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EDITORIAL
Estamos completando nosso compromisso com a Comunidade Acadêmica da ABT
entregando esta Edição 215/16 com todos os Artigos participantes do 13º Congresso Nacional
de Meio Ambiente de Poços de Caldas/MG.
Os artigos publicados demonstram a qualidade do encontro:
...
É também a edição final neste formato, a partir de 2017 estaremos apresentando a RTE Revista Tecnologia Educacional, de uma nova maneira.
Nossa Gestão cumpriu plenamente todos os compromissos do Plano de Gestão
2014/2016 culminando com as comemorações dos 45 anos da instituição, que foram realizadas
com bastante êxito.
Desejamos à todos um Feliz Natal e 2017 venha repleto de muito sucesso, realizações e
muita saúde.

Fernando da Silva Mota
Presidente ABT
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO CONSUMO DE PAPEL DE UMA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR
MARCOS ANTONIO BONIFÁCIO – bonifácio@process.com.br
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP – SOROCABA
PAULA DE CAMARGO FIORINI – paula.fiorini@yahoo.com.br
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP - BAURU-FEB
NATHALY NICOLOSI GARCIA – nathalynicolosi@gmail.com
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP - BAURU-FEB

Eixo temático: Educação Ambiental
RESUMO – O objetivo deste trabalho é mensurar o impacto do consumo de papel
sulfite de um programa de pós-graduação de uma Instituição de Ensino Superior
(IES) pública. Para tanto, foi realizada a quantificação do volume de papel
consumido em uma disciplina de pós-graduação e aplicado um questionário para
identificar a percepção dos alunos quanto ao nível de consumo. Os resultados
mostraram que a disciplina tem uma pegada ambiental de cerca de 19.540 litros de
água decorrente do uso de papéis. Ademais, embora os alunos sejam conscientes
quanto a necessidade de se utilizar menos papéis e de destiná-los corretamente, a
percepção é de que as práticas ambientais tem sido pouco aplicadas no cotidiano da
instituição. Os resultados desta pesquisa podem ser úteis para a comunidade uma
vez que fomentam ideias para práticas mais sustentáveis quanto ao consumo de
papel em instituições de ensino superior, além de instigar uma autorreflexão sobre
os nossos atuais níveis de consumo.
Palavras-chave: Consumo de Papel. Pegada Ecológica. Avaliação do Ciclo de Vida.
Instituição de Ensino Superior.
ABSTRACT - The aim of this study is to measure the impact of paper consumption of
a graduate program of a Higher Education Institution. Therefore, it was performed the
measurement of paper volume consumed by the students of one course of that
graduate program and a survey was applied to identify the students' perception about
the level of paper consumption. The results showed that course has an ecological
footprint of about 19,540 liters of water from the use of paper. Although students are
aware of the need to use less paper and to dispose of it correctly, their perception is
that environmental practices have been poorly implemented at the university. The
results of this research can be useful to the community, considering they promote
ideas for more sustainable practices on the use of paper in higher education
institutions, and they also instigate thoughts about our current levels of consumption.
Keywords: Paper Consumption. Ecological footprint. Life Cycle Assessment. Higher
Education Institution.
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Introdução
As ações antrópicas têm afetado o meio ambiente e gerado profundas
alterações ambientais. O crescente nível de consumo leva a degradação ambiental,
que implica na necessidade de políticas públicas que tentem reverter as tendências
atuais. Assim, novas metodologias têm sido desenvolvidas para acompanhar o
equilíbrio ecológico e auxiliar na criação de políticas (CERVI; CARVALHO, 2007).
A pegada ecológica é uma metodologia que permite comparar diferentes
padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta
(WWF, 2015). Ela tem a capacidade de gerar discussões sobre os limites ecológicos
e o impacto do consumo no meio ambiente, e tem sido aplicada em diferentes
contextos, como em um estudo sobre o consumo de água potável em cidades dos
Estados Unidos (JENERETTE et al., 2006). Dessa forma, neste estudo, a pegada
ecológica será utilizada como a base para discussões referentes ao nível de
consumo de papel e aos impactos que este traz para o meio ambiente.
O consumo do papel é influenciado pelos índices de alfabetização, formação
acadêmica e níveis de salários médios da população em geral. No Brasil esse índice
vem crescendo de 34 kg.hab.-1 em 1995 para 42 kg.hab.-1 em 2007. As perspectivas
para o consumo mundial apontam para um crescimento anual de 2,7%. Em 2005, o
consumo mundial de celulose foi de 234 milhões de toneladas de celulose e pastas
e 117 milhões de toneladas para a pasta reciclada (PINTO-COELHO, 2009).
O Brasil encontra-se no ranking mundial da produção de celulose,
destacando-se como o quarto maior produtor. Segundo Vaz et al. (2011), dada a sua
grande demanda, é possível perceber a importância e relevância do papel no setor
nacional. A indústria papeleira é o quinto setor industrial em consumo de energia e,
além disso, o consumo de papel representa 19% da extração mundial de madeira.
Nesse contexto, o objetivo deste estudo é mensurar o impacto do consumo de
papel sulfite de um programa de pós-graduação stricto sensu de uma Instituição de
Ensino Superior (IES) pública, sob a ótica da pegada ecológica.
As instituições de ensino, em sua essência, devem criar ambientes propícios
para a preparação de jovens, que além de exercerem suas profissões depois de
formados, também se tornarão formadores de opinião, disseminando novos
conceitos e contribuindo para a construção de uma sociedade mais informada e
consciente (TAUCHEN; BRANDLI, 2006). Assim, é de suma importância saber se
existe uma relação entre as propostas pedagógicas das instituições e suas próprias
ações, pois isto pode garantir uma formação plena dos estudantes, que ao
verificarem que a IES pratica o que ensina terão maior consciência da aplicabilidade
dos conteúdos aprendidos.
Desta forma, monitorar suas ações acaba contribuindo com a elaboração de
planos estratégicos direcionados e, é exatamente neste cenário, que este trabalho
se justifica, pois propõe verificar uma situação clara entre a didática e a ação.
Material e Métodos
Cenário do estudo - Primeiramente para delinear os esforços, a pesquisa foi
realizada em uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública, do Estado de São
8
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Paulo, e em específico no seu programa de pós-graduação stricto sensu, que
oferece quatro cursos diferentes. O curso escolhido para esta pesquisa oferece, em
média, um total de 08 disciplinas por semestre. Assim, a partir de uma dessas
disciplinas, buscou-se identificar o volume do consumo de papel dos alunos e
professores. A Tabela 1 apresenta a quantidade de alunos matriculados nos cursos
da IES.
Tipo de pesquisa - Optou-se pela pesquisa aplicada que para Marconi e
Lakatos (2010), caracteriza-se por seu interesse prático de aplicação do
conhecimento. Dessa forma, esta pesquisa busca além de identificar o impacto do
consumo de papel em uma IES, aplicar o conhecimento resultante do trabalho em
forma de propostas de mudanças no contexto do estudo.
Coleta de dados – Foi realizada de duas formas distintas. Primeiramente, a
partir da quantificação do volume de cópias impressas - consideraram-se folhas A4
de 75g/m² geradas a partir de uma disciplina oferecida no curso foco do estudo, a
qual contava com 10 alunos matriculados. Os resultados da quantificação são
expostos na Tabela 2. Em segundo lugar, realizou-se a aplicação de questionário - o
qual foi enviado aos 107 alunos matriculados no curso de Engenharia de Produção,
sendo que se obteve o retorno de 27 questionários respondidos, representando uma
amostra de 25.2%.
Tabela 1. Alunos matriculados na IES
Curso
Engenharia
de Produção
(foco do
estudo)
Demais
cursos
Total

Alunos
Regulares

Alunos
Especiais

Total

67

40

197
264

Fonte: Autores (2016).

Tabela 2. Folhas A4 utilizadas
Origem

Nº
Cópias

107

Folhas impressas pelos alunos para
atender as atividades solicitadas

634

184

381

Folhas recebidas como material de
apoio para as aulas

1.320

224

488

Total

1.954

Fonte: Autores (2016).

Análise dos dados – Primeiramente, realizou-se a análise do impacto do
consumo de papel - para mensurar o impacto do volume de folhas de papel A4
utilizado, ou seja, a pegada ecológica do consumo de papel nessa disciplina utilizouse a Análise do Ciclo de Vida de Produtos (ACV). Para Ribeiro et al. (2003), a ACV é
um método destinado a avaliar impactos ambientais de bens e serviços ao longo de
sua cadeia produtiva, assim, atende aos objetivos deste estudo. Em seguida, foram
analisadas as respostas dos questionários – para tanto, realizou-se uma análise
estatística, com auxílio de planilhas eletrônicas, para verificar a percepção dos
alunos sobre seus níveis de consumos, destinação pós-uso, além de coletar
sugestões acerca de melhores destinações e de alternativas para redução do nível
de consumo.
9
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Resultados e Discussão
Na análise do impacto do consumo de papel buscou-se identificar o impacto
de cerca de 2.000 cópias utilizadas no caso de estudo, através da análise do ciclo
de vida e dos conceitos da pegada ecológica, em específico, a pegada hídrica.
De acordo com o Instituto Akatu, o sistema industrial para produção de papel
necessita de 540 litros de água para produzir um único quilo desse produto. A Water
Footprint Network (WFN) afirma ainda que, em média, para se produzir uma folha de
papel A4 são necessários 10 litros de água.
Diante destes números, a pegada ecológica de uma disciplina de pósgraduação é cerca de 19.540 litros de água. Cabe ressaltar que a quantificação do
volume de papéis considerou apenas as cópias recebidas ou entregues ao
professor, assim, não considerou, por exemplo, as cópias utilizadas por cada aluno
em seus próprios estudos. Considerando que, em média, são oferecidas o total de
16 disciplinas por ano, e assumindo que todas as disciplinas tenham a mesma
pegada ecológica da disciplina estudada, um curso de pós graduação consumiria
cerca de 312.640 litros de água somente com o uso de papéis. Dado que a
instituição estudada oferece quatro cursos diferentes de pós-graduação, o consumo
anual de folhas de papel leva ao uso de aproximadamente 1.250.560 litros de água.
Os resultados a seguir são apresentados a partir da sequência de perguntas do
questionário desta pesquisa.
Perfil dos respondentes – verifica-se que o perfil geral é bem distribuído em
relação ao gênero com ligeira predominância para o feminino, tendo uma faixa etária
concentrada entre 26 e 30 anos. Tabela 3
Tabela 3. Qualificação dos respondentes.
Gênero

Ocorrência

%

Faixa Etária

Ocorrência

%

Feminino

15

55,6%

Menos que 26 anos

6

22,2%

Masculino

12

44,4%

26 - 30 anos

12

44,4%

31 - 35 anos

7

25,9%

Mais que 40

2

7,4%

Fonte: Autores (2016).

Nível do volume de papel consumido – relata a percepção dos respondentes
quanto ao volume de papel utilizado nas disciplinas. Para este questionamento
utilizou-se escala Likert de 5 pontos - sendo “1- Muito baixo” e “5 - Muito alto”.
Destaca-se que o levantamento de cópias se deu em apenas uma disciplina.
Entretanto, para aumentar a abrangência deste estudo optou-se por distribuir o
questionário a todos os alunos matriculados no curso. Dessa forma, possíveis
tendências foram atenuadas.
De acordo com a percepção dos respondentes, cerca de 52% acreditam que
o volume de papel gerado nas disciplinas varia de “1- Muito baixo” a “2 - Baixo”. Por
10
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outro lado, 48% acreditam que o volume varia de “3 - Médio” a “5 - Muito alto”.
Gráfico 1.
Disciplinas com alto volume de papéis – essa questão buscou identificar se
em alguma disciplina o volume de papéis gerado destoou das demais. A maioria dos
alunos (81,5%) está matriculada em mais de uma disciplina, assim, essa questão
teve a intenção de verificar se os alunos percebiam alguma tendência na IES. O
Gráfico 2 demonstra que 63% dos respondentes não perceberam diferenças
significativas entre as disciplinas, o que leva a crer que existe certo padrão na forma
de agir dentro do curso pesquisado. Portanto, isso nos permite utilizar os dados de
uma disciplina para extrapolar as considerações para as demais.

Gráfico 1. Percepção sobre volume de
papel consumido.

Gráfico 2. Consumo de papel destoou
em alguma disciplina.

Fonte: Autores (2016).

Fonte: Autores (2016).

Nível do impacto do consumo de papel – nessa questão foi solicitado aos
respondentes que avaliassem o impacto negativo do volume de papéis para o meio
ambiente. O objetivo deste questionamento foi complementar a pergunta sobre o
nível de consumo, verificando a relação entre o volume consumido e o nível de
impacto percebido. O Gráfico 3 mostra que cerca de 67% dos respondentes
avaliaram o impacto de “3 - Médio” a “5 - Muito alto”. Apenas 33% consideraram o
impacto como “1 - Muito baixo” ou “2 - Baixo”. Nota-se que diferentemente da
questão sobre o volume de papel consumido, que demonstrou uma percepção de
baixo volume gerado, essa questão acerca do nível do impacto para o meio
ambiente relata que a maioria tem uma visão de impacto médio a alto, ainda que o
volume gerado seja baixo.
Destinação dos papéis após o uso – buscou-se identificar se havia uma visão
da provável destinação dos papéis após o fim do semestre. A partir do Gráfico 4,
verifica-se que somente 38% dos respondentes acreditam que o destino do papel
utilizado será a reciclagem. Embora cerca de 33% tenha considerado o impacto para
o meio ambiente como “Alto” ou “Muito alto”, observou-se que mesmo em um
programa de pós-graduação, o qual oferece cursos na área ambiental, a percepção
dos alunos é de que não existe uma destinação nobre para esse resíduo. Vale
11
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ressaltar que 45% acreditam que os papéis irão para o lixo comum e acabarão em
um aterro sanitário.

Gráfico 3. Impacto do consumo de papel
para o meio ambiente.

Gráfico 4. Potenciais destinações dos
papéis após o uso.

Fonte: Autores (2016).

Fonte: Autores (2016).

Sugestões para a redução do consumo de papéis - essa foi uma questão
aberta com o intuito de incentivar os alunos a proporem alternativas para a redução
do volume de papel consumido. De acordo com o Gráfico 5, a maioria dos
estudantes (82%) sugeriu o uso de material digital e leitura online, assim como
recebimento e entrega de documentos online como uma forma de diminuir o uso de
papéis nas disciplinas de pós-graduação. Isso implicaria na criação de um sistema
online para gerenciamento de arquivos e notas dos alunos. Cabe destacar que
alguns respondentes relataram que o uso de materiais digitais pode “não agradar
pessoas com hábitos de leitura em impressos”. Ademais, chama a atenção, a
existência de respostas que consideram “não haver solução” para essa questão.
Sugestões de melhores destinações para os papéis na universidade – essa
questão também foi aberta e buscou fomentar ideias que contribuíssem com
melhores práticas para a IES, no tocante a destinações e reuso dos papéis. No
Gráfico 6 são apresentadas as principais sugestões de alternativas para a
destinação do papel após o uso na IES. Cerca de 35% dos respondentes sugeriram
a necessidade de “Projetos de reciclagem ou reuso”, enquanto 19% indicaram a
criação de “Pontos de rascunhos” em áreas comuns de estudo e pesquisa dos
alunos. Além disso, outros 19% propuseram parceria para a doação do material para
cooperativas de reciclagem. Cabe destacar que levantaram a necessidade de uma
melhor conscientização dos alunos.
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Gráfico 5. Sugestões para a redução
do volume de papel consumido.

Gráfico 6. Sugestões de melhores
destinações para o papel usado.

Fonte: Autores (2016).

Fonte: Autores (2016).

Os resultados sugerem que apesar dos alunos terem uma percepção de
volume baixo ou médio de papéis consumidos nas disciplinas, eles acreditam que o
impacto negativo desses papéis para o meio ambiente é consideravelmente alto.
A análise de dados possibilitou, também, identificar que uma disciplina de
pós-graduação na IES estudada tem uma pegada ambiental de cerca de 19.540
litros de água. O curso como um todo consumiria aproximadamente 312.640 litros de
água somente com o uso de papéis. Ademais, considerando que a instituição
oferece quatro cursos diferentes de pós-graduação, o consumo anual de folhas de
papel leva ao uso de cerca de 1.250.560 litros de água para sua fabricação.
Considerando as respostas sobre a destinação dos papéis, nota-se que a
maioria dos estudantes tem a percepção de que os papéis não tem uma destinação
nobre após o uso na universidade. Como consequência, sugeriram a criação de
projetos de reciclagem e reuso na instituição. Além disso, indicaram a possibilidade
de criação de pontos de rascunhos e de doação para cooperativas de reciclagem.
Por fim, os estudantes destacaram que o uso de materiais digitalizados e sistemas
onlines para envio e recebimento de arquivos são a melhor alternativa na busca pela
redução do nível de consumo de papéis nas disciplinas.
Conclusão
Esta pesquisa teve como objetivo mensurar o impacto do consumo de papel
sulfite de um programa de pós-graduação de uma instituição de ensino superior
pública. A partir da análise do ciclo de vida papel quantificou-se o impacto das
cópias geradas em uma disciplina e, assim, foi possível alcançar o objetivo proposto.
A principal contribuição deste trabalho é a identificação de que embora os
alunos sejam conscientes quanto a necessidade de se utilizar menos papéis e de se
destinar corretamente esses papéis após o uso, a percepção deles é de que as
práticas ambientais tem sido pouco aplicadas no cotidiano. Isso demonstra que
embora exista a conscientização sobre o desenvolvimento sustentável nas próprias
instituições de ensino superior, as práticas sustentáveis têm sido pouco aplicadas.
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Os resultados desta pesquisa podem ser úteis para a comunidade uma vez
que fomentam ideias para práticas mais sustentáveis quanto ao consumo de papel
em instituições de ensino superior, além de fornecer um feedback sobre a realidade
atual. Assim, contribui para a elaboração de planos direcionados a atitudes melhores
em relação ao meio ambiente e a sociedade em geral. Ademais, este trabalho
instiga uma autorreflexão sobre os nossos níveis atuais de consumo.
Como limitação do trabalho, destaca-se que os resultados não podem ser
generalizados em grande medida uma vez que o estudo foi realizado dentro de um
contexto específico e considerou-se o volume de papéis utilizado apenas em uma
disciplina da instituição.
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Eixo temático: Saúde, Segurança e Meio Ambiente.
RESUMO – A crescente utilização de agrotóxicos tem contribuído para a
contaminação do meio ambiente. Assim sendo, pesquisas que visem relacionar a
utilização dos agrotóxicos com a consequente contaminação ambiental ou que
visem ao desenvolvimento de metodologias para quantificar níveis de resíduos de
agrotóxicos se tornam cada vez mais indispensáveis. O carbofurano pertence à
família dos carbamatos e classe toxicológica I, sendo extremamente tóxico aos
seres vivos e muito perigoso ao meio ambiente. Este é utilizado principalmente nas
culturas de cana-de-açúcar, café, batata e banana. Esta pesquisa teve como
objetivo realizar um estudo comparativo da eficiência dos solventes acetonitrila e
metanol na determinação do carbofurano em solo, empregando a Extração Sólido
Líquido com Partição a Baixa Temperatura (ESL-PBT) e análise multivariada. Foram
utilizadas matrizes de solo isentas de agrotóxicos. As matrizes foram fortificadas
com solução padrão de carbofurano para se obter no extrato final uma concentração
de 5 ppm. O processo de extração iniciou com a adição de 1 mL de água deionizada
em todas as matrizes e, posteriormente, adicionados 4 mL dos solventes extratores,
acetonitrila ou metanol seguidos de agitação por 30 ou 60 segundos obedecendo ao
planejamento fatorial. Após a etapa de partição, em condições ideais de temperatura
e tempo, foi analisado o sobrenadante das matrizes de solo por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE). A técnica escolhida e as condições de análises
utilizadas demonstraram ser eficientes na recuperação do carbofurano em matrizes
de solo, haja vista que metanol e acetonitrila, tiveram médias de recuperação entre
70 e 85%.
Palavras-chave: Agrotóxicos. ESL-PBT. Contaminação ambiental.
ABSTRACT – The increasing use of pesticides has contributed to the contamination
of the environment. Thus, research aimed at relating the use of pesticides with
consequent environmental contamination or aimed at developing methodologies to
quantify pesticide residue levels become increasingly indispensable. Carbofuran
belongs to the family of the carbamates and toxicological class I, I am extremely toxic
to living things and very dangerous to the environment. It is mainly used in the
cultures of sugarcane, coffee, potato and banana. This research aimed to carry out a
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comparative study of the efficiency of acetonitrile and methanol solvent in the
determination of carbofuran in soil, using the Solid Liquid Extraction with Partition
Low Temperature (ESL-PBT) and multivariate analysis. soil matrices were used free
of pesticides. The matrices are spiked with standard carbofuran solution to give final
extract in a concentration of 5 ppm. The extraction process began with the addition of
1 mL of deionized water in all matrices and subsequently 4 ml of extracting solvents,
acetonitrile or methanol followed by stirring for 30 or 60 seconds obeying the factorial
design. After the partition step in ideal conditions of temperature and time, the
supernatant of soil matrices by high-performance liquid chromatography was
analyzed (HPLC). The chosen technique and conditions used for analyzes
demonstrated to be efficient in recovery of carbofuran in soil matrices, given that
methanol and acetonitrile, had mean recovery between 70 and 85%.
Keywords: Pesticides. SLE-LTP. Environmental contamination.
Introdução
O uso intensivo e indiscriminado de substâncias químicas como, por exemplo,
os agrotóxicos, resultam em graves consequências à saúde humana e ao meio
ambiente. A crescente produção e utilização de insumos, juntamente com as
atividades antrópicas, têm gerado no meio científico e sociedade em geral, uma
preocupação enfática em entender as relações entre as alterações na qualidade do
meio ambiente e suas consequências para a biota e saúde humana (ABRASCO,
2015). O uso em larga escala de agrotóxico no Brasil começou na década de 1970
e, desde então, o consumo tem aumentado significativamente a cada ano. Em 2008,
o Brasil foi o país que mais consumiu agrotóxico no mundo e, desde então, se
tornou um dos líderes mundiais no consumo de produtos desta natureza
(LONDRES, 2011).
A utilização de agrotóxicos e afins tem a sua importância para suprir as
necessidades econômicas e alimentícias da população e do país. Com o modelo de
agricultura atual, que visa principalmente quantidade produzida, seria utópico pensar
que a produtividade no campo seria a mesma sem o uso destes produtos ou com o
uso de compostos naturais. Entretanto, é urgente a necessidade de políticas de
controle e uso destas substâncias. A falta de fiscalização e a fragilidade da
legislação tornam comuns problemas envolvendo a venda, o registro e a utilização
de agrotóxicos no Brasil. Devido ao demasiado grau de toxicidade dos princípios
ativos, a vulnerabilidade de contaminação do meio ambiente acompanha o produto
químico durante todo o seu ciclo de vida, desde a produção até a destinação final
das embalagens vazias de agrotóxicos (PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003).
A ampla utilização dos agrotóxicos, o desrespeito às normas de segurança e
a livre comercialização têm funcionado como alavanca para a elevação dos níveis
de contaminação de seres humanos e do meio ambiente (ABRASCO, 2015). O solo
é o componente que tem maior risco de sofrer contaminação, isso acontece porque
independente da forma de aplicação, as moléculas do princípio ativo sempre
entrarão em contado com a camada superficial do terreno. Uma vez contaminado,
este funciona como via de contaminação dos recursos hídricos, comprometendo a
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qualidade de águas superficiais e subterrâneas. A locomoção dos agrotóxicos no
solo acontece, principalmente, pelos processos de lixiviação e escoamento
superficial (MELO et al., 2010).
Os agrotóxicos podem ser classificados em função do seu grau de toxicologia,
grupo químico e finalidade de uso. Quanto ao grau de toxicidade, são divididos em:
Extremamente tóxico; Altamente tóxicos; Medianamente tóxicos; e Pouco tóxicos.
Quanto à estrutura química, classificam-se em inorgânicos e orgânicos. O segundo
grupo é dividido em vários outros grupos, sendo estes os principais:
Organoclorados; Piretróides; Carbamatos; e Organofosforados. As principais classes
de agrotóxico quanto à finalidade de uso são os: Inseticidas, utilizados no controle
de insetos; Fungicidas, para controle ou exterminação de fungos e; os Herbicidas,
utilizados no combate às plantas indesejáveis (SAVOY, 2011).
O carbofurano é um agrotóxico de uso amplo, sendo aplicado como inseticida,
cupinicida e nematicida. Quimicamente é nomeado como (2,3-dihydro-2,2dimethylbenzofuran-7-ylmethylcarbamate) e se classifica como um carbamato.
Toxicologicamente é classificado como extremamente tóxico. Possui duas formas de
aplicação, para as culturas de algodão, arroz, feijão, milho e trigo o inseticida pode
ser empregado tanto no solo quanto nas sementes. Já no cultivo de amendoim,
banana, batata, café, cana-de-açúcar, cenoura, fumo, repolho e tomate a
modalidade de emprego se restringe ao solo (ANVISA, 2015).
Algumas pesquisas mostraram que o transporte do carbofurano está
propenso a acontecer, aumentando, assim, as chances de incidência de
contaminação no meio ambiente. Serafin (2009), em sua pesquisa sobre a
contaminação ambiental por agrotóxicos em corpos hídricos, relatou que o
carbofurano foi o ingrediente ativo mais detectado durante o monitoramento das
águas. Ribeiro e Dores (2013), em suas avaliações de pesticidas em águas
superficiais, detectaram elevadas concentrações do inseticida durante os meses de
maior precipitação. Em contrapartida, Vieira et al. (2009) avaliaram a contaminação
do carbofurano no solo com cultivo de banana. Apesar de concluírem que não houve
uma contaminação extensiva do solo, em suas análises encontraram resíduos do
agrotóxico a uma profundidade de 60 cm em algumas amostras, constatando, assim,
que a penetração das moléculas no solo pode acontecer em alguns casos.
Novas metodologias analíticas para identificação de agrotóxicos em diversas
matrizes como solo, água e alimentos devem ser desenvolvidas pensando na
qualidade, eficiência e facilidade de aplicação do método. Ademais, é imprescindível
pensar na questão ambiental. A geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos são
oriundas do processo de extração que é uma etapa indispensável para os métodos
analíticos. Na literatura, são muitas as técnicas de extração difundidas, todavia a
maioria delas é geradora de resíduos que poderiam ser evitados diminuindo os
impactos causados ao meio ambiente.
A técnica de Extração Sólido-Líquido com Partição a Baixa Temperatura
(ESL-PBT) é um método prático, tem número reduzido de etapas, alta frequência
analítica e baixo consumo de amostras e solventes. Desta forma, diminui o custo de
análise e minimiza os riscos ambientais devido a pouca geração de resíduos
(GOULART, 2010). Tomando como base esses estudos, o presente trabalho teve
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como objetivo realizar um estudo preliminar e quantitativo para comparar a eficiência
dos solventes acetonitrila e metanol no processo de extração do carbofurano em
matrizes de solo. Para facilitar a melhor tomada de decisão, neste trabalho foi
desenvolvido, previamente, uma análise multivariada com um planejamento fatorial
(2²) que é uma das formas mais eficientes de se avaliar a influência simultânea de
diferentes fatores nas respostas analíticas estudadas. Para os procedimentos de
“clean-up” foi empregada a técnica de partição a baixa temperatura. Os resultados
desta pesquisa servirão de base para novos testes e, assim, favorecerá a otimização
de uma metodologia que seja capaz de determinar carbofurano em matrizes de solo.
Material e Métodos
Para a análise da extração e recuperação do carbofurano pelos solventes,
foram utilizadas matrizes de solo isentas de agrotóxicos. As matrizes foram
fortificadas com 200 µL de uma solução padrão, do composto carbofurano, para
obtenção de uma concentração de 5 ppm no extrato final de análise. Após a
fortificação, o sistema foi mantido em repouso em temperatura ambiente por um
período de três horas. Para a ESL-PBT do carbofurano no solo, foram feitos
experimentos obedecendo ao planejamento fatorial 22. Essa análise multivariada foi
realizada para estudar o comportamento simultâneo do tempo de agitação e da
solução extratora. Os níveis utilizados podem ser observados na Tabela 1.
Tabela 1. Planejamento fatorial 2² para matrizes de solo fortificadas.
Fatores Codificados
Fatores originais
Ensaios
1
2
Tempo Agitação Solvente Extrator
1e2
30
ACN
3e4
+
60
ACN
5e6
+
30
MET
7e8
+
+
60
MET
Fonte: Os autores (2016). ACN= Acetonitrila; MET= Metanol.
Extração do carbofurano nas matrizes de solo: Um grama das matrizes de
solo foi pesada em frascos de vidro transparente com capacidade de 22 mL e tampa
septo de teflon. Em seguida, foram fortificadas como descrito no parágrafo anterior.
O processo de extração iniciou com a adição de 1 mL de água deionizada em todos
os fracos contendo as matrizes estudadas e, posteriormente, foram adicionados 4
mL de acetonitrila ou metanol seguindo-se o planejamento disposto na Tabela 1.
Finalizando o processo de extração, os frascos foram agitados em agitador tipo
Vórtex por 30 ou 60 segundos (Tabela 1). Após agitação, os frascos foram
colocados em freezer em uma temperatura de aproximadamente -20 ºC, por um
período de 15 horas. Após o período de partição, foi retirada uma alíquota de 2 mL
da fase orgânica líquida (sobrenadante) e, em seguida, o mesmo foi analisado por
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) utilizando-se um detector de ultravioleta (UV).
Condições cromatográficas: Foi utilizado um cromatógrafo a líquido
Shimadzu LC com detector UV/VIS Shimadzu SPD. As condições cromatográficas
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foram: Detector de UV a 195 nm; Coluna Kinetex 5 µm EVO C 18 - 150 X 4,6 mm;
fase móvel: água deionizada: acetonitrila 65:35 v:v, vazão da fase móvel: 0,8 mL
min-1, temperatura da coluna: 35 °C e volume de injeção: 20 μL.
Resultados e Discussão
No Gráfico 1 podemos observar que em todos os ensaios foram alcançados
ótimos valores de recuperação. Tanto o solvente acetonitrila quanto o solvente
metanol, em ambos os tempos de agitação, tiveram médias de recuperação
aceitáveis, ficando dentro da faixa de 70 a 120% de recuperação conforme proposto
pela Associação Grupo de Analistas de Resíduos de Pesticidas (GARP, 1999).
Verificam-se porcentagens acima de 85% para acetonitrila e 75% para o metanol.
90

%Recuperação

85
80
75
70
65
60
Agitação 30s; Solvente Agitação 60s; Solvente Agitação 30s; Solvente Agitação 60s; Solvente
Acetonitrila
Acetonitrila
Metanol
Metanol

Gráfico 1. Porcentagens de recuperação da extração do carbofurano em solo.
Fonte: Os autores (2016).
Na Tabela 2 são apresentados os efeitos dos fatores em estudo e a interação
entre eles. A tabela dispõe também dos erros experimentais associados ao método.
Os efeitos e suas interações, assim como os erros associados, foram estimados pelo
teste t com 5% de significância e 95% de confiança.
Tabela 2. Efeito e interação entre os fatores, erro experimental e p-Valor.
Fatores
Efeitos
Erros
p-valor
Recuperação Média Global
81,536 ± 0,034
1,8. 10-13
(1) Tempo Agitação
-0,610 ± 0,068
9.10-4
(2) Solvente Extrator
-10,932 ± 0,068
9.10-9
Interação entre os fatores 1 x 2
-0,296 ± 0,068
0,0121
Fonte: Os autores (2016).
Analisando os cálculos dos efeitos dos fatores que estão apresentados na
Tabela 2, foi possível inferir que todos os fatores são significativos, ao nível de 95%
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de confiança. Essa afirmação pode ser comprovada através da verificação do pvalor, onde valores de (p < 0,05) são significativos. A verificação do efeito de
interação entre os fatores, avaliados estatisticamente pelo teste t, implica na
interpretação simultânea entre eles. A Figura 1 mostra a análise simultânea do efeito
entre os fatores que serão discorridos logo abaixo.

-0,90
Metanol (+)

76,52

75,62

-10,98
Acetonitrila (-)

-11,23
87,16

86,85
-0,31

30s (-)

60s (+)

Figura 1. Diagrama dos efeitos de interação dos fatores no planejamento fatorial 2².
Fonte: Os autores (2016).
Examinando o diagrama é possível verificar que: A elevação do tempo de
agitação de 30 para 60 segundos ocasionou a diminuição na porcentagem de
recuperação, porém esse efeito é maior quando se utiliza o solvente metanol (-0,9
metanol contra -0,31 acetonitrila); A mudança do solvente acetonitrila para metanol
provoca menores porcentagens de recuperação, no entanto, esse efeito é mais
pronunciado quando o sistema é agitado no nível mais alto, isto é, 60 segundos (11,23 quando agitado por 60 s contra -10, 98 quando agitado por 30 s) e; Verificouse ainda que a maior média de recuperação foi obtida quando se utilizou acetonitrila,
como solvente extrator, e 30 segundos, como tempo de agitação.
Vieira (2005), na otimização de metodologia para extração de piretróides em
solo, utilizando a ESL-PBT, obteve maiores médias de recuperação quando utilizou
o solvente ACN. Heleno e colaboradores (2014) ao aperfeiçoarem um método para
determinação de difenoconazol em morangos, fazendo uso da mesma técnica de
extração, também obtiveram maiores médias aplicando a ACN. Os resultados
obtidos neste trabalho permitem inferir que a técnica ESL-PBT desenvolvida
demonstrou ser eficiente na recuperação do carbofurano em matrizes de solo.
Novos fatores analíticos estão sendo estudados na otimização da metodologia
proposta nesse trabalho, e espera-se cada vez mais reduzir custos, tempo e
resíduos.
Conclusões
Com o estudo foi possível verificar que a técnica de Extração Sólido Líquido
com Partição a Baixa Temperatura em matrizes de solo mostrou-se eficiente
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podendo, portanto, ser aplicada para a determinação do carbofurano nessa matriz.
Ambos, acetonitrila e metanol, proporcionaram excelentes médias de recuperação
do agrotóxico carbofurano na matriz de solo. O método empregado é prático e
necessita de quantidades diminutas de matrizes e solvente, sendo uma metodologia
viável economicamente e com pouca geração de resíduos.
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Eixo temático: Saúde, Segurança e Meio Ambiente
RESUMO – A indústria da Mineração no Brasil apresenta uma grande diversidade
de reservas minerais e contribui significativamente para a geração de riqueza e
desenvolvimento do país. As cidades com empresas de mineração apresentam IDH
maior que a média dos seus respectivos estados, principalmente pela arrecadação e
aplicação da CFEM Compensação Financeira pela Exploração Mineral. Contudo,
independente do tipo de mineral extraído, a indústria da mineração apresenta em
maior ou menor escala riscos socioambientais. O histórico de acidentes de grandes
proporções causados especificamente por rompimento de barragens de rejeito tem
demonstrado que há falhas no gerenciamento de riscos que se inicia na escolha do
método construtivo e passa também por falhas de gestão de riscos de rotinas de
inspeção e instrumentação de barragens de rejeito, ocasionando acidentes com
consequências socioambientais catastróficas. Este estudo tem como objetivos
analisar os riscos e principais fatores contribuintes para ocorrência de acidentes com
barragens de rejeito de mineração e avaliar a aplicação das principais medidas de
prevenção preconizadas pela Lei 12.334/2010 a uma barragem de rejeito.
Palavras-chave: Gerenciamento de riscos. Segurança. Prevenção.
ABSTRACT – The mining industry in Brazil has a great diversity of mineral reserves
and contributes significantly to the generation of wealth and development. Cities with
mining companies have an HDI higher than the average of the respective states,
mainly for the collection and application of CFEM Financial Compensation for Mineral
Exploration. However, regardless of the type of mineral extracted, the mining industry
has a greater or lesser extent social and environmental risks. The history of major
accidents specifically caused by disruption of tailings dams has shown that there are
gaps in risk management that begins in the choice of construction method and also
involves management failures inspection routines risks and instrumentation dam
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reject, causing accidents with catastrophic environmental consequences. This study
aims to analyze the risks and main contributing factors to accidents with waste
mining dams and assess the implementation of the main preventive measures
recommended by the Law 12.334 / 2010 to a barrage of tailings.
Key words: Risk management. Safety. Prevention.
Introdução
A indústria da Mineração no Brasil apresenta uma grande diversidade de
reservas minerais e contribui significativamente para a geração de riqueza e
desenvolvimento do país e é inegável que o setor de mineração promova
considerável desenvolvimento nas cidades em que atua.
As cidades com empresas de mineração apresentam IDH maior que a média
dos seus respectivos estados, principalmente pela arrecadação e aplicação da
CFEM Compensação Financeira pela Exploração Mineral.
Contudo, independente do tipo de mineral extraído, as empresas de
mineração que utilizam barragens de rejeito estão sujeitas a causar impactos
socioambientais de grandes proporções. O histórico de acidentes de grandes
proporções causados especificamente por rompimento de barragens de rejeito de
mineração tem demonstrado consequências socioambientais catastróficas.
Este estudo tem como objetivos analisar os riscos e principais fatores
contribuintes para ocorrência de acidentes com barragens de rejeito de mineração e
avaliar a aplicação das principais medidas de prevenção preconizadas pela Lei
12.334/2010 a uma barragem de rejeito de mineração.
Material e Métodos
Para a análise do risco por acidentes com barragens de rejeito de mineração
pesquisou-se os principais casos de rompimento de barragens de mineração
ocorridos nas últimas décadas para compilação por similaridade de fatores
contribuintes para estas ocorrências com base nos relatórios dos acidentes.
As informações de campo foram coletadas através de visita de campo e
entrevistas com profissionais especialistas em operação de barragem.
Foi definida como objeto do estudo uma barragem que, de acordo com dados
do DNPM (2016), possui características geométricas de 34,0 metros de altura, 920
metros de comprimento da crista e volume de aproximadamente 75.000.000 m³ e
classificada, conforme DNPM (2012) como Classe C.
A barragem estudada entrou em operação no ano de 1986 e foi construída
para a contenção da demanda de rejeitos oriundos do processo de beneficiamento
de minério, com dois alteamentos a jusante ao longo de sua operação.
A barragem está localizada no Sudeste do Pará conforme apresentado na
Figura 01.

