araújo, Wolff e Carissimi (2019), destacam que a alta dificuldade se dá pelo fato dessas substâncias
possuírem propriedades recalcitrantes e físico-químicas (por exemplo, alta solubilidade), e assim
permanecem sem tratamento, ocasionando contaminação nos corpos d’água, após descarga.
Portanto se faz necessário a eliminação de fármacos, com adição de tecnologias de tratamento
terciária ou sistemas avançados para suprir o déficit de sistemas já empregados. Estudos utilizando
membranas de filtração, reatores com membranas, processos oxidativos e adsorção em carvão
ativado, garantem remoções altas de compostos analisados (ANTONIOU et al., 2013; EK et al., 2014;
CHAKRABORTY et al., 2017).
Os processos oxidativos avançados (POA’s) são tratamentos que ocorre pela geração de
radicais livres, em especial o radical hidroxila (HO•), possuindo um alto poder oxidante, com
capacidade de reagir à substâncias orgânicas e inorgânicas, degradando-as. Tais propriedade
expostas introduzem importantes mudanças químicas no substrato, podem promover a rápida
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mineralização ou transformações em vários composto em espécies mais simples, resultando em uma
fácil degradação por processos biológicos (FIOREZE; SANTOS; SCHMACHTENBERG, 2014). Os POA’s
se dividem em processos: O /H O , Fenton, O /UV, H O /UV, O /H2O2/UV, foto-Fenton, fotólise e
3

2

2

3

2

2

3

fotocatálise (UV/TiO ), estes fazem a quebra de poluente recalcitrantes, podendo ser aliados a
2

processos convencionais de tratamento (BISOGNIN; WOLFF; CARISSIMI, 2018).
Através do exposto, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão do conteúdo
publicado em artigos científicos, que engloba as principais tecnologias no tratamento e remoção e/ou
degradação de microcontaminantes farmacêuticos. Neste estudo se busca pesquisas recentes que
obtiveram resultados satisfatório utilizando os processos oxidativos avançados, para que sirva de
orientação a novos projetos.

| METODOLOGIA |
A técnica de pesquisa utilizada neste trabalho foi a revisão de literatura. Esse tipo de técnica
tem como princípios explicar e discutir temas de interesse científico, a partir de referências teóricas
publicadas em livros, revistas, periódicos e outros, (MARTINS; PINTO, 2001). Para tal, utilizou-se o
banco de dados SciELO e o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), com o objetivo de identificar produções cientificas em periódicos
internacionais sobre tratamento de fármacos em matrizes aquosas.
Deste modo, utilizou-se a palavras-chaves: Advanced oxidation; Hydrogen peroxide;
Micropollutant; Ozone; Wastewater; PPCPs; advanced treatment; removal contribution; Hospital
wastewater; Pharmaceuticals. Quanto ao período de publicação, optou-se por artigos de 2010 a 2020.
Além disso fez uso de referências bibliográficas dos estudos localizados nas bases de dados para
encontrar outras pesquisas de potencial interesse ao tema.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Após realizar a busca no portal periódicos da CAPES, foram encontrados artigos que
abordavam a temática tratamento por processos oxidativos avançados em fármacos, sendo o
tratamento realizado em estações de tratamento tanto em águas residuárias quanto em água potável.
Dentre esses artigos, foram selecionados três estudos que mais se identificaram com o tema, para a
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produção desta revisão, que podem ser verificados na Tabela 1 com título, autores, periódicos e ano
de publicação, respectivamente.
Tabela 1: Artigos selecionados para a revisão bibliográfica.
Título
Ozonation for source
treatment of pharmaceuticals
in hospital wastewater –
Ozone lifetime and required
ozone dose

Autores

Periódico

Ano

Hansen, K. M.S.;
Spiliotopoulou, A.; Chhetri, R.
K.; Escolà Casas, M.; Bester, K.
A.; Henrik R.

Chemical Engineering
Journal

2016

Water Research

2016

Removal of pharmaceuticals
Yao, W.; Wang, X.; Yang, H.; Yu,
from secondary effluents by an G.; Deng, S.; Huang, J.; Wang, B.;
electro- peroxone process
Wang, Y.
Removal of pharmaceutical
and personal care products by
sequential ultraviolet and
ozonation process in a fullscale wastewater treatment
plant

Sui, Q.; Huang, J.; Lu, S.; Deng,
S.; Wang, B.; Zhao, W.; Qiu, Z.;
Yu, G.

Frontiers of
Environmental Science 2013
and Engineering

O experimento realizado por Hansen et al. (2016) teve como propósito o tratamento de águas
residuais biológicas pré-tratadas da unidade de oncologia do Aarhus University Hospital, bem como
a quantificação da variação de dosagem de ozônio necessária para a remoção de produtos
farmacêuticos. Os mesmos abordam que a quantidade de ozônio requerida para a remoção de cada
produto farmacêutico é influenciada por uma maior variação de Carbono Orgânico Dissolvido (COD)
e Potencial Hidrogeniônico (pH). Outra proposta interessante dentro do trabalho foi a investigação
do prolongamento do tempo de vida do ozônio em pH baixo e se a substância química oxidativa pode
ser reduzida através da aplicação de uma pequena dose de peróxido de hidrogênio.
O reator de leito móvel com biofilme (MBBR) foi instalado para tratar uma fração do efluente
na unidade hospitalar, a tecnologia consistia em três reatores idênticos de 3L, cada um conectado em
série (M1, M2, M3). Após este tratamento biológico, introduziu dosagens aplicadas de fármacos em
um lote de efluente, ou seja, enriqueceu o meio com concentrações de 10-80 µg/L (dependendo do
produto farmacêutico). O pH foi ajustado para pH 7,00 para as experiências com diferentes valores
de COD e para pH 5,00, 6,25, 7,00, 7,75 e 9,00, respectivamente, para experiências destinadas a
investigar o efeito do pH. Diferentes volumes da solução principal de ozônio foram adicionados para
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dar concentrações nominais entre 0,44 e 27 mg-O3/L. Na pesquisa com adição de hidrogênio, o
mesmo só foi adicionado antes da adição do ozônio.
As amostras foram tratadas com ozônio para avaliar a eficiência de remoção. A dose dedicada
de ozônio (DDO3), necessária para remover 90% de um produto farmacêutico, obtida aumentava
com o acréscimo da COD para todos os compostos investigados, notando que o COD é crucial para a
exposição ao ozônio e que a dose de ozônio deve ser normalizada com o COD para a comparação de
diferentes águas. Portando, as doses de ozônio inseridas foram padronizadas com COD e o DDO3
específico foi determinado. A variação de DDO3 para diferentes efluentes é pequena variando de 0,50
± 0,04 mg-O3/mg-COD para o composto mais facilmente degradável (sulfadiazina) a 4,7 ± 0,6 mg-O3
/ mg-COD para o composto mais recalcitrante (ácido diatrizóico). Essa variação explicada Hansen et
al. (2016) é devida às diferentes estruturas moleculares dos compostos investigados. Alguns reagem
rapidamente com o ozônio, enquanto outros reagem mais lentamente.
A ozonização nas amostras com diferentes níveis de pH foi usada para investigar o efeito do
pH na eficiência do ozônio para a remoção dos compostos modelo. Foi descoberto que, embora o
tempo de vida do ozônio fosse curto em pH 7,75 e pH 9,00, foi obtido uma remoção dos oitos
compostos modelo. A cada nível de pH, o valor de DDO3 foi determinado para cada produto
farmacêutico. Na Fig. 1, o DDO3 é plotado em função do valor do pH. O DDO3 aumenta com o aumento
do pH, o que significa que é necessária uma dose mais alta de ozônio para remover a mesma
quantidade de medicamento quando o pH aumenta. O DDO3 para os compostos que requerem
remoção da alta dose de ozônio (ibuprofeno e ácido clofíbrico) é o mais afetado pelo pH. Na
ozonização de águas residuais, a remoção de micropoluentes depende do tempo de contato do ozônio
e da reação com radicais hidroxila derivados do ozônio, ambos dependentes dos parâmetros de
qualidade da água DOC e pH, e não da concentração do micropoluente como consumo de ozônio por
reação com o ozônio. micropoluente é insignificante em comparação com a reação com DOC (ng / L
versus mg / L). Assim, com pH aumentado, menor vida útil do ozônio é relativamente menor na
remoção de produtos farmacêuticos. Correspondentemente, é necessária uma dose mais alta de
ozônio para obter 90% de remoção.
O tempo de vida do ozônio pode ser reduzida pela adição de peróxido de hidrogênio, que
catalisa a decomposição de ozônio em radicais hidroxila. No estudo, não foi observado nenhum efeito
na adição de peróxido de hidrogênio na remoção dos compostos. Assim, se percebesse que baixa
concentração de peróxido de hidrogênio pode ser adicionada sem alguma alteração significativa,
correspondendo na eficácia da remoção de produtos farmacêuticos.
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Figura 1. Dose dedicada de ozônio (DDO3) para os oito compostos modelo em diferentes valores de pH (COD
= 18 mg / L, T = 15 ° C). Barras de erro representam o erro padrão
Fonte: Hansen et al. (2016)

Ao final do estudo conclui-se que o aumento do DOC aumentou a dose de ozônio necessária
para a remoção deum produto farmacêutico em efluente de águas residuais. A dose de ozônio
necessária para a remoção de 90% de um medicamento específico do composto e varia entre 0,50 ±
0,06mg-O3/mg-DOC (sulfadiazina) e 4,7 ± 0,6mg- O3 / mg-DOC (diatrizóicoácido) para os compostos
investigados. O pH das águas residuais é altamente relevante, pois um pH baixo prolongar
drasticamente a vida útil do ozônio dentro da experiência faixa de pH observado mentalmente para
as águas residuais investigadas. Para perspectiva, a vida útil do ozônio observada em pH 7,75 é<1
min, mas cerca de 10 min a pH 5,0, potencialmente exigindo um tanque de reação 10 vezes maior
para evitar a liberação de ozônio no recebendo água. Se a vida útil do ozônio aumenta devido ao
baixo pH, uma concentração muito baixa a adição de peróxido de hidrogênio pode ser diminuir a vida
útil do ozônio sem interferir na a eficácia da remoção de micropoluentes. O aumento do pH resultou
em doses aumentadas de ozônio (DDO3) necessárias para remover qualquer produto farmacêutico.
No estudo de Yao et al. (2016), os autores comparam a remoção de produtos farmacêuticos de
efluentes secundários de quatro estações de tratamento de águas residuais (ETARs) por ozonização
convencional e o processo de eletro-peroxona (E-peroxona). Diversos produtos farmacêuticos como
diclofenaco, bezafibrato e ibuprofeno que possuem reatividade diferente com O3 (kO3 variando de
<0,1 a 6,8 × 105 M-1 s-1) foram selecionados como compostos modelo. A remoção dos medicamentos
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durante o tratamento foi seguida usando a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência
acoplada a espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS).
As amostras foram mantidas em temperatura baixas e em frascos de material específico,
testadas em um prazo de duas semanas através da ozonização e E-peroxona. Devido as
concentrações dos fármacos modelo contidas nos efluentes secundários serem muito baixas, foram
adicionadas pequenas quantidades de soluções farmacêuticas, buscando uma melhora na avaliação
cinética da degradação dos compostos nos tratamentos de ozonização e E-peroxona. Os quatro
efluentes secundários foram utilizados diretamente no processo de E-peroxona sem a inclusão de
eletrólitos.
Utilizou-se um reator de coluna de acrílico para o tratamento por ozonização e para o
tratamento E-peroxona foi utilizado uma modelo experimental correspondente ao descrito no
trabalho de Bakheet et al. (2014). Para o processo de ozonização convencional, o O3 foi gerado a
partir de oxigênio, considerado puro (99,9%), utilizando um gerador de ozônio, o qual sua
concentração pode ser controlada através do potenciômetro do gerador de ozônio. Através de um
difusor de bolhas, a uma taxa constante de fluxo (0,25L/min), borbulhou-se no fundo do reator uma
mistura gasosa de O2 e O3 durante o tratamento. No método com E-peroxona, foi instalado no reator
dois eletrodos, de forma que o ânodo era uma placa Pt ( 2 x 3cm²) e o cátodo era um eletrodo de
carbono-politetrafluoretileno (carbono PTFE) (2x 5cm²), preparado com pó de carbono Vulcan XC72 e uma dispersão de PTFE e álcool anidro (WANG et al., 2012).
O tratamento E-peroxona iniciou-se ligando de forma simultânea ao gerador de ozônio e uma
fonte de alimentação direta para alimentar os elétrodos com uma corrente constante (80 mA na
maioria dos testes). A mistura de O2 e O3, foi fornecida na mesma vazão do processo de ozonização
(0,25L/min). Realizou-se também um tratamento por eletrólise isolada em alguns testes, a fim de
avaliar a remoção de produtos farmacêuticos por eletrólise direta, além de ter sido realizado testes
em duplicados de eletrólise, ozonização e E-peroxona para cada amostra em um tempo de
tratamento de 15 minutos. O reator foi estabilizado em uma temperatura de 27⁰C ± 1⁰C através de
um banho de água.
Os autores concluíram que ambos os processos apresentam a capacidade de remover
rapidamente produtos farmacêuticos reativos ao ozônio (diclofenaco e genfibrozila), observou-se
também que o processo E-peroxona pode acelerar consideravelmente a remoção de produtos
farmacêuticos refratários ao ozônio (ao exemplo de ibuprofeno e ácido clofibrico), através da
oxidação indireta do OH produzida pela reação do ozônio desencadeada com H2O2 eletrogerada. Em
comparação à ozonização, o processo de E-peroxona apresentou um incremento a cinética de
remoção de produtos farmacêuticos ozone-refratores nos quatro efluentes secundários em
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aproximadamente 40% 3 170%, essa melhora foi mais expressa nos efluentes secundários que
apresentavam matéria orgânica efluente em concentrações relativamente menores. O tratamento
por E-peroxona, por consequência de apresentar maior eficiência na remoção de fármacos
refratários ao ozônio, reduziu o tempo de reação, e o consumo de energia elétrica necessário para
remover 90%

de todos os produtos farmacêuticos citados, dos efluentes secundários, em

comparação com o processo de ozonização, qualificando-o como um processo que oferece uma forma
simples e eficiente na otimização do sistema de ozonização existente para a remoção de fármacos em
efluentes secundários.
A figura 2 apresenta um comparativo entre as três técnicas avaliadas, eletrólise, ozonização e
E-peroxona, de forma que se constata que a eletrólise consegue degradar menos de 10% dos
produtos farmacêuticos num período de 15 minutos, com exceção do diclofenaco. A ozonização
convencional, apresentou uma eficiência de 95% na remoção para todos os produtos farmacêuticos
no intervalo de 15 minutos, e, por fim demonstrando ser a mais eficaz, a E-peroxona removeu todos
os fármacos para valores abaixo dos limites de detecção em um prazo máximo de 15 minutos.

