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Editorial 
 

Este é o primeiro número do décimo volume da Revista interfacEHS com contribuições 

importantes em Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Neste número, apresentamos 

contribuições de relevância na área de saúde e bem estar, trazendo temas de reflexão 

sobre clareamento e envelhecimento precoce da pele das mãos. Aproveitem a leitura sobre 

Resveratrol para cosméticos no clareamento da pele das autoras, Solange Costa Peretti, 

Maria Aparecida Lima Moreira, Geisi Rojas Barreto e Carla Aparecida Pedriali Moraes; e, 

sobre Desenvolvimento de loção fotoprotetora à base de extratos vegetais para a pele da 

mão das autoras Sandra Kondo Minami, Gabriela Trevisan Brunelli, Maria Stella Vallone, 

Maria Aparecida Lima Moreira e Carla Aparecida Pedriali Moraes. 

 

Mencione-se ainda vários trabalhos de fundamental importância da área de meio 

ambiente, trazendo reflexões em diferentes campos de atuação, sejam da engenharia 

ambiental e sanitária, química ambiental, saneamento ambiental e gestão ambiental. 

Neste contexto citam-se os trabalhos de: 

 

- Alexandre Saron, Carmem Lúcia Costa Amaral sobre monitoramento da qualidade de 

água do córrego Zavuvus: Prática aplicada no ensino de química ambiental; 

- Cristina Ribeiro, Celeste Coelho sobre o desenvolvimento da agricultura e da indústria 

de Estarreja (Portugal) e a sua relação com o meio ambiente: informação documental e 

visão de agente; 

- Gabriela Kristensen Ciantelli, Jacilene Vieira dos Santos, Juliana Mantovani, Alexandre 

Magno de Souza Maximiano sobre amostragem de solo muti-incremento e direcionada 

aplicadas em área com bifenilas policloradas (PCBs); 

- Fernando de Medeiros Ferraz, Nilton Jorge Miyashiro, Marcos Tanaka Riyis, Rodrigo Cesar 

de Araujo Cunha sobre estudo da condutividade hidráulica obtida em ensaios de campo: 

infiltração em sondagens e slug test em poços de monitoramento; 

- Marcos Tanaka Riyis, Rafael Muraro Derrite, Mauro Tanaka Riyis sobre uso de lâmpada 

de ultravioleta (UV) para varredura vertical de solos contaminados por hidrocarbonetos de 

petróleo; 

- Jéssica Cristina Oliveira, Joice Olívia Medeiros Lima, Larissa Bruno Zan, Gabriela 

Marcondes, Mayara Iha, Luciene Alves Moreira Marques sobre implantação de postos de 

coleta para o descarte adequado de medicamentos e subsequente destinação final; 

- Giovanna Guido Chaves, Fabio Rubens Soares e Emília Satoshi Miyamaru Seo sobre 

análise comparativa do desempenho ambiental de processos de destinação de resíduos 

sólidos urbanos com reaproveitamento energético; 

- Luana de Assis Silva, Fábio Rubens Soares, Emília Satoshi Miyamaru Seo sobre avaliação 

do ciclo de vida do processo biodigestão anaeróbia dos resíduos sólidos urbanos para 

geração de energia; 

- Claudia S. C. de Arruda; Isabela G. Ortiz; Renan P. Pacheco; Rodrigo F. Bueno sobre 

pós-tratamento de efluente cervejeiro com coagulantes naturais; 

- Franciely Cristina Aquino, Alysson Rodrigo Fonseca, Fabrízio Furtado Sousa, Denise Rover 

M. S. Rabelo sobre caracterização socioeconômica de catadores de recicláveis em uma 

associação em Santo Antônio do MontE – MG; 

- Rener Luciano de Souza Ferraz, Marcelo de Andrade Barbosa, Jane Lima Batista, 

Ivomberg Dourado Magalhães, Geffson de Figueiredo Dantas, Fernando Oliveira Franco 

sobre evolução da calagem na cana-de-açúcar: efeitos no solo, planta e reflexos na 

produção.  

 

http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/
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Aduza-se, em tempo, a contribuição à Seção InterfacEHS de autoria de Marisa Fasura de 

Amorim sobre análise de modelos e práticas de gestão de segurança do trabalho: o caso 

da construção civil. Este artigo aborda a questão da baixa utilização de modelos 

normativos ou acadêmicos para a gestão de segurança do trabalho no segmento da 

construção civil, particularmente são estudadas construtoras da região metropolitana do 

Rio de Janeiro. 

 

Espero que o conteúdo da revista enriqueça o seu aprendizado. Tenha uma boa leitura! 