25

XIII CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS
21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016

Figura 01: Mapa de localização e classificação de barragens de mineração no Brasil
(DNPM, 2016).
Resultados e Discussão
De acordo com CETESB (2011), risco é considerado como a medida de
danos resultante da combinação entre frequência de ocorrência do cenário acidental
(ou acidente) e a magnitude das consequências ou efeitos associados a esse
cenário. Para OHSAS 18.001 (2007) e ABNT ISO 31.000 (2009), o risco é expresso
pela combinação da probabilidade (ou frequência) de ocorrência de um evento com
a gravidade (ou severidade) do dano causado pelo evento, podendo ser
representado pelo esquema da Figura 02.

Figura 02: Esquema representativo do conceito de risco (adaptado de OHSAS
18.001, 2007).
De acordo com OHSAS 18.001 (2007), o risco é considerado aceitável
quando for reduzido a um nível que pode ser tolerado pela organização. CETESB
(2011) considera que o risco é considerado aceitável após a implantação de
medidas de redução e concomitantemente gerenciado por meio de um programa de
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gerenciamento de riscos que seja capaz de reduzir a probabilidade (ou frequência)
de ocorrência de um evento com múltiplas fatalidades, conforme monstra a Figura
03.

Figura 03: Conceito de aceitabilidade do risco em função do número de fatalidades
em determinada frequência de ocorrência (CETESB, 2011).
Segundo ISO 31.010 (2012), o risco deve ser reduzido para patamares
aceitáveis ou toleráveis com a implementação de ações para alterar a probabilidade
de ocorrência, alterar o efeito do risco ou ambos. O nível do risco dependerá da
adequação e eficácia dos controles existentes.
De acordo com NCSU (2005), o risco aceitável é também conhecido pelo
acrônimo ALARA (As Low As Reasonably Praticable, em português corresponde ao
risco “tão baixo quanto razoavelmente praticável ou alcançável”)
Segundo ISO 31.010 (2012), para considerar que o risco está em patamares
aceitáveis, deve-se avaliar se os controles implementados são capazes de tratar
adequadamente o risco e se estes controles estão operando na forma pretendida,
podendo ser demonstrado por documentação e processos de garantia apropriados.
De acordo com ICME (1998), o conhecimento sobre métodos de construção
de barragens permite afirmar que as barragens podem ser construídas de forma
efetivamente segura e ambientalmente aceitáveis.
Segundo Martins (2000) e Araújo (2006), o risco de barragens de rejeito de
mineração é maior quando se utiliza o método de “Alteamento a montante”, em
comparação com os métodos de alteamento de “Linha de centro” e “Alteamento a
jusante”, conforme mostra a Tabela 01. A maioria das barragens de rejeito de
mineração que romperam nas últimas décadas foi construída pelo método de
alteamento a montante (vide exemplos de método construtivo na Figura 04).

Tabela 01: Comparação de vantagens e desvantagens dos métodos construtivos
(adaptado de Araújo 2006).
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Figura 04: Exemplos de método construtivo de barragens de rejeito de mineração
(Araújo 2006, apud Santos et al, 2016).
O primeiro risco de uma barragem de mineração que deve ser controlado
antes do inicio da construção e principalmente em etapas de planejamento do
empreendimento é o método de construção da barragem. Segundo ICOLD (1989,
apud Martins, 2000) e Aguiar (2014), historicamente o método que apresenta maior
número de falhas e com expressivo número de fatalidades (vide tabela 02) é o
método de “alteamento a montante”, que mesmo quando é executado
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adequadamente, é considerado de menor confiabilidade quando comparado com os
outros métodos.
Tabela 02: Exemplos de acidentes com método construtivo de barragens de rejeito
com alteamento a montante e severidade (Adaptado de Aguiar, 2014).

Conforme ICME (1998), as falhas que ocorrem e levam barragens a ruptura
são devidas a uma aplicação inadequada de métodos de engenharia, falta de
experiência adequada dos profissionais e falha na supervisão de construção.
Segundo Bosco (2009), acidentes graves são precedidos por uma série de
acidentes similares, quase acidentes ou falhas de nível baixo que são
negligenciadas.
Neste estudo, foram estratificadas as principais recomendações de ordem
prática preconizadas por Brasil (2010), através de entrevistas, visitas de campo e
análise de documentos e registros. A metodologia descrita possibilitou a análise da
aplicabilidade em campo dos preceitos de Brasil (2010) e sua efetividade no controle
de risco de uma barragem de mineração em operação.
Os resultados foram compilados e apresentados na Tabela 03.
Tabela 03: Compilação de resultados de campo da barragem de rejeito estudada.

Como resultado, identificou-se que a Lei 12.334/2010 é aplicada em sua
totalidade na barragem em estudo e os resultados de sua efetiva aplicação como
instrumento de gestão de riscos permitem confiabilidade e antecedência para
29

XIII CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS
21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016
identificar e tratar possíveis desvios indesejados no barramento com antecedência e
tempo hábil para se evitar cenários de ruptura e perdas de grandes proporções.
Conclusões
Considera-se que a aplicação dos conceitos de gerenciamento de riscos na
tomada de decisão em todas as fases do empreendimento (do projeto à operação) é
o principal fator de sucesso para empreendimentos desta natureza.
Verificou-se que a barragem de rejeito de minério objeto desta pesquisa
demonstra claramente o resultado positivo que a Lei 12.334/2010 fomenta ao
estabelecer o cumprimento de rotinas de gestão de risco simples e eficazes.
Considera-se que, concomitantemente com o método construtivo de
alteamento a jusante, a barragem objeto desta pesquisa pode ser considerada
exemplo positivo de gerenciamento de riscos.
Por fim, conclui-se que o grande desafio para os Empreendedores de
mineração é o gerenciamento do risco de barragens com a efetiva aplicação das
melhores técnicas existentes em todas as etapas desde a concepção do projeto e
método construtivo, durante a construção e operação, de forma que esta mantenhase segura e estável com o mínimo impacto ambiental possível.
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Eixo temático: Saúde, Segurança e Meio Ambiente
RESUMO – O presente estudo verificou a capacidade de adsorção de íons de Pb2+e
Zn2+ pelas zeólitas Beta e Ferrierita. As zeólitas foram sintetizadas e posteriormente
caracterizadas pelas técnicas de difração de raios-X e fluorescência de raios-X. Os
testes de remoção dos íons metálicos em solução foram realizados através de
ensaios de adsorção, à temperatura ambiente e sob agitação e em função do pH e
do tempo de contato de cada material com a solução aquosa contaminada. Os
resultados sugerem que os sólidos estudados são promissores na adsorção de
metais, sendo que a zeólita Beta possui uma eficiência maior de adsorção, quando
comparada à Ferrierita.
Palavras-chave: Chumbo. Zinco. Ferrierita. Beta. Adsorção.
ABSTRACT - This study has examined the adsorption capacity of Pb2+ and Zn2+
ions by zeolites Beta and ferrierite.The zeolites were synthesized and then
characterized by X-ray diffraction and fluorescence techniques. Tests were
performed to remove the metal ions in solution by adsorption tests at room
temperature and under stirring in relation to pH and contact time for each material
with contaminated aqueous solution. The results suggest that the studied solids are
promising in adsorption of metals, wherein the Beta zeolite has a higher adsorption
efficiency compared to the ferrierite.
Key words: Lead. Zinc. Ferrierite. Beta. Adsorption.
Introdução
O descarte inadequado de contaminantes na natureza cresce
exponencialmente devido ao aumento da atividade industrial o que gera efeitos
nocivos não só ao meio ambiente como também aos seres vivos presentes no
ecossistema contaminado. Os metais pesados consistem em um grupo com
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aspectos extremamente relevantes no que diz respeito à poluição ambiental, pelo
fato de possuírem a característica de bioacumulação o que contribui para o aumento
de doenças, que são provocadas através da contaminação de água, ar e solo
(SILVA et al., 2013). Estudos apontam que dentre diversas técnicas, a adsorção
tem demonstrado papel importante no que diz respeito à descontaminação,
resultando em elevada remoção desses metais pesados e baixo custo agregado
(SHINZATO, 2007). Um exemplo promissor são as zeólitas sintéticas, que por serem
sintetizadas sem a presença de impurezas, desempenham papel importante no
processo adsorção (AGUIAR e NOVAES, 2002).
Para melhor compreender a elevada eficácia das zeólitas no processo de
troca catiônica, é importante analisar a sua estrutura e composição química. Em
termos estruturais, esses sólidos são formados pelo encadeamento dos tetraedros
(TO 4 ), onde T= Si e/ou Al que são compartilhados pelos átomos de oxigênio
originando uma nanoestrutura porosa, com elevada área superficial e rede
negativamente carregada que possibilita seu uso em diferentes aplicações, tais
como adsorção, catálise e hidrocraqueamento (SHINZATO, 2007). Deve-se ressaltar
que o material final pode ter as suas propriedades controladas a fim de obter um
sólido com características adequadas a determinados processos.
A carga negativa das estruturas zeolíticas advém da substituição isomórfica
dos átomos de Si4+ por Al3+. Quando átomos de Al3+ substituem os sítios tetraédricos
do Si4+, mantendo as mesmas ligações com os átomos de oxigênio, uma carga
negativa é gerada para cada substituição. Dessa forma é possível adicionar
diferentes teores de Al (Si/Al ≥1) importantes na adsorção por troca catiônica
(PIETRE, 2012).
Material e Métodos
Síntese da zeólita Beta, do precursor PREFER e zeólita Ferrierita
A metodologia utilizada para a síntese da zeólita Beta foi fundamentada no
estudo de Zhang et al. (2010). O procedimento consiste em adicionar 0,19g de
hidróxido de sódio (NaOH) e 0,76g de aluminato de sódio (NaAlO 2 ) em 36,50mL de
hidróxido de tetraetilamônio (TEAOH) 20%. Após a homogeneização da mistura,
foram adicionados 23,00mL de tetraetilortosilicato (TEOS) e agitado mecanicamente
por 4h à temperatura ambiente. A zeólita Beta foi obtida após aquecimento do gel,
em uma autoclave de aço inox, em estufa a 140ºC por 48 horas, seguido por
filtração e calcinação a 560ºC.
A metodologia para a obtenção do precursor lamelar PREFER baseou-se no
estudo de Pietre (2012). Inicialmente,adicionou-se 9,32 g de fluoreto de amônio
(NH 4 F) em 8,00 mL da solução de Ácido Fluorídrico (HF) 11%, desseguido pela
adição de 10,04 g de Fumed Sílica (Sílica Vaporizada), mantendo a mistura
homogênea. Subsequentemente, adicionou-se 1,12 g de aluminato de sódio
(NaAlO 2 ) seguido de 26,24 g do direcionador estrutural orgânico 4-amino-2,2,6,6tetrametilpiperidina á mistura. Para a formação do PREFER, a mistura sofreu
agitação mecânica à temperatura ambiente por 90 minutos e levada a autoclave por
120 horas à 175ºC. A calcinação do PREFER a 560ºC originou a zeólitas ferrierita.
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Caracterização das zeólita
A formação da fase zeolitica foi acompanhada pela técnica de Difração de
raios-X (DRX) pelo método pó. As análises foram feitas utilizado o equipamento
Rigaku Miniflex com radiação CuKα (40 KW, 40 mA) na faixa de 5º a 50º em 2θ e
velocidade de varredura de 2º.min-1. A análise elementar semi-quantitativa foi feita
através da técnica de Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) usando o
equipamento Bruker S8 Tiger.
Estudos de Adsorção: Influência do pH e do tempo de contato
Os metais estudados foram o zinco e chumbo. A solução de zinco foi
preparada a partir do sólido nitrato de zinco, enquanto a solução de chumbo foi
obtida a partir da diluição de uma solução padrão de nitrato de chumbo 1000 ppm.
Para verificar qual o melhor valor de pH da solução com melhor desempenho na
adsorção dos metais pesados, foram utilizados 60 mL de solução 100 mg/L para 50
mg da zeólitas e valores de pH que variavam de 3,5 a 6,5 dependendo do metal a
ser analisado. O ajuste dos valores de pH fora feitas com soluções de ácido nítrico e
hidróxido de sódio 0,5 mol.L-1. O sistema foi agitado por 30 min à temperatura
ambiente. Após esse período duas alíquotas foram retiradas para melhor
confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados.
A avaliação do tempo de contato ideal foi realizada entre 5 a 120 minutos.
Duas alíquotas foram retiradas em cada intervalo de tempo de forma que o volume
total de solução não excedesse 5% do valor inicial. A quantificação do zinco e do
chumbo foi realizada através da técnica de Espectrometria de Absorção Atômica,
com o aparelho do fabricante Varian, modelo 55B SpectrAA.
Resultados e Discussão
Difração de Raios-X (DRX)
O difratograma obtido para a zeólita beta sintetizada está de acordo com
Zhang et al. (2010), apresentando sinais de difração intensos em 2θ = 7.8º e 22.5º,
livre de impurezas, característica da estrutura Beta, como é demostrado na Figura
01.
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Figura 01. Difração de raios-X da zeólita Beta.
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As Figuras 02 e 03 apresentam os difratogramas do precursor lamelar
PREFER e da zeólita ferrierita (calcinação do PREFER). Verifica-se que o precursor
lamelar, PREFER, se encontra de acordo com o representado por Schreyeck et al.
(1996). Um fato importante que deve ser mencionado, é que a partir do PREFER
outras estruturas podem ser obtidas, tais como o sólido esfoliado ITQ-6 e o material
pilarizado ITQ-36. Outras modificações do PREFER serão objetivos de trabalhos
futuros.
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precursor lamelar PREFER.

40

5

10

15

20

25

30

35

40

2θ

Figura 03. Difração de raios-X da zeólita
Ferrierita.

Dentro dessa proposta, uma das modificações do PREFER é a sua
calcinação. O material resultante é a zeólita 3D Ferrierita que foi satisfatoriamente
obtida conforme se verifica na Figura 03. O material final está livre da presença de
impurezas quando comparado por Treacy e Higgins (2007). Deve-se destacar que
os sinais mais intensos do nosso estudo são relativos aos planos (020) e (040). É
comum encontrar diversos perfis de difração para ferrieritas na literatura, com
intensidades relativas de seus sinais variando em função do tipo de amostra. Essas
variações em suas intensidades de planos cristalinos podem causar diferenças nas
formas e nos tamanhos médio dos cristais encontradas nas mais variadas sínteses,
consequência das distintas taxas de cristalização dos sólidos em função das
condições físico-químicas e reagentes usados em suas preparações (PIETRE,
2012).
Fluorescência de Raios-X (FRX)
A fluorescência de raios-X (FRX) é uma técnica de análise elementar semiquantitativa que determina os maiores constituintes das zeólitas, expressos sob a
forma de óxidos. A relação Si/Al é um fator significativo a ser apresentado sobre o
material, pois através desta relação pode-se conhecer a possível aplicabilidade de
tal material na adsorção de metais pesados. A Tabela 01 apresenta os dados de
FRX do gel e dos sólidos finais.

Tabela 01. Relações Si/Al para zeólitas Beta e Ferrierita nos géis e no produto final.
Estrutura
Si/Al (gel)
Si/Al (FRX)
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Beta
44
34
Ferrierita
50
107
Com base na tabela, verifica-se que a menor relação molar Si/Al (maior teor
de Al) para a zeólita Beta, quando comparada ao gel de síntese, pode estar
relacionada com a não inserção na totalidade dos átomos de Si, que podem ter sido
solubilizados junto ao sobrenadante após a síntese hidrotérmica. Por outro lado,
verificou-se aproximadamente metade da inserção total de Al (elevada razão molar
Si/Al) na zeólita Ferrierita, sendo que, com base nos valores obtidos, constata-se
que o teor de Al é praticamente três vezes maior na zeólita Beta frente à Ferrierita.
Presumindo que todos os átomos de Al estejam inseridos tetraedricamente nas
estruturas, é de se esperar um melhor comportamento na adsorção de metais
pesados para a zeólita Beta, pois, conforme já relatado, os sítios de Al tetraédricos
são responsáveis pela geração dos sítios de troca iônica nesses materiais.
Testes de Adsorção: Influência do pH e do Tempo de Contato
É bem reconhecido que o pH é um dos parâmetros mais importantes no
processo de adsorção, pois determina a carga da superfície do adsorvente e
governa as interações eletrostáticas entre adsorvente e adsorvato. De modo geral, o
adsorvato e adsorvente devem possuir cargas opostas para que ocorra uma maior
interação eletrostática entre elas, já que cargas iguais resultam numa repulsão entre
ambos. As Figuras 04 A e B apresentam as porcentagens de adsorção de Zn e Pb
em diferentes valores de pH.
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Figura 04. (A) Adsorção de Zn2+ com as zeólitas Beta e Ferrierita e (B)
Adsorção de Pb2+ com a zeólita Ferrierita. Condições 60 Ml de solução 100 ppm;
m=50 mg e t = 30 min.
A partir dos resultados obtidos (Figura 04 A), pode-se notar que a alteração
do Ph da solução não influencia de forma significativa na capacidade de adsorção
da Ferrierita, quando incorporada à solução de zinco. Entretanto, nota-se que há um
beneficiamento da capacidade de adsorção da zeólita Beta nos valores de Ph iguais
e 4,5 e 5,5. Deve-se enfatizar que esses valores de Ph foram escolhidos, pois em
baixos valores de Ph (sob eleva acidez), há uma competição com do metal com os
íons H+ que estão em alta concentração e isso conduz a baixa adsorção de metais,
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fato que já se percebe em Ph=3,5 na adsorção da zeólita beta, onde obteve-se baixa
adsorção do metal (HUANG et al., 2012). Em contrapartida, para valores de Ph
maiores que 6 e dependendo da concentração do metal, a solubilidade de metais
pesados diminui permitindo sua precipitação ou a formação de entidades
negativamente carregadas, o que pode desativar a adsorção. Dessa forma, os
melhores valores de Ph para o trabalho são 4,5 e 5,5. Entretanto, devido a maior
praticidade, iremos escolher o valor de 5,5, pois é o Ph natural da solução recém
preparada não havendo necessidade de etapa adicional do controle de Ph.
A Figura 04 B apresenta a adsorção do íon Pb2+ com a zeólita ferrierita.
Nesse caso, percebe-se que o melhor Ph do meio ocorre no valor de 5,5, como no
caso do íon Zn2+. Novamente, em Ph =4,5 pode estar ocorrendo uma competição
com os íons H+ do meio resultando em baixa adsorção. Em Ph = 5,5 percebe-se
uma alta afinidade da superfície zeolítica com o cátion metálico. Já em Ph=6,5 existe
uma diminuição acentuada na adsorção. Nessa faixa de Ph, com base na
especiação do chumbo, as espécies de Pb2+ diminuem significativamente pois se
hidrolisam e originam entidades Pb(OH)+ (HUANG et al., 2012). A formação dessas
espécies pode ter relação na eficácia da adsorção de chumbo pois, esses autores
também verificaram uma diminuição na porcentagem de adsorção do metal.
Estipulado as melhores condições de trabalho em função do Ph, estabeleceuse então que o segundo ensaio para adsorção dos metais deveria levar em
consideração o tempo de contato da solução contaminada com o material
adsorvente, no intuito de constatar o tempo necessário para ocorrer a saturação dos
sítios de adsorção das zeólitas (Figuras 5 e 6). Observa-se que em 5 minutos de
contato com a solução dos metais ocorreu o equilíbrio de adsorção, provavelmente,
em função da saturação dos sítios ativos de ambas as estruturas. Deve-se destacar
que na quase totalidade dos casos os valores das duplicatas foram reprodutíveis
com baixo erro de análise e percebe-se que a adsorção de Pb foi mais eficiente do
que o zinco para os dois materiais. Duas razões podem explicar a melhor adsorção
do chumbo quando comparado ao zinco. O Pb2+ por apresentar menor raio hidratado
que o Zn2+ difunde mais facilmente aos sítios ativos internos das zeólitas. Além
disso, o Pb2+ é o que apresenta maior eletronegatividade e isso facilita a interação
com a superfície negativa da zeólita (MINCEVA et al., 2007).
Verificou-se que a zeólita Beta adsorveu notavelmente mais que a Ferrierita.
Conforme observado na Tabela 01 a zeólita Beta possui razão molar Si/Al=34
enquanto a Ferrierita possui razão Si/Al=107. A relação Si/Al menor na Beta
evidencia uma maior quantidade de átomos de alumínio inseridos na estrutura do
material (responsáveis pela geração da carga negativa) quando comparada à
Ferrierita.
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Figura 06. Grau de adsorção da zeólita
Ferierita; m=50 mg, V=60 mL/100ppm.

Deve-se considerar ainda o fator o tamanho de poros como possibilidade
adicional para a menor adsorção de zinco e chumbo pela Ferrierita frente à Beta.
Quando se analisa os valores do raio iônico hidratado do Zn2+ (4,3 Å) e Pb2+ (4,01
Å), sabendo-se que os poros da zeólita Beta apresentam valores iguais a (7,6 x
6,4Å) e (5,5 x 5,5Å), enquanto os poros da Ferrierita apresentam dimensões de (3,5
x 4,8Å) e (4,2 x 5,4Å) respectivamente, considera-se que exista alguma interferência
difusional na absorção dos metais pela Ferrierita, tendo em vista que o tamanho do
raio hidratado dos cátions estão próximo ao tamanho dos poros da ferrierita.
Conclusões
Com base no estudo realizado conclui-se as zeólitas sintetizadas, Beta e
Ferrierita, possuem um grande potencial na adsorção de metais pesados,
especificamente íons Zn2+ e Pb2+, mostrando-se a Beta mais eficiente quando
comparada à Ferrierita.
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Eixo Temático: Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos
RESUMO – Os fluidos de corte são amplamente utilizados nos processos de
usinagem, porém no momento do descarte este se torna um efluente complexo para
ser tratado em função da sua composição química. Geralmente estes efluentes são
tratados por processos físico-químicos, por isso estudos alternativos utilizando
microrganismos são desejáveis, pois podem contribuir para o aumento da eficiência
do tratamento. Desse modo, o objetivo do trabalho foi isolar e selecionar bactérias
autóctones de fluido de corte a base de óleo mineral e verificar a capacidade de
degradar o óleo mineral, com o propósito futuro de utilizar esses microrganismos no
tratamento biológico deste fluido. As bactérias foram isoladas do fluido de corte a
base de óleo mineral utilizado em uma máquina ferramenta. Para o isolamento das
bactérias presente no fluido de corte, utilizou-se o meio de cultivo Plate Count Agar –
PCA. Os microrganismos isolados foram submetidos ao teste de capacidade de
degradação de hidrocarbonetos avaliados por 5 dias utilizando o composto 2,6diclorofenol-indofenol como indicador. Foram isoladas 35 colônias de bactérias,
sendo que 69% não foi capaz de degradar o óleo mineral e 3% degradou em 1 dia,
6% degradou em 2 e 3 dias e 17% em 5 dias.
Palavras-chave: 2,6-diclorofenol-indofenol. Tratamento biológico. Efluente. Óleo
mineral.
ABSTRACT – Cutting fluids are widely used in machining processes. However, at
the moment of disposal it becomes a complex effluent to be treated because of its
chemical composition. Usually this kind of effluent is treated by chemical-physical
processes, for this reason, alternative studies using microorganisms are desirable
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because they can contribute to the increase of treatment efficiency. The aim of this
study was to isolate and select authocthons bacteria from cutting fluid on mineral oil
bases, with the future purpose of using these microorganisms on biological treatment
of this fluid. Bacteria were isolated from the cutting fluid on mineral oil basis used in
tool machine. To isolate the bacteria, the Plate Count Agar – PCA, was used as
culture media. The isolated microorganisms were submitted to hydrocarbons
degradation capacity test for 5 days using the compound 2,6 – di-chlorophenolindophenol as indicator. 35 bacteria colonies were isolated, in which 69% were not
able to degrade the mineral oil and 3% degraded it in 1 day, 6% degraded it in 2 or 3
days and 17% in 5 days.
Key words: 2,6 – di-clorophenol-indophenol. Biological treatment . Effluent. Mineral
oil.
Introdução
O setor metalúrgico apresenta expressiva importância no cenário econômico
brasileiro, com ampla cadeia produtiva dos segmentos ligados à metalurgia,
usinagem e produção de manufaturados metálicos (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO
SETOR METALÚRGICO, 2014). Nos processos de usinagem há o contato entre a
ferramenta de corte com a peça usinada, porém, a ferramenta aquece dando lugar
ao abrandamento do material de que é constituída, ao desgaste prematuro da
ferramenta de corte e ainda à sua ruptura (RABELLO, BINI, 2005).
Para atenuar os problemas relacionados com a peça, geralmente são
empregados fluidos lubrificantes, conhecidos como fluidos de corte (RABELLO, BINI,
2005). Desse modo, o fluido de corte é amplamente utilizado nos processos de
usinagem, pois fornece lubrificação; resfria a interface da ferramenta-peça; reduz o
desgaste da ferramenta; retira os resíduos de metal que ficam presos à peça
obstruindo a visão do trabalhador; e facilita a finalização da superfície das peças
metálicas (MATTSBY-BALTZER et al., 1989; BYERS, 2006, KOCH; PASSMAN;
RABENSTEINS, 2015).
Os fluidos de corte são constituídos de óleo, pois estes possuem alto poder
lubrificante, podendo assim reduzir a geração de calor devido ao atrito entre
ferramenta-peça e cavaco-ferramenta e assegurar um melhor acabamento
superficial à peça. Desse modo, são utilizados dois principais tipos de fluido de
corte: os óleos integrais e os óleos emulsionáveis (1 a 20% de óleo). A escolha do
fluido de corte a ser utilizado depende de fatores como: material da peça, condições
de usinagem, material da ferramenta e operações de usinagem (DINIZ;
MARCONDES; COPPINI, 1999).
Em 2009, cerca de 39 milhões de toneladas de lubrificantes foram utilizadas
em máquinas-ferramentas ao redor do planeta, e a estimativa de crescimento até
2019 é de 1,2 % (PUSAVEC; KRAJNIK; KOPAC, 2010). Deste montante, é
estimado que 85% seja composto por óleo à base de petróleo (óleo mineral). No
entanto, os óleos minerais representam uma ameaça ao ambiente quando
descartados por sua inerente toxicidade e baixa biodegradabilidade (PUSAVEC;
KRAJNIK; KOPAC, 2010; WICHMANN, et al. 2013; CHETAN; GHOSH; RAO, 2015).
41

XIII CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS
21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016
A complexidade da composição dos efluentes gerados na indústria de
usinagem criam dificuldades para o seu tratamento. Geralmente estes efluentes são
tratados por processos físico-químicos, por isso estudos alternativos utilizando
microrganismos são desejáveis, pois podem contribuir para o aumento da eficiência
do tratamento do efluente (QUEISSADA; SILVA; PAIVA, 2011).
Desse modo, um método interessante para tratamento de efluente por
microrganismos é a bioaumentação, que é um sistema de tratamento biológico que
visa à utilização de microrganismos autóctones do próprio efluente para o tratamento
de efluentes. Para o sucesso do tratamento por bioaumentação são necessárias
duas características fundamentais: os microrganismos serem capazes de degradar
os componentes químicos do efluente e serem capazes de sobreviver e se
desenvolver no efluente. Sendo que uma das vantagens de isolar os microrganismos
autóctones do fluido de corte é a seleção de espécies que sobrevivam na existência
de biocidas do fluido de corte, pois não serão inativados no tratamento (VAN DER
GAST; THOMPSON, 2004).
Diante disso, o objetivo do trabalho foi isolar e selecionar bactérias autóctones
de fluido de corte a base de óleo mineral e verificar a capacidade de degradar o óleo
mineral, com o propósito futuro de utilizar esses microrganismos no tratamento
biológico deste fluido.
Material e Métodos
Para a execução deste trabalho as bactérias foram isoladas do fluido de corte
a base de óleo mineral utilizado em uma máquina ferramenta ROMI D-600 Standard
com reservatório de capacidade de armazenamento de 300L. Foram realizadas 6
coletas de fluido de corte no período de dois meses de uso da máquina.
Para o isolamento das bactérias presente no fluido de corte, utilizou-se o meio
de cultivo Plate Count Agar - PCA (Merk) incubadas por 24 h a 37ºC. Após o
crescimento das colônias, estas foram isoladas pela técnica de esgotamento em
placas de Petri com o mesmo tipo de meio de cultura. Em cada coleta foram
isoladas as colônias que possuíam características diferentes.
Após a obtenção das colônias isoladas, estas foram submetidas a testes
morfotintoriais para identificação da coloração de Gram e morfologia dos
microrganismos.
Os microrganismos isolados foram submetidos ao teste de capacidade de
degradação de hidrocarbonetos proposto por Hanson et al (1993, com
modificações). A metodologia consiste em inocular o microrganismo de interesse em
meio Bushnel Haas (BH) composto por 1g/L de KH 2 PO 4 , 1g/L de K 2 HPO 4 , 1g/L de
NH 4 NO 3 , 0,2 g/L de MgSO 4 .7H 2 O, 0,05 g/L de FeCl 3 e 0,02g/L de CaCl 2 .2H 2 O com
adição de solução de 2,6-diclorofenol-indofenol (DCPIP) em concentração 1 g/L
juntamente com uma fonte de carbono (nesta pesquisa - óleo mineral utilizado para
formulação do fluido de corte).
Para realização do teste, o inóculo foi padronizado comparando com a
turbidez do padrão 0,5 da escala McFarland (aproximadamente 1,5x108 UFC/mL)
(Miranda et al. 2007). Os testes foram realizados em placas de acrílico (tipo ELISA –
Enzyme Linked Immuno Sorbent) com 96 poços previamente esterilizados, onde o
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volume final utilizado foi de 150 µL (8 µL de solução de microrganismos
padronizado, 138,6 µL de meio BH, 1,4 µL de DCPIP e 2 µL da fonte de carbono). A
degradação do óleo foi analisada por meio da mudança de coloração de azul para
incolor. O DCPIP é um composto químico que altera a coloração de azul escuro para
transparente quando reduzido. Desse modo, ao incorporar o DCPIP ao meio de
cultura é possível avaliar a capacidade dos microrganismos em utilizar o
hidrocarboneto como substrato pela observação da mudança de cor (Bidoia et al.,
2010).
Foram feitos dois controles negativos sendo um com 8 µL de água estéril,
138,6 µL de meio BH, 1,4 µL de DCPIP e 2 µL da fonte de carbono (Controle 1, com
o objetivo de avaliar a esterilidade do óleo) e outro com 10 µL de água estéril, 138,6
µL de meio BH, 1,4 µL de DCPIP (Controle 2, para confirmar a esterilidade do meio
de cultivo). O teste foi realizado em triplicata. As placas foram incubadas a 36±1ºC
por um período de 5 dias, sendo realizada uma leitura por dia.
Na Figura 1 é possível observar a leitura do resultado visual para a
degradação do óleo mineral.

Figura 1. Resultado visual do teste de degradação de óleo mineral.
Na coluna “Controle 1” observa-se que não houve alteração da coloração”,
confirmando a esterilidade do meio; “Controle 2” observa-se que não houve
alteração da coloração, confirmando a esterilidade do óleo; “Isolado 1” não houve a
mudança da coloração, significando que o isolado não é capaz de degradar o óleo
mineral em 24 horas; “Isolado 2” houve mudança na coloração, significando que o
isolado é capaz de degradar o óleo mineral em 24 horas (Figura 1).
Resultados e Discussão
Nas 6 coletas realizadas foram isoladas 35 colônias de bactérias. Sendo que
19 (54%) foram Gram positivas e 16 (46%) Gram negativas. Foram encontrados
morfologias do tipo: bacilos (51%), diplobacilo (14%), cocos (11%), estafilococos
(11%), diplococos (6%) e estreptobacilo (6%).
No trabalho realizado por Piubeli et al (2008) foram isoladas de fluido de corte
a base de óleo mineral, bactérias com características de cocos Gram positivos e
bacilos Gram negativo. Segundo Queissada (2009), bactérias como Pseudomonas
(Gram negativa – bacilo), Bacillus (Gram negativa – bacilo), Acinetobacter (Gram
positiva/Gram variável – bacilo), Achromobacter (Gram negativa – cocobacilo),
Mycococcus (Gram positiva – cocos), Flavobacterium (Gram negativa – bacilo) e
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Geobacillus (Gram positiva – bacilo) são comumente encontrados em ambientes
como o fluido de corte.
Na figura 1 é possível observar o resultado do teste de capacidade de
degradação do óleo mineral após 5 dias de incubação. Observa-se que a maioria
não foi capaz de degradar o óleo mineral (69%) em 5 dias de análise, o que pode
representar que estes estão utilizando outro composto existente no fluido de corte
como fonte de carbono. Onze isolados foram capazes de degradar o óleo, sendo
que 3% degradou em 1 dia, 6% degradou em 2 e 3 dias e 17% em 5 dias.

Figura 2. Quantidade de isolados que não foram capazes de degradar o óleo mineral
e que foram capazes de degradar em 1, 2, 3, 4 e 5 dias de incubação.
Bakalova et al. (2007) também avaliaram a potencialidade dos
microrganismos de degradarem o fluido de corte, onde 15 isolados de fluido de corte
foram avaliados quanto a capacidade de degradar hidrocarbonetos, sendo que 10
foram capazes de degradar o composto em questão. Enquanto Rabeinstein et al.
(2009), verificou que os microrganismos isolados do fluido de corte a base de óleo
mineral não foram capazes de utilizar o óleo mineral como uma única fonte de
carbono. Segundo Martins (2008), o óleo mineral é de difícil degradação,
ressaltando a importância de obter microrganismos que sejam capazes de degradar
o óleo.
No Quadro 1 verifica-se as características morfotintoriais dos isolados que
foram capazes de degradar o óleo mineral.