Figura 2. Comparação da remoção farmacêutica do efluente secundário (SE-1) por (a) eletrólise, (b)
ozonização e
(c) tratamento com E-peroxona (corrente = 80 mA; concentração de fase gasosa de entrada
de O3 = 6 mg / L; taxa de fluxo de gás disperso = 0,25 L/min)
Fonte: Yao et al. (2016)

E por fim Sui et al. (2013), apresenta em sua pesquisa a remoção de 13 produtos farmacêuticos
e de cuidado pessoal (PFCP) pertencentes a diferentes classes terapêuticas, sendo eles bezafibrato
(BF), ácido clofíbrico (AC), carbamazepina (CBZ), cafeína (CF), cloranfenicol (CP), N, N-dietil-metatoluamida (DEET), diclofenaco (DF), genfibrozila (GF), ácido mefenâmico (AM), metoprolol (MTP),
propranolol (PPN), sulpirida (SP) e trimetoprima (TP), tratados por um processo sequencial de
ultravioleta (UV) e ozonização em uma ETAR em larga escala na cidade de Pequim em um longo
período de tempo.
Na planta da ETAR foi instalado um biorreator de membrana anaeróbica-anóxica-ótica (A20RBM) com tempo de detenção hidráulica (TDH) entre 15,8 a 18,6h, este empregado ao processo de
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tratamento biológico. Após a passagem do efluente pelo reator biológico com membrana (RBM),
segue para a unidade de UV, equipada com 288 lâmpadas UV, com dosagem projetada de 60mJ ‧ (cm2)
-1.

Consequentemente as águas posteriormente tratadas com ozônio. A dosagem de ozônio e o tempo

de contato na câmara de ozônio foram de 5mg‧L-1 e 15min, respetivamente.
Verificou-se que em geral, o processo sequencial de UV e ozonização foi capaz de remover
efetivamente a maioria dos PFCP investigados, demonstrado na figura 3. Compostos como
diclofenaco, trimetoprima, cloranfenicol, carbamazepina foram significativamente eliminados, dos
quais as eficiências de remoção foram superiores a 80%.

Figura 3. Eficiências de remoção de PPCPs por UV sequencial e processo de ozonização (n = 8) na ETAR em
grande escala (como em algumas campanhas de amostragem, as concentrações de vários PPCPs nos efluentes
MBR estavam abaixo de LOQ, suas eficiências de remoção não puderam ser calculadas ou mostradas na
figura)
Fonte: Sui et al. (2013)

As eficiência de remoção em média de vários PFCPs, abordados por Sui et al. (2013) era
altamente dependentes de suas constantes de taxa de reação com ozônio molecular (kO3). Os PFCPs
com eficiência de remoção superior a 80% tinham um KO3 relativamente alto de 1,2 × 106L ‧ mol–1 ‧
s–1 (DF), 2,7 × 105L ‧ mol–1 ‧ s–1 (TP) e 3,0 × 105L ‧ mol–1 ‧ s–1 (CBZ), enquanto os PFCPs que não
puderam ser removidos efetivamente, como o CF, apresentaram reatividade muito baixa com o
ozônio molecular. Outra possível causa para a baixa eficiência de remoção em alguns compostos,
investigada por Huber et al. (2005) seria a entrada de efluentes municipais com concentrações de
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sólidos em suspensão (SS) no câmara de ozônio, resultando em uma turbidez e assim influenciando
significativamente na concentração residual de DF. O parâmetro de matéria orgânica dissolvida
(MOD), também foi indicada como um fator importante, já que PFCPs, especialmente aqueles de
menor reatividade com o ozônio, eram variáveis e fortemente dependentes da concentração da MOD.
Mediante o exposto, os autores afirmam que o processo sequencial de UV e ozonização
contribuiu significativamente para a eliminação total da maioria dos PFPCs examinados na ETAR em
larga escala. No tratamento biológico apresentou eficiência negativa de remoção nos composto CBZ
e SP nas várias coletas de amostragem, devido à baixa biodegradabilidade e à transformação de
formas conjugadas em formas livres por microrganismos, resultando em altas concentrações de CBZ
(cerca de 200ng ‧ L–1) e SP (cerca de 140ng ‧ L–1) no fluxo RBM. Pela aplicação do processo sequencial
de UV e ozonização, uma remoção considerável pode ser alcançada e suas concentrações foram
reduzidas para menos de 40ng ‧ L–1 no efluente final, o que compensou o fraco desempenho do
processo de tratamento biológico.

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Em síntese, a problemática causada pelos poluentes de produtos farmacêuticos tem
aumentado à medida que estações de tratamento de águas residuárias sofrem com déficit em
tecnologias para a remoção de tais compostos. Portanto, a principal rota de contaminação desses
poluentes é em redes de esgoto, através de excreções humanas e animais, fazendo com que todo estes
resíduos contaminem o ambiente aquático.
Os tratamentos oxidativos avançados surgem como um acréscimo a sistemas biológicos de
tratamento já implementados que não atingem remoções satisfatórias. Potencializando os
tratamentos com O3 e H2O2, combinado com radiação UV, podem apresentar altas eficiências (cerca
de 90%) na remoção de determinados fármacos.
Entretanto, ainda se tem a necessidade de mais estudos sobre os produtos intermediários
gerados a partir do processo de oxidação que podem ter os mesmos efeitos dos compostos originais
ou ainda ser mais tóxicos. Nesta perspectiva, os experimentos ecotoxicológicos passam a ser
fundamentais para determinar toxicidade e possíveis efeitos adversos ao ambiente.
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| ABSTRACT |
Hydrodynamic cavitation has been extensively studied for its potential to remove emerging
pollutants. Despite the advance of the experimental studies involving this phenomenon,
computational studies that evaluate the influence of the geometry of the cavitation devices on the
flow parameters are still necessary. The purpose of this article was to evaluate the influence of the
change in the geometry of a Venturi device on the volume of cavities formed in its divergent section
using Computational Fluid Dynamics (CFD). The geometric parameters modified in the Venturi were:
the diffuser angle and the relation between the height and the width of the throat (h/w). The volume
of cavities is an important parameter because it influences the cavitation intensity. A cavitational
bench system was constructed in order to obtain input data for simulation. The results showed that
the increase in the diffuser angle from 6.5° to 18.5° gradually reduced the volume of cavities from 93
mm3 to 10 mm3. Between the relations h/w = 0.05 and h/w = 0.45 was observed the formation of
cavities between 106 mm3 and 77 mm3, however between h/w = 0.45 and h/w = 1.0 there was the
formation of 213 mm3. Therefore, Venturi’s with diffuser angle less than 6.5º and relation h/w
greater than 0.45 produce greater volume of cavities. The greater volume of cavities will not
necessarily produce greater cavitational intensity, since cavitation clouds can be formed, reducing
the implosion intensity of the cavitation bubbles.
Palavras-chave: Processo oxidativo avançado; placa de orifício; cavitação hidrodinâmica.

| INTRODUCTION |
The hydrodynamic cavitation (HC) is caused when fluid is forced through a physical
constriction, provided by the orifice plate, venturi tube or partially closed valve devices. When the
pressure in the constriction decays below the liquid's vapor pressure, bubbles (cavities) begin to
form. Downstream the constriction, the pressure recovers and the bubbles collapse, releasing high
concentration of energy (pressures between 100 and 400 MPa and local temperatures between
10,000 and 14,000 K) (PAWAR et al., 2017).
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The HC phenomenon has been applied in numerous applications of sanitary and
environmental engineering (involving physical-chemical processes), from water treatment (DULAR
et al., 2016; BAGAL; GOGATE, 2014), wastewater containing pesticides (PATIL et al., 2014), drugs
dissolved in water (THANEKAR et al., 2018; ZUPANC et al., 2013), effluent from tannery waste
(SAXENA et al., 2018), effluent from soft drink industry (ALVES et al., 2019), to dye removal
(RAJORIYA et al., 2017; RAJORIYA et al., 2018) and algae removal (BATISTA et al., 2017). In
production processes there are reports over the use of HC ranging from the synthesis of biodiesel
(MADDIKERI et al., 2014), pre-treatment of biomass (HILARES et al., 2017) to the production of
nanoemulsion (CARPENTER et al., 2017).
Despite significant efforts in experimental research involving the cavitation dynamics, the
characterization of parameters that are influenced by the geometry of the devices is still necessary.
For this reason, the experimental studies are being developed together with the numerical studies
due to the control of the boundary conditions and the manipulation of the geometry.
Li et al. (2017) investigated the relationship between cavitation and venturi tube geometry by
experimentation and simulation. The simulations allowed the authors to establish the main design
parameters that are influential in the cavitation behavior. After identifying the critical geometric
parameters, energy consumption and cavitation behavior were investigated by testing six venturi
tubes with different variations in their geometries.
Simpson and Ranade (2018b) used Computational Fluid Dynamics (CFD) to simulate
cavitational flow through an orifice plate and correlate the results with other scientific studies. This
work adopted the Eulerian–Eulerian approach with supplementary Lagrangian calculations in order
to understand the individual bubbles trajectories. In addition, pressure gradients, velocity,
turbulence, and volume fraction of the cavities were also analyzed and discussed.
Kuldeep and Saharan (2016) studied the HC phenomenon in slit, circular and elliptic venturi
devices, orifice plate with multiple holes and single hole, by modifying geometric and operational
parameters. CFD simulations were performed to inspect cavitation behavior and then optimize the
devices in order to obtain the maximum cavitational effect.
Moholkar and Pandit (2001) present the bubble flow dynamics in HC considering the
interactions between bubble-bubble and bubble-flow. The simulations were conducted to
investigate the effect of outlet pressure (recovery) parameters, the relationship between the length
and throat area, initial bubble fraction in the flow and initial bubble size.
Kumar et al. (2012) coupled the continuous mixing model to the limited diffusion model to
study the cavitation flow dynamic behavior downstream an orifice plate. This model considers the
interactions between bubble-bubble and bubble-flow, in addition to heat transfer and solvent vapor
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transport through the cavities along radial motion. The results of this study are presented in flow
regime maps that identify a variety types of bubble behavior, becoming helpful in the HC device
optimization for a particular chemical or physical process.
Pawar et al. (2017) compared cavitational intensity (sonochemistry effect) produced in
venturi devices and orifice plate. In addition to the experimental studies, the authors conducted CFD
analysis with single-phase simulations applying the single bubble model to simulate bubble
dynamics. According to the authors, most of the models describing the dynamics of cavitation
bubbles were developed considering the radial motion of a single bubble, whereas real cavitation
phenomena occurring in HC devices promote fields with millions of bubbles (clouds) interacting
strongly. Therefore, that is one of the reasons why device's modeling and optimization become so
challenging and this consideration can significantly modify cavitation's intensity predicted by
models of single bubble. Furthermore, the cavitation bubbles interactions can lead to asymmetrical
oscillations and collapse, altering the geometric sphericity of the bubbles.
In order to broaden understanding of the HC phenomenon, mainly on the formation of bubbles,
this work proposes quantitative characterization of the volume of cavities in the slit venturi device
from changes in its geometry, using the multiphase CFD models for the simulations. Thus, the diffuser
angle and the relation between the height and width of the throat (h/w) will be changed in the
geometry of the device.

| MATERIAL AND METHODS |
Experimental and computational studies were developed in this work. The experimental
studies were conducted only to obtain physical parameters (pressures and mean flow), which were
used as input data in the computational model.
Experimental System
The cavitational system (Figure 1) was composed of a 200 mm diameter tank with a volumetric
capacity of approximately 0.009 m³, having pipes with a diameter of 25.4 e 38.1 mm. A KSB
Hydrobloc P100 pump (1 horsepower) was used for promoting flow. Four flow control valves (V1,
V2, V3 and V4) were positioned in the tank, downstream of the pump, downstream of the cavitation
chamber and in the bypass line, respectively. In addition, pressure meters (P1 and P2) were
connected upstream and downstream of the venturi. To measure the upstream pressure, a PCT-
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400Ri + Full Gauge digital controller with a measuring range of 0-34.4 bar and 0.1 bar resolution was
used. To measure the downstream pressure, a piezometer was used, providing the unit in meters of
water column. In order to control the temperature of the system, a ProMinent heat exchanger was
used in the tank.