 

Emília Satoshi Miyamaru Seo 

Editora 
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Resveratrol para cosméticos no clareamento da pele   

Resveratrol for cosmetics on skin whitening 

 

Solange Costa Peretti1, Maria Aparecida Lima Moreira2, Geisi Rojas Barreto3, Carla 

Aparecida Pedriali Moraes4 

 

Resumo. A epiderme além dos queratinócitos, é constituída por células sem queratina 

como os melanócitos. Os melanócitos são as células que sintetizam a melanina, 

responsável pela pigmentação da pele. Um dos fatores externos interferem na atividade 

dos melanócitos, é a radiação solar. Manchas escuras na pele causam desarmonia na sua 

tonalidade. As hiperpigmentações mais comuns na qual as pessoas procuram 

tratamentos tópicos cosméticos são: sardas, melasmas, olheiras, lentigos solares, 

hiperpigmentações fototóxicas e pós inflamatórias. Os agentes clareadores podem agir 

por diferentes mecanismos de ação. Polifenóis são substâncias que contém anéis 

fenólicos múltiplos. Os estilbenos são uma classe de polifenóis. O resveratrol, 3,5,4'- tri-

hidróxiestilbeno é um estilbeno de capacidade antioxidante elevada, encontrado 

naturalmente. A utilização do resveratrol em cosméticos vem de suas propriedades 

antioxidantes estudadas primeiramente no “Paradoxo Francês”. Ele é utilizado 

atualmente em produtos anti-idade e clareamento de pele. O resveratrol utilizado pela 

indústria cosmética é sintético mas no Brasil existe um potencial de extração de 

polifenóis, incluindo o resveratrol, de origem natural pelo aproveitamento dos resíduos 

da produção de vinhos tintos. Este ativo com a função de clareamento de manchas. Para 

alguns pesquisadores é eficaz, tem resultados positivos in vitro e in vivo, mas para 

outros não, sugerem como um ativo secundário para atuar em sinergia com outros. 

 

Palavras-chave: resveratrol, melanogênese, tirosinase.  

 

 

Abstract. Besides keratinocytes, epidermis comprises cells without keratin as 

melanocytes. Melanocytes are cells that synthesize melanin, responsible for skin 

pigmentation. One of the external factors that affect the melanocytes activity is solar 

radiation. Dark spots on the skin causes disharmony in tonality. The most common 

hyperpigmentation in people seeking topic cosmetic treatments are: Freckles, melasma, 

dark spots, solar lentigines, phototoxic and post inflammatory. Lightning agents may act 

by different mechanisms of action. Polyphenols are substances that contain multiple 

phenolic rings. The stilbenes are a class of polyphenols. Resveratrol, 3,5,4’-

trihydroxystilbene is a strong antioxidant found naturally. The use of resveratrol in 

cosmetics comes from its antioxidant properties previously studied in the “French 

Paradox”. It is currently used in anti-aging and skin lightening products. The resveratrol 

used in cosmetic industry is synthetic but in Brazil there is a potential of extraction of 
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polyphenols, including resveratrol a natural origin with the utilization of wastes from the 

production of red wines. This active with whitening function for some researchers is 

effective, has positive results in vitro and in vivo, but not to others that suggest it as a 

secondary active to act in synergy with others. 

 

Key words: resveratrol, melanogenesis, tyrosinase.  

 

 

1. Introdução  
 

A uniformidade da cor da pele, seja no rosto, colo e membros superiores é considerada 

um atributo estético muito importante nas culturas ocidentais e orientais. A pigmentação 

irregular é um dos sinais do fotoenvelhecimento (DRAELOS, 2009). 

 

Hipercromias são responsáveis pelas manchas escuras. Segundo Baumann (2004), 

discromias (hiper e hipocromias) são desordens da produção de melanina, pigmento que 

confere a cor da pele e dos cabelos, produzida nos melanócitos. Também se devem à 

transferência elevada de melanossomas dos melanócitos das camadas basal e 

suprabasal da epiderme para os queratinócitos. O processo de síntese de melanina é 

conhecido por melanogênese. As principais hipercromias são as sardas, melasmas, os 

pós inflamatórios e as fototóxicas de acordo com Ribeiro (2006). As discromias são 

causadas principalmente por exposição solar, distúrbios hormonais, processos 

inflamatórios de pele e contato com substâncias fotossensibilizantes. 

 

São várias substâncias utilizadas no tratamento das hipercromias como a hidroquinona e 

seus derivados, vários ácidos e extratos que possuem propriedades de clareamento da 

pele. Esfoliação da pele, seja mecânica ou química, inibição do hormônio estimulador dos 

melanócitos (CASTRO et al, 1997) e inibição de processos inflamatórios são outros 

mecanismos que também ajudam no clareamento da pele. 