Quadro 1. Características morfotintoriais dos isolados que foram capazes de
degradar o óleo mineral.
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Dias necessários
Coloração de
Isolado
para degradar o
Morfologia
Gram
óleo mineral
B1
1
+
Bacilo
B2
2
+
Cocos
B3
2
+
Diplobacilo
B4
3
Bacilo
B5
3
Diplobacilo
B6
5
Bacilo
B7
5
Bacilo
B8
5
Diplobacilo
B9
5
Estafilococos
B10
5
+
Cocos
B11
5
+
Estreptobacilo
Com os isolados obtidos neste trabalho, pretende-se realizar testes de
tratamento biológico do fluido de corte, pois estas bactérias autóctones são mais
vantajosas do que outras bactérias por estarem adaptadas ao efluente. Este fato foi
relatado no trabalho de Queissada, Silva e Paiva (2011) onde os microrganismos
autóctones do efluente de indústria de metal-mecânica se apresentaram mais
eficientes na remoção de óleo e graxas, com 62% de eficiência, do que o padrão
Aspergillus níger.
Segundo Pop et al (2008), a biodegradabilidade dos óleos minerais é inferior a
30%, desta forma, destaca-se a importância de obtenção de microrganismos
capazes de degradar o óleo em questão, contribuindo assim no seu tratamento.
Conclusões
Sendo o óleo mineral um composto recalcitrante, é importante encontrar
alternativas para auxiliar na sua degradação. Desse modo, as bactérias isoladas no
presente trabalho podem auxiliar no tratamento biológico do fluido de corte a base
de óleo mineral. Dos isolados analisados verificou-se que 11 são capazes de
degradar o óleo mineral.
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Eixo temático: Conservação Ambiental e Produção Agrícola Sustentável
RESUMO – O aumento do cultivo do meloeiro nos últimos anos no nordeste do país,
principalmente na região do Submédio São Francisco, tem exigido novas tecnologias
visando minimizar os impactos ambientais e ecológicos do sistema de cultivo
convencional, e contribuir para a redução dos custos de produção dos cultivos
agrícolas. Neste sentido desenvolveu-se um estudo no Centro de Agroecologia,
Energia Renováveis e Desenvolvimento Sustentável – CAERDES, Juazeiro – BA
com o objetivo de determinar a dose potássio que apresente melhor desempenho
agronômico, sob cultivo orgânico e irrigado do melão amarelo. O experimento
constou dos seguintes tratamentos: T1 0 Kg, T2 40 Kg, T3 80 Kg, T4 120 Kg, T5 160
Kg, T6 200 Kg de K.ha-1, tendo como fonte cinzas vegetais. Utilizou-se o
delineamento em blocos casualizados, com 4 repetições e 10 plantas por parcela.
As variáveis analisadas foram: Comprimento do fruto (cm); Diâmetro dos frutos (cm);
Espessura da polpa (mm); Sólidos solúveis (°Brix); pH; Acidez titulável (%); Firmeza
da polpa (newtons) e Produtividade total (ton.ha-1). Para as condições avaliadas a
dose de 120 Kg de K.ha-1 demonstrou ser a dose mais adequada para o meloeiro
sob cultivo orgânico e irrigado.
Palavras-chave: Cucumis melo L. Cinzas vegetais. Agroecologia. Desempenho
agronômico.
ABSTRACT – The increase in melon cultivation in recent years in the Northeast,
mainly in the São Francisco region Submédio, It has required new technologies to
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minimize the environmental and ecological impacts of conventional farming system,
and contribute to the reduction of production costs of agricultural crops. In this sense
we have developed a study in Center Agroecology, Renewable Energy and
development sustainable - CAERDES, Juazeiro - BA in order to determine the
potassium dose to present better agronomic performance under irrigated organic and
yellow melon. The experiment consists of the following treatments: T1 0 Kg, 40 Kg
T2, T3 80 Kg, 120 Kg T4, T5 160 kg, 200 kg T6 K.ha-1, with the source plant ashes.
the design was used in a randomized block design with four replications and 10
plants per plot. The variables were: fruit length (cm); fruits of the diameter (cm); Pulp
Thickness (mm); Soluble Solids (°Brix); pH; titratable acidity (%); Firmness (Newtons)
and Total Productivity (ton.ha-1). For the conditions evaluated the dose of 120 kg
K.ha-1 proved to be the most appropriate dose for the melons in organic and irrigated.
Key words: Cucumis melo L. vegetable ash. Agroecology. Agronomic performance.
Introdução
Na ultima década a região nordeste apresentou um acréscimo de 771% no
volume de produção do melão passando de 38 mil para 331 mil toneladas anuais,
fazendo desta olerácea um dos mais importantes produtos do agronegócio
brasileiro, conquistando espaços cada vez maiores nos mercados nacional e
internacional (ARAÚJO et al., 2008). Dado o avanço no cultivo do meloeiro e sua
importância para agricultura brasileira, faz-se necessário o uso de tecnologias
adequadas para aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos frutos.
De acordo com Ferreira et al. (2011) a alta produtividade com frutos de boa
qualidade está intrinsecamente ligada a uma adubação adequada. Assim, torna-se
imprescindível em especial nos sistemas orgânicos de produção conhecer o
comportamento dos nutrientes e das fontes empregadas, sobre as características
agronômicas mais importantes e neste particular o potássio. Sendo que este
nutriente afeta muito a qualidade do fruto, e se aplicado na quantidade e proporção
ideal à cultura, pode melhorar as características físicas e químicas dos frutos, e por
consequência aumentar a vida útil pós-colheita (RIBEIRO et al., 2014), além de ser o
nutriente extraído do solo em maior quantidade pelo meloeiro (MEDEIROS et al.,
2008). Desta forma, o uso de fontes alternativas de potássio, tem sido amplamente
testado e empregado em culturas, como forma de minimizar os impactos ambientais
e ecológicos do sistema de cultivo convencional, e contribuir para a redução dos
custos de produção dos cultivos agrícolas, além da limitação do uso de fontes de
alta solubilidade pelos sistemas orgânico de produção.
Neste sentido o presente trabalho teve como objetivo determinar a dose de
potássio que apresente melhor desempenho agronômico no melão amarelo tendo
como fonte cinzas vegetais, sob cultivo orgânico e irrigado no submedio do vale do
São Francisco.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido na universidade do estado da Bahia, no período
de agosto a outubro de 2015, em Neossolo Flúvico e sistema de irrigação por
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gotejamento. Foi utilizada no experimento a variedade de melão amarelo: hibrido
10/00. A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido (96
células), e o substrato utilizado, foi formulado no CAERDES (centro de agroecologia
energia renováveis e desenvolvimento sustentável) foi constituído de composto
orgânico e Latossolo Vermelho eutrófico na proporção 1:1. A cultura foi instalada no
espaçamento de 3,0m entre linhas e 0,5m entre plantas totalizando 6.666 plantas.
ha-1. As adubações de P e N foram realizadas com base na análise de solo da área
e nas recomendações do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA, 2008), tendo
como fonte de fosforo o Hiperfosfato de Gafsa e de nitrogênio, torta de mamona.
Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro
repetições contendo dez plantas e os tratamentos corresponderam às doses de
potássio (0, 40, 80, 120, 160 e 200 kg de K.ha-1) tendo como fonte cinzas vegetais.
A aplicação do adubo orgânico foi do seguinte modo: 50% aplicados 15 dias
antes do plantio e os outros 50% aplicados aos 20 e 40 dias nas proporções de 25%
em cada, após o transplantio das mudas para o campo. O experimento foi irrigado
por gotejamento com aplicação de lâmina diária baseada na evapotranspiração real
da cultura. A instalação do experimento iniciou-se com o preparo da área de cultivo,
com escarificação a 15 cm de profundidade. As colheitas foram realizadas dos 60
aos 65 dias após o transplantio com a maturidade do fruto identificada pela
coloração amarelo ouro típico dessa variedade, conforme EMBRAPA, (2010).
Os tratos culturais e os tratos fitossanitário foram realizados de acordo com as
necessidades da cultura. Realizou-se controle de pragas e doenças conforme
manifestações de tais ocorrência empregando-se: 0,25% Piroalho®, 0,5% Óleo de
algodão, 0,5% Litofertil®, 0,1% Bordasul®, 1% Sulfocal® e 5% Biofertilizante líquido
este ultimo elaborado no CAERDES, de acordo com as necessidades da cultura.
As características avaliadas foram: produtividade total (kg.ha-1), produtividade
comercial (kg.ha-1), espessura da polpa (mm), diâmetro dos frutos (mm),
comprimento dos frutos (cm), teor de sólidos solúveis (°Brix), pH, acidez titulável e
firmeza da polpa (Newtons). Os dados obtidos foram submetidos à análise
estatística, com auxilio do programa ASSISTAT empregando-se a metodologia para
análise de variância e teste de média, além da aplicação de estudo de regressão
polinomial.
Resultados e Discussão
A análise estatística revelara que não houve diferença significativa para as
principais características agronômicas: como produtividade total, comprimento do
fruto, diâmetro do fruto, espessura da polpa, sólidos solúveis e acidez titulável.
O potássio é um elemento fundamental na obtenção de ganho de qualidade
e produtividade de frutos no meloeiro (ALVARENGA e RESENDE, 2002), no
presente trabalho, observou-se um incremento até a dose de 120 kg de K.ha-1 nos
valores de produtividade (Gráfico 1), sendo supostamente inviável o uso de doses
superiores sob mesmas condições de cultivo. Segundo Malavolta (2002), o excesso
de potássio pode provocar falta de magnésio e de cálcio, cuja absorção é dificultada,
havendo redução na produtividade da cultura.
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Gráfico 1: Produtividade de meloeiro orgânico e irrigado submetido a diferentes doses de potássio. Juazeiro-Ba
2015.

Para a variável comprimento do fruto a dose que se obteve melhor resposta
foi de 120 Kg de K.ha-1, com 16,5 cm, valor superior ao encontrado por
BARDIVIESSO et al. (2008) avaliando o desempenho do melão amarelo sob
diferentes doses de potássio. Já para o diâmetro do fruto a dose de que apresentou
melhor resultado foi de 200 kg de K.ha-1, mas, sobretudo não diferiu significativa da
dose de 120 Kg de K.ha-1, sendo portanto supostamente viável o uso da ultima.
A espessura da polpa é uma característica de fundamental importância no
fruto do meloeiro, já que esta por sua fez confere ao fruto melhor resistência ao
transporte e maior durabilidade pós-colheita, no presente trabalho não houve
diferença significativa dentre as diferentes doses de K (Tabela1), com as médias
variando de 4,07 cm (80 Kg de K.ha-1) a 4,36 cm (160 Kg de K.ha-1), valores
superiores ao encontrado por Follegatti et al. (2004), avaliando o desempenho do
melão sob diferentes dose de potássio.
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Tabela 1: Médias referentes as características físicas e químicas de frutos de melão
submetido a diferentes doses de Potássio.
Doses Potassio (kg/ha)
Equações Ajustadas
0
40
80
120
160
200
Comp. Fruto (cm) 15,925 16,06 15,415 16,595
15,73 16,23
ns
Diam. Frut (cm)
12,76
12,97 12,86
13,045
12,96 13,435
ns
Esp. Da Polpa (mm) 40,8545 41,819 40,072 41,496 43,671 42,48
ns
SST (Brix)
9,1725
9,14
8,88
9,205
9,415 9,2625
ns
pH
5,936
5,764 5,679
5,634
5,528 5,407
Ŷ = 5,900 - 0,02x **
AT
0,8125
0,71
0,755
0,805
0,81
0,822
ns
2
Firm (N)
28,91
27,57 29,55
24,6
29,87 30,61 Ŷ = 2,891 - 0,06x +0,02x **
Variáveis Resposta

2

CV

R

6,08
5,69
6,08
5,51
1,2
11.45
5.58

0,97
0,99
0,99

Esp- polpa - Espessura média da polpa; Diâm-frt - diâmetro do fruto; Comp-frt – comprimento do fruto;
Firm - Firmeza da polpa; SST- solido solúveis totais; AT- acidez titulável total; C.V.- coeficiente de
(a)
(c)
(d)
variação (%). Médias originais por tratamento; Coeficiente de variação; Ŷ= equações estimadas
a partir das médias dos tratamentos de cada variável. ** significativo ao nível de 1% de probabilidade
(p < .01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05). ns = não significativo.

O teor de sólidos solúveis totais é uma das características de maior
importância na qualidade do fruto do meloeiro, já que esta por sua vez incluem
importantes compostos responsáveis pelo sabor e pela consequente aceitação por
parte dos consumidores, sendo que os mais importantes são os açúcares e os
ácidos orgânicos, assim quanto mais doce maior seu valor de mercado. No presente
trabalho, cinco das seis doses testadas apresentaram valores superiores a 9º Brix,
que é o valor mínimo exigido para o melão ser comercializado (GRANGERO et al.,
1999).
As diferentes doses de K não apresentaram diferenças significativas com
relação aos valores de acidez titulável. Já com os valores de pH, houve diferença
significativa entre os tratamentos, apresentando a dose de 0 Kg de K.ha-1 valores
superiores as demais doses.
A firmeza da polpa foi significativamente influenciada pelas diferentes dose de
K, sendo variável importante na qualidade do fruto, pois indica resistência ao
transporte e possibilidade de maior vida de prateleira, estando relacionado com o
“flavor”, que é perceptível pelo paladar (MENEZES et al., 1998). Tendo o presente
trabalho apresentado valores oscilando de 24,6 Newtons com 120 Kg de K.ha-1, a
30,61 Newtons com a dose de 200 Kg.ha-1.
Conclusões
Tendo em vista os resultados obtidos no presente trabalho, pode-se concluir
que, a dose de 120 Kg de K.ha-1 ser a mais adequada para a cultura do melão
amarelo sob cultivo orgânico e irrigado no submedio do vale do São Francisco.
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Eixo temático: Saúde, Segurança e Meio Ambiente
RESUMO - A poluição das águas por metais pesados e outros contaminantes é uma
questão a ser tratada em um contexto global. Novos processos de tratamento de
efluentes têm sido propostos empregando materiais cada vez mais sofisticados,
visando à redução desses poluentes. No entanto, técnicas simples podem
apresentar soluções práticas e econômicas. O objetivo deste trabalho consiste em
testar diversos sistemas de filtragens confeccionados com materiais encontrados na
região como pedras de quartzito, brita, antracito, casca de banana e areia, a fim de
se obter filtros de água eficientes na remoção de contaminantes, associado a um
custo reduzido. Primeiramente, foi analisado granulometricamente o tamanho das
partículas dos materiais acima citados, em seguida após montagem dos sistemas de
filtragem e passagem do efluente pelos mesmos, realizou-se análises físico –
química verificando os parâmetros cor, turbidez e pH, análise de espectrometria por
absorção atômica, para detecção de presença de metais no efluente e análise via
microscopia eletrônica de varredura (MEV) a fim de verificar a topografia superficial
dos elementos, auxiliado por espectrometria por dispersão de energia (EDS) para
identificação da concentração de metais retidos nas estruturas. Constatou-se que o
filtro composto de quartzito, areia, antracito e brita, desempenhou um excelente
resultado na redução da cor, turbidez e redução na concentração do metal Chumbo
(Pb). Fazendo vistas à melhoria da saúde pública de comunidades carentes, tal
estudo trás a sua relevância na busca de um sistema de filtragem de baixo custo
com potencial capacidade na redução de poluentes.
Palavras-chave: Sistema de Filtragem. Espectrometria Absorção Atômica. Meio
Ambiente. Metais Pesados.
ABSTRACT - Water pollution from heavy metals and other contaminants is an issue
to be treated in a global context. New wastewater treatment processes have been
proposed employing increasingly sophisticated materials in order to reduce these
pollutants. However, simple techniques can provide practical and economical
solutions. The aim of this study was to evaluate various filtering systems made of
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combined materials of zeolite matrix, using quartzite stones, gravel, anthracite,
banana peel and sand in order to obtain efficient water filters in removing
contaminants associated with a reduced cost. First, it was examined
granulometrically the particle size of the above material and then after mounting of
the filtering and passing the effluent therefrom, held physico - chemical checking the
color parameters, turbidity and pH spectrometric analysis by absorption atomic, to
detect the presence of metals in the effluent and analysis via scanning electron
microscopy (SEM) to check the surface topography of the elements, aided by energy
dispersive spectroscopy (EDS) to identify the concentration of metals retained in the
structures. It was found that the filter consists of quartzite sand, anthracite and
crushed played an excellent result in reducing color turbidity and reduction in the
metal concentration Lead (Pb). Making a view to improving public health in poor
communities, this study show its relevance in the search for a low cost filtering
system with potential capacity in the reduction of pollutants.
Key words: Filtration Systems. Spectrometry Atomic Absorption. Heavy metals.
Environment.
Introdução
A água é um elemento indispensável para a manutenção da vida na terra,
portanto, tem de ser preservada para que haja disponibilidade suficiente para
atender a demanda social, econômica e ambiental.
A sociedade moderna caracterizada por hábitos de consumo intenso e uma
consequente demanda social por tecnologias está gerando uma alta quantidade de
rejeitos contendo metais pesados como cromo, cádmio, chumbo, mercúrio e cobre,
implicando em forte contaminação de ecossistemas terrestres e aquático (DUARTE
et.al., 2002).
Segundo Zambon et al. (2003), metais pesados são elementos que têm alta
densidade molecular e são geralmente associados com envenenamentos e a maior
fonte antropogênica de poluição com metais advém dos mais diversos processos
industriais.
Os processos de tratamento de água vão desde técnicas mais simples a mais
complexas.
Para Calijuri e Cunha (2013), todos os sistemas de tratamento de água para
consumo humano devem incorporar o princípio de múltiplas barreiras, de forma a
diminuir o máximo a presença de agentes patogênicos na água. Tais princípios
consideram que os sistemas de abastecimento de água devem incorporar várias
barreiras sanitárias sequenciais, de forma a reduzir o risco sanitário associado à
água, até sua chegada ao consumidor final.
De acordo com Duarte et al. (2002), pesquisas têm sido realizadas a fim de
promover a retirada de tais contaminantes do meio ambiente.
O objetivo deste estudo foi confeccionar um sistema de filtragem de água
voltado para consumo humano que seja de baixo custo, com utilização de materiais
de fácil aquisição, visando atender comunidades carentes.
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Material e Métodos
O presente trabalho analisou diversos materiais existentes na região como
quartzito, brita, areia, antracito, zeólita e casca de banana, testando sua eficiência
na remoção de metais pesados e outros contaminantes existentes no efluente.
Tais materiais foram dispostos em camadas separadas por finas folhas de
celulose e poliuretano dentro de garrafas de polietileno tereftalato (PET), utilizadas
para montagem dos filtros.
Antes de se iniciar os experimentos, todos os materiais foram lavados com
água abundantemente a fim de se retirar as impurezas existentes e secas em estufa
a 50 ºC por 1 hora.
Os materiais que passaram por redução estrutural, foram às britas, o quartzito
e as cascas de banana.
As britas e o quartzito foram moídos em um equipamento denominado
Abrasão Losangeles, já as cascas de banana foram secas em estufa e trituradas em
liquidificador industrial.
Posteriormente foi realizada análise granulométrica em todos os materiais,
sendo utilizadas as seguintes granulometrias para a montagem dos filtros: zeólita
2,36 mm, (8 Mesh); brita 4, 75 mm (4 Mesh); brita 2,36 mm (8 Mesh); quartzo 4,75
mm (4 Mesh); quartzo 2,36 mm (8 Mesh); quartzo 1, 18 mm (16 Mesh); quartzo 600
µm (30 Mesh); antracito 1,18 mm (16 Mesh); areia 300 µm (50 Mesh) e casca de
banana 300 µm (50 Mesh).
Foram montados cinco sistemas de filtragem em escala bancada, sendo
quatro filtros confeccionados com garrafas Pet de 500 ml e um filtro com garrafa Pet
de 2,5 litros. As garrafas foram cortadas em sua base, posicionando-se seu bocal
para baixo, sendo sustentada por um recipiente denominado proveta. Por entre as
camadas de materiais foi posto material de poliuretano para dar maior sustentação
aos elementos evitando também mistura entre as camadas.
Os filtros foram estruturados da seguinte maneira: filtro nº 01 composto de
quartzito, antracito e casca de banana; filtro nº 02 composto de brita, quartzito e
antracito; filtro nº 03 zeólita e quartzito; filtro nº 04 brita, quartzito, antracito e casca
de banana e filtro nº 05 composto de quartzito, areia, antracito e brita (Figura 01).
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Figura 01- Sistema estrutural dos filtros de água
O efluente foi coletado no Córrego do Morro do Café, situado no município de
Passos-MG, sendo associado a este efluente uma mistura de metais contendo
chumbo, cobre, ferro, mercúrio e prata.
Para a realização das análises foram coletados 80 ml de efluente bruto e 80
ml pós passagem pelos sistemas de filtragem, realizando assim as seguintes
análises: Físico- química no Laboratório do Sistema Autônomo de Água e Esgoto –
SAEE da cidade de Passos-MG; Espectrometria por Absorção Atômica no
Laboratório de Solos da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, unidade
de Passos; Microscopia Eletrônica de Varredura e Análise de Espectrometria de
Energia Dispersiva, ambas realizadas no Laboratório de Caracterização Estrutural Universidade Federal de São Carlos – UFSCar – SP na cidade de São Carlos – SP.
Resultados e Discussão
O resultado da análise físico – química, demonstrou que o filtro nº 05
constituído de quartzito, areia, antracito e brita, apresentou expressiva redução no
parâmetro cor, reduzindo de 693,3 Unidade Hazen (uH) para 67,0 uH. Com relação
à turbidez reduziu de 312 Unidade Nefelométrica (uT) para 32,2 uT, e no parâmetro
pH manteve-se na faixa de 5 (Tabela 01).
Tabela 01- Análise Físico-Química.
Análise Físico – Química
Amostra
Cor ((uH)
Turbidez ( uT)
Água Bruta
693,3
312
Filtro nº 01
182,3
48,2
Filtro nº 02
163,6
129
Filtro nº 03
182,4
112
Filtro nº 04
202,4
61,1
Filtro nº 05
67,0
32,2

pH
5,9
5,3
5,2
5,4
5,5
5,7

Laboratório do Sistema Autônomo de água e Esgoto – SAAE
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Nos filtros nº02 e nº03 ocorreu redução no parâmetro cor da água quando
comparados com a amostra bruta, observando – se a deposição de partículas no
fundo dos frascos amostrados.
Já no filtro nº 05 houve a clarificação do efluente sem ocorrer a sedimentação
de partículas no fundo do frasco pós passagem pelo sistema, apresentando melhor
resultado devido à utilização de diferentes granulometrias, comportando-se como
um filtro de múltiplas barreiras (Figura 02).

Figura 02 – Foto das Amostras de Água.
Na análise de espectrometria de absorção atômica, os elementos lidos pelo
espectrômetro nos remetem a uma quantificação da concentração de metais
existentes nas amostras de cada efluente. A análise detectou no efluente bruto a
presença dos elementos: cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês, zinco cádmio,
cromo, níquel, chumbo, sódio e potássio.
Embora não lido pelo espectrômetro, havia também outros elementos
contidos no efluente como mercúrio, prata, estanho, cromo, cádmio dentre outros.
Todos os filtros retiveram algum tipo de metal, mas somente o filtro nº 05,
apresentou uma queda brusca na redução de alguns metais, principalmente o metal
chumbo (Tabela 02).
Tabela 02 – Análise de Espectrometria de Absorção Atômica.
Amostras
Ca Mg
Cu
Fe
Mn Zn Ni
Pb
Na
Água Bruta 16,5 5,0
1,5
3,5 0,2 1,1 0,3 509,4 63,2
Filtro nº 01
25,4 9,2
0,3
9,6 0,2 0,6 0,1 10,9 78,0
Filtro nº 02
31,9 11,1 0,4 12,0 0,4 3,1 0,2 188,0 69,1
Filtro nº 03
27,7 4,3
0,7 16,2 0,8 5,7 0,2 140,0 66,1
Filtro nº 04
24,9 10,7 0,5 29,8 0,3 1,2 0,2 17,9 78,0
Filtro nº 05
50,5 1,9
0,2
0,7 0,2 0,3 0,1 31,6 370,0

K
27,1
69,2
27,1
23,1
60,2
75,6

Laboratório de Análise de Solos – UEMG (2015).

A análise de Microscopia Eletrônica de Varredura permitiu conhecer a
imagem topográfica da superfície dos materiais, sendo possível verificar asperidades
e porosidades responsáveis pela retenção de poluentes. Já a análise de
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Espectrometria por Energia Dispersiva nos forneceu, através de gráficos, a
quantidade e o tipo de elemento presente nesses materiais.
Segundo os resultados obtidos durante essas análises, observou-se que
todos os materiais utilizados na composição dos sistemas de filtragem apresentaram
algum elemento depositado em suas estruturas.
Nas zeólitas foram detectados os metais mercúrio e chumbo na análise via
EDS e na análise do MEV, este mostrou uma superfície irregular capaz de capturar
partículas como visto na figura 03.
Quanto ao quartzito (Figura 04) pode-se observar a presença dos elementos
mercúrio e silício e uma superfície irregular com menor capacidade de retenção de
poluentes.
A brita (Figura 05) mostrou uma superfície porosa e irregular com uma alta
capacidade de retenção de elementos como magnésio, silício, cálcio e ferro, o que
pode ser confirmado na análise via EDS.
No antracito (Figura 06) os elementos mercúrio, magnésio, silício e cálcio se
mostraram presentes, o que pode ser devido às irregularidades superficiais como
visto na figura em questão.
Quanto a areia (Figura 07) houve a retenção de poucos elementos cálcio e
nióbio o que pode ser devido à baixa afinidade pelos outros elementos químicos.
A casca de banana (Figura 08) mostrou uma superfície fibrosa o que
possibilitou a deposição dos metais mercúrio, cálcio e bário, conforme evidenciado
pelo EDS.

Figura 03 - MEV e EDS – Zeólita

Figura 04 - MEV e EDS – Quartzito
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Figura 05 -MEV e EDS - Brita