Figure 1: Scheme of the experimental system (without scale)

The HC device was made of transparent acrylic with slit venturi tube structure. The Figure 2
shows the scheme of the device. The HC device consists mainly of three sections: the constriction,
throat and diffusion sections. The device is 186.85 mm long, with 34.0 mm of constriction, 0.85 mm
of throat and 152.0 mm of diffusion. The constriction angle is 22.5°, while the diffuser angle is 5.5°.
The cross-sectional area of inlet and outlet is 900 mm2 (30,0 x 30,0 mm), and the throat area is 6.97
mm2 (0,85 x 8,2 mm).
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Figure 2: Dimensions of the venturi device (in millimeters)

Cavitation Experiments
The experimental study was developed to investigate the phenomenon of hydrodynamic
cavitation, in addition to collecting the physical parameters (inlet pressure P1, outlet pressure P2
and average flow) for the application and validation of the numerical models adopted. Table 1
presents the data set of mean pressures and flows obtained in the experimental study. It should be
noted that the tests were performed using tap water. In total, five experiments were developed
varying the inlet pressure, outlet pressure and average flow.
Table 1: Experimental data.
Pressure
Inlet P1
(kPa)
200
270
350
420
540

Outlet P2
(kPa)
5.9
6.1
6.2
6.3
6.6

Average Flow
Experimental
(m3.s-1)
0.00016
0.00019
0.00021
0.00021
0.00023
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Governing Equations
In order to comprehend the effects of venturi's geometric characteristics on the formation of
volume of cavities it was necessary to conduct a numerical treatment. The continuity and momentum
equations are the flow governing equations.
Since the flow has two phases, water liquid and water vapor, the mixture model for the
simulations is used. Therefore, the mixture continuity equation is given below:
∂
(ρ ) + ∇ × ρ V⃗
∂t

(1)

=0

In which V⃗ is the mean mass velocity:

V⃗ =

∑

(2)

α ρ V⃗
ρ

And ρ is the density of the mixture:
(3)
ρ =

α ρ

In which n expresses the number of phases and α expresses the volume fraction from the k
phase.
The sum of the momentum equations of each phase represents the global momentum equation
expressed by:

ρ V⃗

+ ∇ × ρ V⃗ V⃗

= −∇P + ∇ × (μ + μ ) ∇V⃗ + ∇V⃗

(4)

In which μ is the viscosity of the mixture:
(5)
μ =

α μ
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Using the Navier-Stokes equations with Reynolds averages it is possible to describe the
turbulent flows. Realizable k-ε model was adopted for modelling turbulence effect. According to
Ashrafizadeh and Ghassemi (2015), this model is suitable for high speed multiphase fluids containing
circulation and separation.
In cavitation, the mass transfer between the liquid and the vapor (condensation and
evaporation) is controlled by the equation of vapor transport:
∂
(αρ ) + ∇ × αρ V⃗
∂

=R −R

(6)

In which V⃗ , ρ , α, and v are equivalent to the velocity of the vapor phase, the density of the
vapor, the volume fraction of the vapor, and the phase of the vapor, respectively. R and R are the
source terms of mass transfer linked to the vapor bubbles growth and collapse and are accountable
for the liquid-vapor phase mass transfer in cavitation.
The Schnerr-Sauer model is employed to calculate the mass transfer from liquid phase to vapor
phase. The source terms are:
When P ≥ P

R =

ρ ρ
3
α(1 − α)
ρ
ℜ

2 (P − P)
3 P

(7)

When P ≤ P

R =

ρ ρ
3
α(1 − α)
ρ
ℜ

2 (P − P )
3 P

(8)

In which ρ , P, and P are the density of the liquid, local far-field pressure and vapor pressure,
respectively. The Rayleigh-Plesset equation is used and depict the growth of a single vapor bubble in
a liquid of radius ℜ (ASHRAFIZADEH; GHASSEMI, 2015).
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Computational Modeling
Since cavitation has unstable behavior, this phenomenon can only be well captured by
simulations in three-dimensional models. In these types of models, the convergence and accuracy of
numerical solutions can be improved compared to two- or one-dimensional models for a given
device. (BRINKHORST et al., 2015).
Thus, a three-dimensional geometry of the venturi device and a hexahedral mesh were built in
the ANSYS DesignModeler and Meshing softwares, respectively, as shown in Figure 3. In order to
minimize the influence of the numerical instability upstream and downstream of the device, the tube
length at both ends was set equal to 30 mm.
To guarantee mesh independence, the geometry was meshed with different mesh sizes and the
test was validated as a function of the continuity equation (conservation of mass). The mesh
independence was identified from 1.3 elements/mm³ (≈ 154,000 elements).
Since the studies of this work promote geometric changes, and such changes cause small
variations in the volume of the device, it was chosen to work with a density range of elements above
the independent (between 1.7 and 7 elements/mm³). In addition, the mesh quality was improved by
applying the face sizing method with Hard behavior to the entire structure. In the throat faces the
size of the element was established 0.1 mm and, in the constriction, and diffusion faces it was 0.4
mm.

Figure 3: Zoom of the computational mesh in constriction, throat and diffusion regions

The ANSYS FLUENT software was chosen to promote the CFD simulations considering a 3D
pressure-based solver and calculating the equations in steady-state conditions. The multiphase
mixing model was adopted, with no slip velocity and no implicit body force. The Realizable k-ε
turbulence model with Enhanced Wall Treatment was used.
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The density and viscosity of the liquid water was fixed constant at 998.2 kg/m³ and 0.001003
kg/ms, respectively, and the density and viscosity of water vapor at 0.5542 kg/m³ and 0.0000134
kg/ms, respectively.
The Schnerr-Sauer cavitation model was adopted for the simulations, with vaporization
pressure set constant at 3540 Pa. The bubble number density was set at 1013.
The control volume scheme was adopted to solve the equations of continuity and momentum.
The SIMPLEC algorithm was applied to solve the pressure-velocity coupling. Spatial discretization
for the gradient was the least squares cell based. For the pressure, the interpolation scheme PRESTO!
was used. The second order upwind scheme was used to solve the momentum, turbulent kinetic
energy and turbulent dissipation rate (scalar equations). Whereas for the volume fraction, the first
order upwind scheme was applied. The Under-Relaxation Factors were kept in software default.
The simulations were operated with different pairs of inlet and outlet pressures (Table 1). In
order to guarantee convergence and well accuracy of the simulated results, the following procedures
were adopted:


Checking inlet and outlet flow rates at each iteration to ensure that both are equal
(Principle of Mass Conservation).



The volume of water vapor formed was checked, at each iteration, to make sure they
converge.



The iterations were developed until each of the residuals remained close to a constant
value. For example, the continuity equation residual was set at 10-6.



In cases where residuals fluctuated significantly (in h/w < 0.01, for example), the mesh
was improved by the face sizing method, reducing the magnitude of the elements face
for better convergence.

Development of Scenarios
Two sets of scenarios were designed to quantitatively investigate the volume of cavities
formed in the slit venturi device considering the highest operating pressure.
In the first scenario, the diffuser angle was changed, so that all other geometric parameters
(the length of the constriction, throat and diffusion, the angle of the constriction, the height and width
of the throat, and the inlet dimensions) of the device have remained unchanged. The physical
quantities (outlet pressure and flow) remained constant in all simulations. In total, seventeen
simulations were performed, changing the diffuser angle between 4.5° and 30.5°. Figure 4 illustrates
the influence of this angle on the device.
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Figure 4: Slit venturi with different diffuser angles (without scale)

In the second scenario, the relation between the height and width of the throat was changed,
so that all other geometric parameters (the length of the constriction, throat and diffusion, the
constriction and diffusion angles, and the inlet dimensions) of the device have remained unchanged.
As in the first scenario, the physical quantities remained constant in all simulations. In total, thirteen
simulations were performed, changing the h/w ratio between 1 and 0.05. Figure 5 illustrates the
influence of this relation on the device.
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Figure 5: Slit venturi with different relations of the height and width of the throat (without scale)

| RESULTS AND DISCUSSION |
Effect of the pressure gradient
The inlet pressure applied to cavitation chambers is a very important parameter that affects
the cavitational condition, since cavity formation and cavitation intensity (magnitude of bubble
collapse) depend essentially on the pressure difference across the reactor. The importance of the
pressure gradient is demonstrated in several experimental studies, which confirm its influence on
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cavitational yield for the degradation of a variety of compounds (THANEKAR et al., 2018a),
(THANEKAR et al., 2018b), (SAXENA et al., 2018), (BARIK; GOGATE, 2018), (BAGAL; GOGATE, 2014),
(PATIL et al., 2014), (SAHARAN et al., 2013), (WANG; ZHANG, 2009).
In this work, the pressure values (P1 and P2) (Table 1) were adopted as input data for the
simulations, while the flow rate was adopted as output data (response). For each set of input and
output pressures, the flow rate obtained computationally was compared with the average flow from
the experiments (Table 2). The flows had a deviation of 4% to 14%. The largest variation was
identified at the pressure of 350 kPa and the lowest occurred at the pressure of 540 kPa.
The low input pressure in the device produces a small volume of cavities and this condition
can lead to numerical errors, making it difficult to the convergence of the simulations, since in this
work the multiphase model is adopted. This inconsistency can also be related both with experimental
method errors and regarding the uncertainties of the measurements performed. According to
Ashrafizadeh and Ghassemi (2015), the main sources of error in the numerical methods are related
to models of turbulence and wall functions simplifications The wall functions are applied to avoid
extreme mesh corrections; however, these models can cause failures, especially in flows that are
limited by the walls, which may have occurred in the venturi's throat of this study.
Table 2: Experimental and computational physical quantities.
Pressure

Flow rate

Flow rate

P1

P2

Experimental

Computational

Deviation

(kPa)

(kPa)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(%)

200

5.9

0.00016

0.00015

6

270

6.1

0.00019

0.00017

11

350

6.2

0.00021

0.00018

14

420

6.3

0.00021

0.00020

5

540

6.6

0.00023

0.00022

4

Nevertheless, the numerical results showed reliability compared to the experimental results
and the simulations exhibited satisfactory prognosis of quantitative characterization of the
phenomenon.
Figure 6 shows the pressure gradient effects along the front view of the device. The effect of
the pressure gradient was analyzed for the operating pressures of 200 kPa to 540 kPa and outlet
pressures of 5.9 kPa to 6.6 kPa, as indicated in Table 2.
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Figure 6: Front view of the pressure contour for different operating pressures. The increase in operating
pressure increases the pressure gradient in the device, extending the effective low-pressure zone

It is observed in Figure 6 that the pressure gradient expands with an increase in inlet pressure,
extending the effective low-pressure zone. It is known that an increase in the pressure gradient may
intensify bubble collapse due to higher turbulence tensions. Therefore, the pressure difference
across the venturi device is a crucial factor in cavitational intensity. It is also observed the decay of
the pressure near the throat, giving rise to the formation of cavities. Then, after the effective lowpressure zone the pressure recovery occurs. The speed at which the pressure is recovered (recovery
rate) is a fundamental parameter that influences the cavitational intensity, because when the cavity
grows to an ideal size, its residence time in the low-pressure zone must be optimal before its collapse.
In the venturi case, the pressure recovery rate is influenced by the diffuser angle (as discussed in the
next section). In cases where this rate is high, there will be boundary layer separation in the
divergent section, which may reduce the pressure recovered and increase the system's head loss.
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These observations are in agreement with the observations found in the literature (LI et al., 2017),
(PAWAR et al., 2017), (KULDEEP; SAHARAN, 2016), (ASHRAFIZADEH; GHASSEMI, 2015).
Effect of the diffuser angle
The diffuser angle is another important geometric parameter that affects the cavitational
activity of the venturi. In this section, the influence of the diffuser angle on cavity formation was
studied and presented in Figure 7.
Figure 7a shows three distinct regions, regions 1, 2 and 3. In the first region, composed by the
smallest angles (4.5° and 6.5°), a volume of cavities in the range of 93 mm³ is observed. In the second
region, from the angle of 6.5° to 18.5°, it is possible to notice a gradual decay of the volume of cavities,
from approximately 93 mm³ to 10 mm³. In the third region, that is, from the angle of 18.5° to 30.5°,
the volume of cavities remains close to 10 mm³. This latter observation is also evidenced in the
studies of Li et al. (2019), which report low volume of cavities formed in venturi devices with diffuser
angles above 19°. Therefore, it can be concluded that the increase in the venturi's diffuser angle
promotes the reduction of volume of cavities.
Figure 7b shows the fraction of volume of cavities of points I, II and III, located in regions 1, 2
and 3 of Figure 7a, respectively. From these illustrations, it is seen that the cavities are anchored near
the throat section, growing and shrinking in the extent downstream of this point. Studies in this sense
were also conducted by Ashrafizadeh and Ghassemi (2015), who concluded that increasing the
diffuser angle the cavitation region becomes smaller. According to Simpson and Ranade (2018) and
Xu et al. (2002), this phenomenon is not favorable, since this increase impairs the gradual recovery
of pressure promoted by venturi devices. When a venturi has a larger diffuser angle, the recovery
occurs abruptly with the separation of the flow from the walls and the appearance of a secondary
rotational flow in the divergent section of the venturi, resembling the flow behavior of the orifice
plate.
According to Ashrafizadeh and Ghassemi (2015), the use of the 7° diffuser angle in venturi
devices is recommended because of its minimal head loss. In works of Kuldeep and Saharan (2016)
the diffuser angle between 5.5° and 7.5° promoted greater cavitational area for the slit, circular and
elliptical venturi devices. In addition, these authors state that small diffuser angles provide a slow
recovery of pressure, allowing the cavities to reach the required maximum size before its collapse. It
can be observed that these recommendations fall within region 1 of Figure 7a, reinforcing that
smaller diffuser angles promote lower rates of pressure recovery and allow the formation of a
greater cavitational region.
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Figure 7: Diffuser angle influence on the volume of cavities formed in slit venturi and evidence of three
distinct regions, region 1, with approximately 93 mm3, region 2, with decay of 93 mm3 to 10 mm3 and
region 3, with approximately 10 mm3 (a); the fraction of volume of cavities of points I, II and III, located in
regions 1, 2 and 3, respectively (b)
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Effect of the throat height and width
The effect of geometric changes in throat height and width on cavity formation was also
studied. Kuldeep and Saharan (2016) and Bashir et al. (2011) point out experimental studies by
Moholkar, Kumar and Pandit (1999), who observed that the increase in the relation between the
perimeter and the area of the throat increases the cavitational intensity. The relation (α) is given as:

∝=

Throat s total perimeter
Throat′s total flow area

(9)

The Equation 9 is used to aid in understanding the effects of throat height/width changes on
cavity formation. As previously mentioned, this study promoted changes in the h/w ratios so that
the total flow area remained constant at 6,97 mm2 (0,85 mm x 8,2 mm) (Figure 2). Thus, it is evident
that the smaller the h/w ratio, the greater the perimeter of the throat and, consequently, the greater
the value of α.
Figure 8 shows the studied h/w ratios with their respective values of α. Due to the logarithmic
behavior of α, Figure 8 can be divided into two distinct regions, regions 1 and 2. In region 1, between
the relations h/w = 0.05 and h/w = 0.45 small modifications in h/w provide large variations in the
magnitude of α, whereas in region 2, between the relations h/w = 0.45 and h/w = 1.0 there is no
evidence of large variations in the magnitude of α. In this sense, it is possible to conclude that smaller
h/w ratios promote higher cavitational intensities.