Figura 06 -MEV e EDS - Antracito

Figura 07 -MEV e EDS – Areia

Figura 08 -MEV e EDS - Casca de Banana
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Embora não detectado no equipamento de espectrometria de absorção
atômica a presença de mercúrio, silício, nióbio e bário nas amostras de efluente, a
análise de espectrometria de energia dispersiva (EDS) conseguiu detectar estes
componentes nas estruturas de alguns dos materiais estudados.
Conclusões
Todos os materiais analisados apresentaram capacidade de retenção de
algum elemento, sendo uns mais expressivos que outros, permitindo utilizá-los como
fator de remediação ambiental.
Os resultados apontaram como melhor filtro o constituído de quartzito, areia,
antracito e britas, pois além de conseguir reter metais pesados como Magnésio (Mn),
Cobre (Cu), Ferro (Fe), Zinco (Zn), Níquel (Ni) e Chumbo (Pb), o mesmo também
conseguiu clarificar o efluente reduzindo cor e turbidez, apresentando ser um
sistema de filtragem bastante eficiente, de fácil confecção e de baixo custo.
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Eixo temático: Saúde, Segurança e Meio Ambiente
RESUMO – A prática de uso de plantas medicinais para curar doenças é uma
tradição cultural que vem desde os primórdios, com formas diversas no seu uso e a
sabedoria popular contribuindo para as percepções a respeito do poder curativo das
plantas. Os rituais são diversos com o uso de plantas medicinais e agregam várias
culturas, sejam elas quais forem. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi analisar
no município de Canabrava do Norte a prática do uso da casca da mangaba brava
para fins fitoterápicos,e o local onde pode se encontrar a planta mangaba brava
(Lafoensia pacari St. Hil.). Trata-se de uma plantada família das Lythraceaee, é uma
espécie da flora do Cerrado, usada na medicina popular como anti-úlcera,
antifúngica, antibactericida, anti-inflamatória, febrífuga, para emagrecimento e no
tratamento de peneumonia, dores de estômago e coceiras. Para a pesquisa foi
utilizada uma metodologia qualitativa, por meio de entrevista, através de um
questionário semiestruturado com perguntas de identificação e conhecimentos
etnobotânicos. Com base na pesquisa, todos os entrevistados adquiriram o
conhecimento através das relações familiares, principalmente de avós e pais ou por
vizinhos e amigos, constatou-se que muitas pessoas fazem o uso e possuem
conhecimento sobre outras árvores do cerrado usadas na medicina caseira.
Palavras-chave:Etnoconhecimento. Cerrado Matogrossense. Mangabeira.
ABSTRACT – The practice of using medicinal plants to cure diseases is a cultural
tradition that comes from thee arly days, with various forms in use and popular
wisdom contributing to perceptions about the healing power of plants. Rituals are
different with the use of medicinal plants and add various cultures, whatever they
maybe. Thus, the aim of this study was to analyze the North Canabrava municipality
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of the practice of using the bark of mad mangaba for her bal purposes, and the place
where you can find the brave mangaba plant (Lafoensia pacari St. Hil.). It is a planted
family of Lythraceaee, it is a species of the Cerrado flora, used in folk medicine as
anti-ulcer, anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, febrifuge, for weight loss and
treatment of pneumonia, stomach pains and itches. For the study we used a
qualitative methodology, through interviews, using a semi-structured question naire
with identification questions and ethno botanical knowledge. Based on the survey, all
respondents have acquired knowledge through family relations, especially parents
and grandparents or neighbors and friends, it was found that many people do use
and have knowled geofother trees of the savan nahused in home medicine.
Key words: Ethno knowledge. Cerrado Mato Grosso. Mangabeira.
Introdução
A prática de uso de plantas medicinais para curar doenças é uma tradição
cultural que vem desde os primórdios, com formas diversas no seu uso, e a
sabedoria popular contribui para as percepções a respeito do poder curativo das
plantas. Segundo Luz (2007), o saber comum das práticas de saúde, o emprego de
plantas medicinais usadas por curandeiros, chefes de tribos, bisavós e avós foi
adquirido ao longo dos tempos e essa experiência foi sendo transmitida de geração
a geração.
Segundo Pereira e Aburaya (2007), os índios utilizaram a fitoterapia dentro de
uma visão mística em que o pajé da tribo fazia uso de planta entorpecente para
sonhar com o espírito que lhe revelaria então a erva ou procedimento a ser seguido
para a cura da enfermidade.
O número de doenças tem aumentado cada vez mais e assolado a
humanidade de modo geral, desafiando a medicina. “A utilização de plantas
medicinais para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das mais antigas
formas de prática medicinal da humanidade” (DAVID e PASA, 2015).
Segundo Pasa (2011) o conhecimento tradicional sobre o uso das plantas é
vasto e é, em muitos casos, o único recurso disponível que a população rural de
países em desenvolvimento tem ao seu alcance. As plantas usadas como remédio
quase sempre têm posição predominante e significativa nos resultados das
investigações etnobotânicas de uma região ou grupo étnico, (PASA, 2011).
Segundo Mendonça et al. (2004), o Estado de Mato Grosso possui uma
grande biodiversidade no que se refere biomas e espécies. Os biomas que
compõem o Estado são divididos em Pantanal, Cerrado e Floresta úmida. Esta
diversidade propicia grande quantidade de habitats que contém inúmeras espécies
com características próprias e específicas ao seu ambiente.
Além do uso da folha e casca, a mangaba brava tem outra característica, o
uso da madeira que é usada em construção civil, obras externas e internas,
marcenaria, tacos para assoalhos, taboados, cabo de ferramentas e mourões
(LORENZI,1992). Segundo Santos et al. (2007) essa espécie é encontrada em
muitos municípios de Mato Grosso e é utilizada para dores no estômago,
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emagrecimento, tratamento de coceiras, feridas, úlceras, anti-inflamatório e como
cicatrizante
Levando em consideração o conhecimento cultural e medicinal desta planta, e
a grande utilização da casca (fato esse que vem colocando a espécie em ameaça de
extinção), este trabalho objetivou identificar a utilização da casca da mangabeira
como medicamento natural entre os moradores do município de Canabrava do
Norte-MT.
Material e Métodos
A pesquisa foi desenvolvida no município de Canabrava do Norte situado a
1132 km de Cuiabá, possuindo, segundo o IBGE (2010) população estimada de
4.767 habitantes.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram utilizaddas técnicas
qualitativa e quantitativa. A pesquisa de abordagem quantitativa utiliza-se técnicas
estatícas, tudo que pode ser mensurado em números, classificados e analisados,
(RAMOS et al, 2005); e a qualitativa pretende verificar a relação da realidade com
objeto de estudo, não é traduzida em números, obtendo várias interpretações de
uma análise indutiva por parte do pesquisador.
Os dados desta pequisa foram coletados no período de setembro a dezembro
de 2015,com moradores mais antigos do município. Foi realizado um roteiro de
entrevista aleatório, com perguntas para colher das pessoas informações a respeito
do tema, no qual foram entrevistadas 30 pessoas com idade entre 31 a 79 anos.
Após a coleta ddas informações, foi montado um banco de dados, de onde
foram feitas as análises pertinentes.
Resultados e Discussão
Foram entrevistados 30 pessoas no município de Canabrava do Norte- MT,
com idade entre 31 a 79anos. Todas as informações dos entrevistados foram
registradas através de questionário pré-elaborado para agilizar o manuseio e
localização da pesquisa.
De acordo com os dados obtidos, os entrevistados fazem uso mais de
remédios caseiros (96,67%) do que farmacêuticos (3,33%) porque quase não tem
custo financeiro e os medicamentos da farmácia, são considerados por eles, como
de custo muito alto. Geralmente, quando não tem condições financeiras para adquirir
um medicamento o paciente recorre aos remédios caseiros que além de não custar
nada acredita ser muito eficaz em diversos tratamentos.
O costume e a prática do uso da mangabeira é uma tradição cultural que vem
passando hereditariamente (93,33%). Essas experiências se destacam na hora que
as pessoas explicam sobre os benefícios adquiridos com o uso da mangabeira, um
enorme acervo de conhecimento de quem pratica e aconselha o uso.
Quanto ao uso da mangabeira, (86,67%) dos entrevistados afirmaram fazer
uso da planta para fins medicinais. Aproximadamente 75% dos entrevistados fazem
o uso da casca para preparação de suas receitas caseiras e 25% da folha. A casca
tem fins terapêuticos no tratamento de gastrite, úlcera, ferimentos, etc, e a folha no
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tratamento de cortes e feridas. De acordo com Santos (2006) extratos de folhas
dessa espécie apresentam atividades antifúngicas.
De acordo com os informantes,a mangabeira é utilizada principalmente para
tratamento de gastrite (26%), com finalidades antiflamatória e para úlcera (12%).
Muitos dos entrevistados obtiveram bons resultados depois que passaram a utilizar a
mangaba brava, pois 75% dos entrevistados obtiveram resultados usando somente
a planta durante um período de 3 meses, já para 25% dos entrevistados, o melhor
método é o usoda casca com outras planta medicinais, sendo preparadas como
garrafada, chás e sucos.
De acordo com os entrevistados o conhecimento pela planta Mangaba brava
está sendo repassado tradicionalmente por familiares e conhecidos, nesse sentido
traz a importância da cultura familiar na prática do manuzeio da mesma, uma vez
que as formas como vem sendo feita a extração casca, pode colocar em risco a
sobrevivência desta planta. Isso porque ao retirar a parte para preparo do
medicamento, não há tempo suficiente para regeneração do local, já que a busca
pela mesma é frequente.
Conclusões
Mediante a realização deste estudo, dos medicamentos naturais com o
enfoque na mangaba brava, foi possível identificar que sua casca, de acordo com as
conhecimentos e crenças dos entrevistados, é que ela é capaz de curar doenças
como gastrite, úlcera, ferimentos (cortes), e pode ser usada em forma de pó, chá,
banho, garrafadas, etc.
Porém mesmo com essa cultura de preferência por medicamento mais
naturais, tanto pelo acesso, quanto pelo preço (quando comparado aos alopáticos),
é necessário que os moradores fiquem atentos quanto as formas de extração das
matérias primas para preparo do remédio. Ocorre que a depredação exagerada e
desmedida que alguns indivíduos desta espécie estão sofrendo, pode levá-las a
extinção.
Vale ressaltar que embora naturais, o uso desordenado de plantas medicinais
sem conhecimento pode trazer sérios riscos para a saúde, devido, muitas serem
consideradas tóxicas e outras, quando em contato com mais substâncias, podem
causar efeitos adversos.
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Eixo temático: Conservação Ambiental e Produção Agrícola Sustentável
RESUMO – A semente de chia é uma fonte potencial de nutrientes e vem sendo
cada vez mais cultivada devido ao aumento da sua popularidade e das suas
propriedades benéficas à saúde. Existem diversos fatores que podem estar
relacionados às variações das concentrações dos compostos ativos presentes nas
sementes de chia. Um deles é a área de cultivo da planta, que está relacionada às
diferenças no ambiente, mudanças climáticas, disponibilidade de nutrientes, ano de
cultivo, ou as condições do solo. Assim, devido às condições climáticas do sul de
Minas Gerais, o objetivo deste trabalho foi avaliar altura e diâmetro de caules das
plantas, teores de nitrogênio e clorofila total das folhas, produtividade e análises
bromatológicas e de nutrientes das sementes de chia. O delineamento experimental
foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial 2X8, sendo dois ambientes
(sombreado com sombrite 50% e a pleno sol) e oito fontes de fertilizantes (Controle,
esterco bovino, esterco caprino, esterco de aves, compostagem, biodigestor, NPK e
palha de café) com quatro repetições, totalizando 64 parcelas, avaliados na safra de
inverno e de verão. Concluiu-se que para as condições do Sul de Minas Gerais a
melhor época de plantio é no verão para os fatores altura de plantas, diâmetro de
caules, produtividade, índice de clorofila Falker e teor de nitrogênio foliar. O sombrite
50% proporcionou maior diâmetro do caule, produtividade e teores de ferro.
Enquanto que, a pleno sol as plantas cresceram mais, assim como maiores teores
foliares de nitrogênio e índice de clorofila Falker e maiores teores de fósforo e
magnésio nas sementes. À campo, o esterco bovino se destacou para todos os
parâmetros avaliados.
Palavras-chave: Ambiente. Época de plantio. Fertilizante. Salvia hispanica L.
ABSTRACT – The chia seed is a potential source of nutrients and has been
increasingly cultivated due to their increased popularity and its beneficial health
properties. There are several factors that may be related to changes in
concentrations of the active compounds present in chia seeds. One is the growing
area of the plant, which is related to differences in environment, climate change,
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nutrient availability, year of cultivation or soil conditions. Thus, due to climatic
conditions in southern Minas Gerais, the objective of this study was to evaluate
height and diameter of stems of plants, nitrogen contents and total chlorophyll of
leaves, productivity and chemical analysis and nutrients from chia seeds. The
experimental design was a randomized block in 2X8 factorial design, with two
environments (shaded with 50% shade and full sun) and eight sources of fertilizer
(control, cattle manure, goat manure, poultry manure, compost, biodigesters, NPK
and coffee straw) with four replications, totaling 64 plots, valued in the winter and
summer season. It was concluded that for the South of Minas Gerais conditions the
best planting season is in the summer to the point factors of plants, diameter of
stems, productivity, Falker chlorophyll content and leaf nitrogen content. The shaded
with 50% shade provided greater stem diameter, productivity and iron content. While
the full sun the plants grew, as well as higher foliar nitrogen and Falker chlorophyll
content and higher phosphorus and magnesium in seeds. In the field, the manure
stood out for all parameters.
Key words: Environment. Planting season. Fertilizer. Salvia hispanica L.
Introdução
A chia é uma planta herbácea pertencente à família das Lamiáceas
proveniente do sul do México e do norte da Guatemala, pouco tolerante a climas
frios e, vem sendo cultivada em regiões tropicais e subtropicais, mas pode ser
cultivada em estufas em climas como o da Europa (IXTAINA et al., 2011; CAPITANI
et al., 2012).
O maior centro produtor do México está localizado no município de Acatic, em
Jalisco, local onde se exportam quantidades crescentes de sementes para o Japão,
Estados Unidos e Europa (JIMÉNEZ, 2010). No Brasil, as regiões do oeste
Paranaense e noroeste do Rio Grande do Sul começaram a investir no cultivo de
chia nas últimas safras, apresentando bons resultados, apesar da falta de
informação a respeito das exigências nutricionais da planta (MIGLIAVACCA et al.,
2014).
A semente de chia (Salvia hispanica L.) é uma fonte potencial de nutrientes e
vem sendo cada vez mais cultivada devido ao aumento da sua popularidade e das
suas propriedades benéficas à saúde (MUÑOZ et al., 2012). Ultimamente, o
interesse pela chia vem crescendo, assumindo índices significativos de consumo na
sociedade atual. Isto se deve ao fato das suas propriedades benéficas a saúde,
devido aos seus elevados teores de proteína, antioxidantes e fibra dietética
(IXTAINA et al., 2011).
O alto teor de óleo, proteína, antioxidantes e minerais encontrados nas
sementes fazem com que muitos nutricionistas recomendem o consumo da chia
durante os processos de reeducação alimentar. O grande destaque deve-se ao fato
da cultura apresentar alto teor de ácidos graxos insaturados comparada a outras
culturas (CAHILL, 2003) e também por ser a melhor fonte saudável de fibras
conhecida atualmente (AYERZA, 1995). Mas, os efeitos como a temperatura, luz,
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solo e nutrição podem afetar a quantidade e a qualidade do óleo das sementes
(AYERZA, 1995). As diferenças entre os locais são presumidamente ocasionadas
por um ou mais fatores ambientais.
Existem diversos fatores que podem estar relacionados às variações das
concentrações dos compostos ativos presentes nas sementes de chia. Um deles é a
área de cultivo da planta, que está relacionada às diferenças no ambiente,
mudanças climáticas, disponibilidade de nutrientes, ano de cultivo, ou as condições
do solo, que desempenham um papel crucial para as variações (DUBOIS et al.,
2007; AYERZA, 2010). Conforme estudos de Lemos Júnior e Lemos (2012), a planta
de chia é de ciclo anual e pode alcançar um metro de altura, possibilitando seu
cultivo em vasos. Ixtaina et al. (2011) e Capitani et al. (2012) afirmam que a planta
de chia é sensível a climas frios e, vem sendo cultivada em regiões tropicais e
subtropicais ou em estufas em climas temperados.
Objetivou-se com este estudo avaliar variáveis fitotécnicas, produtivas e
bromatológicas de plantas de chia nas condições climáticas do sul de Minas Gerais,
em diferentes épocas do ano, disponibilidades luminosas e fontes de fertilizantes.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em área experimental do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, campus Muzambinho, no
ano agrícola de 2013/14 na safra de inverno e em 2014/15 na safra de verão.
Região situada a 1.100 m de altitude, latitude 21º22’33’’ Sul e longitude 46º31’32’’
Oeste. A área experimental possui solo tipo Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico.
A região se enquadra no clima tipo Cwb segundo Köppen (1948), clima tropical de
altitude com verão chuvoso e inverno mais ou menos seco. A temperatura e
precipitação médias anuais são de 18,2ºC e 1.605 mm, respectivamente
(APARECIDO; SOUZA, 2014).
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial
2X8, sendo dois ambientes (sombreado com sombrite 50% e a pleno sol) e oito
fontes de fertilizantes (Controle, esterco bovino, esterco caprino, esterco de aves,
compostagem, biofertilizante, adubação mineral NPK e palha de café) com quatro
repetições, totalizando 64 parcelas, avaliados na safra de inverno e de verão.
O preparo do solo foi o convencional, com uma aração, duas gradagens e uso
do rotocanteirador para construção dos canteiros. Foi realizada a amostragem e
análise do solo do campo experimental para caracterização de sua fertilidade.
Devido à falta de recomendação de adubação para a cultura chia, utilizou-se por
base na interpretação da análise de solo e recomendação de adubação a cultura do
gergelim, de acordo com (REGITANO NETO; KIIHL, 2014).
A semeadura foi realizada em bandejas de isopor, com substrato de fibra de
coco e mantidas em casa de vegetação até 25 dias após a emergência (DAE) e
posteriormente, as mudas foram transplantadas para a área experimental. No
inverno, a semeadura foi realizada dia 07 de maio de 2014, o transplante para o
campo no dia 10 de abril e a colheita foi realizada 96 dias após o transplantio (DAT).
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A semeadura de verão feita dia 25 de novembro de 2014, transplantadas para o
campo no dia 3 de janeiro de 2015 e sua colheita foi realizada aos 129 DAT.
Após a colheita das espiguetas, procedeu-se com a debulha manual e
pesagem dos grãos por parcela para estimativa da produtividade em kg ha-1.
Foram avaliadas quatro plantas por parcela, nas duas linhas centrais, sendo
estudadas as seguintes variáveis: altura média de plantas (cm), medida do colo da
planta até o seu ápice; diâmetro médio de caules (mm), medido entre o primeiro e
segundo nó; o índice de absorbância das clorofilas (FALKER, 2008). As mesmas
folhas em que foi medido o índice de clorofila foram utilizadas para determinação do
teor de nitrogênio, de acordo com a metodologia descrita por Malavolta, Vitti e
Oliveira (1997). Tanto no inverno quanto no verão, o cultivo e as avaliações foram
realizados com a mesma metodologia.
Após a retirada da umidade e moagem foram realizadas as análises
bromatológicas e composição nutricional das sementes. De acordo com Malavolta,
Vitti e Oliveira (1997) avaliou-se os teores de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Zn, Cu, Mn e Fe
das sementes. Também foi analisada a composição centesimal das sementes,
calculando-se os teores de proteína bruta (PB), fibra bruta (FB) e extrato etéreo
(EE). Para determinação da proteína bruta foi determinado o teor de nitrogênio por
destilação em aparelho de Microkjedahl (AOAC, 1990) e multiplicando-se pelo fator
6,25. Quanto a fibra bruta utilizou-se o método gravimétrico após a hidrólise ácida,
segundo a metodologia descrita por Kamer e Ginkel (1952). O extrato etéreo foi
determinado pelo método de extração contínua em aparelho Soxhlet, com a
utilização do éter de petróleo como solvente, seguindo metodologia do Instituto
Adolfo Lutz (1985).
Os valores médios de precipitação (mm) e temperatura (°C) foram coletados
em posto meteorológico padrão, localizado no campus Muzambinho (APARECIDO e
SOUZA, 2015), no período de maio de 2014 a maio de 2015, durante o ciclo de
cultivo da chia (Figura 1).
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Figura 1. Temperatura e precipitação média mensal. Muzambinho – MG, safra
2013/14 e 2014/15.
Os dados coletados foram analisados estatisticamente pelo teste de ScottKnott, ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o software estatístico SISVAR
(FERREIRA, 2011).
Resultados e Discussão
Analisando a Tabela 1, pode-se observar que, para as variáveis altura de
plantas, diâmetro de caule e produtividade, observaram-se os melhores resultados
quando as plantas foram cultivadas na época de verão. Quando analisado o
sombreamento, as plantas submetidas à sombrite 50% apresentaram menor
estatura, porém com caules de maior de diâmetro. Quanto as fontes de fertilizantes
utilizadas, as que se destacaram para produtividade foram o esterco de aves, a
adubação mineral NPK, o biofertilizante, o esterco bovino e a compostagem. A altura
de plantas não sofreu influência das fontes de fertilizantes, já o diâmetro das plantas
foi maior nas fontes esterco bovino e compostagem, em detrimento as demais
fontes.
A maior produtividade foi observada no verão, onde a temperatura e
precipitação foram mais favoráveis ao desenvolvimento das plantas do que na época
de inverno, promovendo maiores altura e diâmetro das plantas, proporcionando
condições de maior acúmulo de reservas, resultando numa maior produção (Tabela
1). Observou-se também que no verão o ciclo da cultura foi maior do que no inverno,
creditando-se esse fato ao estresse sofrido no inverno, ocasionado por déficit hídrico
e temperaturas baixas, onde a planta encurta seu ciclo e floresce mais
precocemente. Já no verão as condições climáticas são favoráveis, favorecendo o
crescimento e desenvolvimento da planta, de acordo com sua fenologia.
Tabela 1. Produtividade (kg ha-1), altura média de plantas (cm) e diâmetro médio de
caules das plantas de chia. Muzambinho – MG, safra 2013/14 e 2014/15.
Média das Análises
Tratamentos
Diâmetro de caule
Altura de plantas
Produtividade
(mm)
(cm)
(kg ha-1)
Inverno
2,2 B
23,1 B
69,2 B
Verão
13,8 A
120,1 A
1254,8 A
Pleno Sol
7,6 B
78,6 A
589,6 B
Sombrite 50%
8,5 A
64,7 B
734,4 A
Controle
7,5 B
72,1 A
608,8 B
Esterco Aves
7,6 B
71,8 A
683,7 A
Esterco Caprino
7,6 B
71,8 A
514,7 B
Palha Café
7,7 B
70,9 A
447,1 B
NPK
8,0 B
74,9 A
854,8 A
Biofertilizante
8,2 B
68,4 A
754,6 A
Esterco Bovino
8,9 A
74,1 A
699,9 A
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Compostagem
8,9 A
69,2 A
732,4 A
CV (%)
21,0
12,6
31,9
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si pelo
teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade.
Os períodos de maiores precipitações coincidem com os períodos de
maiores evapotranspirações, influindo no crescimento e desenvolvimento das
plantas. Sabe-se que o maior crescimento e desenvolvimento da planta é ligado ao
fluxo transpiratório, sendo observado valores máximos para essas variáveis quando
a evapotranspiração real encontra-se próxima aos valores de evapotranspiração
potencial das culturas (OLIVEIRA, 2016). Em se tratando de cana-de-açúcar, por
exemplo, a cana-planta plantada de janeiro ao início de abril apresenta uma taxa de
crescimento inicial restrita, nula ou até mesmo negativa, em função das condições
climáticas adversas entre os meses de maio a setembro. Havendo boa
disponibilidade hídrica, a época de máximo desenvolvimento da cultura ocorre entre
outubro e abril, com máximo crescimento entre dezembro e abril (CASAGRANDE,
1991).
Quanto ao uso de fertilizantes orgânicos, caracteriza-se seu uso como um
aliado para o aumento de produção, devido melhorar as características físicas,
químicas e biológicas do solo (SILVA et al., 2012). Em relação ao uso de adubos
orgânicos líquidos, o biofertilizante apresenta-se como uma prática e eficiente forma
de adubação de baixo custo, sendo utilizado como forma alternativa de
suplementação de nutrientes. Quando aplicados no solo, assim como o esterco
bovino, confere melhoria nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, e
quando aplicado sobre as folhas contribui para um suprimento equilibrado de macro
e micronutrientes (ALVES et al., 2009).
Estudando-se a utilização de esterco e biofertilizante na cultura do inhame,
Silva et al. (2012) concluíram que a adubação com esterco bovino e biofertilizante
proporcionou maior peso médio e produtividade comercial de túberas e que o uso
associado desta duas fontes garantiu melhores resultados para a produção.
O aumento da produtividade com o uso de esterco no pode ser atribuída ao
fato de que quantidades adequadas e de boa qualidade fornecem elementos
minerais gradativamente, na medida em que ocorre o processo de mineralização da
matéria orgânica (OLIVEIRA et al., 2010).
Com relação aos teores de nitrogênio foliar e ao índice de clorofila total,
constatou-se que no verão as plantas de chia acumulam mais nitrogênio e maior teor
de clorofila nas folhas. Observou-se também que nas plantas cultivadas em pleno
sol, os teores de nitrogênio e clorofila nas folhas foram superiores aos das plantas
cultivadas em sombrite 50%. Em relação aos fertilizantes, os que apresentaram
maior acúmulo de nitrogênio nas folhas foram o esterco de aves, o mineral NPK, o
biofertilizante, o esterco bovino e o tratamento controle. Já os que apresentaram
maior índice de clorofila foram o esterco caprino, a palha de café, o mineral NPK, o
biodigestor, esterco bovino e compostagem (Tabela 2).
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Tabela 2. Teor de nitrogênio foliar (N) em g kg-1 e índice de clorofila Falker (ICF)
total das plantas de chia. Muzambinho – MG, safra 2013/14 e 2014/15.
Média das Análises
Tratamentos
-1
N (g kg )
ICF
Inverno
33,9 B
40,7 B
Verão
38,1 A
42,1 A
Pleno Sol
36,7 A
42,6 A
Sombrite 50%
35,3 B
40,1 B
Controle
37,6 A
39,8 C
Esterco Aves
36,1 A
40,9 B
Esterco Caprino
35,4 B
42,1 A
Palha Café
34,1 C
41,4 A
NPK
36,8 A
42,0 A
Biodigestor
36,1 A
42,1 A
Esterco Bovino
36,7 A
41,4 A
Compostagem
35,5 B
41,4 A
CV (%)
5,2
2,8
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si pelo
teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade.
No verão, a radiação solar é maior do que no inverno, sendo assim, como
existe alta disponibilidade luminosa, as plantas produzem maiores quantidades de
cloroplastos para interceptar essa radiação disponível, convertendo-a em maior
produção de fotoassimilados, resultando em maiores produções de biomassa. O
nitrogênio é dos nutrientes que compõe a molécula de clorofila, pigmento chave dos
cloroplastos, responsável por essa captação da radiação solar. Como nessa época
do ano observa-se alta demanda por cloroplastos, observa-se também alta demanda
por nitrogênio, aumentando-se assim, no verão, os teores de nitrogênio foliar e o
índice de clorofila, resultando numa maior a atividade fotossintética (TAIZ; ZEIGER,
2004). Essa alta atividade fotossintética também resulta numa maior absorção de
água pela planta, influindo no fluxo transpiratório, que já se encontra elevado devido
às altas temperaturas. O nitrogênio é absorvido pelas plantas, em sua maioria, por
fluxo de massa, ligado ao fluxo transpiratório. Com isso, um aumento no fluxo
transpiratório influi numa maior absorção de N pela planta (EPSTEIN; BLOOM,
2006).
Com relação às análises bromatológicas das sementes, não observou-se
nenhuma diferença significativa para as épocas de cultivo (inverno e verão) e nem
para as condições de luminosidade (sombrite 50% e pleno sol). O fertilizante que
conferiu um o maior teor de proteína foi o biofertilizante, diferindo de todas as outras
fontes. As fontes que apresentaram os maiores teores de fibra foram o esterco de
aves, a palha de café, o mineral NPK, o biofertilizante, a compostagem e o
tratamento controle. Os fertilizantes que apresentaram as maiores porcentagem de
extrato etéreo foram o esterco de aves, o esterco caprino, a palha de café e o
esterco bovino (Tabela 3).
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Tabela 3. Teores de proteína (P), fibra bruta (FB) e extrato etéreo (EE) em
porcentagem (%) das sementes de chia. Muzambinho – MG, safra 2013/14 e
2014/15.
Média das Análises
Tratamentos
P (%)
FB (%)
EE (%)
Inverno
24,3 A
33,9 A
32,3 A
Verão
24,5 A
34,2 A
32,4 A
Pleno Sol
24,5 A
33,8 A
31,8 A
Sombrite 50%
24,4 A
34,4 A
32,9 A
Controle
24,2 C
34,4 A
28,8 E
Esterco Aves
24,8 B
34,9 A
33,9 A
Esterco Caprino
24,3 C
31,6 B
33,6 A
Palha Café
22,9 D
35,7 A
34,0 A
NPK
24,4 C
34,6 A
30,3 D
Biodigestor
25,6 A
34,0 A
31,7 C
Esterco Bovino
25,1 B
32,2 B
33,8 A
Compostagem
24,1 C
35,3 A
33,0 B
CV (%)
2,7
5,4
3,2
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si pelo
teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade.

As análises de nutrientes nas sementes evidenciaram que as épocas de
plantio de verão e inverno não se diferiram estatisticamente, para nenhum fator
analisado. Para as condições de plantio observou-se que as plantas no sombrite
50% apresentaram maiores teores de ferro em relação as cultivadas em pleno sol, e
que as plantas cultivadas no verão apresentaram maiores valores de fósforo e
magnésio em relação as cultivadas no inverno (Tabela 4).
Em relação aos fertilizantes, verificou-se que a palha de café teve o maior
resultado no acúmulo de ferro e potássio, em relação às demais fontes. O esterco de
aves, de caprino, de bovino, a palha de café, o biofertilizante e a compostagem
apresentaram os maiores teores de cálcio nas sementes. O biofertilizante, o esterco
bovino, e a compostagem resultaram em maiores teores de fósforo e de magnésio
nas sementes, em relação às demais fontes (Tabela 4).
Tabela 4. Teores de Ferro (Fe), Cálcio (Ca), Fósforo (P), Potássio (K) e Magnésio
(Mg) em mg kg-1 nas sementes de chia. Muzambinho – MG, safra 2013/14 e
2014/15.
Média das Análises
Tratamentos
Fe
Ca
P
K
Mg
(mg kg-1)
(mg kg-1)
(mg kg-1)
(mg kg-1)
(mg kg-1)
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Inverno
224,6 A
4,8 A
6,5 A
7,2 A
3,6 A
Verão
224,6 A
4,8 A
6,5 A
7,2 A
3,6 A
Pleno Sol
136,9 B
4,7 A
7,0 A
7,0 A
3,7 A
Sombrite 50%
312,4 A
4,8 A
6,0 B
7,4 A
3,5 B
Controle
121,1 C
4,4 C
6,1 C
7,2 B
3,5 C
Esterco Aves
87,4 C
4,8 A
6,5 B
6,5 B
3,6 B
Esterco Caprino
90,0 C
4,9 A
6,6 B
7,0 B
3,4 D
Palha Café
647,0 A
4,9 A
6,5 B
8,2 A
3,4 D
NPK
264,0 B
4,6 B
6,4 B
6,8 B
3,6 B
Biodigestor
104,4 C
5,1 A
6,9 A
7,2 B
3,7 A
Esterco Bovino
192,5 B
4,9 A
6,8 A
6,8 B
3,6 B
Compostagem
291,0 B
4,9 A
6,3 C
7,2 B
3,7 A
CV (%)
79,6
6,5
3,4
14,9
2,9
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não
diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade.

Conclusões
1. Nas condições do Sul de Minas Gerais, considerando-se as variáveis altura de
plantas, diâmetro de caules, produtividade, índice de clorofila Falker e teor de
nitrogênio foliar, a melhor época de plantio foi o verão.
2. O fator “sombrite 50%” proporcionou maior diâmetro do caule, produtividade e
teores de ferro, enquanto que, no cultivo a pleno sol as plantas cresceram mais
e apresentaram maiores teores de nitrogênio na folha e Índice de Clorofila
Falker, e maiores teores de fósforo e magnésio nas sementes.
3. O esterco bovino se destacou para todos as variáveis avaliadas.
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PRODUÇÃO E CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS DE SILAGENS DE
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RESUMO – Objetivou-se avaliar o desempenho produtivo e as características
bromatológicas das silagens de cinco variedades comerciais e duas variedades
crioulas de milho em duas altitudes distintas, em sistema orgânico de produção. O
delineamento utilizado foi blocos casualizados em esquema fatorial 2 (dois locais de
produção com altitudes distintas) x 7 (sete variedades de milho) com quatro
repetições. Avaliou-se o teor de nitrogênio foliar, a produtividade de matéria verde,
matéria seca e porcentagens de matéria seca total, fibra em detergente ácido, fibra
em detergente neutro, proteína bruta, matéria mineral e extrato etéreo. Os
parâmetros bromatológicos das silagens das variedades de milho analisadas nos
dois locais apresentaram-se adequados para utilização na alimentação animal. O
ambiente, principalmente os efeitos da altitude e temperatura média diurna e
noturna, mostrou-se o fator mais importante para o rendimento de matéria verde e
matéria seca, porém, não influenciou a maioria das características bromatológicas
das silagens. As variedades crioulas apresentaram parâmetros bromatológicos
semelhantes ao das variedades comerciais nos dois locais avaliados, indicando que
as mesmas podem ser utilizadas em plantios comerciais sob manejo orgânico.
Palavras-chave: Altitude. Matéria Verde. Matéria Seca. Variedades.
ABSTRACT – The objective was to evaluate the performance and qualitative
characteristics of silages of five commercial varieties and two maize landraces in two
different altitudes in organic system. The experimental design was a randomized
block in a 2 (two production sites, with different altitudes) x 7 (seven corn varieties)
factorial, with four replications. Evaluated leaf nitrogen content, productivity of green
matter, dry matter and total dry matter percentage, acid detergent fiber, neutral
detergent fiber, crude protein, mineral matter and ether extract in silage. It was
concluded that the bromatological parameters of silages of all maize varieties
analyzed, in both places, were suitable for use in animal feed. The environment,
especially the effects of altitude and average nighttime and daytime temperature,
proved to be the most important factor for green matter yield and dr, but did not
influence most of the qualitative characteristics of silage. Landraces showed the
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bromatological parameters similar to that of commercial maize varieties in both
locations, indicating that they can be used in commercial crops under organic
management.
Keywords: Altitude. Dry matter. Green matter. Varieties.
Introdução
O milho é considerado a cultura ideal para a ensilagem, por sua elevada
produção de forragem, valor energético e protéico e devido a sua composição
bromatológica atender às condições desejadas para uma silagem de alta qualidade,
como a taxa de matéria seca (MS) entre 30% a 35%, mínimo de 3% de carboidratos
solúveis na matéria original e reduzido poder tampão, fatores que promovem boa
fermentação microbiana (CALONEGO et al., 2011; NUSSIO, 1999; VON PINHO et
al., 2007).
Além da elevada produtividade de biomassa e porcentagem de grãos
adequada na massa ensilada, a participação das demais frações na planta também
deve ser considerada, pois, para a obtenção de uma silagem com qualidade, a
determinação dos teores das frações fibrosas é de elevada importância na
caracterização do valor nutritivo das forragens, uma vez que, tanto o teor de fibra em
detergente ácido, quanto o de fibra em detergente neutro são correlacionados
negativamente com a digestibilidade e consumo (VAN SOEST, 1994; ZOPOLLATTO
et al., 2009).
A radiação solar, diretamente relacionada com a localização geográfica e
altitude do local de plantio, somados à precipitação e à temperatura mostram-se os
fatores predominantes para produção adequada de matéria seca, refletindo no
desenvolvimento adequado da cultura do milho (ARGENTA et al., 2003;
BRACHTVOGEL et al., 2009).
Desse modo, a identificação de variedades adaptadas às condições
ambientais e tecnológicas da área de cultivo é imprescindível à obtenção de
elevados rendimentos e também de um material com características bromatológicas
adequadas. Assim, objetivou-se avaliar, em duas localidades com altitudes de 665 e
1100 m, as características de produção e bromatológicas da silagem de planta
inteira de sete variedades de milho, sendo cinco comerciais e duas crioulas, em
sistema orgânico de produção.
Material e Métodos
Foram instaladas, no ano agrícola 2014/2015, duas unidades experimentais
em condições de altitudes distintas. A unidade 1 foi conduzida em área experimental
do Centro de Ciências Agrárias (CCA), da Universidade Federal de São Carlos,
campus Araras (SP), em Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, situada a 665 m de
altitude. A unidade experimental 2 foi instalada no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, campus
Muzambinho, em Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, situada a 1100 m de
altitude.
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O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em
esquema fatorial 2x7 com quatro repetições. O primeiro fator foi composto por dois
locais de cultivo (Araras e Muzambinho) e o segundo consistiu de sete variedades
de milho (cinco variedades comerciais: AL Avaré, AL Bandeirante, AL Piratininga,
Cativerde 02 e UFVM 200 – Soberano e duas variedades crioulas denominadas
Santa Rita 1 e Santa Rita 2).
As variedades crioulas foram selecionadas em um banco particular de
sementes e cedidas por um produtor do município de Santa Rita de Caldas/MG.
Inicialmente foram coletadas amostras de solos na profundidade de 0-20 cm,
para caracterização química do mesmo. Os resultados das análises de solo das
duas áreas experimentais encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1 – Atributos químicos do solo, na profundidade de 0-20 cm, anterior à
semeadura dos experimentos. Muzambinho/MG e Araras/SP, ano agrícola 2014/15.
Amostra
MZ
Ar

P resina
(mg/dm3)
45
9

M.O.
(g/dm3)
33
19

pH
(CaCl 2 )
5,4
5,6

K
Ca
Mg H + Al SB
CTC
---------------(mmol c /dm3)----------------6,2
28
10
33
44,1 77,1
3,4
23
9
27
35
61,5

V
(%)
57
57

MZ – Muzambinho; AR – Araras.
Para a adubação do milho utilizou-se, nas duas localidades, 10,0 t ha-1 em
peso seco do composto Visafértil Orgânico®, contendo 1,30% de N; 3,13% de P 2 O 5 ;
1,62% de K 2 O; 11,11% de CaO; 0,98% de MgO; 1,50% de SO 4 ; 69,2 ppm de Cu;
561,4 ppm de Fe; 511,2 ppm de Mn; 766,0 ppm de Zn; 37,40% de umidade e pH de
8,0. A dose utilizada seguiu a recomendação de Coelho (2006), visando suprir 130
kg ha-1 de nitrogênio, para uma produtividade esperada de massa verde de 40 a 50 t
ha-1 e foi aplicada uma única vez, distribuída na linha de semeadura, por ocasião do
plantio.
O preparo do solo em pré-plantio foi feito mediante uma operação de aração e
duas de gradagens. A semeadura foi realizada no dia 04/12/2014 em Muzambinho e
no dia 17/12/2014 em Araras. Aos 25 dias após a emergência (DAE), foi realizado o
desbaste das plantas nas parcelas, para o estabelecimento da população de 55.000
plantas ha-1, que foi considerado como o estande final de cada uma das parcelas
avaliadas.
As sementes das variedades comerciais e crioulas não receberam tratamento.
O controle das plantas espontâneas foi realizado com três capinas manuais e, para
o controle da lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda J. E. Smith, 1797), foi
realizada uma aplicação do inseticida biológico Dipel WP® (Bacillus thuringiensis var.
kurstaki) na dose de 500 g ha-1 (16,80 g ha-1 de ingrediente ativo).
Para a análise do teor de nitrogênio foliar (N) em laboratório, foi seguida a
metodologia proposta por Malavolta, Vitti e Oliveira (1997), com a coleta da folha
oposta e abaixo da espiga superior, sendo amostradas 10 folhas por parcela, de dez
plantas marcadas aleatoriamente no estádio fonológico R1 (florescimento feminino)
que, posteriormente, foram secas em estufa, moídas em moinho tipo Willey e
encaminhadas para a análise química em laboratório.
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A colheita da silagem foi realizada no estádio R4, grãos farináceos
(FANCELLI, 2015). Foram colhidas e pesadas 15 plantas inteiras da área útil de
cada parcela, cortadas a 20 cm do solo, para a determinação da matéria verde (MV),
cujo valor obtido em cada parcela foi transformado em kg ha-1.
O total de plantas inteiras de cada parcela foi triturado em ensiladora
tratorizada, em partículas de 5 a 6 cm de diâmetro. Após a homogeneização do total
triturado em cada parcela, foi retirada uma amostra de 300 g, submetida à secagem
em estufa com circulação forçada de ar, a 65ºC, por 72 horas, para determinação da
matéria seca da forragem.
O restante das plantas trituradas de cada parcela foi ensilado no mesmo dia
da colheita, em minissilos confeccionados a partir de tubos de PVC com 50 mm de
comprimento e 100 mm de diâmetro. As amostras ensiladas foram compactadas, os
tubos vedados e armazenados na sombra durante 40 dias, para que o processo de
fermentação da silagem fosse realizado. Após esse período, os tubos de PVC foram
abertos e uma amostra de 300 gramas do terço médio de cada tubo foi retirada,
seca em estufa de ventilação forçada de ar, na temperatura de 65ºC por 72 horas,
para determinação da matéria seca (MS), com conversão para kg ha-1 e do teor total
de matéria seca (MST) da silagem.
Posteriormente, as amostras foram processadas em moinho tipo Willey, com
peneira de 1 mm de crivo, para a realização das análises bromatológicas, em
duplicatas, para os parâmetros: a) fibra detergente ácido (FDA) e detergente neutro
(FDN), determinados por método gravimétrico de Van Soest (1963); b) proteína
bruta (PB), com determinação do teor de nitrogênio por destilação em aparelho de
Microkjedahl (AOAC, 1990), usando o fator 6,25 para o cálculo do teor de proteína
bruta; c) resíduo mineral fixo ou fração cinzas (MM), determinado gravimetricamente,
avaliando a perda de peso do material submetido ao aquecimento a 550°C em mufla
(AOAC, 1990); d) lipídios totais (extrato etéreo - EE), com método de extração
contínua em aparelho Soxhlet, com a utilização do éter de petróleo como solvente,
seguindo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (1985); e) carboidratos totais (CHOT)
e f) carboidratos não fibrosos (CNF) calculados, segundo Sniffen et al. (1992), em
que: CHOT = 100 - (%PB + %EE + %Cinzas) e CNF = CHOT – FDN.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey (5%) no programa estatístico SISVAR (FERREIRA,
2000).
Os dados meteorológicos referentes à precipitação pluvial, temperatura do ar
(máxima, média, mínima e temperatura média noturna) e radiação solar encontramse nas Tabelas 2 e 3. Para o cálculo da soma térmica levou-se em consideração a
temperatura basal da cultura em 10º C.
Tabela 2 – Radiação total incidente, soma térmica e radiação incidente por unidade
de tempo térmico, para estádios compreendidos entre a emergência e oito folhas
expandidas (Ve a V8) e V8 e o florescimento feminino (R1). Araras/SP e
Muzambinho/MG, ano agrícola 2014/15.
Estádio de
Radiação solar
Soma térmica
Radiação solar
-2
-1
-1
desenvolvimento
(cal cm dia )
(ºC dia )
(unidade de tempo-1)
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AR
MZ
AR
MZ
AR
MZ
Ve a V8
515,42
498,05
15,92
12,95
32,37
38,46
V8 a R1
541,74
494,51
14,74
12,12
36,75
40,80
AR – Araras. Fonte: Estação automática da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), campus Araras; MUZ – Muzambinho. Fonte: Estação meteorológica
automática do IFSULDEMINAS, campus Muzambinho.
Tabela 3 – Temperatura média diária, temperatura média noturna e precipitação
pluviométrica nos estádios compreendidos entre o plantio e quatro folhas
expandidas (V4), V4 e oito folhas expandidas (V8), V8 e o florescimento feminino
(R1), R1 e a colheita dos grãos de milho (R6). Araras/SP e Muzambinho/MG, ano
agrícola 2014/15.
Temperatura média
Temperatura
Precipitação
Estádio de
24 horas (ºC)
média noturna (ºC)
(mm)
desenvolvimento
AR
MZ
AR
MZ
AR
MZ
Plantio a V4
24,68
20,50
22,86
19,67
167,20
344,00
V4 a V8
24,78
22,73
23,13
22,12
174,30
190,20
V8 a R1
23,74
20,84
21,67
20,78
163,10
256,60
R1 a R6
20,21
18,29
19,16
16,69
344,30
392,40
Total
849,90
1183,2
AR – Araras. Fonte: Estação automática da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), campus Araras; MZ – Muzambinho. Fonte: Estação meteorológica
automática do IFSULDEMINAS, campus Muzambinho.
Resultados e Discussão
De acordo com as análises de variâncias para os parâmetros porcentagem de
matéria seca total (MST), fibra em detergente ácido (FDA) e extrato etéreo (EE)
houve efeito da interação entre os fatores local de plantio e variedades de milho. Já
para teor de nitrogênio foliar (N), produção de matéria verde (MV), matéria seca
(MS) e porcentagem de fibra em detergente neutro (FDN) houve efeito isolado do
local de plantio. Houve efeito independente dos fatores local de plantio e variedades
para o parâmetro proteína bruta (PB). E não se observou diferença significativa para
o parâmetro porcentagem de matéria mineral (MM).
Para o parâmetro teor de MST na silagem, as variedades Avaré e Soberano
apresentaram menor teor em Araras, enquanto que o teor da variedade Santa Rita 1
foi menor em Muzambinho. As demais variedades não diferiram entre si. Analisando
o desempenho das variedades em cada local de plantio, observou-se que, para o
município de Araras, as variedades Avaré, Soberano e Piratininga apresentaram
menores teores de MST, os quais não diferiram dos teores das variedades Cativerde
02, Bandeirante e Santa Rita 2, que por sua vez não diferiram da variedade Santa
Rita 1, com maior teor de MST (Tabela 4). Já para o município de Muzambinho, não
houve diferença entre as variedades (Tabela 4).
Tabela 4 – Teores médios de matéria seca total (MST), fibra em detergente ácido
(FDA) e extrato etéreo (EE) da matéria seca da silagem de variedades de milho em
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função da interação local de plantio x variedades. Araras/SP e Muzambinho/MG, ano
agrícola 2014/15.
Variedade
Avaré
Bandeirante
Cativerde 02
Piratininga
Santa Rita 1
Santa Rita 2
Soberano

AR

MZ
MST (%)
27,91 Bb
32,34 Aa
31,78 Aab 35,16 Aa
30,00 Aab 31,21 Aa
29,54 Ab
31,47 Aa
36,55 Aa
31,77 Ba
33,72 Aab 30,85 Aa
28,16 Bb
36,87 Aa

AR

MZ
FDA (%)
24,42 Aab 21,85 Aa
22,86 Aab 22,50 Aa
21,28 Ab
23,09 Aa
23,37 Aab 22,53 Aa
24,24 Aab 21,16 Ba
23,40 Aab 23,78 Aa
26,47 Aa
20,13 Ba

AR

MZ
EE (%)
2,60 Aabc
2,22 Bab
2,82 Aa
2,61 Aa
2,78 Aab
2,18 Bab
2,71 Aab
2,29 Bab
2,20 Ac
2,29 Aab
2,64 Aabc
2,61 Aa
2,36 Abc
2,17 Ab

AR – Araras; Mz – Muzambinho. Médias seguidas de letras iguais, maiúsculas na
linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si de acordo com o teste de Tukey
(p<0,05).
Na literatura, a faixa adequada para o teor de MST da silagem varia entre os
autores. Fancelli e Dourado Neto (2004) indicam valores entre 28 a 35% de MST,
tanto para o consumo, quanto para a conservação da silagem. No entanto, Nussio
(1999) e Van Soest (1994) indicam como ideal teores de MST variando entre 30 a
35%. O fato é que teores de MST inferiores a 25% proporcionam a proliferação e o
desenvolvimento de bactérias produtoras de ácido butírico, que reduzem a qualidade
do produto, podendo sofrer perdas de nutrientes por lixiviação e degradação
acentuada de proteínas (CRUZ; PEREIRA FILHO, 2001; EVANGELISTA, 1986).
Além disso, o cálculo da dieta alimentar animal é estabelecido em kg MS animal -1
dia -1, ou seja, quanto menor o teor de matéria seca na silagem, maior será o
consumo.Nesse trabalho, todas as variedades de milho avaliadas apresentaram
valores superiores a 25% no teor de MST, independente do local de plantio (Tabela
4).
O teor de fibra em detergente ácido (FDA), por ter maior proporção de lignina,
é um indicador da digestibilidade da silagem, uma vez que essa é uma fração de
fibra não digerível, ou seja, teores elevados para esse parâmetro indicam baixa
digestibilidade do material (CRUZ; PEREIRA FILHO, 2001; FANCELLI; DOURADO
NETO, 2004). De acordo com Fancelli e Dourado Neto (2004), o teor adequado de
FDA na matéria seca da silagem situa-se abaixo de 30%.
Somente as variedades Santa Rita 1 e Soberano apresentaram diferença no
teor de FDA entre os locais de plantio, com valores superiores no município de
Araras (Tabela 4). Ao se analisar os locais de plantio isoladamente observou-se que,
para o município de Araras, a variedade Soberano apresentou maior teor de FDA,
porém, esse foi semelhante ao das variedades Avaré, Bandeirante, Piratininga,
Santa Rita 1 e Santa Rita 2, que não diferiram da variedade Cativerde 02, a qual
apresentou menor teor de FDA (Tabela 4). Em Muzambinho, não houve diferença
estatística entre as variedades. Todas as variedades, nos dois municípios,
expressaram teores de FDA considerados adequados, inferiores a 30% da MST.
É interessante observar que, em Muzambinho, a silagem da variedade
Soberano, que não possui recomendação como forrageira, apresentou maior
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porcentagem absoluta de MST e um menor percentual absoluto de FDA,
demonstrando que essa variedade pode ser indicada para a produção de silagem,
por permitir um alimento com melhor digestibilidade, não limitando a ingestão de
matéria seca.
As variedades Avaré, Cativerde e Piratininga apresentaram teores mais
elevados de EE no município de Araras em comparação com Muzambinho,
enquanto as demais variedades apresentaram teores de EE semelhantes nos dois
locais de plantio. Analisando o município de Araras isoladamente, a variedade
Bandeirante foi a que apresentou valor mais elevado no teor de EE, mas superior
apenas ao das variedades Santa Rita 1 e Soberano, enquanto que, em
Muzambinho, os teores mais elevados foram observados nas variedades
Bandeirante e Santa Rita 02 (Tabela 4). Todas as variedades, em ambos os locais,
apresentaram o teor de EE variando entre 2 a 3% da MS, dentro do parâmetro
considerado adequado por Morais, Granato e Fritsche-Neto (2015) e superiores aos
obtidos por Moraes et al. (2013), que verificaram 1,49% de EE na matéria seca de
um híbrido de milho.
Para as variáveis teor de nitrogênio foliar (N) nas plantas de milho e produção
de matéria verde (MV), produção de matéria seca (MS) e porcentagem de proteína
bruta (PB) na matéria seca das silagens observou-se valores superiores em
Muzambinho, enquanto que a variável porcentagem de fibra em detergente neutro
(FDN) na matéria seca das silagens apresentou valores mais elevados em Araras
(Tabela 5 ).
Tabela 5 – Valores médios de teor de nitrogênio foliar (N) nas plantas de milho,
produção de matéria verde (MV), produção de matéria seca (MS), porcentagem de
fibra em detergente neutro (FDN), porcentagem de proteína bruta (PB) e
porcentagem de carboidratos totais (CHOT) na matéria seca da silagem de planta
inteira de milho em função de locais de plantio. Araras/SP e Muzambinho/MG, ano
agrícola 2014/15.
Local
AR
MZ

N (g kg-1)
22,95 b
27,28 a

MV (kg ha-1)
57984,89 b
63244,12 a

MS (kg ha-1)
18039,05 b
20711,81 a

FDN (%)
48,68 a
46,66 b

PB (%)
6,79 b
9,61 a

CHOT (%)
86,82 a
84,10 b

AR – Araras; MZ – Muzambinho. Médias seguidas de mesma letra na coluna não
diferem entre si de acordo com o teste de Tukey (p<0,05).
Apesar da produtividade de MV e de MS das variedades no município de
Araras terem apresentado valores, em média 8,31% e 12,90%, respectivamente,
inferiores aos valores obtidos em Muzambinho (Tabela 5), estas se encontram acima
da produtividade esperada de matéria verde em função da adubação realizada,
entre 40 a 50 t MV ha-1 (COELHO, 2006). Ao avaliar 14 variedades e dois híbridos
duplos de milho em sistema orgânico de produção, Cruz et al. (2007) obtiveram
produtividade de MV total variando entre 19,37 t ha-1 a 33,61 t ha-1, inferiores aos
obtidos no presente estudo. Cancellier et al. (2010), ao mensurarem a produção
forrageira de uma variedade de milho em Tocantins, sob manejo orgânico,
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verificaram produtividade de MV de 26,96 t ha-1, ao utilizarem a dose de 60 t ha -1 de
esterco bovino curtido, aplicado na linha de plantio e de 29,6 t ha-1 de MV quando da
associação entre 50 t ha-1 de esterco na linha de plantio e 80 kg ha-1 de N em
cobertura, valores também inferiores aos obtidos nesse estudo, nos dois locais
avaliados. Santos et al. (2010) ao avaliarem seis variedades de milho em sistema
convencional, obtiveram produtividade média de MV de 33,8 t ha-1 e de MS de 13,7
t ha-1, inferiores aos resultados do presente estudo.
Possivelmente, os valores superiores de produtividade de MV e MS em
Muzambinho podem estar relacionados às diferenças de temperatura e de radiação
incidente entre os dois municípios (Tabelas 2 e 3). O milho, por possuir metabolismo
C4, com mecanismos mais eficientes na utilização de CO 2 , responde positivamente
à elevação na quantidade de radiação solar, que, junto com a precipitação
pluviométrica e a temperatura são os fatores que mais influenciam a produtividade
da cultura, atuando diretamente nos processos fisiológicos, com reflexos na
produção de matéria seca e de grãos. Desse modo, a radiação solar é
extremamente relevante na fotossíntese da cultura e, consequentemente, em seu
crescimento, desenvolvimento e produtividade (BRACHTVOGEL et al., 2009;
FANCELLI; DOURADO NETO, 2004; GALON et al., 2010).
A radiação solar e a temperatura são afetadas pela altitude. Comparando-se
os dados de variações de temperatura e de radiação solar incidente nos dois locais
de plantio (Tabela 2), verifica-se maior disponibilidade de radiação solar por
superfície em Araras, bem como o número de unidades térmicas acumulados por
dia, principalmente em função das temperaturas mais elevadas, tanto noturnas
quanto diurnas nesse município, localizado em baixa altitude (Tabela 3).
Por outro lado, em Muzambinho, em elevada altitude, foram verificados
valores superiores de radiação solar disponível por unidade de tempo térmico para
os estágios compreendidos entre a emergência e o florescimento do milho, bem
como a ocorrência de menores temperaturas, tanto noturnas, quanto diurnas
(Tabelas 2 e 3). Assim, a maior altitude em Muzambinho proporcionou rendimentos
superiores de MV e MS, por promover melhor aproveitamento da radiação solar, ao
mesmo tempo em que condicionou temperaturas amenas, principalmente noturnas,
resultando numa menor taxa de respiração e consumo energético, promovendo
conversão de radiação solar em carbono orgânico mais eficiente e incidindo em
maiores produtividades. Paziani et al. (2013) ao avaliarem a produtividade de MV e
MS de silagem de 16 variedades de milho em cinco localidades no estado de São
Paulo, obtiveram os maiores valores próximos aos obtidos nesse estudo no
município de Muzambinho, nas localidades com maior altitude (municípios de
Mococa e Tatuí, com produtividades de 63,77 e 59,98 t ha-1 de MV e de 22,47 e
28,68 t ha-1de de MS, respectivamente). Encontraram também menores
produtividades (40,77 t ha-1 e 15,89 t ha-1, de MV e MS, respectivamente) em
Andradina, local com menor altitude, valores inferiores aos obtidos no município de
Araras.
A menor produtividade de MV e MS em Araras devem-se também ao menor
teor de nitrogênio foliar, uma vez que em Muzambinho, os teores foliares de N
apresentaram-se superiores e com teores próximos à faixa considerada adequada
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por Malavolta, Vitti e Oliveira (1997), entre 27,5 a 32,5 g kg-1no o estágio fenológico
avaliado. Já em Araras, os teores foram inferiores à faixa considerada adequada
(Tabela 5). O nitrogênio influencia a interceptação e uso eficiente da radiação
fotossinteticamente ativa, melhorando a capacidade de assimilar CO 2 , sintetizando
maior quantidade de carboidratos na fotossíntese, fato que resulta no maior acúmulo
de biomassa seca e, consequentemente, elevada produtividade da cultura (KAPPES
et al., 2009; NASCIMENTO et al., 2012). Também pode estar relacionado ao maior
teor de matéria orgânica encontrado no solo desse município (3,3%), superior ao
observado em Araras, de 1,9%, conforme pode ser observado na Tabela 2. Assim,
uma vez que, para cada 1% de matéria orgânica do solo, há uma disponibilidade de
20 kg N ha-1 (COELHO et al., 2011), em Muzambinho, houve uma disponibilidade de
N no solo via matéria orgânica 74% superior ao verificado em Araras. E como o
incremento na produtividade da cultura do milho é altamente relacionada à
disponibilidade de N, por esse ser o nutriente absorvido em maior quantidade, com
efeito mais pronunciado na produção da cultura (MARIN; MENEZES; SALCEDO,
2007; RAIJ, 1991), a maior disponibilidade desse nutriente em Muzambinho resultou
em produtividades mais elevadas nesse município.
De acordo com Demarchi (2001), Fancelli e Dourado Neto (2004), teores
adequados de PB variam entre 6 a 9% na matéria seca, podendo-se considerar o
valor médio entre 7 a 7,5%. Em Muzambinho, o teor médio de PB foi superior ao
considerado adequado, enquanto que em Araras, o teor médio estava dentro do
parâmetro considerado adequado (Tabela 5).
O nível considerado adequado de fibra em detergente neutro (FDN) está ao
redor de 50% (CRUZ; PEREIRA FILHO, 2001; FANCELLI; DOURADO NETO, 2004).
De acordo com Van Soest (1994), níveis de FDN na silagem acima de 60%
apresentam correlação negativa com o consumo animal. Já a FDN em torno de 50%
possibilita maior consumo pelo animal, pois a taxa de fermentação é reduzida,
esvaziando o rúmen rapidamente e permitindo maior consumo de silagem,
melhorando o desempenho do animal (VELHO et al., 2007). Tanto em Araras
quanto em Muzambinho, os níveis de FDN ficaram abaixo de 50% (Tabela 5).
Segundo Von Pinho et al (2007), chuvas elevadas durante o ciclo da cultura
podem reduzir o percentual de FDN na silagem, por acelerar a atividade metabólica
das células, propiciando maior acréscimo do conjunto de metabólitos no conteúdo
celular e reduzindo a lignificação da parede celular da planta de milho. Como em
Muzambinho a precipitação pluviométrica foi superior a Araras durante todo o ciclo
da cultura (Tabela 3), tal condição pode ter contribuído para o menor percentual de
FDN.
Em relação aos teores de carboidratos totais (CHOT), em Araras a média
obtida para esse parâmetro foi superior ao teor obtido em Muzambinho (Tabela 5).
Resultados semelhantes aos obtidos em Araras foram descritos por Mello et al.
(2005) e por Pereira et al. (2007). Já Valadares Filho et al. (2015) obtiveram teores
semelhantes aos observados em Muzambinho.
Ao analisar o efeito isolado das variedades de milho para o parâmetro teor de
proteína bruta (PB) as variedades Bandeirante e Soberano apresentaram menor teor
de PB na massa seca, estatisticamente semelhante às variedades Avaré, Cativerde
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02, Santa Rita 1 e Santa Rita 2 que, por sua vez, não diferiram da variedade
Piratininga, com maior teor de PB na massa seca. Todas as variedades
apresentaram o teor de PB dentro do intervalo considerado adequado, entre 6 a 9%
na matéria seca, em ambos os municípios (Tabela 05).
Tabela 6 – Teores médios de proteína bruta (PB) das silagens em função das
variedades de milho e de proteína bruta (PB) em função das variedades de milho e
locais de plantio Araras/SP e Muzambinho/MG, ano agrícola 2014/15.
Variedade
Avaré
Bandeirante
Cativerde 02
Piratininga
Santa Rita 1
Santa Rita 2
Soberano

PB (%)
8,79 ab
7,67 b
8,23 ab
8,98 a
7,95 ab
8,14 ab
7,65 b

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si de acordo com o
teste de Tukey (p<0,05).
Conclusões
1. Para as variedades de milho testadas o manejo orgânico proporcionou silagem
com parâmetros bromatológicos adequados para uso animal, nos dois locais
avaliados, inclusive a variedade UFVM 200 Soberano, recomendada somente para a
produção de grãos, principalmente em Muzambinho, por apresentar teores de MST
e FDA que podem incidir em uma silagem com a melhor digestibilidade.
2. Os rendimentos de matéria seca (MS) e matéria verde (MV) foram influenciados
pelo ambiente, principalmente pelas condições de temperatura e radiação solar, com
melhores resultados em Muzambinho. Porém, a menor produção de matéria verde e
seca no município de Araras não influenciou a maioria das características
bromatológicas da silagem, que se mantiveram dentro das faixas de teores
consideradas adequadas.
3. As variedades crioulas apresentaram os parâmetros bromatológicos semelhante
ao das variedades comerciais nos dois locais avaliados, indicando que as mesmas
podem ser utilizadas em plantios comerciais para a produção de silagem em manejo
orgânico.
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Eixo Temático: Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos
RESUMO – Os suinocultores devem procurar alternativas para fazer o descarte dos
dejetos gerados sem causar grandes danos ao meio ambiente. As formas mais
usadas para o tratamento desses dejetos é a compostagem, que além de evitar a
contaminação gera no final compostos orgânicos que pode ser usado na plantação
de diversas culturas. O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Ensino,
Pesquisa e Extensão de Produção Animal II – Suinocultura, do IFSULDEMINAS –
Campus Muzambinho – MG, usando a carcaça de animais mortos que foram
colocados em uma composteira, dispostos sobre uma camada de maravalha, pelo
período de 90 dias tendo temperatura e umidade controlados, após este período
obteve um composto orgânico, teve como objetivo produzir e analisar o composto
orgânico produzido pela compostagem da carcaça de animais. O correto destino dos
dejetos gerados pela suinocultura é de grande importância para evitar problemas
ambientais, através da decomposição aeróbica, obteve se um composto rico em
macro e micronutrientes, que quando utilizado na plantação de hortaliças mostras
muito eficientes, promovendo o aumento da produção e também melhorando as
características físicas e químicas dos solos. Outro fator importante deste tipo de
composto é que ele não apresentou nenhum tipo de metal pesado, o que trará mais
benefícios à produção vegetal. Além disso, o uso destes compostos não permitirá o
empobrecimento do solo, o que acontece muitas vezes quando se usa por longos
períodos os adubos de origem vegetal.
Palavras-chave: Carcaças. Impacto ambiental. Produção vegetal.
ABSTRACT – Pig farmers must look for alternatives to the disposal of generated
waste without causing major damage to the environment. The most commonly used
forms for the treatment of such waste is composting, which in addition to avoid
contamination generates at the end of organic compounds that can be used in
planting various crops. This work was carried out in the Laboratory for Teaching,
Research and Extension Animal Production II - Swine, the IFSULDEMINAS Campus Muzambinho – MG, and aimed to produce and analyze the organic
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compound produced by the composting of animal housing. The correct disposal of
waste generated by the pig farming is of great importance to prevent environmental
problems through aerobic decomposition, obtained a rich compound macro and
micronutrients, which when used in planting very efficient shows vegetables,
promoting increased production and also improving the physical and chemical
characteristics of the soil. Another important factor of this type of compound is that it
did not have any kind of heavy metal, which will bring more benefits to crop
production. Furthermore, the use of these compounds will not allow the depletion of
the soil, which often happens when using for long periods of fertilizers of vegetable
origin.
Key words: Carcasses. Environmental impact. Vegetables production.
Introdução
Na busca por uma quantidade cada vez maior de alimentos para suprir toda a
população, grandes áreas são desmatadas para dar lugar a áreas de pastagens,
plantações entre outros. Uma das formas de se prosseguir com o desenvolvimento
mundial sem prejudicar as gerações futura e o aumento do impacto ambiental é a
adoção de sistemas de reciclagem dos resíduos gerados, promovendo a geração de
energia e o uso de matéria orgânica como composto (AMORIM et al., 2005).
A suinocultura tem uma geração de dejetos muito grandes, o que causa um
impacto ambiental muito com sua produção, um dos maiores problemas gerados por
essa produção e a grande quantidade dejetos gerados, que se não tiver um destino
correto acaba toda área próxima e também lençol freático, pois gera se muito
chorume. A parte residual da suinocultura que possui o maior potencial de causar
impacto ambiental nos recursos hídricos são os dejetos dos barracões, compostos
basicamente por fezes, urina, restos de ração e água; outros resíduos que também
podem causar impacto são as carcaças dos animais mortos (PALHARES e JACOB,
2002).
Para tal problema é necessário ter medidas mitigadores desses impactos
gerados, uma dessas medidas implantadas nas granjas produtoras de suínos são os
biodigestores, que trata as fezes em grandes tanques, e o produto final desse
tratamento pode ser gás usado na geração de energia, compostos orgânicos que
podem ser usados como adubos na produção de vegetais. O emprego de praticas
de compostagem e vermicompostagem com dejetos de origem animal e de extrema
importância, pois garante um destino apropriado a esse material preservando o meio
ambiente. (AMORIM et al., 2005) .
Além dos dejetos outro problema gerado pela suinocultura e o descarte
correto das carcaças dos animais mortos, porque as mesmas não devem ser
simplesmente deixadas em qualquer lugar e sem nenhum tratamento, pois seu
descarte inadequado também gera impactos ambientais, um dos meios para evitar a
contaminação pelo descarte inadequado das carcaças suínas, e a compostagem
das mesmas. Dentro do contexto e problemas gerados pela grande produção de
carnes suínas, este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade e eficiência da
compostagem da carcaça de suínos, usando na produção vegetal.
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Material e Métodos
O estudo foi realizado no Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão de
Produção Animal II – Suinocultura, do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho
conforme Figura 1. A área experimental está situada a 975 m de altitude, latitude
21º20’54,8’’ Sul e longitude 46º31’21,38’’ Oeste. A região se enquadra no clima tipo
Cwb segundo Koopen, ou seja, clima tropical de altitude, caracterizado com verão
chuvoso e inverno mais ou menos seco. A temperatura média anual é de 18,2ºC
respectivamente.

Figura 1. Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão de Produção Animal II –
Suinocultura, do IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho.
Fonte: Marcelo Antônio Morais.

A composteira realizada foi dimensionada de acordo com produção de
animais, no qual chegou a seguintes resultados, 4 células com volume de 1 m, nas
seguintes dimensões: 1x1x1. A figura 2 a seguir mostra a composteira em
funcionamento já com composto pronto ao lado.
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Figura 2. Composteira em funcionamento já com composto pronto ao lado.
Fonte: Marcelo Antônio Morais.

Na compostagem as carcaças são dispostas em camadas sobre a maravalha
com aproximadamente 30 cm de altura, sendo cada camada umedecida. A
quantidade a água usada para umedecer cada camada foi a metade de cada quilo
de carcaça colocada na com posteira. A temperatura foi verificada através do uso de
um termômetro ou da barra de ferro, sendo mantida em torno de 60ºC.
Na composteira as carcaças foram dispostas na seguinte maneira:
⋅ Fundo de maravalha de 30 cm;
⋅ Dispor as carcaças 30 cm das paredes e para restos de parição usar 5 cm
entre elas;
⋅ Cada camada deve ser coberta 30 cm de maravalha;
⋅ Umedecer cada camada com metade do peso de cada carcaça;
⋅ Empilhar no máximo em até 15 cm de altura;
⋅ Observar temperatura, umidade e circulação de ar na célula;
⋅ Carcaças e vísceras grandes devem ser perfuradas.
Depois de preenchida as células, as mesmas foram abertas após 90 dias, que
é o tempo necessário para que toda parte de musculatura tenha sido decomposta,
sobrando apenas alguns ossos. O que indica o final do processo de compostagem é
a queda de temperatura, uma vez que não terá mais atividade dos microrganismos.
As figuras 3 e 4 mostram o composto sendo coado e já embalado para venda.

Figura 3. Coagem do composto.
Fonte: Marcelo Antônio Morais.
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Figura 4. Composto pronto para venda.
Fonte: Marcelo Antônio Morais.

Resultados e Discussão
Após o processo de decomposição da carcaça suína, obteve um composto
orgânico obtido foi submetido a analise química realizada no Laboratório João
Carlos Pedreira de Freitas – LAB COOXUPÉ, e obteve os seguintes resultados,
descritos na tabela 1.
Tabela 1. Resultado analítico de amostra de composto orgânico de origem suína.
Determinação
Nitrogênio (amostra original)
Nitrogênio (amostra seca 65°C
P205(amostra original)
P205(amostra seca 65ºC)
K20 sol .em água(amostra original)
K20 sol .em água(amostra original)
Potencial Hidrogenionico (CaCl2)
Relação Carbonol Nitrogenio
Carbono Orgânico(amostra original)
Carbono Orgânico (amostra seca 65º)
Umidade (65º)
Cálcio(amostra seca 65º)
Magnêsio(amostra seca 65)
Potássio(amostra seca 65º)
Fósforo (amostra seca 65º)
Cobre (amostra seca 65º)
Enxofre (amostra seca 65º)
Ferro (amostra seca 65º)
Manganês (amostra seca 65º)
Zinco (amostra seca 65º)
Boro (amostra seca 65º)
Cálcio (amostra original)
Magnésio( amostra original)
Potássio (amostra original)
Boro (amostra original)
Cobre (amostra original)
Fósforo (amostra original)
Enxofre (amostra original)
Ferro (amostra original)
Manganês (amostra original)

Extrator/Digestor
Kjeldahl
Ácido Cítrico 2%
Extração em H2O
Cloreto de Cálcio
0,01M
Oxidação por
K2Cr207
HCl12M
HCl12M
HCl12M
HCl12M
HCl12M
HCl12M
HCl12M
HCl12M
HCl12M
HCl12M
-

Técnica Analítica
Cálculo pela Umidade 65ºC
Titulometria
Cálculo pela Umidade 65ºC
Espectometria de UV-Vis
Cálculo pela Umidade 65ºC
Espectometria A.A
Potenciometria

Resultado
0.84
1,57
1,65
3.09
0,16
O,3
6,1

Unidade
%
%
%
%
%
%
-

Cálculo
Cálculo pela Umidade 65ºC
Titulometria

9.74
8,16
15,29

%
%

Gravimetria
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
ICP-OES
Cálculo pela Umidade 65ºC
Cálculo pela Umidade 65ºC
Cálculo pela Umidade 65ºC
Cálculo pela Umidade 65ºC
Cálculo pela Umidade 65ºC
Cálculo pela Umidade 65ºC
Cálculo pela Umidade 65ºC
Cálculo pela Umidade 65ºC
Cálculo pela Umidade 65ºC

46,62
40,3
3,2
4
14,2
67
1,7
23891
373
348
113
21,5
1,7
2,1
60
36
7,6
0,9
12753
199

%
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
mg/kg
g/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
g/kg
mg/kg
mg/kg
g/kg
g/kg
mg/kg
mg/kg
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Zinco (amostra original)

-

Cálculo pela Umidade 65ºC

186

-

Fonte: Laboratório João Carlos Pedreira de Freitas – LAB COOXUPÉ.

Por serem fontes de nutrientes e por beneficiarem propriedades físicas,
químicas e biológicas do solo, os adubos orgânicos são amplamente recomendados
para as hortaliças (KIEL, 1985), em decorrência da maior disponibilidade de
nutrientes, do aumento do pH, do aumento da atividade de macro e microrganismos,
bem como pelos efeitos indiretos da melhoria de propriedades físicas, químicas e
biológicas do solo (SIQUEiRA, 1988). Entretanto, o valor fertilizante do composto
depende do material utilizado como matéria-prima (MIYASAKA et al., 1997).
As características químicas e físicas do solo têm nítida melhora quando a este
são adicionados compostos orgânicos de origem animal (SWIFT, 1993). Santos et al,
(2001) trabalhando com alface cv Elisa utilizando composto orgânico de origem
suína, observou uma elevação significativa na produtividade, com adição de até 91
t/ha.
Yuri et al. (2004) estudando o efeito de compostos orgânicos sobre
características comerciais de alface americana, obteve resposta significativa para as
doses de vários compostos de origem animal, dentre eles o de origem suína. Steiner
et al. (2008) estudando o efeito de doses de nitrogênio, aplicado com fertilizantes
orgânicos e mineral (uréia), também observaram resposta significativa para as doses
de N, na fonte orgânica
Em trabalho realizado por Parizotto (2009), contatou se o incremento
significativo da produção de alface e melhorias dos atributos químicos do solo em
consequência da utilização de composto orgânicos a base de dejetos suínos. De
acordo com Souza (2005), na agricultura convencional, a utilização de adubos
químicos promove, com o passar do tempo, uma redução na atividade biológica do
solo podendo afetar o desempenho produtivo das culturas.
Conclusões
O correto destino dos dejetos gerados pela suinocultura é de grande
importância para evitar problemas ambientais, através da decomposição aeróbica,
obteve se um composto rico em macro e micronutrientes, que quando utilizado na
plantação de hortaliças mostras muito eficientes, promovendo o aumento da
produção e também melhorando as características físicas e químicas dos solos.
Outro fator importante deste tipo de composto é que ele não apresentou nenhum
tipo de metal pesado, o que trará mais benefícios à produção vegetal. Além disso, o
uso destes compostos não permitirá o empobrecimento do solo, o que acontece
muitas vezes quando se usa por longos períodos os adubos de origem vegetal.
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Eixo temático: Conservação Ambiental e Produção Agrícola Sustentável
RESUMO – A Bacia do Ribeirão das Pedras em Campinas/SP apresenta sinais
claros de degradação ambiental, principalmente em seus remanescentes florestais,
como observado nas Matas Santa Genebrinha e Chico Brinco que são importantes
remanescente da Mata Atlântica e fazem parte de fragmentos da mata de Santa
Genebra segunda maior floresta urbana do Brasil. Neste trabalho, procedeu-se a
análise de percepção visual da degradação ambiental das áreas de bordas da Mata
Santa Genebrina e Chico Brinco utilizando um método clássico de avaliação de
impacto ambiental que teve por finalidade analisar os impactos sobre os meios
(abiótico, biótico e antrópico). Para isto foi utilizado indicadores de degradação
ambiental tais como: (erosão, queimadas, deposição de resíduos, cobertura de solo
exposto, desmatamentos, avanço urbano, presença ou ausência de espécies
invasoras), com a análise dos aspectos vistos em campo foi possível concluir que
estás áreas estão sofrendo pressões antrópicas constantes de forma que os
impactos se apresentaram prejudiciais a sua preservação.
Palavras-chave: Floresta urbana. Matriz de avaliação de impacto ambiental.
Indicadores ambientais.

Introdução
O crescimento das cidades promoveu alterações nos ecossistemas naturais,
hoje bastante fragmentados. Atualmente a concentração urbana representa 84,4%
da população total do País (IBGE, Censo 2010), contudo esse crescimento
populacional urbano não tem sido realizado de uma forma planejado. A tendência
atual do limitado planejamento urbano integrado está levando o que era para ser um
desenvolvimento planejado, adequado e sustentável das grandes cidades, a um
grande caos ambiental urbano com custos elevados para a economia, sociedade e o
meio natural nesses grandes centros (GUERRA; CUNHA, 2001).
Desta maneira, as áreas verdes da Mata de Santa Genebrinha e Chico Brinco
inseridas no contexto urbano de Campinas/SP, se tornaram áreas de extrema
importância para o município, pois representam um local fundamental para o lazer e
recreação das comunidades vizinhas, para pesquisas científicas, e associadas à
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qualidade de vida das pessoas age como um purificador da qualidade do ar e
melhora os aspectos paisagísticos da cidade além de serem importantes para a
conservação de espécies de fauna e flora. Mas essas atividades devem ser
planejadas de tal maneira que não interfiram na conservação, para não
comprometer ainda mais a frágil qualidade ambiental da área urbana de Campinas.
Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo realizar uma avaliação dos
principais danos ambientais que estes remanescentes florestais vêm sofrendo ao
longo da ocupação do município.
Material e Métodos
A área de estudo corresponde a Mata de Santa Genebrinha (Coordenadas:
22°50'53"S 47°3'47"W) e Chico Brinco (Coordenadas: 22°50'7"S 47°4'13"W) que
estão ao norte da cidade de Campinas interior de São Paulo, localizadas no bairro
Jardim Santa Genebra, Cidade Universitária e Distrito de Barão Geraldo, nesta área
está presente a rodovia Dom Pedro I – SP 65, Shopping Parque Dom Pedro e a
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), passando por seu limítrofe (Figura
1).

Figura 1 - Área do entorno da Mata de Chico Brinco e Santa Genebrinha.
Fonte: Adaptado do ArcGis Explorer (ESRI).

Este presente trabalho propõe uma adaptação da Matriz de Leopold,
normalmente utilizada em Estudos de Impacto Ambiental (EIA), a qual permite uma
avaliação mais detalhada dos impactos de um empreendimento e das ações
antrópicas, associando cada ação do mesmo a uma característica específica de um
meio – abiótico, biótico ou antrópico segundo (MOTA; AQUINO 2002).
A matriz proposta foi construída com base em idas a campo e levantamentos
fotográficos nas matas nos meses de setembro e outubro de 2014, afim de
identificar os seus impactos nos componentes ambientais e avaliá-los em relação
aos seguintes atributos: ● Magnitude (tamanho): Exprime a extensão do impacto,
através de uma valoração gradual em (pequeno, média, grande) que se dá ao
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mesmo, a partir de uma determinada ação do empreendimento. ● Relevância: Indica
a importância ou significância do impacto em relação à sua interferência no meio.
Para um melhor entendimento e análise da matriz atribui-se pesos para a magnitude
que variam de 1 a 10, e indica-se se o impacto é adverso com um sinal (-) negativo,
sendo o impacto positivo com um sinal positivo (+).
Nestes remanescentes também foi calculado o índice de circularidade (IC) ou
da relação de borda dos fragmentos em estudo. Este índice é determinado para
avaliar a tendência em relação à forma de um fragmento, conforme se segue
(CHATURVEDI (1926), citado por Oliveira et. al., 2005.
IC = (40000 x π x S)
P²
sendo IC = índice de circularidade; S = área do fragmento florestal; e P = perímetro do mesmo
fragmento florestal.

O cálculo dos valores do IC permite identificar se os fragmentos florestais
possuem tendências de formas alongadas ou circulares. Assim, os valores de IC
igual a 1 indicam fragmentos com tendência circular e, à medida que esse valor se
torna menor, o fragmento apresenta-se com tendência mais alongada.
Resultados e Discussão
Os resultados da avaliação dos danos ambientais nas áreas de borda da
Mata Santa Genebrinha e Chico Brinco, com base a estudos e trabalhos realizados
evidenciam a degradação que estas áreas vem sofrendo em seu entorno. A tabela 1
apresenta os índices de circularidade obtidos sendo que o perímetro e a
identificação da área total foi realizada pelo uso do software ArcGis Explorer (ESRI).

Tabela 1. Índice de Circularidade das áreas de estudo.
FRAGMENTO
FLORESTAL
CHICO
BRINCO
SANTA
GENEBRINHA

ÁREA
(HA)
8,519

CLASSIFICAÇÃO
(HA)
Médio

PERÍMETRO
(M)
1638, 628

ÍNDICE DE
CIRCULARIDADE
0,4

CLASSIFICAÇÃO
DA BORDA
Alongada

27,582

Médio

2213,056

0,7

Moderadamente
alongada

Conforme apresentado na Tabela 1 se observou que a mata Santa
Genebrinha possui formato mais arredondado do que a mata de Chico Brinco,
entende-se por isto que quanto mais próximo ao formato circulara área estiver maior
sua qualidade ambiental. Resultado semelhante foi observado por Etto et al (2013)
em remanescentes florestais na Bacia do Rio das Pedras.
A partir da análise de campo foi aplicada a matriz de identificação de impactos
potenciais nas áreas de borda das Mata Santa Genebrinha e Chico Brinco, onde
foram utilizados indicadores de degradação nos meios: Abiótico - solo, água e ar,
Biótico - fauna e flora, Antrópico - condomínios próximos aos fragmentos florestais,
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estradas, construções e a paisagem da área do entorno. É importante salientar que
na Tabela 2 da matriz de correlação apresentada, a somatória total dos resultados
apresenta um valor negativo, ou seja, está havendo um impacto adverso em relação
à área de estudo.
A análise da Tabela 2 auxiliou a sugerir algumas medidas de conservação e
manejo das áreas em estudo, apontando para a mitigação dos impactos nocivos ao
meio. Com a análise do resultado e avaliando cada ação antrópica que promoveu o
dano pode-se apresentar algumas medidas mitigadoras:
Queimadas: As áreas em estudo apresentaram pequenas e poucas áreas de
gramíneas exóticas e também com sinais de incêndios, contudo pode se afirmar que
este dano ao longo do tempo trouxe vários impactos negativos nestas áreas
principalmente por sua proximidade com áreas agrícolas que faziam uso de
queimadas no manejo da cultura de cana-de-açúcar. Há também o risco de
queimadas decorrentes da proximidade da rodovia D. Pedro I, em épocas de
estiagem a cobertura vegetal ao redor da rodovia fica muito seca e perigosa, pois
qualquer fagulha de cigarro ou acidente envolvendo produtos inflamáveis pode
iniciar um incêndio e se alastrar sobre a mata causando perdas da cobertura vegetal
e de animais silvestres.