Figure 8. Cavity intensity curve as a function of h/w ratios. Region 1, between h/w = 0.05 and h/w = 0.45,
large variations in the magnitude of α. Region 2, between h/w = 0.45 and h/w = 1.0, small variations in the
magnitude of α
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Figure 9 shows the influence of the relation between the height and width of the throat on the
formation of volume of cavities. Figure 9a shows the curve of the volume of cavities formed from the
h/w changes and identifies the same regions of Figure 8. In region 1, the volume of cavities oscillated
between 106 e 77 mm³, approximately. In region 2, the volume of cavities is close to 213 mm³.
Therefore, there was a large increase in volume of cavities at ratios greater than h/w = 0.45 (region
2). Comparing the two regions it is observed that the first region has approximately half the volume
of cavities compared to the second one.
Moreover, Figure 9b shows the fraction of volume of cavities of points I and II, located in
regions 1 and 2 of Figure 9a, respectively. From these illustrations, it is seen that the cavities are
better distributed in point II than in point I by virtue of the changes in h/w.
Considering the analysis of Figures 8 and 9, it is possible to notice that the region of greater
cavitational intensity (region 1) allowed the formation of smaller volume of cavities, which is a
possible indication that lower h/w ratios may hinder the formation of large cavity volumes (clouds).
In addition, it is evident that the volume of cavities is not directly related to the cavitational intensity.
In other words, the formation of large volume of cavities does not imply in high cavitational intensity.
Pawar et al. (2017) also observed this result which indicate that the large amount of cavitation
bubbles (clouds) can lead to a strong interaction and coalescence between them. This strong
interaction causes the cavitation bubbles to lose their sphericity and reduce the intensity of their
collapse, revealing an adverse effect on the formation of large volume of cavities (clouds). In terms
of cavitational yield, lower numerical density of bubbles is desired for less interaction and
coalescence between them, increasing the transient and symmetrical collapse intensity of the
individual bubbles. The radical’s recombination that could occur due to the vicinity of the bubbles
would also tend to decrease, resulting in a more effective use of HC for oxidation and degradation of
the compounds that are employed in this process.
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Figure 9: Influence of the throat height/width on the volume of cavities formed in venturi and evidence of
two distinct regions, region 1, with oscillation between 106 e 77 mm³, approximately, and region 2, with
formation of approximately 213 mm3 (a); the fraction of volume of cavities of points I and II, located in
regions 1 and 2, respectively (b)
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| CONCLUSION |
This study characterized the presence of volume of cavities in a venturi hydrodynamic
cavitation device from changes in the geometry of the apparatus. Experimental studies were
conducted for the collection of physical parameters and subsequent numerical validation of the
results. Thus, the results of the simulations were in accordance with the experimental results,
presenting a flow deviation of 4% to 14%. The effect of the pressure gradient was evaluated and this
was shown to be crucial for the cavitational yield, since its increase extends the low-pressure zone,
intensifying the collapse of the bubbles due to greater turbulence tensions.
With the highest operating pressure two scenarios were studied: the first involving the diffuser
angle and the second the throat height/width ratio. Some relevant conclusions are presented below:
1. A larger volume of cavities is produced when the diffuser angle of the diverging section is less than
6.5°; From 18.5° the Venturi behaves as an orifice plate, i.e., the walls of the diverging section do not
further influence the formation of cavities; 2. Ratios h/w smaller than 0.45 produce a smaller volume
of cavities and, according to Equation 9, the greater will be α and the cavitational intensity; 3. Large
volumes of cavities can generate cavitation clouds, reducing the implosion intensity of the bubbles
and, consequently, the cavitational intensity.
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| RESUMO |
A presença de matéria orgânica natural (MON) em águas não apresenta riscos diretos relacionados
ao seu contato com o organismo humano e nem mesmo ao meio ambiente. Entretanto, pode-se
verificar nos diversos bancos de dados científicos que sua presença em conjunto a outros poluentes,
como p.ex. metais e compostos agroquímicos, acarreta inúmeros problemas e danos à saúde humana
e ao meio ambiente. A cavitação hidrodinâmica (CH) vem sendo utilizada desde o início do século
XXI como um processo capaz de realizar o tratamento de águas a partir da degradação de poluentes
e patógenos, e vem sendo efetiva quando aliada à agentes químicos para configurar um processo
oxidativo avançado (POA). Contudo, nota-se lacunas de informações sobre a utilização deste
processo para remoção de MON em águas, o que torna esta lacuna o principal objetivo deste trabalho.
Para tanto, um sistema de cavitação hidrodinâmica foi utilizado para avaliar o potencial de remoção
MON. Para este estudo foi utilizado peróxido de hidrogênio (H2O2) PA 50% m/m como POA. Os
experimentos foram realizados em um sistema de cavitação hidrodinâmica em laboratório com
volume de 9 litros. A MON é representada por uma matriz de ácido húmico (AH) sintética. A
concentração das soluções húmicas foi fixada a 100 ppm. No total foram realizados 16 experimentos,
cada experimento foi caracterizado pelo par: pH (2,6; 3,0; 3,5; e 5,5) e peróxido de hidrogênio (0; 1;
15 e 30 mL). Os resultados mostram uma boa eficiência de remoção para faixas de pH mais ácidas
(34-36% para pH entre 2,6-3,0 e 15 mL de peróxido de hidrogênio). Este resultado indica a existência
de um ponto ótimo de dosagem de peróxido de hidrogênio combinado a cavitação hidrodinâmica
para a oxidação das substâncias húmicas. Estudos de decantação, por um período de 24 horas,
também foram realizados. Os resultados mostram uma elevada eficiência de remoção para faixas de
pH mais ácidas (aproximadamente 90% para pH entre 2,6 - 3,0) a partir dos 3 primeiros minutos de
tratamento. Isso pode ser explicado pelo fato de que, em soluções ácidas, a cavitação hidrodinâmica
consegue romper estruturas moleculares suspensas no meio líquido, favorecendo a decantação. Este
estudo mostrou que a cavitação hidrodinâmica aliada a peróxido de hidrogênio é capaz de remover
MON presentes em águas e que o controle do pH é fator crucial para garantia da ótima eficiência de
remoção.
Palavras-chave: Processo oxidativo avançado; placa de orifício; cavitação hidrodinâmica.
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| INTRODUÇÃO |
Uma variedade de compostos químicos é apresentada na Portaria de Consolidação nº 5, de 28
de setembro de 2017 do Ministério da Saúde (legislação brasileira vigente responsável por
apresentar os parâmetros padrões de potabilidade de águas que representam risco a saúde humana
e seus valores máximos permitidos). Entre esses parâmetros, está a classe dos compostos químicos
orgânicos, majoritariamente oriundos de atividades antrópicas.
Um importante componente das águas naturais é parametrizado de forma indireta pela
legislação através dos chamados subprodutos da desinfecção (SPD). Essa classe de poluentes,
gerados a partir da reação entre agentes químicos utilizados na desinfecção de águas em estações de
tratamento e uma classe de substâncias denominada de matéria orgânica natural (MON), pode
causar sérios distúrbios à saúde humana. Sendo assim, evitar mecanismos de formação dessas
espécies são de extremo interesse para a manutenção da saúde humana e do meio ambiente (FILHO
e SAKAGUTI, 2008; SILVA e MELO, 2015). Adicionalmente, Lopes Silva et al. (2020) mostraram
também que a MON, além de possibilitar a formação de SPDs, pode reduzir a capacidade de
autodepuração dos corpos d’água, uma vez que as moléculas de MON formam um filme na interface
ar-água que dificulta a transferência de oxigênio para o corpo d’água.
A MON presente nas águas naturais, em especial as águas doces superficiais de elevada
turbidez, é constituída por uma variedade de compostos químicos orgânicos que apresentam
diversos grupamentos funcionais e diferentes pesos moleculares, o que possibilita caracterizar três
frações: hidrofóbicas, hidrofílicas e transfílicas. A fração hidrofóbica é composta por substâncias de
elevado peso molecular que apresentam, majoritariamente, carbono aromático que configura
estruturas fenólicas e ligações duplas conjugadas. Além de constituir a maior fração da MON presente
em ambientes aquáticos, a fração hidrofóbica corresponde por aproximadamente 50% do carbono
orgânico dissolvido (COD) nas águas naturais. A fração hidrofílica, composta por substâncias de
menor peso molecular que apresentam carbonos alifáticos e constituintes nitrogenados, como por
exemplo, carboidratos, proteínas, açúcares e aminoácidos, são responsáveis por uma faixa de 25% a
40% do COD presente nas águas naturais. Por fim, a parcela transfílica é composta por moléculas de
peso molecular intermediário entre as frações hidrofóbicas e hidrofílicas, além de representar cerca
de 25% do COD presente nos recursos hídricos (CHOI, 2003; ŚWIETLIK et al., 2004; THURMAN,
1985).
A parcela hidrofóbica da MON é denominada como substâncias húmicas (SH), representadas
por macromoléculas complexas responsáveis por conter cerca de 50% de todo carbono do planeta
(JONES; BRYAN, 1998). As SH, além de representarem a maior fração da MON no meio ambiente, são
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responsáveis por 70-80% do carbono orgânico total (COT) nos solos e 60-90% de todo o COD nas
águas naturais, de acordo com Choi (2003). A divergência de COD em águas naturais apresentadas
por Choi (2003) e Thurman (1985) pode ser explicada pela variação sazonal climática dos
ambientais que influenciam diretamente nas concentrações destas substâncias nos ecossistemas
aquáticos (LIN, 2000).
A maneira mais eficiente de evitar a formação de SPDs em águas de abastecimento é através
da remoção eficiente da matéria orgânica natural. Processos consolidados como o ciclo completo e
os alternativos, também baseados em coagulação e filtração, mostram-se eficientes para remoção de
frações da matéria orgânica natural (MON). Entretanto, devido aos elevados custos de
implementação e operação de estações de ciclo completo para comunidades de médio e pequeno
porte e a escassez de mão de obra e recursos na utilização dos métodos alternativos consolidados, a
busca por novas tecnologias de tratamento são de suma relevância para o contexto que engloba a
manutenção da saúde humana e processos eficazes e menos onerosos (DI BERNARDO; PAZ, 2007).
Os processos oxidativos avançados (POAs) estão sendo amplamente estudados para tal
finalidade. Sanly et al. (2007) obtiveram eficiência máxima de remoção de DOC de 33% para uma
matriz de AH sintético. Eles utilizaram UV254/H2O2 durante uma hora de tratamento. Outros
trabalhos, utilizando matrizes de AH sintético, apresentam remoções de DOC ou TOC mais elevadas,
p.ex.: 80% de remoção de DOC para 150 min de tratamento utilizando TiO2/UVA365(LIU et al., 2008);
93-98% de remoção de COT utilizando TiO2 nanotube/LP UV associado à filtração por membranas
(ZHANG et al. 2009); 80% de remoção de COT após 15 horas de tratamento utilizando Reagente
Fenton/UV (KATSUMATA et al. 2008);78% de remoção de COT utilizando H2O2/O3 para um tempo
de tratamento de 20 minutos (ALSHEYAB; MUÑOZ, 2006).
Uma alternativa que tem se mostrado eficiente para remoção de poluentes em águas é a
cavitação hidrodinâmica (CH) (BATISTA; ANHÊ; GONÇALVES, 2017; ALVES et al., 2019; MACHADO
et al., 2020). Ela é gerada pela passagem de um líquido através de uma constrição física (câmara de
cavitação), tais como uma placa de orifício e um Venturi. Quando a pressão na constrição cai abaixo
da pressão de vapor do líquido, microbolhas são geradas e, posteriormente, implodidas quando a
pressão do líquido é recuperada, a jusante da constrição. De modo geral, a cavitação hidrodinâmica
pode ser compreendida como um fenômeno de formação, crescimento e implosão (colapso) de
microbolhas de vapor (cavidades) em um meio líquido (RAJORIYA et al., 2018). Este fenômeno
ocorre em um pequeno intervalo de tempo e libera grande quantidade de energia, gerando pontos
quentes (1,000 a 10,000 K) e regiões de elevadas pressões, entre 10 e 500 MPa (GOGATE; KABADI,
2009). Além das alterações físicas, Gagol et al. (2018) consideram que, durante o fenômeno
cavitacional, dois processos oxidativos fundamentais para a degradação dos poluentes podem ser
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gerados: a decomposição direta do poluente por pirólise e a decomposição por pirólise da molécula
de água, produzindo espécies químicas com elevado potencial redox, as quais subsequentemente
reagem com as moléculas do poluente.
A eficiência de remoção de poluentes, por meio da cavitação hidrodinâmica, pode ser
melhorada com o uso de agentes oxidantes tais como peróxido de hidrogênio (H2O2) e ozônio (O3).
Apesar do oxidante ser um componente importante do tratamento com cavitação
hidrodinâmica, uma dosagem ótima deste composto deve ser definida experimentalmente,
dependendo do tipo de dispositivo e poluente a ser tratado, uma vez que a falta ou o excesso pode
resultar em significativas perdas de eficiência no tratamento. O excesso de peróxido pode gerar
reações secundárias que formam radicais com potencial de degradação inferior (RAUT-JADHAV et
al., 2016; BAGAL, M.V., GOGATE, 2013; PATIL, BOTE e GOGATE, 2014).
Outro fator que influencia na eficiência de remoção de poluentes é a geometria da câmara de
cavitação. Alves et al. (2019) mostraram que a câmara Venturi possui maior eficiência em remover
sacarose do que placas de orifícios. Por outro lado, eles mostraram também que o Venturi pode
produzir nuvens de cavitação, em determinadas condições de pressão. As nuvens de cavitação
reduzem a intensidade de colapso das cavidades e, consequentemente, a eficiência de remoção de
poluentes.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de remoção de MON usando
cavitação hidrodinâmica e peróxido de hidrogênio. Para tanto, é utilizada uma câmara de cavitação
hidrodinâmica inédita representada por uma placa de orifício com três espessuras diferentes,
construída para evitar a existência de nuvens de cavitação. Os objetivos adicionais são: 1. Avaliar a
influência do pH na eficiência de remoção de MON; 2. Avaliar a influência da proporção de peróxido
de hidrogênio; 3. Avaliar a influência de remoção de MON adicionando um novo processo ao sistema
de tratamento: a decantação.

| MATERIAL E MÉTODOS |
Características do sistema de cavitação hidrodinâmica
O desenho esquemático do aparato experimental usado neste estudo é mostrado na Figura 1.
O sistema foi construído em circuito fechado e é constituído de um tanque de alimentação (com
volume de 9 L); um sistema de bombeamento em série composto por duas bombas: uma bomba
periférica “G1” de 1 cv de potência (KSB® Hydrobloc, modelo P1000) e outra bomba centrífuga “G2”
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de 1.5 cv de potência (THEBE THA-16 Al); válvulas de controle “E”; manômetro digital “I”; wattímetro
“F”; câmara de cavitação; tubulações e conexões. A câmara de cavitação é composta por uma placa
de 3 espessuras (1 mm, 8 mm, e 15 mm) e 9 orifícios de 1 mm de diâmetro cada. Essa placa foi
dimensionada com o objetivo de distribuir melhor as cavidades na câmara de cativação
hidrodinâmica, minimizando a existência de nuvens de cavitação.
As temperaturas dos experimentos foram controladas com uso de um trocador de calor
composto de tubulação de cobre e bomba para recirculação de água fria. A temperatura média girou
em torno de 35oC. A vazão do escoamento foi controlada pela válvula “E” e medida com uso de placa
de orifício “C” devidamente calibrada (coeficiente de vazão Cd = 0,70).
O desempenho da câmara de cavitação em remover MON foi analisado considerando uma
pressão de entrada P1 de 7,3 bar. Com essa pressão, as seguintes características hidráulicas são
atingidas: P2 = 0,143 bar, vazão do escoamento = 0,176 L s-1, e velocidade do escoamento nos orifícios
= 24,84 m s-1.

Figura 1: Desenho esquemático do aparato experimental. P1 e P2 são as pressões de entrada e saída da
câmara de cavitação; G1 e G2 são as bombas em série; I é o manômetro digital; F é o wattímetro; C é a placa
de orifício para medida da vazão; D1 e D2 são as tomadas de pressão para medida da vazão; E é a válvula de
controle da vazão; A e B são a entrada e a saída do trocador de calor
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Preparo das amostras
Visando simular uma água natural contendo uma quantidade significativa de MON, uma
solução de ácido húmico sintético (Sigma-Aldrich) foi produzida e utilizada como substrato a ser
tratado pelo aparato de cavitação hidrodinâmica.
Foram preparados 200 L de solução de ácido húmico sintético a uma concentração de 100 ppm.
As amostras de 9 L foram filtradas em papel filtro com o intuito de eliminar possíveis sólidos e
garantir uma maior homogeneização, e seus valores de pH foram corrigidos através da adição de
ácido clorídrico PA, de acordo com a necessidade de cada experimentação proposta. Por fim as
amostras foram condicionadas em galões previamente limpos para posterior utilização.
Projeto experimental e métodos de análise
O sistema de cavitação hidrodinâmica foi operado em batelada por um período de 15 minutos.
Durante o tempo de tratamento adotado, alíquotas de aproximadamente 50 mL foram retiradas em
intervalos de tempo de 3 minutos (0’, 3’, 6’, 9’, 12’ e 15’). Um total de 20 experimentos foram
realizados em consequência da variação dos valores de pH das amostras e volume de peróxido
utilizados. Os valores de pH avaliados foram: 2,6; 3,0; 3,5; e 5,5, e, para cada um desses valores foram
realizados ensaios com adição dos seguintes volumes de peróxido de hidrogênio PA 50% (m/m): 0
mL; 1 mL; 15 mL e 30 mL. Vale ressaltar que a adição do peróxido de hidrogênio ocorreu diretamente
no reservatório do aparato cavitacional, previamente ao início de cada experimento.
Após o tratamento, 15 mL da solução eram retirados, de cada uma das alíquotas, e encaminhas
para análise de carbono orgânico total (COT), a qual era realizada usando o equipamento Shimadzu
TOC-5000 APC. Por meio desta análise foi possível determinar a eficiência de remoção de MON
devido à oxidação da matriz de ácido húmico pelo fenômeno de cavitação hidrodinâmica. Os 35 mL
restantes foram colocados em repouso, por um período de 24 horas, de modo que o fenômeno de
decantação fosse propiciado. Após esse período, 15 mL do líquido sobrenadante eram retirados e
novamente encaminhados para análise de COT. Dessa forma foi possível quantificar a remoção total
de MON, resultado do fenômeno de oxidação e decantação. Os cálculos utilizados para determinação
da eficiência de remoção somente do fenômeno de cavitação hidrodinâmica e do fenômeno de
decantação associado à cavitação são apresentados nas Equações 1 e 2, respectivamente.

𝑅𝑂 =

𝐶 −𝐶
× 100
𝐶

(1)
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Em que:
ROi é a eficiência de remoção de COT (MON) devido ao fenômeno de cavitação hidrodinâmica
(oxidação);
C0 é concentração inicial de COT da amostra bruta; e
Ci é a concentração de COT da amostra no tempo i.

𝑅𝑇 =

𝐶 − 𝐶
𝐶

(2)

× 100

Em que:
RTi é a eficiência de remoção de COT (MON) devido ao fenômeno de cavitação hidrodinâmica
aliado ao fenômeno de decantação;
C0 é concentração inicial de COT da amostra bruta; e
C24Di é a concentração de COT da amostra após 24 horas de repouso em decantação de acordo
com seu respectivo tempo de tratamento i pelo processo de cavitação hidrodinâmica.

| RESULTADOS E DISCUSSÃO |
Remoção de MON via cavitação hidrodinâmica
A Figura 2 apresenta os resultados da porcentagem de redução de MON, para os diferentes
volumes de peróxido de hidrogênio e pH analisados. Nota-se que a cavitação hidrodinâmica foi capaz
de degradar frações da matriz de ácido húmico e que a variável pH possui forte influência nesse
processo. As faixas mais ácidas de pH apresentaram as melhores eficiências de remoção de COT da
matriz de AH, e conforme os valores de pH aumentaram, as eficiências diminuíram gradativamente.
Esses resultados corroboram com os estudos apresentados por (GAGOL et al., 2018;RAUT-JADHAV
et al., 2013; GOGATEeBHOSALE, 2013). A estabilidade do percursor do radical hidroxila, o peróxido
de hidrogênio, é garantida em meios de elevada acidez, enquanto em meios mais básicos este
reagente torna-se instável, o que corrobora com o efeito visualizado na Figura 2.
A eficiência máxima (36,48%) foi obtida para a amostra de pH 3,0 e dosagem de peróxido de
15 mL, em um tempo de tratamento de 15 min. Nota-se que, para as faixas de pH 2,6 e 3,0, há um
tendência de aumento de eficiência com o tempo, indicando que a remoção aumentaria caso o tempo
de tratamento fosse superior a 15 min. As amostras em pH 3,5 também sugerem uma possível
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continuidade na remoção de MON. Entretanto, observa-se uma redução considerável na taxa de
aumento. Já as amostras para valores de 5,5 demonstram uma faixa de estabilidade nas eficiências
de remoção após 3 minutos de tratamento, o que indica uma possível estagnação na degradação da
matriz de AH, caso os experimentos ultrapassem o tempo máximo do protocolo adotado.
Embora o peróxido de hidrogênio mostrou-se essencial na remoção de MON, a dosagem ótima
(15 mL, para valores de pH 2,6 e 3,0) não coincidiu com o maior volume utilizado (30 mL). Isso ocorre
pelo fato que o excesso de peróxido pode gerar reações secundárias capazes de formar radicais com
menor potencial de degradação (RAUT-JADHAV et al., 2016; PATIL et al., 2014; BAGAL; GOGATE,
2013 e MACHADO et al., 2020). Este é um ponto positivo do tratamento, uma vez que é possível
realizar a degradação utilizando baixas concentrações de peróxido de hidrogênio e,
consequentemente, reduzir os custos com oxidantes.

Figura 2: Eficiência de remoção de MON devido ao fenômeno de cavitação hidrodinâmica, para diferentes
valores de pH e volume de peróxido
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Avaliação do efeito sinérgico entre cavitação hidrodinâmica (CH) e peróxido de hidrogênio
(H2O2)
Para avaliar o efeito sinérgico (CH + H2O2), realizou-se - em um agitador magnético, com
volume de 1 L e velocidade de rotação de 250 rpm - um experimento utilizando apenas peróxido de
hidrogênio (pH = 3,0 e H2O2 = 1,67 mL). A solução tratada continuou a mesma (ácido húmico sintético
a uma concentração de 100 ppm). Os resultados de remoção de MON, deste experimento, foram
comparados aos resultados, para eficiência máxima (pH = 3,0 e H2O2 = 1,67mL/ Litro de solução),
obtidos usando cavitação hidrodinâmica e peróxido de hidrogênio. A comparação é mostrada na
Figura 3.
Nota-se que o efeito isolado do peróxido de hidrogênio produziu baixa porcentagem de
remoção de MON. O valor máximo foi de 2,18%, após 15 min de tratamento. Enquanto, a eficiência
do efeito sinérgico (CH + H2O2) alcançou 36,48%, um aumento de 16 vezes. Esse resultado pode ser
explicado pelo fato que a combinação entre CH e H2O2 gera mais espécie reativas, reduz a resistência
de transferência de massa, e aumenta a geração de turbulência (RAUT-JADHAV et al. 2013). Outros
autores também registraram aumento na degradação de poluentes quando CH foi combinada com
H2O2(ALVES et al., 2019; JOSHI e GOGATE, 2019; SAXENA et al., 2018; MACHADO et al., 2020).

Figura 3: Comparativo entre efeito isolado para o peróxido de hidrogênio e efeito sinérgico entre cavitação e
peróxido de hidrogênio para remoção de MON
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Remoção de MON via cavitação hidrodinâmica aliada à decantação
A Figura 4 mostra os resultados de remoção de MON obtidos após a decantação das amostras,
anteriormente submetidas ao fenômeno de cavitação hidrodinâmica.

Figura 4: Eficiência de remoção de MON devido ao fenômeno de cavitação hidrodinâmica e decantação, para
diferentes valores de pH e volume de peróxido

Observa-se que a eficiência do sistema é aumentada quando a sistema de cavitação é aliado ao
fenômeno de decantação. Novamente é notável a influência da variável pH: as faixas mais ácidas de
pH (2,6 e 3,0) produziram as maiores eficiências.
Para as amostras de pH 2,6, as eficiências de remoção variaram de 82,33% (30 mL de peróxido
de hidrogênio) à 89,77% (1 mL de peróxido de hidrogênio), para apenas 3 minutos de tratamento.
Enquanto em 15 minutos de tratamento, as eficiências oscilaram entre 87,71% (0 mL de peróxido de
hidrogênio) à 91,42% (15 mL de peróxido de hidrogênio). Tal fato sugere a hipótese de que se pode
obter eficiências de remoção elevadas em apenas 3 minutos de exposição das amostras.
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As amostras de pH 3,0 apresentaram valores de eficiência de remoção de MON mais elevados
quando comparados às amostras de pH 2,6, com exceção do ensaio no qual foi utilizado 30 mL de
peróxido de hidrogênio. Em 3 minutos de tratamento, as eficiências de remoção de MON oscilaram
entre 80,29% (30 mL de peróxido de hidrogênio) à 88,32% (0 mL de peróxido de hidrogênio).
Enquanto para 15 minutos de tratamento, os valores ficaram entre 80,30% (30 mL de peróxido de
hidrogênio) e 94,65% (1 mL de peróxido de hidrogênio). A menor eficiência apresentada para o
volume de 30 mL de peróxido pode estar associada à formação de reações secundárias, conforme
mostrado por Machado et al., 2020.
No caso das amostras em pH 3,5, as maiores eficiências foram obtidas quando peróxido de
hidrogênio não foi adicionado ao tratamento. Esse comportamento ocorreu apenas para esse pH.
Com relação às amostras de pH 5,5, as eficiências de remoção foram próximas as dos experimentos
mostrados na Figura 2.
Esses resultados mostram que o pH também tem grande influência sobre o fenômeno de
decantação. Como as SH apresentam grupos ácidos (RCOOH) em suas complexas estruturas
moleculares, em pH 5,5 ocorre a desprotonação parcial desses grupos formando estruturas aniônicas
(RCOO-), mais hidrofílicas reduzindo assim o fenômeno da decantação, em pH 3,0 os grupos ácidos
estarão mais protonados com predomínio de estruturas neutras hidrofóbicas, maior decantação.
Com intuito de avaliar o efeito isolado da decantação, quatro alíquotas de 50 mL da solução de
ácido húmico, a 100 ppm, foram deixadas em repouso, por um período de 24 h. Cada alíquota possui
um valor de pH (2,6, 3,0, 3,5, 5,5). Após esse período, 15 mL do sobrenadante foi retirado e
encaminhado ao COT. Salienta-se que essas amostras não foram tratadas no sistema de cavitação
hidrodinâmica. A Figura 5 mostra a comparação dos resultados dessas amostras com os pontos
ótimos (remoção máxima) dos valores apresentados na Figura 4, para cada valor de pH.
Nota-se que a decantação ocorre independentemente de a amostra passar pelo sistema de
cavitação, principalmente quando o pH é 2,6. No entanto, quando a solução é previamente tratada no
sistema de cavitação hidrodinâmica, a eficiência de remoção, devido à oxidação e decantação,
aumenta fortemente. Isso ocorre em virtude do processo de CH promover a oxidação de grupos
hidrofílicos na estrutura das SH, o que aumenta a hidrofobicidade da estrutura molecular,
intensificando o fenômeno de decantação. Em pH 3,0 (maior remoção de MON), a eficiência saltou de
5,50% para 94,65%. O efeito de decantação de poluentes também foi observado por Zhang et al.
(2012). Eles utilizaram o processo Fenton para remoção de carbono orgânico dissolvido (COD) de
lixiviado de aterro sanitário. A eficiência de remoção devido a esse processo variou de (9,3 a 22,6%).
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Figura 5: Comparativo entre efeito isolado e sinérgico da decantação com a cavitação hidrodinâmica

| CONSIDERAÇÕES FINAIS |
Este trabalho avaliou o potencial do sistema de cavitação hidrodinâmica, associada ao
peróxido de hidrogênio, em remover MON de águas. Os experimentos foram conduzidos em um
aparato experimental construído em circuito fechado. A partir dos resultados obtidos pode-se
concluir que:


A cavitação hidrodinâmica demonstrou elevado potencial para remoção de MON das
amostras submetidas ao processo. A eficiência máxima alcançada, por oxidação no
sistema de cavitação hidrodinâmica, foi de 36,48%. No entanto, o perfil de eficiência, em
função do tempo, sugere que seria possível atingir valores mais elevados de eficiência se
o tempo de tratamento fosse aumentado;



A decantação da MON é potencializada quando as amostras são expostas ao processo de
cavitação hidrodinâmica, sugerindo que o fenômeno de cavitação hidrodinâmica
intensifica a separação de espécies húmicas suspensas e dissolvidas do meio líquido;



A variável pH tem papel fundamental na remoção de MON utilizando cavitação
hidrodinâmica e peróxido de hidrogênio. As maiores eficiências são atingidas em
condições mais acidas (pH 2,6 e 3,0).