Tabela 2. Matriz de correlação de impactos ambientais baseados na matriz de
Leopold.
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Poluição dos Corpos Hídricos: A poluição dos corpos hídricos foi à ação antrópica
que causou maior impacto sobre o meio ambiente ao serem observadas todas as
informações coletadas e analisadas na matriz de Lepold. Pode-se desta forma
perceber que esta ação causou impacto em quase todos componentes ambientais,
dando-se uma maior importância nos aspectos da qualidade das águas superficiais,
espécies aquáticas e na saúde da população local. Na Mata de Chico Brinco
encontram-se duas nascentes, isto destaca a importância de conservá-la, pois são
afluentes que ajudam na formação do ribeirão das Pedras que percorre por dentro
do perímetro da mata de Santa Genebrinha que também apresenta nascentes de
água.
Agricultura: Por meio da análise de campo, pode-se observar que a agricultura é o
único indicador que causa um impacto positivo ao meio. Principalmente em relação
aos aspectos de permeabilidade do solo não deixando que a água que caia na bacia
transcorra diretamente para a calha do ribeirão das Pedras ocasionando problemas
de enchente no bairro de Barão Geraldo e o assoreamento do rio, porém ela
também causa impactos nocivos ao meio, por mais que sejam poucos significativos
como o uso de agrotóxicos.
Conclusões
Pode-se concluir pelo levantamento de informações e avaliação da Mata de
Chico Brinco e Santa Genebrinha que estes fragmentos vêm sofrendo com as ações
antrópicas ao longo dos anos. Verificou-se que a ação antrópica que pode causar
maior alteração ambiental na área de estudo é principalmente à poluição dos corpos
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hídricos que consequentemente pode afetar a população local e o ecossistema
como um todo. Apesar de a recuperação natural ser um ponto perceptível cabe as
autoridades tomarem medidas de recuperação da área, contribuindo para o
aceleramento do processo.
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Eixo temático: Conservação Ambiental e Produção Agrícola Sustentável.
RESUMO – Este trabalho objetiva a quantificação do teor de matéria orgânica
particulada grosseira presente no sedimento e sua comparação entre rios (canal
principal) e córregos agrupados por bacia (Corumbá e Meia Ponte). Foram coletadas
32 amostras utilizando-se um Surber (córregos) ou uma draga de Eckman (rios),
para depois serem calcinadas utilizando-se o método “loss of ignition”. A
comparação das concentrações de matéria orgânica mostra que tanto o canal
principal como os córregos da bacia do rio Corumbá apresenta valores maiores que
estes da bacia do rio Meia Ponte. Há um aumento significativo do teor de matéria
orgânica no sedimento de rios para córregos. Essas diferenças parecem estar
relacionadas à variação da quantidade da cobertura da vegetação ripária, ao perfil
do curso de água, à ação antrópica e ao tipo de sedimento encontrado em cada
trecho estudado.
Palavras-chave: Rio Meia Ponte. Rio Corumbá. Vegetação ripária. Método loss of
ignition.
ABSTRACT – This study aimed to quantify the content of coarse particulate organic
matter in the sediment and its comparison between rivers (main channel) and
streams grouped by basin (Corumbá and Meia Ponte). There were collected 32
samples using a Surber (streams) or an Eckman drag (rivers), and then calcined
using the loss of ignition method. Comparison of organic matter concentrations
shows that both the main channel and the streams of the Corumbá River basin have
higher values than those observed in the Meia Ponte River basin. There is a
significant increase of sediments’ organic matter content from rivers to streams.
These differences seem to be related to variations in the extent of riparian vegetation
cover, the watercourse profile, to human action and the type of sediment found in
each section studied.
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Introdução
A qualidade ecológica e o funcionamento dos cursos de água são fortemente
influenciados tanto pela zona ripária e sistemas territoriais adjacentes quanto pelas
alterações naturais ou antrópicas presentes (TABACCHI et al., 1998).
A vegetação ripária constitui a zona de transição entre os ecossistemas
aquático e terrestre interferindo, por exemplo, na forma e no padrão do canal do rio e
assim no funcionamento hidrogeomorfológico do ecossistema (FRANÇA et al.,
2009). Por outro lado, a vegetação ripária afeta várias características do ambiente
lótico tais como: a qualidade e a quantidade de entrada de detritos, a temperatura da
água e a viabilidade de luz para a fotossíntese (AFONSO et al., 2000). Sendo assim,
alterações na vegetação ripária (p. ex., diminuição ou retirada total da mesma)
interferem na entrada de energia nos cursos de água via a disponibilidade de
energia luminosa para a fotossíntese e/ou entrada de matéria orgânica alóctone, isto
é, externa ao ecossistema que se contrapõe aos detritos autóctones gerados no
ecossistema (WEBSTER; BENFIELD, 1986). Esta interferência pode afetar os
processos ocorrentes no ecossistema (FRANÇA et al., 2009) como a filtração de
nutrientes e produtos poluentes, a manutenção das condições para a sobrevivência
e a reprodução da fauna aquática de maneira a contribuir para a estabilidade dos
ecossistemas lóticos (NAIMAN; DÉCAMPS, 1997). Ainda, a qualidade e a
quantidade de material orgânico alóctone dependem do tipo da vegetação que
compõe a mata ripária, sendo possível distinguir quatro categorias: i) madeiras
grandes (toras); ii) madeiras pequenas (varas); iii) folhas, frutos e flores (as três
categorias conhecidas como matéria orgânica particulada grosseira – MOPG ou seu
equivalente CPOM em inglês; FRANÇA et al., 2009); e iv) matéria orgânica
particulada fina (MOPF ou seu equivalente FPOM em inglês; WEBSTER; MEYER,
1997).
A matéria orgânica alóctone pode entrar no curso de água diretamente, ou
seja, quando esta cai diretamente da vegetação para a água, ou pelas laterais, via
mecanismo de lixiviação no substrato da margem em períodos de chuva e/ou
inundação (WANTZEN et al., 2008). Uma vez que o material orgânico alóctone entra
no curso de água, ele pode ser fragmentado ou transportado (WEBSTER et al.,
1999). A fragmentação ocorre quando a CPOM (troncos, galhos, folhas, frutos e
flores) sofre sucessivos processos químicos, físicos (ROYER; MINSHALL, 2003) e
biológicos tais como a ação de microrganismos (fungos e bactérias) e invertebrados
(WEBSTER; BENFIELD, 1986), e é transformada em FPOM. Restos arborizados,
quando não transportados pela água, têm importância indireta para o ambiente, pois
criam habitats para os organismos aquáticos, proporcionam estabilidade física do
fluxo do canal e retardam a perda de fontes de alimentos rapidamente disponíveis,
além de formarem piscinas onde pode se concentrar silte, areia e/ou lama com
camadas de FPOM e servir como superfície para a formação de biofilmes
(WEBSTER; BENFIELD, 1986).
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Gonçalves Junior et al. (2006) mencionam que a interação entre as entradas
longitudinal (ex.: transporte da matéria orgânica), lateral (transferida da vegetação
ripária para o curso de água) e vertical (material vegetal caindo diretamente no curso
de água) associadas a escalas temporais levam a uma dinâmica peculiar da matéria
orgânica num curso de água, com consequências na produtividade, retenção e
depósitos de diferentes frações de matéria orgânica, isto é, para cada trecho existem
diferenças no teor de matéria orgânica retida no substrato e, portanto, diferentes
tipos de interações na teia alimentar aquática.
O presente trabalho visa comparar o teor de matéria orgânica particulada
grosseira (CPOM, representado por galhos, folhas, frutos e flores) presente no
sedimento de trechos de cursos de água pertencentes às bacias dos rios Corumbá e
Meia Ponte, alto da bacia do rio Paraná em Goiás, Brasil Central.
Material e Métodos
Para a realização deste trabalho foram feitas coletas de matéria orgânica
particulada grosseira (CPOM - folhas, galhos, flores, frutos) presente no sedimento
do leito de trechos georreferenciados (Garmin Adventure) de rios e córregos da
bacia do alto rio Paraná em Goiás (Tabela 1). As coletas foram realizadas entre
04/2014 e 05/2015.
Tabela 1. Coordenadas geográficas dos cursos de água amostrados por bacia no
alto da bacia do rio Paraná em Goiás, Brasil Central.
Bacia
Curso de água
Coordenada geográfica
S
O
Corumbá
Canal principal rio Corumbá
18º03'24,30"
48º37'12,90"
Córrego 01
18º03'17,60"
48º36'32,60"
Meia
Canal principal Rio Meia Ponte
18º28'01,30"
49º36'44,30"
Ponte
Córrego 01
18º28'36,40"
49º31'16,10"
Córrego 02
18º28'32,00"
49º32'48,80"

106

XIII CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS
21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016
Para a coleta dos dados, foram delimitados trechos de 1000 m em rios,
utilizando um medidor de distância (Bushnell – Yardage Pro 500), e de 50 m em
córregos, utilizando uma fita métrica. Em cada trecho foram demarcadas três seções
transversais (início, meio e fim) denominados transectos. Em cada transecto foram
coletadas três amostras de sedimento no leito do curso de água. Nos rios as coletas
foram realizadas utilizando-se uma draga de Eckman, enquanto que nos córregos as
mesmas foram realizadas com um Surber (0,30 x 0,30 m).
Todas as amostras foram levadas ao laboratório do Centro de Biologia
Aquática da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), onde as
amostras foram calcinadas, utilizando-se o método “loss of ignition” para
determinação do teor de matéria orgânica seguindo o protocolo de Silva et al.
(1999). Para tanto, as amostras foram levadas à estufa para secar por 24 horas a
105ºC, conforme curva de calibração prévia determinada por Melo (2011). Após,
cada amostra foi esfarelada num gral, misturada, retirada uma porção, que foi
depositada numa placa de Petri, para posteriormente ser pesada 4,0000g em um
cadinho (com oscilação de até 4,0005g) utilizando uma balança analítica
(Adventurer, AR2140). Cada cadinho vazio foi pesado previamente, peso este
considerado como tara nas pesagens subsequentes. Seguidamente, os cadinhos
contendo a amostra foram levados à mufla para calcinação por 6 horas a 550ºC e
posteriormente pesados novamente na balança analítica. O cálculo do teor da
matéria orgânica foi obtido pela diferença do peso (g) de cada amostra dos períodos
antes e após-mufla.
A análise estatística foi feita utilizando-se separadamente o teste de t (p<0,05)
para amostras independentes (ZAR, 1996) entre as médias dos canais principais
(rios) e as dos córregos, agrupados por bacia (Corumbá e Meia Ponte) e entre estas
dos rios e córregos. As análises estatísticas foram efetuadas no programa R
utilizando o pacote RCommander (FOX, 2005).
Resultados e Discussão
Quando comparada a quantidade de matéria orgânica entre o canal principal
de ambas as bacias, observa-se diferenças significativas (t = 5,0568 ± 8,1917; p =
0,0009), ou seja, a matéria orgânica no canal principal do rio Corumbá é maior que
esta do rio Meia Ponte (Figura 1A). Situação similar é observada para os córregos,
ou seja, a matéria orgânica apresenta-se em maior quantidade nos córregos da
bacia do rio Corumbá do que nos córregos do rio Meia Ponte (t = 2,4032, ± 9,2823; p
= 0,0389; Figura 1B). A comparação da quantidade de matéria orgânica entre os
canais principais e os córregos de ambas as bacias indica diferenças significativas (t
= 5,1223, ± 19,34; p = 0,0001), ou seja, a matéria orgânica nos córregos está em
maior quantidade que nos canais principais (Figura 1C). A comparação entre as
médias das concentrações de matéria orgânica nos rios, nos córregos (ambos por
bacia) e entre rios e córregos mostra diferenças significativas em todos os casos.
Essas diferenças podem ocorrer devido às características físicas de cada local
amostrado, como p. ex., tipo de vegetação ripária definido pelo clima, regime
107

XIII CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS
21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016
hidrológico, origem geomorfológica (FRANÇA et al., 2009) e do tipo de sedimento da
sub-superfície do curso de água – areia, silte e/ou argila (SOUZA et al., 2003).
Segundo De Paula Lima et al. (2000), as oscilações estruturais na
composição e na distribuição espacial que ocorrem ao longo do curso de água são
refletidas pelas variações entre micro-sítios resultantes da dinâmica dos processos
fluviomórficos que procedem em trechos característicos de deposição de sedimento,
onde localiza-se a matéria orgânica particulada, havendo também uma relação de
co-dependência entre o curso de água e a vegetação ripária (TABACCHI et al.,
1998).
Por outro lado, as diferenças no teor de matéria orgânica podem ser
resultantes das características do próprio trecho estudado. Segundo Tabacchi et al.
(1998), cada rio tem seu próprio caráter (p. ex., geológico e traço climático). Isto
pode explicar a diferença das concentrações de matéria orgânica observada entre
os canais principais do rio Meia Ponte e Corumbá. No entanto, o rio Meia Ponte
recebe efluentes industriais e domésticos tratados ou não, seja nos seus afluentes
ou no canal principal (NUCADA; BARREIRA, 2008) e apresenta vários trechos da
mata ripária substituídos por plantações de espécies exóticas (MAIA, 2004) que não
desempenham a mesma função que a vegetação original (p. ex., facilitando a
entrada de matéria orgânica por lixiviação em se tratando de gramíneas destinadas
à pastagem). Portanto, se esperaria que a quantidade de matéria orgânica
acumulada no sedimento do trecho amostrado no canal principal do Meia Ponte
fosse maior que no rio Corumbá, mas o que se observa é o contrário, ou seja, a
média de concentração de matéria orgânica do Corumbá é maior que a do Meia
Ponte. Entretanto, é necessário considerar que o rio Corumbá apresenta várias
represas e hidrelétricas ao longo do seu curso, o que pode favorecer o depósito de
sedimento e consequentemente de matéria orgânica.
Segundo Tabacchi et al. (1998), a maioria dos canais de cursos de água,
incluindo os córregos, são ecossistemas parcialmente heterotróficos, ou seja,
utilizam principalmente material alóctone, por exemplo, a matéria orgânica
proveniente da mata ripária, em detrimento do autóctone, para o fornecimento de
energia na cadeia trófica. Ainda, Gonçalves Júnior et al. (2006) indicam que uma
característica de um ecossistema heterotrófico é a presença de uma mata ripária
bem desenvolvida. Considerando esta última situação, se pode pressupor que a
cobertura ripária seja mais desenvolvida nos córregos do rio Corumbá que nestes do
rio Meia Ponte, fato que explicaria a maior média do teor de matéria orgânica nos
córregos do rio Corumbá que nestes do Meia Ponte. Esta situação estaria aliada ao
desmatamento da mata ripária devido às ações antrópicas presentes na bacia do
Meia Ponte já descritas precedentemente.
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Figura 1 – Média e desvio padrão do teor de matéria orgânica (MO) nos rios (A),
córregos (B), ambos por bacia (Corumbá e Meia Ponte) e de rios e córregos (C)
amostrados no alto da bacia do rio Paraná em Goiás em 2014 e 2015.
O fato da média do teor da matéria orgânica ser maior nos córregos que nos
rios pode estar relacionado à cobertura do curso de água pela mata ripária e ao
transporte do material alóctone originado do sistema territorial adjacente ao trecho
estudado. Os córregos apresentam a largura do seu canal mais estreita que a de um
rio, consequentemente, e quando presente a mata ripária, cobre o referido canal,
favorecendo a entrada de material orgânico, como folhas, flores, frutos e galhos,
situação esta contrária no caso dos rios. Por outro lado, segundo Webster et al.
(1999), o transporte varia de acordo com as partículas de detrito e das
características físicas do curso de água estudado, tais como profundidade da coluna
de água, abundância de estruturas (folhas, frutos, entre outros) e possibilidades de
reter estas estruturas. Em córregos, por exemplo, galhos geralmente caem e
percorrem poucos metros até serem fragmentados em partículas menores de FPOM
(matéria orgânica particulada fina) e aproveitados por organismos como fonte
energética. Já em rios, os galhos caem e podem percorrer longas distâncias, o que
impossibilita o acúmulo de detrito orgânico no substrato e resulta em menores
concentrações de matéria orgânica retida no substrato, contrastando com o que
ocorre em córregos.
Conclusões
A vegetação ripária, o perfil do curso de água e o tipo de sedimento são os
principais fatores que parecem influenciar na diferenciação da quantidade do teor da
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matéria orgânica do substrato em cada ambiente amostrado. Entretanto, os
processos antropogênicos presentes parecem interferir na disponibilidade e
deposição de matéria orgânica no sedimento dos cursos de água amostrados.
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Eixo Temático: Conservação Ambiental e Produção Agrícola Sustentável
RESUMO: A morfometria da microbacia e a caracterização da zona ripária são
importantes ferramentas de diagnóstico da susceptibilidade
à degradação
ambiental, pois os resultados norteiam o manejo e a implementação de medidas
mitigadoras para a conservação dos recursos naturais. O trabalho objetivou a
realização do estudo morfométrico do Ribeirão das Agulhas, Botucatu - SP, visando
a conservação dos recursos naturais, através de geotecnologias e do Sistema de
Informações Geográficas Idrisi Selva em futuras contribuições no processo de
gestão ambiental e na tomada de decisões por parte dos Administradores Públicos.
A microbacia apresenta uma área de 1445ha e está localizada entre os paralelos
22º47'05" a 22º51'55" de latitude S e 48º28'10” a 48º30'04" de longitude W Gr. A
base cartográfica utilizada foi a carta planialtimétrica de Botucatu (SP), em escala
1:50.000, na determinação da hidrografia para cálculo dos índices morfométricos. Os
resultados mostram que os baixos valores da Dd, associados à presença de rochas
permeáveis, facilitam a infiltração da água no solo, diminuindo o escoamento
superficial e o risco de erosão e da degradação ambiental, bem como o baixo valor
do Ff amparado pelo Kc indica que a microbacia tende a ser mais alongada com
menor susceptibilidade à ocorrência de enchentes mais acentuadas.
Palavras chaves: geoprocessamento, hidrografia, parâmetros.
ABSTRACT: The morphometry of the watershed and the characterization of the
riparian zone are important tools for the diagnosis of susceptibility to environmental
degradation, as the results guide the management and implementation of mitigation
measures for the conservation of natural resources. The study aimed morphometric
study of Stream Agulhas, Botucatu - SP, aiming at the conservation of natural
resources through geo and Geographic Information System Idrisi Selva in future
contributions in the environmental management process and in taking part in
decisions of Public Administrators.. The watershed covers an area of 1445ha and is
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located between the parallels 22º47'05" to 22º51'55" S latitude and 48º28'10" to
48º30'04" W longitude Gr. The base map used was planialtimetric chart of Botucatu
(SP), in 1:50.000, in determining the hydrograph for calculation of morphometric
indices the results show that low Dd values associated with the presence of
permeable rocks, facilitate water infiltration into the soil, reducing runoff and the risk
of erosion and environmental degradation as well as the low value of Ff supported by
Kc indicates that the watershed tends to be more elongated with less susceptibility to
floods more pronounced.
Key words: GIS, hydrography, parameters.
Introdução
O estudo morfométrico das microbacias auxilia na compreensão do
comportamento do escoamento superficial das águas e sua contribuição para a
manutenção da bacia principal, favorecendo o planejamento de manejo e elaboração
de projetos que impactam diretamente na mesma.
O conhecimento das características físicas das microbacias é importante para
entender seu ciclo hidrológico, que influencia diretamente nos aspectos relacionados
com a infiltração, a evapotranspiração e o escoamento superficial e subsuperficial
(RODRIGUES et al., 2008), bem como a formulação de medidas de manejo do
deflúvio para controle de desastres naturais, favorecidos ou não pela intervenção
antrópica.
A morfometria é uma ferramenta fundamental no diagnóstico de
susceptibilidade a degradação ambiental, delimitação da zona ripária, planejamento
e manejo de microbacias (MOREIRA e RODRIGUES, 2010), pois a sua
caracterização permite descrever a formação geomorfológica da paisagem em sua
variação topográfica, bem como possui um papel significativo no condicionamento
de respostas ligadas à erosão hídrica, gerado após eventos pluviométricos
relevantes.
O presente trabalho teve como objetivo a caracterização morfométrica da
microbacia do Ribeirão das Agulhas - Botucatu (SP), visando o conhecimento,
aprendizado e compreensão dessas características.
Material e Métodos
A microbacia do ribeirão das Agulhas, situada no município de Botucatu,
possui uma área de 1445ha. Sua situação geográfica é definida pelas coordenadas:
Latitude 22º 47’ 05” a 22º 51’ 55” S e Longitudes 48º 28’ 10” a 48º 30’ 04” WGr
(Figura 1).
O clima predominante do município, classificado segundo o sistema Köppen é
do tipo Cwa - Clima Mesotérmico de Inverno Seco - em que a temperatura do mês
mais frio é inferior a 18ºC e do mês mais quente ultrapassa os 22ºC.
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Figura 1. Localização da microbacia do Ribeirão das Agulhas – Botucatu (SP).
Na caracterização morfométrica da área foi utilizada a carta planialtimétrica do
IBGE (1973), em escala 1:50.000, folha Botucatu, com curvas de nível de 20 em 20
metros, para extração da rede de drenagem (Figura 2) e da planialtimetria Figura 3)
e o Sistema de Informações Geográficas Idrisis Selva para escaneamento das
unidades de solo e rede de drenagem, sendo desta forma, a informação analógica
convertida para digital.

Figura 2. Rede de drenagem da microbacia do Ribeirão das Agulhas – Botucatu
(SP).
Após a delimitação da área da bacia obteve-se as características
dimensionais da rede de drenagem, que são parâmetros quantitativos que permitem
eliminar a subjetividade na sua caracterização. Na determinação desses parâmetros
foi seguida a metodologia citada por Oliveira e Ferreira (2001) no cálculo do maior
comprimento (C), do comprimento do curso principal (CP), do comprimento total da
rede (CR), do perímetro (P) e da área (A), as quais foram obtidas através do
software Sistema de Informações Geográficas Idrisi Selva utilizado para
manipulação, tratamento e análise dos dados gerados como as curvas de nível e a
rede de drenagem da microbacia.
Na caracterização da composição e padrão de drenagem foram analisados os
seguintes parâmetros: a densidade de drenagem (Dd), a extensão do percurso
superficial (Eps), a extensão média do escoamento superficial (I), a textura da
topografia (Tt), o coeficiente de manutenção (Cm), a rugosidade topográfica (Rt) e o
índice de forma (K) foram determinados a partir da metodologia desenvolvida por
Christofoletti (1969), bem como, o fator de forma (Kf), segundo Almeida (2007).
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Figura 2. Planialtimetria da microbacia do Ribeirão das Agulhas – Botucatu (SP).
A densidade hidrográfica é a relação existente entre o número de rios ou
canais e a área da bacia hidrográfica (CHRISTOFOLETTI, 1969), sendo expressa
pela equação: Dh = N.A-1, onde: Dh - Densidade hidrográfica em km-2, N - Número
total de rios e A - Àrea da bacia hidrográfica em km2.
A declividade média foi obtida a partir da fórmula abaixo e classificada
segundo Lepsch et al., 2001: H = (D.L) 100/A, onde: H - Declividade média em %, D
- Distância entre as curvas de nível em m, L - Comprimento total das curvas de nível
em m e A - Área da microbacia em m2.
O coeficiente de rugosidade (CR = Dd.H, onde: CR = coeficiente de
rugosidade; Dd = densidade de drenagem e H = declividade média), por ser um
parâmetro que direciona o uso potencial das terras rurais, dependendo das
características das atividades – agricultura, pecuária, silvicultura com
reflorestamento ou preservação permanente, foi usado para definir as classes de
uso da terra das cinco microbacias hidrográficas da bacia do rio Soledade, que são:
A (menor valor de CR) – terras apropriadas à agricultura; B – terras apropriadas à
pecuária; C – terras apropriadas à pecuária e reflorestamento e D (maior valor de
CR) – terras apropriadas para florestas e reflorestamento (ROCHA e SILVA, 2001).
A densidade de drenagem é a correlação do comprimento total dos rios com a
área da bacia, sendo obtida a partir da fórmula (Silva et al., 2004): Dd= L.A-1, onde:
Dd - Densidade de drenagem em km/km2, L - Comprimento total dos rios ou canais
em km e A - Área da bacia em km2.
O índice de circularidade, também denominado por alguns autores como
índice de forma, representa a relação existente entre o perímetro e a área da bacia.
O número calculado independe da área considerada, dependendo apenas da forma
da bacia (SILVA et al., 2004). O menor valor possível a ser encontrado é 1,0,
correspondendo a uma bacia circular (GANDOLFI, 1971). Esse parâmetro influencia
a determinação da vazão e a intensidade de escoamento (SILVA et al., 2004). O
índice de circularidade foi determinado pela equação: TC=12,57.P2, onde: K - Índice
de circularidade; P - Perímetro da bacia em km e A - Área da bacia em km2.
O coeficiente de compacidade é a relação entre o perímetro da microbacia e o
perímetro de uma circunferência de um círculo de área igual da microbacia, que de
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acordo com Villela e Mattos (1975) é um número adimensional que varia com a
forma da microbacia, independentemente de seu tamanho. Se a bacia for irregular,
maior será o coeficiente de compacidade e menos sujeita à enchentes, sendo: Kc =
1 – 1,25 (redondas para ovaladas); 1,25 – 1,50 (ovaladas); 1,50 – 1,70 (oblongas).
Na determinação do Kc utilizou-se da fórmula: Kc = 0,28 (P:A1/2), onde:
Kc - Coeficiente de compacidade, P - Perímetro em metros e A - Área de drenagem
em m2.
A forma de uma microbacia pode ser comparada conforme algumas figuras
geométricas conhecidas. Assim, o coeficiente de compacidade, o índice de
circularidade compara a microbacia a um círculo e o fator de forma a compara a um
retângulo. A forma da microbacia e a configuração do sistema de drenagem, estão
associadas a estrutura geológica do terreno. O fator de forma (Ff) pode ser
determinado pela seguinte equação: Ff = A/L , onde: Ff - Fator de forma, A - A área de
drenagem em m2 e L - O comprimento do eixo da bacia em m.
A razão de relevo é a relação entre a diferença de altitude dos pontos extremos
da bacia e seu comprimento (SCHUMM, 1956), que segundo Carvalho (1980)
demonstra que, quanto maiores os valores, mais acidentado será o relevo na região.
Quanto maior a razão de relevo, maior será a declividade geral da bacia, portanto
maior será a velocidade da água a escoar no sentido de seu maior comprimento.
Piedade (1981) utilizou os seguintes valores para quantificar a razão de relevo:
Razão de relevo baixa - 0,00 a 0,10; média - 0,11 a 0,30 e alta - 0,31 a 0,60.
2

Resultados e Discussão
A análise dos resultados obtidos para a microbacia do Ribeirão das Agulhas
(Tabela 1) mostra que a área é de 14,45ha, o perímetro de 25,65km e o fluxo de
água se dá na direção N-S da microbacia, com um comprimento de 22,54km. O
comprimento total da rede de drenagem é de 36,97km, demonstra que a microbacia
apresenta-se com poucos canais de drenagem.
A forma é um parâmetro importante na determinação do tempo de
concentração, pois determina o tempo necessário para que toda a mcirobacia
contribua na saída da água após uma precipitação, uma vez que quanto maior o
tempo de concentração menor será a vazão máxima de enchentes. O baixo valor do
fator de forma (0,25) obtido para o ribeirão das Agulhas indica que a microbacia tem
o formato mais ovalado.
Tabela 1. Características morfométricas da microbacia Ribeirão das Agulhas,
Botucatu-SP.
Características físicas
Unidades
Parâmetros dimensionais da microbacia
2
Área (A)
Km
Perímetro (P)
Km
Comprimento do Rio Principal (C)
Km
Comprimento da rede de drenagem total (Cr)
Km
Comprimento axial
Km
Comprimento das curvas de nível (Cn)
Km

Resultados
14,45
25,65
22,54
36,97
18,91
251,25

116

XIII CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS
21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016
Características do relevo
Coeficiente de compacidade (Kc)
--Fator forma (Ff)
--Índice de circularidade (Ic)
--Declividade média (D)
%
Altitude média (Hm)
M
Maior altitude (MA)
M
Menor altitude (mA)
M
Amplitude altimétrica (H)
M
Coeficiente de Rugosidade (CR)
--Padrões de drenagem da microbacia
Ordem da microbacia (W)
--2
Densidade de drenagem (Dd)
(km/km )
Coeficiente de Manutenção (Cm)
(m/m²)
Extensão do Percurso Superficial (Eps)
m
Gradiente de Canais (Gc)
%
Índice de Sinuosidade (Is)
Frequencia de Rios (Fr)
Razão de Relevo
Km/km
2
Coeficiente de Manutenção
Km/Km

1,89
0,25
0,28
34,78
670
860
480
380
0,89
a

2
2,56
1,66
195,31
45,47
1,19
0,76
38,45
390,63

O coeficiente de compacidade maior do que 1 (1,89) e o fator de forma baixo
(0,25) permitiram afirmar que a microbacia, em condições normais de precipitação, é
pouco susceptível a enchentes. Portanto, os resultados mostram que a microbacia
não possui formato circular, tendendo para a forma alongada, elíptica e apresenta
menor risco de enchentes sazonais, bem como o valor do índice de circularidade de
0,28 permitiu confirmar também que a microbacia não possui forma próxima à
circular, isto é, apresenta forma alongada.
Os baixos valores de Dd e da razão de relevo, provavelmente, estão
associados à presença de rochas permeáveis (Tonello et al., 2006), pois facilita a
infiltração da água no solo diminuindo o escoamento superficial e o risco de erosão
e degradação ambiental, pois quanto maiores esses valores mais intenso é o
processo de erosividade do solo (RODRIGUES et al., 2008).
A densidade de drenagem de 2,56km/km2, segundo Christofoletti (1969) é
baixa, pois o valor é menor que 7,5km/km2, enquanto que para Villela e Mattos
(1975), esse índice pode variar de 0,5km/km², em microbacias com drenagem pobre,
3,5km/km2 ou mais, em microbacias excepcionalmente bem drenadas, indicando
que a microbacia apresenta baixa drenagem, indicando que estão geralmente
associados a regiões de rochas permeáveis e de regime pluviométrico caracterizado
por chuvas de baixa intensidade ou pouca concentração da precipitação.
A sinuosidade (1,19) é um dos fatores controladores da velocidade de
escoamento do canal, pois quanto mais próximo da unidade, demonstra que o rio
segue exatamente a linha do talvegue, ou seja, apresenta-se com baixo grau de
sinuosidade.
O valor da extensão do percurso superficial e do coeficiente de manutenção
confirma a presença de solos permeáveis na microbacia.
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A declividade média na microbacia, da ordem de 34,78 permitiu classificá-la
(CHIARINI e DONZELI, 1973) como relevo Montanhoso, sendo impróprio para o
cultivo de culturas anuais e indicado para a o uso de pastagens em eventual rotação
com culturas anuais, podendo ser também exploradas com culturas permanentes
que protegem o solo (café, laranja, cana-de-açúcar, leguminosas como forma de
adubação verde, etc.), pois são terras sujeitas à erosão e a prática da conservação
do solo é imprescindível (LEPSCH et al., 2001).
O coeficiente de rugosidade (0,89) é utilizado para diagnosticar as
probabilidades de vir a ocorrer erosões, permitiu classificar a microbacia para
vocação com uso por agricultura (Classe A), segundo Rocha (1991), uma vez que os
altos valores do coeficiente de rugosidade mostram que estas têm maiores chances
de sofrer os efeitos da erosão, necessitando de medidas para prevenção e maior
taxa de áreas cobertas pela vegetação.
Conclusões
Os resultados permitiram concluir que as variáveis morfométricas servirão
para futuros planejamentos e gestões ambientais regionais. A microbacia apresenta
altos riscos de susceptibilidade à erosão e degradação ambiental, sendo
fundamental a manutenção da cobertura vegetal e as zonas ripárias para
conservação dos serviços ambientais. O fator de forma e a densidade de drenagem,
classificado como baixo, permitindo inferir que o substrato tem permeabilidade alta
com maior infiltração e menor escoamento da água. O Sistema de Informações
Geográficas Idrisi Selva foi uma excelente ferramenta para a viabilização do
monitoramento e gestão dos recursos hídricos da microbacia. O coeficiente de
rugosidade permitiu classificá-la para vocação com uso por Agricultura (Classe A),
pois altos valores mostram que estas têm maiores chances de sofrer os efeitos da
erosão, necessitando de medidas para prevenção e proteção com cobertura vegetal.
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Eixo temático: Gerenciamento de Recursos Hídricos e Energéticos
RESUMO – O desenvolvimento da produção de energia eólica deve nortear os
investimentos em todas as regiões do Brasil para garantir energia limpa, de maneira
a diminuir os impactos ambientais e socioeconômicos causados pela construção de
usinas hidrelétricas e termoelétricas. O presente estudo objetivou a análise da
viabilidade da implantação de um parque eólico, na percepção de investidores e
administradores públicos e privados, na busca por alternativas sustentáveis e por
soluções para dificuldades enfrentadas na produção e distribuição de energia
elétrica. A carência de unidades de geração de energia eólio-elétrica na região
sudeste do Brasil motivou este trabalho, que analisou a viabilidade da implantação
de um parque eólico na cidade de São Carlos, localizada no interior Estado de São
Paulo. Analisou-se o fator de Weibull, indicador da constância dos ventos, e
realizou-se uma simulação para o local, na qual foi utilizado um anemômetro para
medir a velocidade dos ventos, obtendo-se o valor de
. Ademais, pelas
bibliografias, encontrou-se a direção sudeste como sendo a direção predominante
dos ventos sobre o objeto deste estudo, bem como a velocidade média dos ventos
de
. Apesar do custo para construção de um parque eólico se apresentar
como um problema na conjuntura econômica atual do país, este se apequena ante
os grandes benefícios proporcionados ao meio ambiente, além de trazer
sustentabilidade ao desenvolvimento energético – algo tão almejado nos tempos
atuais. Constatou-se que o investimento seria viável, embora a região não seja a
mais adequada do país, dada sua extensão territorial e diferenças físicas e
climáticas.
Palavras-chave: Ventos. Geração de Energia. Energia Eólica. Sustentabilidade.
ABSTRACT – The development of wind energy production should guide investments
in all regions of Brazil to ensure clean energy in order to reduce the environmental,
socioeconomic impacts caused by the construction of hydroelectric and
thermoelectric power stations, for example. This study aimed to analyze the feasibility
of the implementation of a wind park in the perception of investors, consumers and
public and private administrators in order to find sustainable alternatives and
solutions to problems encountered in the production and distribution of electricity.
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The lack of units of wind power generation in southeastern Brazil motivated this work,
which studied the feasibility of the implementation of a wind park in the city of Sao
Carlos, located within the state of São Paulo. The factor of Weibull was analysed and
the wind speed measurements were carried out using an anemometer, obtaining the
value of 6.7 m/s. In addition, in the bibliographies were found that southeastern
direction is the prevailing wind direction on the subject of this study and the average
wind speed is 6.5 m/s. Despite the cost for construction of a wind park to present
itself as a problem in the current economic situation in the country, this is too little
before the great benefits brought to the environment, and bring sustainability to the
energetic development - something much desired in the present times. It was found
that the investment would be feasible, although the locus is not the most appropriate
of the country, given its territorial extension and physical and climatic differences.
Key words: Wind. Power Generation. Sustainability. Wind Power.
Introdução
Esta pesquisa teve o objetivo de avaliar a viabilidade da implantação de uma
unidade geradora de energia elétrica a partir de energia eólica no município de São
Carlos, localizado no interior de São Paulo – Brasil. Este estudo levou em
consideração aspectos econômicos e ambientais para verificar tal viabilidade. A
motivação para a realização desta pesquisa foi o fato de não haver unidades de
geração de energia eólio-elétrica na região sudeste do Brasil.
Atualmente, a matriz energética brasileira, em grande escala, é dependente
das hidrelétricas, sendo que aproximadamente 70% da energia produzida no Brasil
são geradas através dessas usinas, cuja construção gera impacto social e
ambiental, já que grandes extensões de terra são alagadas afetando a fauna e flora,
além de desalojar a população habitante da área. Destaca-se também a questão
econômica, pois muitos dos ribeirinhos se sustentam da pesca, e a construção de
usinas hidrelétricas altera o ciclo dos peixes, de modo que a pesca na região é
altamente afetada.
Fontes alternativas de energia podem ser a solução para os problemas
citados, além de complementar as fontes já implantadas. Assim, torna-se
interessante o investimento em parques eólicos, uma vez que geram impactos muito
menores e não são poluentes, além de funcionarem com uma fonte de energia
renovável: o vento.
A geração de energia eólica tem sido crescente na última década e tem
ocorrido de forma acelerada, que atualmente, atinge a escala de gigawatts. A falta
de dados relacionados à viabilidade deste tipo de investimento limita a sua
expansão. Trata-se de um investimento de alto custo, então estudos técnicos e
direcionados que minimizem os riscos podem contribuir para a maior adesão à
construção destas usinas.
Material e Métodos
A energia eólica se origina principalmente na energia solar. Trata-se de uma
espécie de energia cinética oriunda do gradiente de aquecimento que ocorre nas
camadas de ar, acarretando em variações de massa específica e de pressão.
• Fundamentos da Geração Eólica
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O componente destinado a converter a energia cinética contida no vento em
energia elétrica é denominado de aerogerador e este dispositivo é o principal
componente da máquina eólica. Visando entender a estrutura e os conceitos por trás
dessa importante energia sustentável, além do cálculo de potência efetiva gerada
por um aerogerador, é essencial compreender a dinâmica do vento e das pás.
o Aerodinâmica
A Figura 01 expõe o corte transversal de uma pá eólica. Admita que a pá
esteja perpendicular ao plano da folha, com as duas forças principais que atuam
sobre o perfil absorto num fluido em movimento: a força de arrasto e de sustentação.