O volume ótimo de peróxido de hidrogênio a ser utilizado é de 15 mL. O excesso de peróxido
pode produzir reações secundárias, as quais reduzem a eficiência de remoção das amostras.
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| RESUMO |
O objetivo deste trabalho é analisar e comparar ambientalmente, por meio da avaliação do ciclo de
vida, dois sistemas de drenagem para um estacionamento. O primeiro sistema é composto por um
pavimento permeável, com posterior aproveitamento da água pluvial infiltrada em usos não potáveis
na edificação. O segundo sistema é composto por um pavimento flexível (impermeável), sem o
aproveitamento da água pluvial escoada e com abastecimento convencional de água na edificação.
Foram feitos levantamentos de consumo de água e estimados os potenciais de economia de água
potável e energia. No inventário foram compilados e quantificados os dados de entrada e saída
relacionados às fases do ciclo de vida dos sistemas. Na fase de avaliação de impacto, os dados
quantificados no inventário foram transformados em potenciais impactos ambientais. Na avaliação
de impacto pelo método ReCiPe, gerenciado pelo programa SimaPro, foi verificado que os danos mais
significativos estavam relacionados às fases de implantação e final de vida. O cenário com pavimento
permeável e aproveitamento de água pluvial obteve menor potencial de impacto ambiental em
quatorze das quinze categorias midpoint avaliadas, assim como menor impacto quando considerada
a pontuação única (endpoint). As categorias que tiveram maior impacto ambiental foram formação
de partículas finas e aquecimento global. Os resultados desta pesquisa se mostram importantes para
possibilitar a proposição de melhorias com o intuito de minimizar os impactos ambientais
potencialmente gerados. Além disso, servem como base para guiar o planejamento e a tomada de
decisões a fim de melhorar o manejo das infraestruturas hídricas por meio do aproveitamento de
água pluvial nos centros urbanos.
Palavras-chave: pavimentos permeáveis; água pluvial; avaliação do ciclo de vida.

| INTRODUÇÃO |
O aumento na frequência de inundações em centros urbanos relacionado ao aumento das
superfícies impermeáveis mostra a inadequação de sistemas urbanos de drenagem tradicionais.
Espera-se que a frequência de eventos de chuva de grande intensidade e curta duração aumente nas
próximas décadas, como consequência das mudanças climáticas (Wasko; Sharma, 2015). Esse
aumento no número de inundações mostra que é necessária a utilização de novos sistemas de
drenagem urbana, capazes de restaurar o ciclo hidrológico natural e que permitam um aumento na
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capacidade de evapotranspiração e infiltração. Os pavimentos permeáveis são exemplos de sistemas
que cumprem essa função (Pagotto et al., 2000).
Pavimentos permeáveis são considerados sistemas de drenagem sustentáveis, pois são
pavimentos que atendem simultaneamente às solicitações de esforços mecânicos e ao mesmo tempo
permitem a percolação e o acúmulo temporário de água, diminuindo o escoamento superficial
(ABNT, 2015). Vários estudos mostram os benefícios do uso de pavimentos permeáveis. Eles podem
diminuir a quantidade de escoamento de águas pluviais e melhorar a qualidade da água em relação
ao total de sólidos suspensos, fósforo, nitrogênio e metais (Antunes et al., 2016; Brattebo; Booth,
2003; Pagotto et al., 2000). Além disso, os problemas de ruído do tráfego e do efeito da ilha de calor
podem ser atenuados (Yong et al., 2013).
Segundo Wang et al. (2018), existe a necessidade de se dispor de metodologia capaz de
fornecer uma estimativa precisa da sustentabilidade dos sistemas de drenagem. De fato, essa
avaliação não pode estar vinculada apenas a benefícios ambientais relacionados à vida útil, mas são
necessárias avaliações nas etapas que as precedem e seguem. Um método válido para a verificação
da sustentabilidade ambiental de um produto ou sistema é a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). A ACV
apresenta uma oportunidade para analisar e comparar projetos e escolher os sistemas de drenagem
mais apropriados, quantificando uma variedade de impactos e benefícios ambientais. A ACV tem sido
efetivamente aplicada para avaliar o desempenho ambiental da infraestrutura hídrica, incluindo os
impactos ambientais associados à construção, manutenção e descarte de várias tecnologias de
infraestrutura verde, tais como os pavimentos permeáveis (Wang et al., 2013).
Sousa et al. (2012) avaliaram o desempenho ambiental de infraestruturas verdes (pavimentos
permeáveis e bacias de biorretenção) comparando-o a cenários de detenção e tratamento de água
utilizando sistemas de drenagem tradicionais (infraestrutura cinza). Os resultados mostraram que
as infraestruturas verdes emitiram de 75 a 95% menos gases de efeito estufa devido, principalmente,
ao menor uso de energia elétrica durante o ciclo de vida. Wang et al. (2018) mostraram, por meio de
um estudo de caso na China, que 73,5% do consumo de energia, 46,7% das emissões de gases de
efeito estufa, 98,3% das emissões de chumbo e 99,7% das emissões de zinco poderiam ser evitadas
utilizando pavimento permeável no lugar do pavimento convencional.
Os estudos de ACV são importantes para guiar o planejamento de sistemas de drenagem
urbana. Tais estudos auxiliam na tomada de decisões quando se consideram múltiplos objetivos,
como o aumento de recursos hídricos e a redução de desastres naturais e impactos ambientais
(Antunes et al., 2018). Dessa forma, este trabalho pretende avaliar o ciclo de vida de um sistema de
pavimento permeável, com posterior aproveitamento da água pluvial infiltrada, comparando o
desempenho ambiental deste com um sistema de drenagem tradicional. O estudo visa fornecer
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instruções científicas para a escolha de sistemas de drenagem mais sustentáveis e, assim, melhorar
o manejo sustentável das águas pluviais nos centros urbanos.

| MÉTODO |
No primeiro cenário, considera-se a instalação de um pavimento permeável no
estacionamento de uma edificação; a água pluvial filtrada pelo pavimento é usada para fins não
potáveis na edificação. No segundo cenário, para a mesma edificação e estacionamento, é
considerado um sistema de drenagem tradicional, ou seja, pavimento convencional no
estacionamento, sem uso de água pluvial, e todos os usos de água da edificação fornecidos pela
concessionária de água. Assim, foram comparados os efeitos ambientais de cada categoria de
impacto acumulada ao longo do ciclo de vida dos cenários mencionados.
Área de estudo
Uma edificação pública (Epagri) e seu estacionamento (Figura 1), localizados na cidade de
Florianópolis, foram considerados para a análise. A edificação é composta por dois blocos de dois
andares, com uma área total de 8.025 m² e uma população de 271 pessoas.

Figura 1. Foto aérea da edificação e do estacionamento da Epagri
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Cenário 1 – Pavimento permeável com aproveitamento de água pluvial
Modelo de pavimento permeável
O modelo de pavimento permeável adotado no estudo foi o proposto por Hammes et al. (2018).
O modelo em questão é do tipo sem infiltração no subleito, constituído por uma camada de
revestimento de concreto asfáltico drenante (CPA), uma camada denominada choker course e uma
camada reservatório, além da membrana impermeável, que tem como função impedir que a água
passe da estrutura do pavimento para o subleito. A Figura 2 ilustra o modelo de pavimento
permeável adotado.
A camada de revestimento (CPA) tem espessura de 5 cm e é composta por agregados de 4,8 a
9,5 mm (brita zero) e pó de pedra. A mistura é composta por ligante modificado por borracha moída
de pneus em uma quantia de 5%. O percentual de infiltração do pavimento é de 80%, conforme
mostrou o resultado do estudo de Hammes et al. (2018). Dessa forma, a taxa de aproveitamento
utilizada nas simulações do potencial de economia de água potável por meio do aproveitamento de
água pluvial foi igual a 0,8.
A camada choker course tem espessura de 3 cm e é composta por agregados graníticos de 19
mm (brita 3/4”). A camada reservatório, por sua vez, é composta por brita no 3 (37,5 mm) e sua
espessura deve ser dimensionada de acordo com a NBR 16416 (ABNT, 2015). A porosidade da
camada reservatório não foi testada empiricamente no estudo de Hammes et al. (2018), sendo o
valor citado no estudo uma estimativa de acordo com a revisão bibliográfica do assunto, que indica
a possibilidade de valores entre 25% e 40%.

Figura 2. Modelo de pavimento permeável adotado
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Potencial de economia de água potável
Para determinar o potencial de economia de água potável na edificação por meio do
aproveitamento de água pluvial captada do pavimento permeável, considerou-se que a água pluvial
seria usada para usos não potáveis, como descarga de vasos sanitários e mictórios, limpeza de áreas
externas e rega de jardins. O programa computacional Netuno, versão 4, foi utilizado para avaliar o
potencial de economia de água potável para diferentes capacidades de reservatórios (Ghisi; Cordova,
2014). O programa foi validado por Rocha (2009).
Os dados de entrada para as simulações são a precipitação diária, a área da superfície do
pavimento permeável, a demanda média diária de água potável na edificação, a demanda de água
pluvial (como uma porcentagem da demanda total de água) e a taxa de infiltração do pavimento.
Foram feitas simulações para diferentes capacidades de reservatório. A capacidade máxima do
reservatório avaliada foi de 100.000 litros e o intervalo entre cada capacidade foi de 5.000 litros.
Decidiu-se indicar a capacidade ideal do reservatório por meio da diferença entre potenciais de
economia de água potável. Tal escolha fica a critério do projetista. A diferença escolhida foi de
0,5%/m³.
Os dados de precipitação foram obtidos no site HidroWeb, da Agência Nacional de Águas.
Assim, a precipitação diária durante um período de 16 anos (1 de janeiro de 2002 a 31 de dezembro
de 2017) foi usada nas simulações. A taxa de infiltração é igual a 80%, resultado encontrado no
modelo de pavimento permeável testado por Hammes et al. (2018). Os dados sobre os usos finais da
água foram obtidos de um estudo realizado na mesma edificação por Kammers e Ghisi (2005). Como
nosso estudo não tem como objetivo realizar estudos adicionais relacionados aos usos finais de água,
assumiu-se que a pesquisa realizada por Kammers e Ghisi (2005) ainda é representativa dos usos
finais, uma vez que não foram feitas modificações consideráveis na edificação. A demanda por água
pluvial é igual a 82,0% da demanda total de água.
Os dados de saída utilizados no trabalho são o potencial de economia de água potável para
diferentes capacidades de reservatório, consumo de água pluvial e volume de água pluvial
extravasada.
Potencial de economia de energia
Foi estimado o potencial de economia de energia que poderia ser gerado através do sistema
implantado. Esta economia seria gerada através da redução de energia utilizada no tratamento e
abastecimento de água potável, que seria substituída por água pluvial em usos não potáveis. Tal
economia traria benefícios financeiros à concessionária do município, além de ser estratégia para
reduzir a demanda imposta ao sistema energético regional. O potencial de economia de energia foi
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calculado por meio da Equação (1). A quantidade de energia consumida pelo sistema de tratamento
e distribuição de água do município foi estimada através de dados do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS, 2018).
EE = CAp x Ec

(1)

Onde: EE é o potencial de economia de energia elétrica (kWh/dia); CAp é o consumo diário de
água pluvial na edificação (m³/dia); Ec é a energia consumida pelo sistema de tratamento de água do
município (kWh/m³).
Dimensionamento hidráulico do pavimento
A espessura da camada reservatório, que serve como reservatório temporário da água pluvial
que infiltra no pavimento permeável, foi calculada por meio da Equação (2).
Hmáx = (∆QcR + P – fTe)/Vr

(2)

Onde: Hmáx é a espessura total da camada reservatório (m); ∆Qc é a precipitação excedente da
área de contribuição para uma dada chuva de projeto (m); R é a relação entre a área de contribuição
e a área de pavimento permeável (Ac/Ap); Ac é a área de contribuição (m²); Ap é a área de pavimento
permeável (m²); P é a precipitação de projeto (m); f é a taxa de infiltração no solo (m/h); Te é o tempo
efetivo de enchimento da camada reservatório, geralmente igual a 2 horas (h); Vr é o índice de vazios
da camada (adimensional).
O volume de vazios (Vr) adotado para a camada reservatório foi de 40% (Hammes et al., 2018).
Visto que o pavimento permeável utilizado no estudo é do tipo sem infiltração, a taxa de infiltração
no solo (f) é considerada igual a zero. Entretanto, deve ser considerada a vazão de esvaziamento da
camada reservatório do pavimento para o reservatório propriamente dito. A Equação (3) apresenta
um método de dimensionamento simplificado para essa vazão de esvaziamento, proposto por
Baptista et al. (2011), que supõe que a estrutura de drenagem apresente vazão de saída constante,
que pode ser expressa sob a forma de vazão específica. A vazão de saída constante resulta do volume
de água pluvial incidente na área de drenagem dividido por 24 horas de descarga, valor recomendado
por Tomaz (2009). A área de drenagem efetiva corresponde à área coberta pelo pavimento
permeável.
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qs = Qs/Aa

(3)

Onde: qs é a vazão de saída específica (m/h); Qs é a vazão de saída constante (m³/h); Aa é a área
de drenagem efetiva (m²).
A NBR 16416 (ABNT, 2015) recomenda que o período de retorno da precipitação deve ser no
mínimo de dez anos, considerando-se a duração mínima de 60 minutos. Para este estudo será
utilizada a equação de intensidade-duração-frequência (IDF) realizada por Back (2013) proposta
para Florianópolis, a partir da série de dados pluviométricos de 1969 a 2009. A Equação (4) mostra
a equação IDF utilizada. A partir dos cálculos e grandezas expostos nesta seção é possível se obter a
espessura mínima da camada reservatório para atender à chuva de projeto.
i = (1168,46 x T0,237)/((t + 9,12)0,703)

(4)

Onde: i é a intensidade da chuva (mm/h); T é o período de retorno (anos); t é a duração da
chuva (min), sendo que para essa equação 5 ≤ t ≤ 120 min.
Cenário 2 - Pavimento tradicional, drenagem e abastecimento convencionais
No segundo cenário a ser analisado, o modelo de pavimento tradicional a ser utilizado no
estacionamento em estudo será do tipo flexível, com utilização de ligante betuminoso na construção
do revestimento. Em resumo, o pavimento será constituído por duas camadas: a base (sub-base,
reforço) e o revestimento. Dessa forma, os serviços que envolvem a construção do pavimento dito
tradicional neste estudo são: terraplenagem, regularização do sub-leito, compactação da sub-base,
base e capa asfáltica (CBUQ). A drenagem da água pluvial nesse cenário é feita por meio gravitacional,
através de sarjetas, bocas de lobo e tubulações que encaminham a água escoada pelo pavimento até
a rede pluvial do município. O abastecimento de água da edificação para este cenário é do tipo
convencional, por meio da concessionária de água do município.
Comparação dos sistemas por meio da avaliação do ciclo de vida
O processo de comparação dos dois cenários é baseado nos princípios da ACV, seguindo a
metodologia proposta pela NBR ISO 14040 (ABNT, 2009). As etapas a seguir são contempladas neste
artigo: definição de objetivo e escopo; análise de inventário; avaliação de impacto do ciclo de vida; e
interpretação.
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Objetivo e escopo
O método aplica-se à avaliação do impacto ambiental da implantação de um sistema de
pavimento permeável em um estacionamento com aproveitamento da água pluvial infiltrada e
captada pelo pavimento em usos não potáveis na edificação em estudo. O método pode ser aplicado
em outros tipos de edificações, sendo estas em etapa de projeto ou já construídas, em diferentes
cenários e configurações.
Identificação da função
A função foi considerada dupla. A primeira função escolhida para a comparação dos dois
cenários foi o abastecimento de água na edificação. A segunda função é a drenagem/infiltração de
água pluvial que incide no estacionamento. No primeiro cenário (com pavimento permeável), a água
usada para usos não potáveis é a água pluvial coletada no pavimento. No segundo cenário
(estacionamento com pavimento tradicional e drenagem convencional), todos os usos de água na
edificação são provenientes da concessionária, enquanto a água pluvial que incide no
estacionamento é drenada para a rede pluvial do município.
Horizonte de tempo
Para a avaliação realizada neste estudo, considerou-se um período de 20 anos como horizonte
de tempo, como observado em outras pesquisas sobre sistemas hidráulicos (Ribeiro, 2015; Chiu et
al., 2009). A substituição de equipamentos e componentes com vida útil menor do que esse horizonte
de tempo foi contabilizada na avaliação.
Unidade funcional
A unidade funcional escolhida para a comparação entre o pavimento permeável e o pavimento
tradicional foi a drenagem da área de estacionamento (em m²) e o suprimento de água (em m³) para
a edificação no horizonte de 20 anos.
Fronteiras do sistema
Este é um estudo do berço ao túmulo. Assim, a fronteira do sistema compreende a produção
de materiais e componentes para os sistemas, incluindo extração de matérias-primas,
processamento e transporte; substituição de componentes ao longo da vida útil dos sistemas; uso de
energia para operação do sistema; e descarte final dos componentes ao final da vida útil do sistema.
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A Figura 3 mostra as fronteiras do sistema com pavimento permeável e as fronteiras do
sistema com pavimento tradicional. Em cada fronteira, existem duas funções. A função 1 é
relacionada ao suprimento de água na edificação e a função 2 associada ao tipo de pavimento usado
no estacionamento e à drenagem ou infiltração de água pluvial que incide no pavimento. Percebe-se
que no cenário com pavimento permeável, há uma conexão entre as duas funções, uma vez que a
água pluvial infiltrada no estacionamento é utilizada na edificação. No cenário tradicional, por sua
vez, não existe essa conexão, pois a água pluvial é drenada diretamente para a rede pluvial do
município.

Figura 3. Fronteiras dos cenários

Omissões no estágio do ciclo de vida
Como se trata de uma comparação, todos os processos elementares idênticos nos dois cenários
foram omitidos na avaliação do ciclo de vida.
Critério de exclusão
Para este trabalho, o critério de exclusão inicial foi de 1% em massa, desde que observada sua
relevância ambiental. No entanto, os critérios de corte foram reduzidos para os insumos que não
contribuem com mais de 1% da massa porém produzem um impacto ambiental significativo.
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Inventário do ciclo de vida
Nesta etapa, todos os dados de entrada e saída dos sistemas estudados nas etapas do ciclo de
vida foram compilados e quantificados. A quantificação dos insumos foi realizada com o auxílio do
software SimaPro (PRé Consultants), versão 9.0, e do banco de dados Ecoinvent 3.5. O Ecoinvent possui
um inventário de materiais e processos, juntamente com ferramentas de cálculo de impacto
ambiental. Dois cenários foram modelados no software SimaPro, o "cenário de pavimento permeável"
e o "cenário do sistema convencional". A entrada de matérias-primas e energia obtida do banco de
dados foi inserida no programa e, como resultado, o programa apresentou resultados na forma de
emissões no solo, na água e no ar.
Os efeitos ambientais são divididos em efeitos incorporados iniciais, efeitos de operação,
efeitos de manutenção e efeitos de final de vida. Os efeitos incorporados iniciais envolvem os
materiais utilizados nos sistemas; incluindo fabricação e transporte de componentes. Os efeitos da
operação incluem a energia consumida para a operação dos sistemas no horizonte de tempo. Os
efeitos de manutenção, por sua vez, envolvem os materiais utilizados na manutenção de sistemas;
incluindo a fabricação e transporte de componentes. Os efeitos de final de vida incluem descarte final
dos materiais, incluindo o transporte.
Vida útil dos componentes do sistema
A vida útil de motobombas, tubulações, conexões e reservatórios de água de PEAD (polietileno
de alta densidade) é de 12, 50, 65 anos, respectivamente (Roebuck et al., 2011). A vida útil dos
componentes e dispositivos utilizados para melhorar a qualidade da água pluvial variou de 3 a 50
anos, de acordo com as informações fornecidas pelos fabricantes (3P Technik, 2019). O reservatório
inferior de água pluvial, feito de concreto armado, bem como a estrutura do sistema de drenagem,
tiveram sua vida útil estimada considerando a durabilidade do concreto (BS 7543, 2003). A vida útil
dos pavimentos tradicional e permeável foi considerada igual a 20 anos (Mello et al., 2016; Yong et
al., 2013).
Transporte de materiais e componentes do sistema
As distâncias de transporte entre o local de fabricação dos materiais e componentes do sistema
e a edificação em estudo foram determinadas considerando os fabricantes localizados mais próximos
à edificação. Os resíduos gerados ao longo do ciclo de vida dos sistemas foram considerados enviados
para um aterro ambiental licenciado, exclusivamente para resíduos de construção, localizado a
aproximadamente 32 km da edificação.
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Avaliação de impacto do ciclo de vida
Na fase de avaliação de impacto do ciclo de vida, todas as cargas ambientais do inventário
foram associadas e caracterizadas em termos de impactos ambientais para cada categoria de
impacto. As categorias de impacto selecionadas para este estudo foram escolhidas por serem as mais
utilizadas em pesquisas de ACV na área de pavimentação e sistemas hidráulicos (Wang et al., 2018;
Ribeiro, 2015; Sousa et al., 2012). No total, foram selecionadas quinze categorias: aquecimento
global, depleção de ozônio na estratosfera, formação de ozônio (saúde humana), formação de
partículas finas, formação de ozônio (ecossistemas terrestres), acidificação dos solos, ecotoxicidade
terrestre, ecotoxicidade de água potável, ecotoxicidade marinha, toxicidade humana cancerígena,
toxicidade humana não cancerígena, uso do solo, depleção de recursos fósseis, depleção de recursos
minerais e consumo de água.
Para a relação dos fluxos elementares das categorias selecionadas, foi utilizado o método
ReCiPe, com perspectiva hierárquica e dados médios de referência global (Huijbregts et al., 2016).
Esse método compreende dezoito categorias de impacto midpoint e três categorias de impacto
endpoint. A Tabela 1 mostra as categorias de impacto ambiental do método adotado neste estudo e
as unidades correspondentes definidas no programa SimaPro, método ReCiPe 2016.
Tabela 1. Categorias de impactos ambientais midpoint selecionadas no estudo.
Categorias
Aquecimento global / Global warming
Depleção de ozônio na estratosfera / Stratospheric ozone depletion
Formação de ozônio, Saúde humana / Ozone formation, Human health
Formação de partículas finas / Fine particulate matter formation
Formação de ozônio, Ecossistemas terrestres / Ozone formation,
Terrestrial ecosystems
Acidificação dos solos / Terrestrial acidification
Ecotoxicidade dos solos / Terrestrial ecotoxicity
Ecotoxicidade das águas potáveis / Freshwater ecotoxicity
Ecotoxicidade das águas marinhas / Marine ecotoxicity
Toxicidade humana cancerígena / Human carcinogenic toxicity
Toxicidade humana não cancerígena / Human non-carcinogenic toxicity
Uso do solo / Land use
Depleção de recursos minerais / Mineral resource scarcity
Depleção de recursos fósseis / Fossil resource scarcity
Consumo de água / Water depletion

Unidade
kg CO2 eq
kg CFC-11
eq
kg NOx eq
kg PM2,5 eq
kg NOx eq
kg SO2 eq
kg 1,4-DCB
kg 1,4-DCB
kg 1,4-DCB
kg 1,4-DCB
kg 1,4-DCB
m²a eq
kg Cu eq
kg oil eq
m³

Após o estágio de normalização, o método ReCiPe agrupa as categorias midpoint em três
categorias endpoint: saúde humana, qualidade do ecossistema e escassez de recursos. A categoria
saúde humana é expressa como o número de anos perdidos e o número de anos vividos com
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deficiência. Estes são combinados em uma única unidade: deficiência ajustada de anos de vida
(DALY), um índice que também é usado pelo Banco Mundial e pela Organização Mundial da Saúde
(OMS). A unidade é contabilizada em anos.
A categoria danos aos ecossistemas é expressa como a perda de espécies em uma determinada
área, durante um certo período de tempo. A unidade é dada pelo potencial de desaparecimento de
espécies pela área (species.yr). A categoria danos à disponibilidade de recursos é expressa como
custos excedentes da produção futura de recursos em um período infinito (assumindo produção
anual constante), considerando uma taxa de desconto de 3% ao ano. A unidade é USD2013 (dólares
americanos, ano de referência 2013). Ressalta-se que a escassez de recursos fósseis não possui um
fator constante do ponto médio ao ponto final, mas fatores individuais para cada substância
(Huijbregts et al., 2016).

| RESULTADOS |
Cenário 1 – Pavimento permeável com aproveitamento de água pluvial

Dados pluviométricos
Na cidade de Florianópolis, há precipitação maior nos meses de verão, sendo a maior média no
mês de janeiro (228 mm), enquanto nos meses de inverno a precipitação diminui, tendo a menor
média no mês de junho (84 mm). A média de precipitação anual no período de 2002 a 2017 foi igual
a 1764 mm.
Área de captação
A área aproximada estimada para a coleta da água pluvial é de 5.800 m2, envolvendo as áreas
de calçadas (aproximadamente 350 m² de área de contribuição) e área do estacionamento
propriamente dito (aproximadamente 5.450 m²). As calçadas entre as vagas, embora não sejam
permeáveis, também contribuem para o escoamento superficial gerado, escoando para o pavimento
permeável.
Consumo de água na edificação
Entre 2014 e 2018 foram verificados consumos anuais semelhantes, variando de 2416 a 3002
m³. A média mensal para o mesmo período foi de 226,68 m³. O mês de janeiro é o que possui a menor
média (173 m³), devido principalmente ao período de recesso dos funcionários em parte desse mês.
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Potencial de economia de água potável
Utilizando a diferença entre potenciais de economia de água potável igual a 0,5%/m³, com o
auxílio do programa Netuno, foi adotado um volume de reservatório de 50.000 litros. O potencial de
economia de água potável alcançado foi de 69,6%, o que representa um consumo médio de água
pluvial igual a 5.260 litros/dia. Em relação ao suprimento de água pluvial na edificação, o volume de
reservatório adotado atende completamente à demanda de água para fins não potáveis em 83,3%
dos dias do ano, parcialmente em 3,2% e não atende em 13,5% dos dias. O volume de água pluvial
extravasado diariamente é de 16.864 litros.
Para diminuir a quantidade de água pluvial extravasada, seria possível usar um pavimento
permeável com infiltração parcial no solo. Nesse caso, o tipo de solo do subleito e sua permeabilidade
devem ser avaliados (Hammes et al., 2018). Outra possibilidade seria o uso de água pluvial em
edificações próximas, otimizando o sistema de captação e aproveitamento de água pluvial.
Potencial de economia de energia
O consumo médio de eletricidade nos sistemas de abastecimento de água do município de
Florianópolis entre 2004 e 2017 foi de 0,39 kWh/m³ (SNIS, 2018). Por meio da Equação (1), o
potencial de economia de energia do sistema foi estimado em 2,05 kWh/dia. Portanto, a redução do
consumo de energia pela concessionária de água seria de 14,77 MWh em 20 anos (vida útil do
sistema). No entanto, o sistema de captação de água pluvial requer um consumo de energia devido à
motobomba extra usada para recalcar a água pluvial, conforme explicado na seção 3.3.2.
Dimensionamento hidráulico do pavimento
A espessura da camada reservatório, que serve como reservatório temporário para a
infiltração de água no pavimento permeável, foi calculada usando a Equação (2). A intensidade média
da precipitação de projeto foi calculada usando a Equação (4), considerando os valores mínimos
recomendados pela NBR 16416 (ABNT, 2015), ou seja, período de retorno de 10 anos e duração de
60 minutos. Como resultado, foi obtida uma intensidade de precipitação igual a 102,7 mm/h.
O fluxo de saída constante (Qs) é de 24,81 m³/h, o que corresponde à descarga de 595,39 m³
de água pluvial em 24 h. O volume de água pluvial foi calculado multiplicando a intensidade da
precipitação (102,7 mm/h) pela área de drenagem (5.800 m²). A área efetiva de drenagem (Aa) é de
5.450 m², conforme visto na seção 3.1.2. Assim, por meio da Equação (3), o fluxo de saída específico
(qs) é de 4,55 mm/h. R, a relação entre a área de contribuição (5.800 m²) e a área permeável do
pavimento (5.450 m²), é igual a 1,06. Como mencionado anteriormente, o volume de vazios (Vr) é de
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40% (Hammes et al., 2018). Por meio da Equação (2), a espessura da camada reservatório calculada
foi de 26,2 cm.
Cenário 2 - Pavimento tradicional, drenagem e abastecimento convencionais
O segundo cenário considera um modelo tradicional de pavimento, com drenagem
convencional e, portanto, sem uso de água pluvial na edificação. O tráfego esperado para o
estacionamento é leve. Portanto, foram adotados base de 15 cm e revestimento de 3 cm. O valor
mínimo adotado para o CBR (Índice de Suporte Califórnia) do subleito foi de 8%. Quanto às obras de
terraplenagem, os serviços preservam uma inclinação mínima de 0,5% longitudinalmente e 1% a 3%
transversalmente. Para a preparação do pavimento, a taxa de asfalto diluído utilizada é de 1,2
litros/m2. O ligante asfáltico indicado é o asfalto diluído CM-30. Com relação à drenagem da água
pluvial, são utilizadas tubulações com 150 mm de diâmetro que, por meio gravitacional e através de
sarjetas e bocas de lobo, recebem a água escoada pelo pavimento e a encaminham até a rede de coleta
pluvial do município.
Comparação dos sistemas por meio da avaliação do ciclo de vida
Unidade funcional
Com os resultados obtidos nas seções 3.1.2 e 3.1.3, foi calculada a unidade funcional –
drenagem da área do estacionamento (em m²) e fornecimento de água (em m³) para a edificação
durante o horizonte de tempo de 20 anos – que totalizou 5.800 m² de área drenada e 54.404 m³ de
água fornecida.
Consumo de energia para operação
A Tabela 2 mostra o consumo de energia para a operação dos sistemas nos dois cenários
analisados. Considerando que o Cenário 1 requer a operação de duas motobombas (para recalcar
água potável e água pluvial), há um maior consumo de energia para recalque nesse cenário. No
entanto, considerando a economia de água potável obtida pelo sistema e considerando a economia
de energia no tratamento e fornecimento de água potável, pode-se observar que o Cenário 1 consome
menos eletricidade que o Cenário 2. Essa diferença é igual a 0,54 kWh/dia e 3.859 kWh no horizonte
de 20 anos, representando economia de energia de 8,9% na fase de operação.
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Tabela 2. Consumo de energia para a operação dos sistemas.