Figura 01: Força de sustentação e arrasto num perfil de pá eólica.

Fonte: SCHUTZER (2012).
No momento em que o fluido percorre tal superfície, ocorre sobre o perfil a
força de arrasto e de sustentação. Na superfície superior da pá, o ar detém uma
velocidade maior que na inferior e, esta diferença ocasiona um gradiente de
pressão, fazendo a mesma ser menor na parte superior, o que gera a força de
sustentação. Deste modo, quando a pá está em movimento, sua translação se junta
com o movimento do ar, apontando a direção do vento relativo, que é perpendicular
à força de sustentação.
o Potência
, advém de
A formulação da potência contida no vento, dada pela equação
uma derivação da energia cinética. Nota-se que a potência é proporcional ao cubo
da velocidade do vento. Assim, a geração de energia eólica é sensível à variação do
vento.

Por sua vez, a potência de saída da turbina eólica é dada pela equação 02:
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Nesta equação, o coeficiente de potência
é adquirido através do Teorema
de Betz, que associa o volume de ar na entrada do aerogerador com o volume de ar
na saída do mesmo. Deste modo, se a conversão da potência do vento na potência
do rotor fosse total, ter-se-ia a velocidade do vento nula após a passagem das pás,
estagnando o escoamento de ar. Fazendo uma relação com a distribuição da
velocidade e da pressão do vento no caminho percorrido, pode-se encontrar o valor
para o qual a potência é máxima,
, que acontece no momento em que
da velocidade do
a velocidade do vento na saída do gerador corresponde à
vento na entrada. No entanto, o coeficiente real máximo que as turbinas eólicas
conseguem alcançar atualmente é de
apenas (MACCARINI, 2009).
o Componentes do Aerogerador
A Figura 02 esquematiza os componentes de uma nacele e seus adjacentes e a
Tabela 01 explicita a função dos principais componentes.

Figura 02: Nacele da Vestas V90.
Fonte: SCHUTZER (2012).
1. Resfriador do óleo

6. Guindaste de auxílio

2. Resfriador do gerador

7. Gerador

3. Transformador
4. Sensor de direção e
vento
5. Controladores e
inversores

8. Acoplamento de disco
9. Motores de posição da
nacele
10. Caixa de engrenagens

11. Sistema de freios
12. Plataforma da
nacele
13. Rolamento das pás
14. Cubo
15. Pás

Tabela 01: Principais componentes de um aerogerador e suas respectivas funções.
Componente
Função
Nacele
Base onde são abrigados os componentes.
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Além de sustentar o rotor e a nacele, erguem todo o conjunto a
Torre
uma altura onde as pás possam girar com segurança e distante do
solo.
Capturar energia eólica e converter a mesma em energia rotacional
Pás do Rotor
no eixo.
Eixo
Transferir a energia de rotação para o gerador.
Caixa de
Aumentar a velocidade de rotação do eixo entre o gerador e o cubo
Engrenagens do rotor.
Acopla o eixo principal e as pás. Transmite as forças
Cubo
aerodinâmicas geradas na pá em torque no eixo principal, que
transmite o torque do rotor para a caixa de engrenagens.
Sistema de
Em caso de falha no sistema ou sobrecarga de energia, detêm a
freios
rotação do eixo.
Fonte: Aneel (2007).
• Local Selecionado para a Análise
Com uma altitude média de
e uma área de
o município de
São Carlos se localiza no interior do estado de São Paulo. O local selecionado para
análise, em São Carlos, está localizado fora da área urbana, próximo à fábrica da
Volkswagen (vide Figura 03). O mesmo possui altitude de
e se encontra nas
coordenadas
e
.

Figura 03: Local escolhido.

Fonte: Google Maps.
O fator de forma de Weibull da localidade estudada, indicado pela letra “ ”,
representa a constância dos ventos, sendo que quanto maior o valor do fator de
Weibull, maior a constância dos ventos em determinada região. Os valores anuais
do fator no Brasil tipicamente variam entre 2 e 3. Observando a Figura 04, obtém-se
que o fator de forma de Weibull da cidade de São Carlos é de aproximadamente 2,5.
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Figura 04: Mapeamento do Fator de Forma de Weibull do Estado de São
Paulo.
Fonte: AMARANTE et al. (2001).
Quanto à direção dos ventos, através do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro
(AMARANTE et al., 2001) tem-se por uma análise média anual a direção sudeste
como sendo direção predominante dos ventos sobre o interior do estado de São
Paulo.
Por fim, para determinar a velocidade média anual dos ventos na região
objeto de estudo, foram realizadas medições ao longo do ano por meio de um
anemômetro digital da marca Incoterm e encontrou-se uma velocidade média igual a
. Buscando o valor desta mesma variável no Atlas do Potencial Eólico
Brasileiro, encontrou-se o mesmo como sendo aproximadamente
(vide
Figura 05).

Figura 05: Velocidade Média Anual de Vento destacando o munícipio de São
Carlos.
Fonte: AMARANTE et al. (2001).
Importante acontecimento relacionado com o desenvolvimento da produção
de energia eólica no Brasil foi a criação do Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, programa criado através do Decreto nº
5.025 de 2004, com a finalidade de intensificar participação de fontes eólicas,
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) na produção de energia eólica.
Em pouco mais de 3 anos, o Brasil passou a ter 392 MW a mais de energia eólica
instalada, totalizando 414 MW. O programa prevê 60% de nacionalização dos
empreendimentos, de modo a aquecer a indústria brasileira no setor de produção de
peças utilizadas para as instalações das usinas. Além disso, há um financiamento de
até 70% do valor do investimento, com recursos do Banco Nacional do
Desenvolvimento – BNDES, com valor mínimo de financiamento de 20 milhões de
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reais e pode ser solicitado por sociedades com sede e administração no Brasil e
pessoas jurídicas de direito público, segundo o próprio banco.
Resultados e Discussão
Para efeitos de simulação, trabalhou-se com um aerogerador fabricado pela
empresa dinamarquesa Neg Micon, modelo NM64/1500 com área de varredura de
m² (vide Figura 06). Quanto à densidade do ar, tomou-se
e, por
fim, adotou-se a velocidade do vento teórica para a cidade de São Carlos, pois esta
possui um embasamento maior e fornecerá valores mais seguros, visto que a
mesma é menor que a velocidade verificada experimentalmente. Portanto
. Ademais, adotou-se
, que é o valor máximo que se pode
obter atualmente. Sendo assim, pela equação (02), tem-se que:

por mês. Logo,
Tal potência resultaria em uma geração de
considerando um parque eólico com
turbinas semelhantes a esta, teríamos a
geração de
por mês.
Utilizando-se da informação de que, no Brasil, o consumo médio de energia
elétrica por residência é de
por mês, tal potência seria capaz de suprir a
demanda energética de aproximadamente
mil residências.

Figura 06: Aerogerador Neg Micon, modelo NM64/1500.
Fonte: The Wind Power - Wind Energy Market Intelligence 1.
Conclusões
De forma similar ao notório desenvolvimento da geração de eletricidade ao
longo dos anos, fontes renováveis de geração de energia estão fortemente
ganhando cenário e investimento, inserindo-se de forma competitiva no mercado de
energia, e torna-se cada vez mais imprescindível quanto se observa do âmbito
ambiental.
Ademais, faz-se importante mencionar que a simulação foi realizada
utilizando-se dados superficiais das fontes consultadas e assumindo algumas
hipóteses. Todavia, para o efeito de estudo deste trabalho, admitiu-se tais

1

Disponível em: < http://www.thewindpower.net/turbine_en_183_neg-micon_1500.php > Acesso em
11 de abril de 2016.
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aproximações como toleráveis e convenientes para a análise e conclusão dos
objetivos propostos.
Enfim, analisando de maneira simples as estimativas feitas para a construção
do parque eólico na cidade de São Carlos, bem como possíveis resultados que
seriam obtidos com essa suposição, constatou-se a viabilidade do projeto, apesar de
o local estudado não ser o melhor para tal finalidade. Com a pesquisa, foi possível
concluir que cerca de 60 mil residências seriam atendidas, sendo assim capaz de
suprir grande parte da demanda necessária dos mais de 240 mil habitantes.
Atualmente, o dólar – moeda utilizada para transações internacionais – está mais
valorizado que o real, isso o torna um problema para a maioria dos fabricantes deste
setor que são do exterior.
Além disso, faz-se importante ressaltar que o presente trabalho, em uma
segunda etapa, será discutido com especialistas e após uma reformulação técnica e
embasada deste artigo, almeja-se apresentá-lo para os responsáveis pela área na
prefeitura do município de São Carlos. Em suma, concluiu-se que o projeto foi
benéfico para julgar a implementação de uma grande fonte renovável de energia,
visto que estas progridem para alcançar espaço gigante no mercado de energia
mundial e, também, no que diz respeito a investimentos. Além do que, a energia
eólica e as outras fontes renováveis tornam-se de vital importância ao longo do
tempo, uma vez que a demanda por energia cresce em proporção com a
necessidade de preservação ambiental.
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EIXO TEMÁTICO: Gerenciamento de Recursos Hídricos e Energéticos
RESUMO – A manutenção da qualidade ambiental de bacias hidrográficas está
diretamente relacionada às áreas de saturação hídrica temporária ou permanente,
as quais exercem uma importante função do ponto de vista hidrológico, ecológico e
geomorfológico. Neste contexto, o índice topográfico de umidade (TWI), é uma
importante ferramenta para estudos de distribuição das zonas de saturação de água
superficial e do conteúdo de água nos solos. Assim, aplicou-se o TWI numa subbacia de 772,7 ha localizada às margens do médio curso superior do Rio Mogi
Guaçu, no município de Mogi Guaçu (SP). O TWI foi eficaz ao espacializar de forma
clara as regiões mais favoráveis à maior infiltração da água no perfil do solo. As
áreas com maior potencial de recarga de água são àquelas de maior índice de
umidade que se concentram preferencialmente nas conexões de áreas planas com
regiões de concentrações de fluxo. Nas áreas de relevo mais ondulado localizado
nas áreas de cabeceira, o escoamento superficial afeta negativamente a umidade
nestes locais e, consequentemente, ocasiona uma redução da infiltração de água.
Palavras-chave: Zonas de saturação. Recarga. Fluxo acumulado.
ABSTRACT – The maintenance of environmental quality watershed is directly
related to the areas of temporary or permanent water saturation, which play an
important role in the hydrological, ecological and geomorphological. In this context,
the Topographic Wetness Index (TWI) is an important tool for studies of the
distribution surface saturation zones water and the water content in soils. So this
study applied the TWI in a sub-basin of 772.7 ha located on the banks of the middle
upper reaches of the Rio Mogi Guaçu, in the city of Mogi Guaçu (SP). The TWI was
effective in spatialise clearly the regions most favorable to greater water infiltration in
the soil profile. The areas with the greatest potential for water recharge are those of
higher moisture content that focus on the connections preferably flat areas with
regions flow concentrations. In places with relief more wavy located in the
headwater’s areas, runoff adversely affect moisture at these locations and hence
causes a reduction in the infiltration of water.
Palavras-chave: Saturation zones. Recharge. Flow accumulated.
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Introdução
A manutenção da qualidade ambiental de bacias hidrográficas está
diretamente relacionada com áreas de saturação hídrica temporária ou permanente,
que exercem uma importante função do ponto de vista hidrológico, ecológico e
geomorfológico (CAPOANE et al., 2015). Essas áreas apresentam forte relação com
a dinâmica do lençol freático, devido à expansão e contração durante eventos
pluviométricos. A modelagem do relevo e dos atributos topográficos com finalidade
de estudos hidrológicos, pedológicos e geomorfológicos vem se desenvolvendo
rapidamente com o avanço da computação e a implementação de novas teorias e
modelos de cálculo. A identificação de áreas com saturação hídrica temporária ou
permanente é um dos objetos de estudo desse campo e os índices topográficos de
umidade (sigla TWI – acrônimo em inglês para Topographic Wetness Index) são de
grande relevância neste sentido, pois abordam a relação entre a declividade local e
a área de contribuição específica de montante possuindo, assim, uma variação
espacial significativa (CAPOANE et al., 2015).
Os atributos topográficos podem ser divididos em primários e secundários ou
compostos. Obtidos diretamente do modelo digital de elevação (MDE), os atributos
primários incluem variáveis como elevação, declividade, plano e perfil de curvatura,
caminho de fluxo e área específica de contribuição. Os atributos secundários ou
compostos envolvem combinações de atributos primários e podem ser usados para
caracterizar a variabilidade espacial de processos específicos que ocorrem na
paisagem (SIRTOLI et al., 2008).
O estudo dos MDE pode auxiliar o estabelecimento de relações da influência
da topografia, da hidrologia, das classes de declividade do terreno e da quantidade e
tipo da vegetação sobre as classes de solos melhorando o entendimento dos
componentes da paisagem e suas interações (CAMPOS et al., 2006). Neste sentido,
merece atenção especial a qualidade da base de dados que dará origem ao MED.
Atualmente, existe grande disponibilidade de diversas bases de dados altimétricos,
como as cartas topográficas do território nacional digitalizadas, elaboradas pela
Diretoria do Serviço Geográfico (DSG) do Exército na década de 70 e as bases
globais digitais obtidas por radar, como a SRTM (90 m) e a TOPODATA (30 m).
Contudo, cabe ressaltar que as citadas referências não apresentam resultados
confiáveis para estudos mais detalhados em escala inferior a 1: 50.000.
Neste sentido, com o objetivo de identificar e mapear as áreas favoráveis a
infiltração de água no perfil do solo, o presente trabalho utilizou um levantamento
topográfico de alta precisão (escala 1:10.000) para analisar o relevo e os atributos
topográficos a fim de aplicar o índice topográfico de umidade (TWI) em uma subbacia hidrográfica na planície aluvionar do Rio Mogi Guaçu.

Material e Métodos
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Área de estudo
A sub-bacia de estudo possui área de 772,7 ha e está localizada às margens
do médio curso superior do Rio Mogi Guaçu, em sua planície aluvionar, no município
de Mogi Guaçu (SP). A sub-bacia integra o Complexo de Unidades de Conservação
de Mogi Guaçu (CUCMG), situado na zona de transição entre os biomas Cerrado e
Mata Atlântica. Apresentando características bióticas de ambos os biomas, pode ser
considerada uma área de tensão ecológica ou um ecótono e inclui também uma
importante parcela da Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Mogi Guaçu,
de suas sub-bacias e mananciais.
O clima da região, conforme a classificação de Koppen, varia entre Aw (clima
tropical com estação seca de inverno e chuvosa no verão) e Cwa (clima temperado
úmido com inverno seco e verão quente) com médias anuais de temperatura de 21,5
°C e precipitação de 1.500 mm. As principais formações vegetais na sub-bacia são:
Floresta Estacional Semidecidual Submontana (Mata Atlântica), Floresta Estacional
Semidecidual Aluvial (Mata Galeria), vegetação com influência fluvial (várzeas e os
campos úmidos), florestas de Pinus e Eucalipto não manejadas há cerca de 20
anos, e pastagem na mesma condição. Os solos da sub-bacia de estudo possuem
textura média a arenosa e as classes presentes são o Gleissolo Háplico (GX) e
Gleissolo Melânico (GM) distróficos (284,6 ha) e o Latossolo Vermelho-Amarelo
(LVA), sendo que o LVA cambissólico álico ocupa 203,1 ha e o LVA álico, 285 ha.
Índices topográficos
Com a finalidade de obtenção de uma base de dados sólida e detalhada para
subsidiar a geração do modelo digital de elevação (MDE), foi realizado o
levantamento topográfico de uma malha de pontos altimétricos com alta precisão
espalhados arbitrariamente em toda a área de estudo, através do equipamento
Receptor GNSS Geodésico Topcon Hiper L1/L2, com 40 canais universais capaz de
rastrear sinais de satélites GPS e GLONASS, precisão horizontal de 3 mm + 0,5
PPM e precisão vertical de 5mm + 0,5 PPM. Os dados levantados foram transferidos
para o software ArcGIS 10.2 onde foi realizada a construção do MDE com o auxílio
da ferramenta Topo to Raster. Esta ferramenta apresenta um método específico de
interpolação desenvolvido para a geração de modelos de elevação hidrologicamente
corretos. Seu funcionamento prioriza a geração de uma rede fluxo coerente e
conectada, bem como garante a correta representação das linhas de cumeada e das
linhas de drenagens presentes na base original (ESRI, 2014).
Os atributos topográficos obtidos a partir do MDE e utilizados para a geração
do Índice Topográfico de Umidade foram: elevação, declividade, direção de fluxo,
fluxo acumulado ou área de contribuição e o índice topográfico de umidade.
Conceitualmente, a declividade do terreno é definida como a taxa de diminuição da
altura na direção do aspecto, e o aspecto corresponde à direção de máximo
gradiente (MINELLA e MERTEN, 2012). A declividade exerce influência direta sobre
o fluxo da água, o processo erosivo, o sombreamento, a energia solar recebida, a
reflectância da superfície, a temperatura, dentre outras variáveis.
A direção, a distribuição e a consequente acumulação do fluxo em um MED
são os principais pontos a serem controlados em um estudo hidrológico. Neste
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sentido, o software SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses) apresenta
uma base ampla com os principais algoritmos consolidados, de direção de fluxo
bidimensional utilizados atualmente, com destaques para os algoritmos D∞
(TARBOTON, 1997), MFD – Multiple Flow Direction (FREEMAN, 1991) e Rho 8
(FAIRFIELD e LEYMARIE, 1991). Na área de estudo, em comparação direta com a
rede de drenagem obtida em campo, optou-se pelo algoritmo D∞, o qual melhor se
equiparou ao observado. A área de contribuição é calculada a partir do produto do
fluxo acumulado pela área de cada célula.
O índice topográfico de umidade (TWI), por definição, apresenta a distribuição
das zonas de saturação de água superficial e do conteúdo de água nos solos
(SIRTOLI et al., 2008). Assim, com base no MDE, o ITW estima um balanço entre
acúmulo de água e condições de drenagem em escala local (HANCOCK et al.,
2010).
Numericamente o TWI é representado pela expressão (BEVEN e KIRKBY,
1979):
Onde: a = área de contribuição x tamanho do grid em m2; b = declividade
expressa em radianos.
O modelo considera que o fluxo infiltra até um plano de mais baixa
condutividade, em geral o contato solo-rocha, seguindo então um caminho
determinado pela topografia.
Resultados e Discussão
O MDE gerado com os dados de campo e apresentado na Figura 1-A revela
uma sub-bacia muito plana (Figura 1-B), de relevo bem suave, às margens do Rio
Mogi Guaçu. Com altitude média de 605 m e elevações mínima e máxima de 557 a
650 metros, respectivamente. A parte sul da sub-bacia, região oriunda de depósitos
aluvionares, apresenta uma área de várzea inundável sazonalmente, de relevo muito
plano e rede de drenagem difusa, não apresentando um canal principal de
escoamento superficial. Neste caso, o solo turfoso e de baixa densidade favorece
diretamente a infiltração de água no perfil do solo, agindo também como área de
retenção de sedimentos e consequente inibidor do assoreamento causado por
perturbações no uso do solo na parte superior da bacia.
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Figura 1 – A: MDE com resolução 10 m; B: Mapa de declividade da sub-bacia de
estudo.
A área de contribuição (Figura 2-A) permite determinar a rede de drenagem
considerando a direção do escoamento superficial e o fluxo acumulado. Nesta
escala, o fluxo de cada célula foi obtido pelo método D∞ (TARBOTON, 1997), pois
ele considera uma distribuição proporcional entre os pixels de acordo com a
declividade e não apresenta os traçados retilíneos característicos da restrição de
caminhos do fluxo verificada em métodos unidimensionais. O método D∞ tem a
vantagem de considerar a forma da superfície divergente, ou seja, o fluxo também
se torna divergente (BOGAART e TROCH, 2006). Consequentemente, este método
proporcionou um bom detalhamento e definição dos caminhos preferenciais do fluxo
que formam a rede de drenagem da sub-bacia, portanto, foi considerado adequado
às análises hidrológicas de pequena escala realizadas nesta sub-bacia.
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Figura 2 – A: Mapa da área de contribuição; B: Mapa do Índice Topográfico de
Umidade.
O TWI encontrado (Figura 2-B) apresenta como distribuição espacial uma boa
interação entre a declividade e a área de acumulação. As áreas com maior umidade
se concentram não somente ao longo das linhas de drenagem, mas,
preferencialmente nas conexões de áreas planas com regiões de concentrações de
fluxo. Estas áreas favorecem o espalhamento da água na superfície do relevo e
consequentemente aumentam o tempo de escoamento, possibilitando assim uma
maior infiltração da água no perfil do solo.
O índice mais elevado na rede de drenagem principal, com destaque para a
área ao sul da bacia onde a linha de drenagem se encontra com o Rio Mogi Guaçu,
denota a importância de se preservar estas áreas por atuarem como elementos de
conectividade hidrológica entre a paisagem e os corpos hídricos, corroborando as
observações de Sielfert e Santos (2010).
As áreas ao norte da sub-bacia, de maior elevação e maior declividade,
representaram as áreas de menor TWI, fato este explicável pela menor presença de
linhas de drenagem associados a uma maior velocidade de escoamento não
gerando condições propícias a infiltração. O relevo mais ondulado das áreas de
cabeceira, que são fundamentais para a recarga de água subterrânea, favorece o
escoamento superficial afetando negativamente a umidade e, consequentemente,
ocasionando uma redução da infiltração de água nestes locais (Figura 2-B). Assim, é
importante a conservação da vegetação e adoção de práticas conservacionistas do
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solo nestas áreas de relevo mais movimentado, a fim de aumentar a infiltração,
reduzir o potencial erosivo e aumentar a recarga hídrica na sub-bacia.
Conclusões
O detalhamento da distribuição de fluxo possibilitou um melhor
reconhecimento das áreas preferenciais de escoamento em uma área que devido ao
relevo plano, tais caminhos são de difícil identificação. Neste sentido, o
levantamento de alta precisão do relevo gerou um MDE com resolução suficiente
para estudos hidrológicos confiáveis e detalhados na área de estudo. O TWI foi
eficaz ao espacializar de forma clara as regiões mais favoráveis à maior infiltração
da água no perfil do solo. As áreas com maior potencial de recarga de água são
àquelas de maior índice de umidade que se concentram preferencialmente nas
conexões de áreas planas com regiões de concentrações de fluxo. Nas áreas de
relevo mais ondulado localizado nas áreas de cabeceira, o escoamento superficial
afeta negativamente a umidade nestes locais e, consequentemente, ocasiona uma
redução da infiltração de água. É importante, portanto, conservar a vegetação e
adotar práticas conservacionistas do solo nestas áreas a fim de aumentar a
infiltração, reduzir o potencial erosivo e aumentar a recarga hídrica na sub-bacia.
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Eixo Temático: Conservação Ambiental e Produção Agrícola Sustentável
RESUMO – O desastre ambiental, em janeiro de 2011, no município de Nova
Friburgo, RJ, foi um marco para adoção de novas práticas de manejo do solo pelos
agricultores da região produtora de oleráceas. O objetivo deste estudo foi avaliar a
efeito da palhada da aveia preta na densidade e diversidade da macrofauna após
desastre ambiental. Foram selecionadas duas áreas de produção com o pré-cultivo:
sendo a Área 1 com aveia preta e Área 2 com consórcio de aveia preta, nabo
forrageiro e ervilhaca e uma área de floresta natural. Para a amostragem da
macrofauna invertebrada foram coletados cinco amostras de solo, com o auxílio de
um gabarito de (25 x 25 cm), na profundidade de 10 cm. Após a coleta os indivíduos
foram separados manualmente e posteriormente identificados. Entre as áreas de
pré-cultivo a maior densidade de indivíduos foi observada na área de aveia.
Entretanto a área com consórcio foi a que apresentou os maiores valores de riqueza
total, diversidade de Shannon e uniformidade de Pielou. O pré-cultivo com consórcio
de aveia preta, nabo forrageiro e ervilhaca favoreceu a maior diversidade de grupos
da macrofauna invertebrada do solo. Em ambas as áreas de cultivo, as espécies
utilizadas para adubação verde proporcionaram o estabelecimento no solo de
importantes grupos de invertebrados, considerados indicadores de qualidade do
solo.
Palavras-chave: Fauna do solo. Decomposição. Adubação verde. Cobertura do
solo.
EFFECT OF STRAW BLACK OATS IN SOIL DIVERSITY INVERTEBRATE
MACROFAUNA AFTER ENVIRONMENTAL DISASTER
ABSTRACT – The environmental disaster in January 2011, in Nova Friburgo, RJ,
was a milestone for the adoption of new soil management practices by farmers
producing oleraceous region. The objective of this study was to evaluate the effect of
oat straw of the density and diversity of macrofauna after environmental disaster. We
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selected two areas of production to the pre-cultivation: the area being 1 with oat and
Area 2 with oat consortium, fodder radish and vetch and an area of natural forest.
Sampling of invertebrate macrofauna was collected five samples of soil with the aid
of a template (25 x 25 cm) at a depth of 10 cm. After collecting individuals were
separated manually and subsequently identified. The areas of pre-culture the largest
density was observed in oat area. However the area with consortium was the one
that had the highest overall richness, Shannon diversity and uniformity Pielou. The
pre-cultivation with oat consortium, fodder radish and vetch favored greater diversity
of soil invertebrate macrofauna groups. In both areas of cultivation, the species used
for green manure provided the establishment on the ground of major groups of
invertebrates considered soil quality indicators.
Key words: Soil fauna. Decomposition. Green manure. Soil cover.
Introdução
A região serrana do Rio de Janeiro é considerada como o celeiro da produção
de hortaliças do Estado. Essa produção é desenvolvida em sua maioria em áreas de
agricultura familiar. Contudo a alta produtividade da região sempre esteve
relacionada a problemas ambientais decorrentes ao uso intensivo do solo. Em
janeiro de 2011 chuvas torrenciais resultaram em um cenário de destruição, com
deslizamentos de terra, provocando sérios danos em 60 % do município de Nova
Friburgo, RJ. Em várias áreas ocorreram o tombamento de plantas, a lixiviação de
fertilizantes e a erosão laminar e profunda de solos. A percepção é que pelo menos
1.400 ha foram submetidos à erosão laminar, em 900 ha formaram-se voçorocas e
500 ha foram soterrados (SEAPEC-RJ, 2011).
Diante da necessidade de recuperar a produtividade nas áreas impactadas
iniciou-se na região o uso da aveia preta (Avena strigosa Schreb), que teve uma boa
adaptação às condições agroambientais locais e os agricultores ajustaram seu uso
às rotações de cultivo (AQUINO et al., 2014). A aveia preta é uma das plantas mais
utilizadas com o objetivo de promover a cobertura do solo (MELO et al., 2011),
proporcionando benefícios ao solo e às culturas comerciais cultivadas em
sucessões, devido a baixa taxa de decomposição (BORTOLINI et al., 2000) a
persistência do resíduo sobre o solo e a capacidade de reciclar nutrientes,
notadamente a mobilização de elementos lixiviados ou pouco solúveis, promovendo
a liberação gradativa para a cultura subsequente (CRUSCIOl et al., 2008).
As vantagens o cultivo da aveia preta na cobertura do solo e ciclagem dos
nutrientes tem sido evidenciadas por diversos estudos, contudo, pouco se sabe
sobre os benefícios dessa cultura para os invertebrados do solo, bem como o
potencial dessa cultura para o reestabelecimentos de grupos de invertebrados em
áreas impactadas. Considerando que a sensibilidade da fauna do solo tem papel
importante na avaliação das atividades antrópicas, sendo um atributo indicativo para
monitorar a qualidade do solo (BARETTA et al., 2011). Nesse sentido, o objetivo
deste estudo foi avaliar a densidade e diversidade da macrofauna em áreas sob précultivo com aveia preta após desastre ambiental.
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Material e Métodos
O estudo foi realizado na região serrana fluminense no Município de Nova
Friburgo-RJ em áreas de encosta em recuperação, com sistemas de produção
conservacionistas praticada na região para produção de oleráceas e uma área de
floresta nativa. O clima é caracterizado como subtropical úmido, do tipo Cfa, de
acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger.
As áreas selecionadas estão localizadas na microbacia Barracão dos
Mendes, concentrada na comunidade Fazenda Rio Grande. Sendo duas áreas de
cultivo e uma área de floresta próxima às áreas. Cada área tem aproximadamente 1
hectare.
Área 1 - manejada com aveia desde o segundo semestre de 2011. A
semeadura foi feita a lanço, não há revolvimento do solo nessa área. As plantas são
dessecadas com herbicida.
Área 2 – manejada com aveia a partir de 2013. Na época da coleta estava
com consorcio de aveia-preta, nabo forrageiro e ervilhaca.
Área de floresta – o fragmento é cortado por uma estrada, a área de coleta
está localizada a 15 metros da estrada na parte superior, não há relatos de
intervenção antrópica na área.
A amostragem da macrofauna invertebrada foi realizada de acordo do
programa de Biologia e Fertilidade dos Solos Tropicais (TSBF) da UNESCO
(ANDERSON e INGRAM, 1993). Foram coletados cinco monólitos de solo, em cada
área, com o auxílio de um gabarito com 25 x 25 cm a 10 cm, de profundidade. Os
monólitos foram coletados em um quadrado de 20 m de largura, sendo quatro
pontos nos extremos do quadrado e um no centro. Na área de floresta foram
coletadas a serapilheira e solo da área do gabarito.
Os animais triados foram acondicionados em frascos contendo álcool 70% e
encaminhados ao laboratório para a identificação ao nível de ordem e classificação,
de acordo com o grupo funcional específico. A densidade da macrofauna
invertebrada do solo foi obtida a partir da transformação do número de indivíduos
coletados em cada amostra, para número de indivíduos por metro quadrado (ind m2
), calculando-se as médias e os erros padrão. As comparações das comunidades
das diferentes áreas foram feitas mediante a utilização do índice de diversidade de
Shannon (H = -Σ pi.log pi; onde pi = ni/N; ni = densidade de cada grupo, N = Σ da
densidade de todos os grupos), equitabilidade de Pielou: e = H/log R; onde: R =
riqueza, representada pelo número de grupos taxonômicos. A macrofauna foi
classificada de acordo com o papel funcional.
Resultados e Discussão
Entre as áreas de cultivo, a densidade da macrofauna invertebrada
apresentou um padrão diferenciado, no qual o maior valor de indivíduos por metro
quadrado foi observado na área da aveia preta, com mais que o dobro da densidade
observada na área do consórcio (Tabela 1). A área de floresta, como referência de
ambiente preservado e livre do impacto das chuvas, apresentou valores de
densidade no compartimento solo, muito superiores aos observados nas áreas de
cultivo. Considerando apenas as áreas de cultivo, a maior riqueza total foi observada
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na área do consórcio. Contudo o valor mais expressivo foi observado no solo da
floresta em virtude das condições ambientais. Por outro lado, os valores de riqueza
média nas áreas de cultivo foram iguais e menores em comparação aos valores da
área de floresta.
Tabela 1. Densidade, riquezas e índices ecológicos de indivíduos da macrofauna
invertebrada.
-2

Área1 – Aveia preta
Área 2 - Consórcio
Floresta Serapilheira
Floresta Solo

Ind.m
553,60
195,20
291,20
1984,00

Erro
Padrão
202,80
78,45
141,70
604,21

Riq.
Total
9,00
11,00
8,00
13,00

Riq.
Média
4,20
4,20
3,60
8,00

Shannon
1,65
2,68
1,72
1,74

Pielou
0,52
0,77
0,57
0,47

Em relação aos índices de diversidade de Shannon e uniformidade de Pielou
os maiores valores foram observados na área de consórcio, enquanto estes na área
de aveia foram um pouco menores quando comparados aos observados na área de
floresta nos compartimentos serapilheira e solo (Tabela 1). Os valores de Shannon
verificados neste estudo são superiores aos observados por Silva et al. (2013) que
avaliaram áreas com cultivo de aveia e consórcio (ervilhaca, nabo e aveia preta)
com o emprego de armadinhas de pitfall. Quanto ao índice de Pielou, este está
relacionado à equitabilidade das espécies, os valores observados pelos autores
acima citados são semelhantes aos verificados neste estudo para ambas as áreas
de cultivo.
A frequência dos grupos da macrofauna pode ser visualizada na Figura 1, em
que, cada gráfico representa uma área de cultivo e os compartimentos do solo. Na
Área 1 observa-se que o pré-cultivo de aveia favoreceu o grupo Oligochaeta
(minhocas), sendo o mais expressivo, seguido pelo grupo Chilopoda. Os grupos em
destaque têm importantes funções ecológicas, as minhocas são componentes do
grupo conhecido como “engenheiros do ecossistema”. Tal denominação está
relacionada a criação de estruturas biogênicas como galerias, ninhos e pellets
fecais, que podem modificar os atributos físicos do solo (Wolters, 2000). Por outro
lado, Chilopoda é representante do grupo de predadores, que realiza importante
função ecológica na cadeia alimentar.
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Área 1

Área 2
10%
63%
3%

3%

36%
23%

1%
2%

21%

5%

11%

Araneae

Chilopoda

L. de Coleoptera

Araneae

Auchenorrycha

Chilopoda

Oligochaeta

Coleoptera

Diplopoda

Coleoptera

Diplopoda

Formicidae

Formicidae

Outros

Hymenoptera

Oligochaeta

Outros

Floresta -Serapilheira

Floresta- Solo
38%

61%

2%

1%

1%

1%

2%
21%

51%

1%

11%

Araneae
Diplopoda
L. de Coleoptera

Chilopoda
Formicidae
Outros

Coleoptera
Isoptera

Araneae

Chilopoda

Coleoptera

Diplopoda

Formicidae

Isoptera

L. de Coleoptera

Auchenorrycha

Outros

Figura 1. Frequência relativa dos principais grupos da macrofauna.
* O grupo “Outros” corresponde aos grupos: Auchenorrhyncha, Blattodea, Isopoda,
Heteroptera, Symphyla, Sternorrhyncha e Larvas de: Díptera, Formicidae, e
Lepidóptera.
Na área 2 observa-se que o consórcio promoveu o desenvolvimentos de um
número maior de grupos (Figura 1) em decorrência, provavelmente, do aporte de
palhada de melhor qualidade. Os grupos mais expressivos foram Diplopoda, seguido
do Oligochaeta, contudo houve uma distribuição mais equilibrada, sem o predomínio
de um grupo, esse padrão está diretamente relacionado ao maior valor da
diversidade de Shannon, bem como a equitabilidade de Pielou. Santos et al. (2008)
observaram efeitos significativos de plantas de cobertura sobre os grupos da
macrofauna, onde foi registrado maior densidade da macrofauna do solo.
A área de floresta representada inicialmente pelos organismos coletados na
serapilheira apresentou maior incidência do grupo Formicidae, seguido pelo
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Araneae, representante do grupo dos predadores. Por outro lado, na área de
floresta, se destacou pela a grande ocorrência de Formicidae e Isoptera (cupins).
Conclusões
O pré-cultivo com consórcio de aveia preta, nabo forrageiro e ervilhaca
favoreceu a maior diversidade de grupos da macrofauna invertebrada do solo.
Em ambas as áreas de cultivo, as espécies utilizadas para adubação verde
proporcionaram o estabelecimento no solo de importantes grupos de invertebrados,
considerados indicadores de qualidade do solo.
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Eixo Temático: Conservação Ambiental e Produção Agrícola Sustentável
RESUMO – O processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de
planejamento e consequente destruição de boa parte dos recursos naturais. Ao
longo do tempo a cobertura florestal nativa foi sendo fragmentada, cedendo espaço
para as culturas agrícolas, as pastagens e as cidades. Esse processo de
fragmentação das florestas resultou num conjunto de problemas ambientais, como a
extinção de várias espécies da fauna e flora, as mudanças climáticas locais, a
erosão dos solos e o assoreamento dos cursos d’água. Neste trabalho, objetivou-se
delimitar as áreas de preservação permanente de acordo com as determinações da
legislação ambiental brasileira vigente, e identificar a ocorrência de conflito entre o
uso da terra e a legislação na microbacia hidrográfica do Córrego da Mandioca no
município de Divinópolis - MG, mediante a combinação de tecnologias de
sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas e levantamento
fotográfico. Com base no levantamento fotográfico realizado nas Áreas de
Preservação Permanente (APP), pode-se concluir que carecem de cuidados, pois
dos 9 (nove) APP visitadas apenas 2 (duas) estavam devidamente preservadas, as
demais se encontrava degradadas devido principalmente a dessedentação de
animais.
Palavras-chave: Áreas de Preservação Permanente. Legislação Ambiental.
Degradação. Georeferenciamento.
ABSTRACT – Brazil's occupation process characterized by lack of planning and
consequent destruction of much of the natural resources. Over time the native forest
cover was removed, and giving way to crops, pastures and cities. This process of
fragmentation of forests resulted in a set of environmental problems such as the
extinction of various species of fauna and flora, local climate change, soil erosion and
silting of watercourses. This study aimed to define the areas of permanent
preservation in accordance with the provisions of current Brazilian environmental
legislation, and to identify the occurrence of conflict between land use and legislation
in watershed Cassava stream in the municipality of Divinópolis - MG by combining
remote sensing technology, geographic information systems and photographic
survey. Based on photographic survey in Permanent Preservation Areas (APP), it
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can be concluded that lack of care for the nine (9) APP visited only two (2) were
properly preserved, the other was in degraded mainly due to watering animals.
Key words: Permanent Preservation Areas. Environmental legislation. Degradation.
Geoprocessing.
Introdução
Segundo Dill (2007) com a permanente atividade agrícola, ocorreu um
processo contínuo de desmatamento, ou seja, a derrubada da mata nativa, a
queimada, a atividade agrícola intensa, o uso maciço de agroquímicos, a falta de
consciência do uso racional do solo, a formação de pastagens e posterior abandono
da área. Com isso, o solo foi totalmente exaurido, perdendo grande parte de sua
capacidade de produção e ficando muito susceptível aos diversos tipos de
deterioração, caracterizando o mau uso das terras. O processo de ocupação do
Brasil caracterizou-se pela falta de planejamento e consequente destruição de boa
parte dos recursos naturais. Ao longo do tempo a cobertura florestal nativa foi sendo
fragmentada, cedendo espaço para as culturas agrícolas, as pastagens e as
cidades. Esse processo de fragmentação das florestas resultou num conjunto de
problemas ambientais, como a extinção de várias espécies da fauna e flora, as
mudanças climáticas locais, a erosão dos solos e o assoreamento dos cursos
d’água. Em uma escala global, o desmatamento tem contribuído para os problemas
ambientais que atinge a humanidade na atualidade, como efeito estufa, a escassez
de água em determinadas regiões e as grandes mudanças climáticas. Neste
trabalho, objetivou-se delimitar as áreas de preservação permanente de acordo com
as determinações da legislação ambiental brasileira vigente, e identificar a
ocorrência de conflito entre o uso da terra e a legislação na microbacia hidrográfica
do Córrego da Mandioca no município de Divinópolis - MG, mediante a combinação
de tecnologias de sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas e
levantamento fotográfico.
Material e Métodos
De uso de um GPS (Sistema de Posicionamento Global) obteve-se as
coordenadas geográficas, que foram processadas pelos programas ArcGis, Google
Earth e AutoCAD para elaboração dos mapas com a delimitação geográfica da
microbacia e uso e ocupação do solo.
Com o mapa de uso e ocupação do solo elaborado, avaliou-se a
sustentabilidade do uso do solo e se a mata nativa e áreas de preservação
permanente atendem ao estabelecidos pelo Novo Código Florestal - Lei nº 12.651,
de 25 de maio de 2012.
Resultados e Discussão
Segundo Mota (2008) o disciplinamento do uso e ocupação do solo constitui
um importante instrumento para ordenar o desenvolvimento de uma bacia
hidrográfica e, assim, se obter a proteção dos recursos naturais, entre eles os
recursos hídricos.
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O uso e ocupação do solo da bacia em estudo está apresentado no Mapa 1.