Recalque
de água

Tratamento e
abastecimento
de água

Energia
total para
operação

Consumo de
energia elétrica
no horizonte de
tempo, 20 anos
(kWh)

Pluvial

2,99

-

2,99

21.767

Potável

1,51

0,90

2,41

17.544

Total

4,50

0,90

5,39

39.311

Potável

2,99

2,95

5,93

43.170

0,54

3.859

Consumo de energia elétrica (kWh/dia)
Cenário

1

2

Tipo de
fornecimento

Diferença entre os cenários
Avaliação de impacto do ciclo de vida

A Figura 4 apresenta os resultados dos impactos ambientais normalizados de acordo com os
efeitos ambientais verificados nas fases do ciclo de vida de cada cenário em estudo. Os resultados
demonstram que, na maioria das categorias avaliadas, os efeitos incorporados iniciais, relativos às
etapas de extração das matérias-primas, fabricação e implantação dos componentes dos sistemas,
respondem pela maior parcela dos impactos do ciclo de vida. O elevado impacto observado para a
fase inicial na maioria das categorias se deve principalmente à elevada quantidade de materiais e
equipamentos necessários à implantação dos sistemas (pavimentação e sistema hidráulico). Com
isso, gera-se grande quantidade de extrações, impactando nas categorias relacionadas à depleção de
recursos, uso do solo, toxicidade, entre outras.
A segunda fase com maior parcela nos impactos, na maioria das categorias avaliadas, é a etapa
de final de vida. Foi considerado no escopo o simples descarte dos materiais em aterro sanitário
como destino final dos componentes dos sistemas, ocasionando emissão de gases sem captura e
tratamento, tornando a etapa de disposição final a segunda mais impactante. A fase de operação foi
responsável por considerável parcela dos impactos. Tal fase considera a energia consumida no
tratamento e distribuição de água potável pela concessionária e a energia consumida pelas
motobombas na edificação. Essa parcela é maior nas categorias consumo de água, ecotoxicidade de
águas potáveis e marinha e depleção de ozônio na estratosfera, devido principalmente ao fato de a
hidroeletricidade ser a maior fonte energética do país. A fase de manutenção apresentou os menores
impactos verificados, pois possui um número menor de atividades se comparada às demais fases.
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Figura 4. Efeitos ambientais normalizados das fases do ciclo de vida dos cenários avaliados

A Figura 5 apresenta uma comparação dos impactos ambientais totais caracterizados por
categoria de impacto para cada cenário avaliado, pelo método ReCiPe midpoint. Com exceção da
categoria depleção de recursos minerais, todas as demais categorias tiveram impacto maior no
cenário convencional. Na categoria depleção de recursos minerais, obteve-se impacto 13,8% maior
para o Cenário 1. O processo de extração de ferro obteve o maior impacto em ambos os cenários,
sendo 197 kg Cu equivalente no Cenário 1 (42,5%) e 154 kg Cu equivalente no Cenário 2 (38,6%).
Esse resultado pode ser explicado pelo fato de o cenário com aproveitamento de água pluvial possuir
duas motobombas, uma para recalque de água pluvial e outra para recalque de água potável,
enquanto o cenário convencional possui apenas uma, utilizada para recalque de água potável. É
importante ressaltar que, devido à pequena massa das motobombas em relação ao restante do
sistema, a categoria midpoint depleção de recursos minerais teve pouco impacto em relação às
categorias finais (endpoint).
Com relação à categoria aquecimento global, o cenário com pavimento permeável e
aproveitamento da água pluvial apresentou redução de 48,2% nas emissões de CO2 equivalente em
comparação ao cenário convencional. O processamento de diesel foi o processo que obteve maior
contribuição do Cenário 1 para essa categoria, com emissão de 1,74E+04 kg CO2 eq., respondendo
por 13,8% do total de emissões. O elevado consumo de diesel acontece devido ao transporte das
matérias-primas à fábrica, transporte dos materiais da fábrica à edificação, e transporte da edificação
até a disposição final (aterro sanitário). O Cenário 2, por sua vez, teve o processo de produção de
calor como o mais impactante para a categoria aquecimento global, com 6,52E+04 kg CO2 eq. (26,8%
das emissões). O elevado valor encontrado para esse processo se deve principalmente à produção de
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), utilizado como revestimento do pavimento
convencional.
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Na categoria formação de partículas finas, o cenário com pavimento permeável apresentou
redução de 43,8% em relação ao cenário convencional. No Cenário 1, o processamento de diesel foi
novamente o processo que mais contribuiu para os impactos nessa categoria, com 50,6 kg de PM2,5
equivalente (17,4%). No Cenário 2, o processo de produção de calor novamente causou o maior
impacto, com 132 kg de PM2,5 equivalente (25,4%). A categoria formação de partículas finas está
relacionada à poluição do ar, possuindo impacto negativo substancial na saúde humana, variando de
sintomas respiratórios a internações e óbitos, representada pela unidade PM2,5 equivalente, ou seja,
partículas finas (particulate matter) com diâmetro inferior a 2,5 μm.
Na categoria depleção de recursos fósseis, o cenário com pavimento permeável apresentou
redução de impacto igual a 36,4%. A produção de petróleo (extração, transporte, refino e
distribuição) foi o processo mais impactante (com mais de 75% do impacto em ambos os cenários).
O petróleo é largamente utilizado nos dois cenários, como produto base para diversos materiais
como ligante asfáltico, manta asfáltica, asfalto diluído e cimento asfáltico de petróleo (CAP).
Na categoria depleção de ozônio na estratosfera, o processo de produção e distribuição de
eletricidade foi o responsável pelos maiores impactos em ambos os cenários. Na categoria formação
de ozônio, os maiores impactos foram causados pelo consumo de diesel no transporte de matériasprimas, componentes e disposição final. Elevadas concentrações de ozônio levam a um aumento do
desconforto respiratório em humanos, como asma e doenças pulmonares obstrutivas crônicas. O
ozônio também tem um impacto negativo na vegetação, incluindo redução do crescimento e
produção de sementes.
O consumo de diesel também foi o processo com maior impacto na categoria acidificação dos
solos em ambos os cenários. O consumo ocorre principalmente nas fases de implantação e de final
de vida, devido ao transporte de materiais. O cenário com pavimento permeável obteve redução de
53,2% nas emissões de SO2 equivalente para essa categoria, em comparação com o cenário
convencional. Na categoria ecotoxicidade terrestre, o processo de transporte nas fases de
implantação e final de vida, obteve o maior impacto em ambos os cenários. Nas categorias
ecotoxicidade de águas potáveis e marinha, o componente mais impactante foi o rejeito sulfídrico,
relacionado aos rejeitos da disposição final depositados no aterro sanitário.
Com relação à categoria toxicidade humana cancerígena, o processo de disposição final de
escórias dos sistemas no aterro sanitário apresentou o maior impacto em ambos os cenários. Na
categoria toxicidade humana não-cancerígena, o rejeito sulfídrico foi novamente o componente mais
impactante nos dois cenários. Na categoria uso do solo, o processo de construção do estacionamento
(fase de implantação) e do aterro sanitário (fase de final de vida), obteve o maior impacto nos dois
cenários. Na categoria consumo de água, o cenário com pavimento permeável e aproveitamento de
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água pluvial obteve redução de 14% em comparação ao cenário convencional. Para ambos os
cenários, a produção de eletricidade foi o processo com maior impacto, devido à matriz energética
brasileira ser em sua maioria de fonte hidroelétrica.

Figura 5. Comparação dos impactos ambientais (caracterização) dos cenários pelo método ReCiPe midpoint

A Figura 6 apresenta a comparação dos dois cenários pelo método ReCiPe endpoint, em
pontuação única. O resultado é a soma dos dados ponderados das categorias de impacto, cujo
objetivo é definir qual cenário possui o ciclo de vida com maior potencial de impacto ambiental.
Percebe-se que o ciclo de vida do cenário com pavimento tradicional e drenagem convencional
possui impacto global maior que o ciclo de vida do cenário com pavimento permeável e
aproveitamento de água pluvial. Os impactos que mais se destacaram nesse estudo estão
relacionados à formação de partículas finas e ao aquecimento global.
Os resultados obtidos neste estudo são semelhantes a outros resultados encontrados na
literatura. Bhatt et al. (2019) avaliaram o ciclo de vida de infraestruturas verdes (bacias de
biorretenção e pavimentos permeáveis) e concluíram que a fabricação de matérias-primas tem o
maior impacto (aproximadamente 50%) na depleção de ozônio, aquecimento global, potencial de
poluição atmosférica, acidificação, emissões cancerígenas, efeitos respiratórios e depleção de
combustíveis fósseis. Wang et al. (2018) compararam a utilização de um pavimento permeável em
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relação à utilização de um pavimento convencional. Com o uso do pavimento permeável, obteve-se a
redução de 49 TJ de consumo de energia, 6.700 toneladas de emissões equivalentes de CO2, 0,1
tonelada de emissão de chumbo e uma tonelada de emissão de zinco. Observou-se que a redução
mais significativa nas emissões ocorreu na fase de operação do sistema. Anastasiou et al. (2017)
avaliaram o ciclo de vida de um pavimento com blocos permeáveis em comparação com um
pavimento convencional de concreto e concluíram que a emissão total de CO2 do pavimento com
blocos permeáveis foi de apenas 17,7% da produção do pavimento convencional. O pavimento
convencional de concreto utiliza em sua composição maior quantidade de cimento, água, agregados
e plastificante, além de conter fibras de aço, o que explica o maior impacto. Ressalta-se que em todos
os estudos citados foi considerado apenas o ciclo de vida dos pavimentos, não levando em
consideração o sistema de captação e aproveitamento da água pluvial.

Figura 6. Comparação dos cenários pelo método ReCiPe endpoint (pontuação única)
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| CONCLUSÃO |
Os resultados deste trabalho mostram que os efeitos incorporados iniciais foram responsáveis
pela maior parcela dos danos ambientais em ambos os cenários. Os elevados impactos observados
são explicados principalmente pelos altos consumos de derivados do petróleo (como ligantes
asfálticos, mantas asfálticas e cimento asfáltico de petróleo). Além disso, o elevado consumo de
agregados, a energia consumida para a extração e processamento dos materiais, além do elevado
consumo de diesel utilizado como combustível para o transporte dos materiais fazem com que essa
etapa seja de grande impacto. A fase de operação, por sua vez, teve grande contribuição nos impactos
ambientais devido ao elevado consumo de energia elétrica necessário para o funcionamento das
motobombas e também para o tratamento e distribuição de água potável pela concessionária.
Considera-se como hotspot, ou seja, pontos com melhor oportunidade de melhorias
ambientais, os seguintes processos: consumo de diesel, produção do concreto betuminoso usinado a
quente e produção de petróleo. Estes resultados mostram que os processos relacionados ao consumo
de diesel e materiais asfálticos (ambos derivados do petróleo) são os mais prejudiciais no ciclo de
vida dos dois cenários. Dessa forma, recomenda-se que o sistema de pavimentação convencional
(pavimento flexível) seja substituído por outras formas de pavimentação, tal como a utilização de
pavers ou outros tipos de blocos intertravados, que não utilizem asfalto como ligante.
Com relação ao aproveitamento de água pluvial captada pelo pavimento permeável, mesmo
com a utilização de uma motobomba extra e com a implantação de um reservatório inferior em
concreto armado, o cenário obteve menor impacto ambiental em relação ao cenário convencional.
Considerando tais resultados, recomenda-se a utilização do pavimento permeável com
aproveitamento de água pluvial como forma de diminuir os impactos ambientais provenientes da
pavimentação e drenagem convencional.
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