Mapa 1 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo.
Fonte: Camargos et. al (2015) adaptado pelo Autor da Pesquisa.
Através da quantificação do uso e ocupação do solo foi constatado que a
microbacia em estudo possui somente 11,25% de vegetação nativa, sendo o mínimo
de 20 % da área total. Os demais usos do solo podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1 – Descriminação Uso e Ocupação do Solo.
Uso
Área (Km2)
Vegetação Esparsa
Área para Plantio
Pastagem
Vegetação Nativa
Área de Preservação Permanente

1,9835
2,7103
2,7531
1,1098
0,3543

% em relação a área total
20,11
27,48
27,94
11,25
3,58
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Ocupações Antrópicas
0,1919
1,97
Plantio de Eucalipto
0,1474
1,50
Áreas Desmatadas próximo a APP
0,0807
0,82
Estradas
0,0364
0,38
Brejos
0,0021
0,02
Recursos Hídricos
0,0610
0,62
Fonte: Camargos et. al (2015).
A vegetação intercepta as gotas de chuva, dissipa a energia cinética da
queda e evita o seu impacto direto sobre a superfície, o que reduz o grau de
desagregação do solo e aumenta a infiltração de água. A perda de consistência do
solo causa a instabilidade e assim provoca o processo de erosão, um estágio mais
avançado da erosão é chamado de voçoroca.
Segundo Martins (2014) uma vez atingido o estágio de voçoroca, seu controle
é geralmente muito difícil e oneroso, e, em muitas situações, exige intervenções em
nível de obras de engenharia.
O processo de desagregação do solo influencia também na fertilidade, em
períodos chuvosos, os nutrientes e as partículas de solo são levados pelas chuvas,
desaguam nos rios e lagos provocando assim o assoreamento.
Observa-se também que 27,48% do solo este preparado para plantio, os
produtores devem se atentar a prática do plantio direto, sendo este um processo de
semeadura em solo não revolvido (sem aração ou gradação), no qual a semente é
colocada em sulcos ou covas, com largura e profundidade suficientes para a
adequada cobertura e contato das sementes com a terra. Esta técnica contribui para
proteger o solo do impacto direto das gotas de chuva, do escorrimento superficial e
das erosões hídrica e eólica.
Outro fator de suma importância para conservação do solo é a influência
direta no ciclo hidrológico. Segundo Martins (2014) conservação das vegetações
favorece a infiltração de água no solo e a recarga do lençol freático, auxiliando na
regularização da vazão e aumentando o volume de água dentro da microbacia. Os
moradores mais antigos relatam que o volume de água do córrego principal e das
nascentes reduziu, levando a algumas nascentes ficarem totalmente sem água.
É de suma importância a implantação de corredores ecológicos para facilitar a
movimentação de agentes de dispersão de sementes proporcionando a recuperação
da vegetação nativa.
A conservação dos solos deve ser adotada numa escala de município ou
microbacia hidrográfica, visando à participação de todas as propriedades rurais que
a compõem (Martins,2014). Assim, é possível a definição das melhores técnicas de
conservação do solo a serem seguidas por todos os produtores.
Para este estudo avaliou-se as áreas de preservação permanente (APP) “
faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos
os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 30
(trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura” e “as
áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua
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situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros”.
Com base no levantamento fotográfico realizado nas Áreas de Preservação
Permanente (APP), pode-se concluir que carecem de cuidados pois das 9 (nove)
APP visitadas apenas 2 (duas) estavam devidamente preservadas, as demais se
encontrava degradadas devido principalmente a dessedentação de animais. A
situação das APP’s pode ser observada nas Figuras 1 a 9.

Figura 1 – Área de Preservação Permanente Nascente 01.
Fonte: Autor da Pesquisa.

Figura 2 – Área de Preservação Permanente Lagoa 01.
Fonte: Autor da Pesquisa.

Figura 3 – Área de Preservação Permanente Açude 01.
Fonte: Autor da Pesquisa.
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Figura 4 – Área de Preservação Permanente Açude 02.
Fonte: Autor da Pesquisa.

Figura 5 – Área de Preservação Permanente Curso d’água 01.
Fonte: Autor da Pesquisa.

Figura 6 – Área de Preservação Permanente Lagoa 02.
Fonte: Autor da Pesquisa.

149

XIII CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS
21, 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2016

Figura 7 – Área de Preservação Permanente Nascente 02.
Fonte: Autor da Pesquisa.

Figura 8 – Área de Preservação Permanente Açude 03.
Fonte: Autor da Pesquisa.

Figura 9 – Área de Preservação Permanente Açude 04.
Fonte: Autor da Pesquisa.

Conclusões
Segundo Martins (2014) a eliminação das florestas resulta num conjunto de
problemas ambientais, como a extinção de várias espécies da fauna e da flora, as
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mudanças climáticas locais, a erosão dos solos e o assoreamento dos cursos
d’água. Ainda segundo o autor é necessário que as autoridades responsáveis pela
conservação ambiental adotem uma postura rígida no sentido da preservação das
florestas que ainda restam, e que os produtores rurais e a população em geral sejam
conscientizados sobre a importância da conservação dessa vegetação.
O ideal é que todo o tipo de atividade antrópica seja bem planejada, e que a
vegetação nativa seja poupada de qualquer forma de degradação. Em alguns casos
a degradação se torna inevitável, porém é obrigatório a compensação ambiental,
que consiste na restauração da vegetação nativa em outra área, dentro da mesma
bacia hidrográfica.
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Eixo temático: Gerenciamento de Recursos Hídricos e Energéticos
RESUMO – No presente trabalho foram utilizadas fotografias aéreas pancromáticas
de 1962 na escala 1:25.000 e imagem de satélite do ano de 2010 com resolução
espacial de 2,5 metros, com objetivo de avaliar a expansão do florestamento com
espécies do gênero Eucalyptus na região sul-sudoeste do município de BotucatuSP. As imagens aéreas processadas em ambiente SIG, permitiram identificar e
delinear o florestamento e sua expansão na área de estudo, mostrando que o
eucalipto na região expandiu em média 268,53 hectares por ano, no período
compreendido entre 1962 à 2010.
Palavras-chave: Fotografias
Sensoriamento Remoto.

aéreas.

Imagem

de

satélite.

Reflorestamento.

ABSTRACT – In this work, the authors have used panchromatic aerial photographs
of 1962 in scale 1:25.000 and a satellite image of 2010 with a spatial resolution of 2.5
meters, aiming to evaluate the expansion of forestation expansion with eucalyptus
species in the southwest of Botucatu-SP. The aerial images processed in a software
GIS allowed us to identify and delineate the forestation and its expansion in the study
area, showing that the eucalyptus in the region expanded in average 268.53 hectares
per year in the period between 1962-2010.
Key words: Aerial photos. Satellite image. Reflorestation. Remote sensing.
Introdução
A expansão da monocultura do eucalipto no país iniciou-se na década de
1960, com a demanda de madeira para fins industriais, impulsionada pelos
incentivos fiscais e empréstimos públicos as companhias de grande porte do setor
de celulose e siderurgia (GONÇALVES, 2006).
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A substituição do cerrado por lavouras na região centro oeste do Estado de
São Paulo são notadamente comprovadas, através de análises realizadas em
fotografias aéreas de vários municípios (SÃO PAULO, 2005).
Segundo Wilcken et al. (2008), a necessidade por produtos madeireiros tem
aumentado ano a ano, principalmente pela crescente escassez de madeira de
espécies arbóreas nativas. Por sua grande diversidade de espécies, o eucalipto é
uma das raras espécies florestais que tem flexibilidade de usos.
Observou-se um expressivo crescimento das áreas de florestas plantadas no
Brasil no período de 2006/2010, em especial de eucalipto em decorrência de sua
fácil adaptação a diferentes habitats e rápido crescimento. Em 2011, a área ocupada
por plantios florestais no Brasil foi de 6,5 milhões de hectares, sendo 74,8%
correspondente à área de plantios com Eucalyptus e a região sudeste ocupa 53%
destes (ABRAF, 2011; 2012), concentrando no estado de São Paulo mais de um
milhão de hectares desta cultura (ÁLVARES, 2011).
Os primeiros trabalhos sobre a evolução da eucaliptocultura no Sudoeste
Paulista merecem destaque em Coelho (1968), e estudos da quantificação do
reflorestamento em Botucatu-SP, foram realizados por Gallozi et al. (1979); Cardoso
(1986) e Barros (1990).
A atividade agrícola florestal no Município de Botucatu-SP, deve ser
considerada sob dois prismas distintos: a acelerada ocupação por florestas
cultivadas principalmente e a substituição da cobertura vegetal natural (BARROS et
al., 2003).
Os dados de sensoriamento remoto permitem a realização de estudos na
detecção de mudanças no uso da terra, possibilitando a obtenção de dados em
freqüentes intervalos de tempo (PRENZEL, 2004; ROGAN e CHEN, 2004).
Neste trabalho objetivou-se avaliar através de análise temporal num intervalo
de 48 anos a expansão das áreas ocupadas com a cultura do eucalipto no
sul/sudoeste do município de Botucatu-SP, buscando reconhecer, analisar e integrar
as informações temáticas da distribuição espacial desta cultura, nos anos de 1962 e
2010, utilizando fotografias aéreas, imagem de satélite e técnicas de
geoprocessamento.
Material e Métodos
A área de estudo está situada entre as coordenadas UTM 7.445,25 a 7.472
Km N e 720,25 a 769,225 Km E, na região sul/sudoeste do município de BotucatuSP, com uma área de 60.226,50 hectares, pertencente a Unidade de Gerenciamento
de Recursos Hídricos UGRHI-17, do Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio
Paranapanema, onde a configuração de seus recursos hídricos de superfície nesta
área de estudo, constituem os afluentes com drenagens para o rio Pardo.
Foram utilizadas como base cartográfica as cartas planialtimétricas do Brasil
(IBGE, 1969; 1973) impressa e digital na escala 1:50.000 com intervalos verticais de
20 metros: Rio Palmital (SF-22-Z-B-V-3) de 1973; Pratânia (SF-22-Z-B-V-4) de 1973;
Botucatu (SF-22-R-IV-3) de 1969; Itatinga (SF-22-Z-D-II-2) de 1973 e Pardinho (SF22-X-II-I) de 1969.
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Foram utilizadas fotografias aéreas verticais pancromáticas em escala
nominal aproximada 1:25.000 produzidas pela empresa Prospec do ano de 1962 e
imagens orbitais de satélite SPOT 5 de 2010 georreferenciadas com resolução
espacial de 2,5 metros, com licença de uso da Coordenadoria de Planejamento
Ambiental - CPLA da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo – (SMA,
2015).
Foi utilizado o mapa de 1962, gerado no trabalho de Barros et al. (1996), na
escala corrigida 1:50.000 e transferido para o modelo digital através de um scanner
e posteriormente para Sistema de Informação Geográfica IDRISI Selva edição 17.0,
onde foi georreferenciado com base em pontos de controle escolhidos
detalhadamente e distribuídos uniformemente nas cartas planialtimétricas, onde
após o término desta operação, foi importado para o software CartaLinx 1.2,
definindo em formato vetorial cada polígono onde foi criada uma tabela, sendo
polígonos para os limites das áreas coberturas por eucalipto e linhas para rede de
drenagem.
Posteriormente este material foi exportado para o IDRISI onde com a
rasterização das imagens, foram calculadas as áreas e porcentagens da cultura
analisada.
Estes dois programas utilizados foram desenvolvidos pela Clark Labs
University Massachusets sendo o CartaLinx um editor vetorial, Hagan et al. (1998) e
o Sistema de Informações Geográficas SIG-IDRISI um programa para rasterização
das imagens (EASTMAN, 2012).
Para as imagens de satélite do SPOT 5 georreferenciadas, foram analisadas
quatro cenas, correspondentes as cartas do IBGE utilizadas como base cartográfica,
onde uma de cada vez foram sobrepostas sobre o mapa base com seus limites e
rede de drenagem dentro do ambiente do CartaLinx, onde foram traçados e criados
os polígonos dos talhões sobre a imagem visualizados em tela, sem dificuldade na
identificação, pois a resolução espacial facilitou muito o desenvolvimento do
trabalho, onde criou-se uma tabela que posteriormente exportada para o SIG-IDRISI,
efetuou-se o cálculo das áreas e porcentagens da cultura estudada. A seguir as
imagens de 1962 e 2010, criadas e rasterizadas em ambiente SIG, puderam ser
analisadas.
Resultados e Discussão
No ano de 1962, a região estudada apresentava uma área de 1.514,98
hectares ocupada pela cultura do eucalipto, na Figura 1.
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Figura 1. Mapeamento da cultura do Eucalyptus (em verde) extraído de fotografias
aéreas do ano de 1962. Adaptado de Barros et al (1993).
Segundo Barros et al. (1993), o reflorestamento na região estudada por meio
de fotografias aéreas de 1962, era considerado incipiente, ocupando um pequeno
espaço junto a uma vasta área de campo sujo e campo limpo no município de
Botucatu-SP.
As imagens do SPOT 5 referente ao ano de 2010 possibilitaram o
mapeamento de uma área equivalente a 14.404,53 hectares de florestamento
identificadas como eucalipto, Figura 2, na mesma região ou seja sul/sudoeste do
município considerada no estudo de 1962.
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Figura 2. Mapeamento da cultura do Eucalyptus (em verde) extraído da imagem do
satélite SPOT 5 do ano de 2010.
A utilização dos produtos de sensoriamento remoto, principalmente as
imagens de satélite, mostraram alterações marcantes da paisagem na área de estudo,
onde foram visualizados grandes blocos com florestamento, observados em sua
particularidade pela textura, tonalidade das cores, sinuosidade margeando rios, córregos
e recortes em divisas retilíneas entre talhões e estradas.
Pela análise da Figura 3 e Tabela 1, verifica-se que nas datas consideradas
(1962 - 2010) houve um incremento na ordem de 12.889,55 hectares, ou seja, uma média
de 268,53 hectares/ano de expansão do florestamento na região estudada.

Figura 3. Áreas das ocupações com a cultura do Eucalyptus nos anos de 1962 e
2010.
Tabela 1. Área florestada e porcentagem de ocupação nos anos de 1962 e 2010.
Ano de estudo
Área florestada
Área total de
Porcentagem de
(ha)
estudo (ha)
ocupação (%)
1962
1.514,98
60.226,50
2,51
2010
14.404,53
60.226,50
23,92
O mapeamento de 1962 revela que a porcentagem de ocupação correspondia
a apenas 2,51% (1.514,98 ha) em relação à área estudada de 60.226,50 hectares.
Em 2010 a porcentagem de ocupação foi de 23,92% (14.404,53 ha), revelando a
importância socioeconômica desta cultura para o município e região.
Um dos fatores importantes na observação desta ocupação, foi a instalação
no município de Botucatu-SP, de duas unidades industriais de grandes empresas do
ramo florestal, que foram os maiores agentes florestadores dos últimos anos,
responsáveis pelo crescimento da expansão e concentração das áreas com a
cultura do eucalipto na região estudada, sendo também os maiores consumidores da
matéria prima utilizada na fabricação de painéis, chapas e pisos laminados para
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indústria moveleira e construção civil, comercializando seus produtos no mercado
interno e externo, que atualmente, através de programas de desenvolvimento
econômico sustentáveis, vem gerando sua própria energia para sua linha de
produção, através da biomassa resultante das cascas e cavacos de madeira.
Santiago (2007), afirma que uma das unidades industriais localizada no município,
utiliza o Eucalyptus como fonte de matéria prima e também como combustível
(biomassa) para geração de energia térmica em forma de vapor, ar quente e água
quente na fabricação de painéis de chapa dura de fibra de madeira.
Outros fatores importantes para o crescimento desta cultura na área estudada
segundo Cardoso (1986) é o predomínio de solos arenosos e de textura média,
considerados de baixa fertilidade, não recomendados para muitas das atividades
agrícolas e Barros et al. (2003), afirmam que a topografia é muito favorável para a
mecanização agrícola e as vias de acesso na região são de ótimas qualidades.
As áreas florestadas estão entre as principais rodovias do Estado de São
Paulo, a Rodovia Presidente Castelo Branco que liga a capital do estado e o interior
e a Rodovia Marechal Rondon ligando os municípios do oeste paulista.
Paralelamente as mudanças detectadas e ocorridas na região, as imagens
aéreas e orbitais em ambiente SIG, como componente espacial da informação,
mostraram-se de grande importância na identificação, quantificação e análises
precisas da evolução do cultivo do eucalipto na região, principalmente as imagens
de satélite de 2010 com alta resolução espacial (2,5 metros), que permitiram criar
abstrações digitais do real diante da produção dos mapas.
Conclusões
As imagens utilizadas, assim como o software SIG, mostraram-se de grande
importância na identificação, quantificação e análises precisas da evolução do
cultivo do eucalipto na região, deixando os processos mais eficientes e os resultados
mais precisos.
Diante do exposto pode-se concluir que as mudanças ocorridas na expansão
desta cultura na região sul/sudoeste do município de Botucatu-SP, em quase meio
século, tiveram como causa do seu crescimento, a instalação de duas unidades
produtoras e consumidoras dessa matéria prima na região, que expandiu em média
268,53 hectares por ano, no período compreendido entre 1962 e 2010.
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Eixo temático: Legislação e Direito Ambiental
RESUMO – As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são caracterizadas pelo
Novo Código Florestal brasileiro (Lei Federal 12.651/2012) como regiões ao longo
dos rios ou de qualquer curso de água, cobertas ou não por vegetação nativa. Ao
avaliar o cumprimento da legislação no que tange a preservação das matas ciliares,
visando atender o que fora proposto para APPs, pretende-se avaliar as alterações
na paisagem devidas a ações naturais e/ou antrópicas, buscando as possíveis
causas e efeitos dessas alterações. O objetivo desta pesquisa foi analisar as Áreas
de Preservação Permanente (APP), nas margens no rio Pardo no perímetro urbano
do município de São José do Rio Pardo, no Estado de São Paulo. Realizou-se
pesquisa do tipo exploratório e descritivo. Foram realizadas análises no Sítio
Eletrônico do Sistema Integrado de Gestão Ambiental. Constatou-se grandes
extensões da APPs com alterações antrópicas decorrentes do processo de
urbanização: áreas desprovidas de vegetação natural; deposição irregular de
resíduos sólidos entre outros impactos negativos. Reforça esta pesquisa da
necessidade da ordenação do uso e ocupação do solo, o que é fundamental na
gestão do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como maior fiscalização
dos órgãos competentes e da coletividade.
Palavras-chave: Degradação Ambiental. Área de Preservação Permanente. Mata
Ciliar.
ABSTRACT – The Permanent Preservation Areas (PPAs) are characterized by the
new Brazilian Forest Code (Federal Law 12,651 / 2012) as regions along the rivers or
any water course, covered or not by native vegetation. When assessing compliance
of the legislation regarding the preservation of riparian forests, to meet what was
proposed for APPs, aims to assess the changes in the landscape caused by natural
and / or human actions, seeking the possible causes and effects of these changes.
The objective of this research was to analyze the Permanent Preservation Areas
(PPAs) on the banks of the River Pardo in the urban area of São José do Rio Pardo,
in São Paulo. He conducted research of the exploratory and descriptive. Analyses
were performed in the Electronic Site of the Integrated Environmental Management
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System. They found large expanses of PPAs with anthropogenic changes resulting
from the urbanization process: areas devoid of natural vegetation; irregular disposal
of solid waste and other negative impacts. Reinforces this research the need for
ordering the use and occupation of the soil, which is essential in the management of
an ecologically balanced environment and greater supervision of the competent
bodies and the community.
Key words: Ambiental degradation. Permanent Preservation Area. Riparian Forest.
Introdução
A água é a substância mais abundante do Planeta Terra, embora sua
distribuição não seja totalmente homogênea pelas regiões do mundo. É um recurso
natural insubstituível, de suma necessidade para a manutenção da vida. De acordo
com Borsoi e Torres (1997) a degradação da qualidade ambiental deste recurso
natural, sem dúvidas, afeta direta ou indiretamente a saúde, bem estar e segurança
das pessoas, bem como suas atividades econômicas. Outrossim, prejudica a fauna
e a flora do meio ambiente.
A disponibilidade de água adequada para o uso humano está mais escassa,
em decorrência do aumento das cidades, das práticas da agricultura e das
atividades industriais. Em que há aumento de esgotos e agroquímicos despejados
nos rios, córregos, represas e lagos, com consequente poluição das águas
(MARTINS, 2005).
O alto consumo de água nos centros urbanos aumenta a pressão sobre os
mananciais de abastecimento. Dentre as várias situações que causam degradação
nas áreas dos mananciais citam-se a remoção da cobertura vegetal, o
assoreamento e erosão dos rios e córregos, as práticas inadequadas do uso do solo
e da água e a falta de infraestrutura de saneamento.
Mesmo com muita divulgação sobre os aspectos da degradação ambiental e
a importância da preservação, percebemos que a sociedade de modo geral ainda
não se conscientizou sobre as atitudes tomadas com o meio ambiente, adotando
práticas que degradam a natureza. Estas práticas refletem claramente no volume e
qualidade dos recursos hídricos disponíveis, que são essenciais para as diversas
atividades humanas.
Entre os diversos fatores que influenciam na qualidade e volume das águas
do Brasil, é de grande destaque a destruição das matas ciliares ou a vegetação que
se encontra em torno dos cursos de água e nascentes.
A vegetação ciliar pode ser definida como aquela característica de margens
ou áreas adjacentes a corpos d’água sejam esses rios, lagos, represas, córregos ou
várzeas; que apresenta em sua composição espécies típicas, resistentes ou
tolerantes ao encharcamento ou excesso de água no solo. Essa vegetação recebe
diversas denominações, como mata ciliar, floresta ou mata de galeria, veredas, mata
de várzea, floresta beiradeira, entre outras (KAGEYAMA et. al, 2002).
Este tipo de mata é de extrema importância para o meio ambiente e sua
preservação e em especial para a manutenção das fontes de água e da
biodiversidade (CHAVES, 2009).
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Segundo Tundisi e Tundisi (2010) há outras evidências que demonstram que
a vegetação tem papel relevante na qualidade da água dos rios, represas e lagos,
estando a qualidade da água relacionada diretamente com a vegetação ripária e sua
densidade ao longo do rio.
De acordo com Rodrigues e Filho (2009), a destruição da mata ciliar, pode a
médio e longo prazo, pela degradação da zona ripária, diminuir a capacidade de
armazenamento da microbacia, e consequentemente a vazão na estação seca.
As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são caracterizadas pelo Código
Florestal brasileiro como regiões ao longo dos rios ou de qualquer curso de água,
cobertas ou não por vegetação nativa, cuja função ambiental é preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas (BRASIL, 2012).
Diante da importância do tema, a pesquisa teve como objetivos: analisar a aplicação do
Código Florestal (Lei Nº 12.651, de 25 de Maio de 2012, alterada pela Lei 12.727, de 17 de Outubro
de 2012), observando os conflitos existentes entre a proteção prevista na legislação e o uso e
ocupação das terras nas APP do rio Pardo, perímetro urbano (Bacia Hidrográfica do Pardo) do
município de São José do Rio Pardo, no Estado de São Paulo; além de avaliar as alterações na
paisagem, buscando as possíveis causas e efeitos dessas alterações.

Material e Métodos
A abordagem da pesquisa realizada foi do tipo exploratório, descritivo e
bibliográfico. Os dados primários foram obtidos através da participação direta dos
autores do artigo nas fases de elaboração. Os dados secundários foram levantados
através de livros, internet e órgãos governamentais tanto para análise como para
levantamento das medidas mitigadoras. Para o presente trabalho, foi examinada a
literatura científica da área em pauta, bem como da bacia hidrográfica, planejamento
ambiental, gestão das águas e Legislação Ambiental Brasileira pertinente às Áreas
de Preservação Permanente.
A escolha desta bacia hidrográfica como área de estudo ocorreu em razão do
processo de mobilização social para defesa dos corpos d´água e matas
remanescente. Outro fator que interferiu na escolha da área de estudo é a
proximidade e facilidade de acesso. O rio Pardo, principal tributário da bacia do rio
Pardo corta o perímetro urbano da cidade de São José do Rio Pardo, no Estado de
São Paulo. Outro determinante na escolha da área em questão foi a razão de o rio
Pardo ser o maior afluente do rio Grande.
O presente trabalho foi realizado no município de São José do Rio Pardo,
localizado a Nordeste no Estado de São Paulo, nas coordenadas 21°35’44” S e
46°53’19” W com altitude em torno de 676 metros. O município possui uma média de
52.452 habitantes sendo que a densidade demográfica é de 125,13 hab/km² em uma
área de 419,24 km² (SEADE, 2014). Aproximadamente 42.000 moradores são de
áreas urbanas e 8.500 de áreas rurais (IPT, 2001).
A economia local está alicerçada na agricultura, destacando para o fato do
município estar localizado na região agrícola mais expressiva do Estado de São
Paulo (SÂO PAULO, 2005).
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Segundo os dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT apud
FERREIRA (2006) as áreas de Floresta Tropical Subcaducifólia, característica da
região, foram amplamente substituídas por áreas de plantações agrícolas e
pastagens. Atualmente há nos municípios pequenos fragmentos de vegetação
natural secundária, denominadas como capoeiras.
O Rio Pardo tem suas nascentes no Planalto Sul de Minas (nasce na Serra de
Ipuiúna, município de Ipuiúna, MG) e dirige-se para o rio Grande acompanhando a
inclinação do relevo. É o maior afluente do rio Grande pela margem esquerda, ao
qual se lança após um curso de cerca de 550 km. Apesar de nascer em Minas
Gerais, 84% do seu curso se desenvolve no Estado de São Paulo. Seu maior
afluente é o rio Mogi-Guaçu, que também nasce em território mineiro (CBH PARDO,
2010).
Resultados e Discussão
A maioria dos municípios brasileiros encontra dificuldades para o
planejamento e gestão ambiental, e os principais são a falta de planejamento para o
uso e ocupação do solo; exclusão social decorrente da invasão das áreas de
preservação; grande concentração urbana; ausência do plano diretor; ausência de
zoneamento ambiental; desarticulação entre as secretarias que decidem sobre os
novos empreendimentos; descomprometimento dos municípios em seguir as
prioridades do comitê das bacias hidrográficas; exploração imobiliária em direção às
Áreas de Preservação Permanente; escassez de profissionais qualificados para
elaboração de projetos; falta de recursos financeiros para promover a preservação e
melhorias (CARPI JUNIOR, CARRARA e NETO apud ANGELIM, 2013).
Sendo assim, de acordo com Arruda e Folharini (2010), devido a esse
crescimento das populações e consequente aumento das cidades do mundo em
pouco espaço de tempo, a natureza não conseguiu assimilar coerentemente essas
perturbações que começou a sofrer. A expansão urbana acaba tomando o lugar de
áreas antes preservadas. Os loteamentos são os primeiros passos para o
desenvolvimento, muitas vezes sendo desenvolvidos em locais de Preservação
Permanente, obstruindo, por exemplo, a passagem de um curso fluvial. Esses locais
podem servir para a construção de habitações ou Bairro Industriais (Distritos
Industriais) que dependendo das indústrias instaladas no local podem causar a
poluição tanto do solo, água e ar, futuramente chegando até as doenças para a
população da cidade.
Ainda, a pavimentação usada nas cidades à água perde o poder de infiltração
no solo e assim aumenta o escoamento superficial que poderá causar danos em
regiões à jusante, aliado a esse fator também podemos citar a poluição causada
pelo esgoto, falta de conscientização ambiental da população que lança pequenas
latas e outros objetos no solo e em cursos fluviais, o que compromete o
funcionamento do sistema como um todo (ARRUDA e FOLHARINI, 2010).
A Lei Orgânica do Município de São José do Rio Pardo, publicada no dia 02
de junho de 1990, em seu artigo 109, §1º, inciso II, ressalta que é necessário
elaborar um plano de defesa do meio ambiente para o Município, com aprovação da
Câmara Municipal, no primeiro ano da legislatura, contendo áreas de proteção
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ambiental, diretrizes e normas regulares da ação pública e privada, normas e
padrões de controle e manutenção da qualidade do meio ambiente, para prevenir ou
reparar os efeitos das atividades poluidoras e degradadoras.
Em relação aos recursos hídricos apenas no § 5º, do artigo 109 (Lei Orgânica
do Município de São José do Rio Pardo de 1990) é citado que o município terá
participação financeira oriunda da exploração de recursos hídricos, em nenhum
momento é citado alguma forma de preservação e fiscalização de cursos fluviais ou
APP’s.
O objetivo principal do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos é coordenar os órgãos regionais como, as Agências de Água e Comitês de
Bacias Hidrográficas para melhor solucionar os problemas existentes e definir as
metas que precisam ser alcançadas, além dos órgãos estatuais, o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos e a Agência Nacional de Águas.
A criação de um Comitê de Bacia Hidrográfica e sua Agência de Águas para
gerir os recursos hídricos da cidade seria uma maneira para melhorar a qualidade da
água. A gestão descentralizada faria desenvolver as microbacias existentes nas
cidades sem necessitar de órgãos mais elevados, os problemas relacionados à
demanda, poluição, degradação poderiam ser resolvidos em primeira instância, com
a criação do Comitê de Bacia Hidrográfica. Já para a implantação da Agência de
Águas a exigência é que haja viabilidade financeira para sua implantação, se é
possível gerir um Comitê, também é possível gerir uma Agência de Águas com a
arrecadação dos próprios usuários de recursos hídricos da cidade.
De acordo com o Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGAM, 2015), o
município de São José do Rio Pardo possui 312,83 hectares provenientes da Área
de Preservação Permanente (APP) que condiz com o rio Pardo, onde é necessário
preservar 30 metros de cada margem deste corpo d’agua. Esta Área Protegida na
sua maioria possui edificações e outras alterações antrópicas decorrentes do
processo de urbanização do município.
De acordo com e Lei 12.651, o Novo Código Florestal, toda essa área deveria
ser preservada e reflorestada pois é uma área protegida.
Com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) a regularização desta APP pode ser
realizada com este registro, que futuramente se transformará no Programa de
Regularização Ambiental (PRA), onde o poder público referente ao município terá a
chance de adequar esta Área Protegida ao Novo Código Florestal (BRASIL, 2012).
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Figura 01: Limites municipais de São José do Rio Pardo.
Fonte: SIGAM, 2015.
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Na figura 02: Limites das Áreas de Preservação Permanente (APP) no perímetro
urbano.
Fonte: SIGAM, 2015.
É notado nas imagens acima uma descontinuidade de pequenos fragmentos
de APPs. A continuidade das APPs ao longo dos corpos d`água além de favorecer a
qualidade da água também provocará uma comunicação entre os fragmentos de
Florestas (“Corredores Ecológicos”). Com ações de recuperação de APPs nestas
áreas ocorrerá uma mitigação dos efeitos da fragmentação dos ecossistemas
promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o
deslocamento de animais, a dispersão de sementes, aumento da cobertura vegetal.
Apesar da importância para a preservação do meio ambiente e da
biodiversidade, muitos trabalhos têm demonstrado um índice de devastação das
matas ciliares. Reforça esta interpretação quando Martins (2007) cita entre as
principais causas para a degradação das matas ciliares, o desmatamento para
expansão de áreas agrícolas e urbanas, os incêndios e a extração de areia nas
áreas ribeirinhas e cita entre outras consequências do mesmo, as frequentes
inundações verificadas na cidade de São Paulo pelo transbordamento dos rios Tietê
e Pinheiros.
Conclusões
A importância da preservação ou restauração das APPs ao longo dos rios
fundamenta-se no amplo espectro de benefícios que este tipo de vegetação traz ao
ecossistema, exercendo função protetora sobre os recursos naturais bióticos e
abióticos.
O Brasil apresenta hoje um quadro avançado de urbanização, este
crescimento acelerado não foi acompanhado com infraestruturas necessárias para
abastecimento adequado da população e preservação dos recursos naturais,
especialmente os recursos hídricos.
A questão recursos hídricos passou a ser preocupante pelo ser humano nas
últimas décadas sendo reconhecido pelo homem como necessário para sua
sobrevivência
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Constata-se um processo de urbanização intenso na área de APP do município
promovendo impactos negativos no equilíbrio ecológico e na sadia qualidade de vida
da população.
Embora conste na Lei Orgânica do Município de São José do Rio Pardo
preocupações com relação ao meio ambiente, é preciso haver por parte do Poder
Público local mais ações práticas quanto a fiscalização e elaboração de Programas
de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) na APPs impactadas.
O Poder Público, entre eles o Municipal, tem como dever constitucional
promover a Educação Ambiental conscientizando a população para a preservação
do meio ambiente. São José do Rio Pardo é a única cidade em que o rio Pardo
corta, no entanto nota-se total descaso para com este recurso natural que traz
benefícios sócio-econômico-ambientais para a o município e região.
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