 

Segundo Zheng e colaboradores, (2012) e Kim e colaboradores, (2002) o resveratrol 

demonstrou grande poder de inibição da tirosinase pela forma não competitiva. 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar o resveratrol como alternativa para o 

clareamento de pele. Para tal, foi feita uma pesquisa descritiva com revisões 

bibliográficas, banco de dados online, informativos técnicos de empresas de matérias-

primas, livros e periódicos relacionados com o tema. 

 

2. Objetivo geral 
 

Analisar criticamente o resveratrol como alternativa para o clareamento de pele. 

 

3. Revisão de literatura 
 

      3.1 A pele humana 

 

O corpo humano possui em média 1,80 m2 de pele, correspondendo a 15% do peso 

corporal e esta apresenta como funções isolar o corpo, de um lado impedindo a entrada 

de substâncias nocivas, de outro evitando a evaporação que levaria à desidratação. 

Nutrição, pigmentação, termo-regulação e transpiração (CORRÊA, 2012; SOUZA, 2003) 

também são outras funções.  Além dessas a pele possui função de percepção (tato, 

calor, pressão, dor) e secreção de lipídeos (STEVENS; LOWE, 2001).  
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3.1.1. Macroestrutura 

 

De acordo com Corrêa (2012), a característica principal individual da pele é cor, podendo 

ser clara, intermediária ou escura. Isso ocorre devido à densidade de melanina presente 

na epiderme, porém, fatores como a espessura da camada córnea, o número de vasos 

sanguíneos presentes na derme e o conteúdo em hemoglobina também podem modificá-

la (CORRÊA, 2012). 

 

3.1.2.  Epiderme 

É a camada externa da pele, de espessura variável, a camada superficial da epiderme é 

formada pelos queratinócitos que são células ricas em queratina, conforme a Figura 1 

(SAMPAIO; RIVITTI, 2001).  
 
 

Figura 1. Estrutura da epiderme adaptada de DermNet NZ. 

 

 
 

3.1.3 Derme 

A derme representa a camada intermediária da pele medindo de um a três 

milímetros de espessura. Apresenta em sua constituição fibras colagênicas, vasos, 

nervos e anexos cutâneos (AZULAY; AZULAY, 1999).  

        3.2  Sistema pigmentar da pele 

3.2.1 Melanócitos 

São células responsáveis pela produção da melanina, conforme a Figura 2. Estão 

localizados na camada basal da epiderme, e segundo Ribeiro (2006), eles mantêm a 

transferência de melanina para os queratinócitos . De acordo com Ribeiro (2006), um 

dos fatores externos que interferem na atividade dos melanócitos é a radiação solar.  
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Figura 2. Melanócito adaptada de FreeThought Forum. 

 

 
 

 

3.2.2 Melanogênese e Melanina 

 

A melanina, é o principal pigmento, dá cor à pele, é sintetizada nos melanossomas, 

organelas produzidas dentro dos melanócitos, e a síntese deste pigmento é denominada 

como melanogênese conforme Figura 3. A sua degradação nos queratinócitos, se regula 

a síntese da melanina nos melanócitos. Sua função principal é a defesa da pele contra os 

raios solares, de acordo com Corrêa (2012). 

 

 
Figura 3. Difusão da melanina aos queratinócitos. Adaptada de ADDIACTIVE. 

 

 
 

 

De acordo com Matheus e Kurebayashi (2002), a melanogênese consiste na oxidação da 

tirosina, a DOPA (3,4-dihidroxifenilalanina), é oxidada a dopaquinona, catalisada pela 

tirosinase. A radiação UVA/UVB e o hormônio estimulante do melanócito (MSH) 

aumentam a atividade da tirosinase e a síntese da mesma. A partir daí, a dopaquinona 

formada pode reagir com oxigênio ou enxofre da cisteína, sintetizando eumelanina ou 

feomelanina conforme Ribeiro (2006).  

 

Na reação da dopaquinona com o oxigênio forma-se o 5,6 dihidroxiindol (DHI) em maior 

proporção, ou o ácido carboxílico 5,6-dihidroxiindol (DHICA) em menor quantidade, 

resultando na formação da eumelanina. Na presença do enxofre presente na cisteína, a 

dopaquinona reage formando cisteinildopa e intermediários transformando-se em 

feomelanina, conforme a Figura 4. 
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Figura 4. Reações de formação das melaninas a partir da tirosina. Adaptada de Matheus e 

Kurebayashi, 2002. 

 

 
 

  

 

Segundo Ribeiro (2006), a tirosinase é uma metaloenzima que contém cobre em sua 

estrutura e dois sítios de ligação, um para a oxidação da DOPA e outro para a ligação da 

tirosina. É sintetizada na forma inativa nos ribossomos dos melanócitos, ativada e 

transferida para dentro dos pré-melanossomas (KIERSZENBAUM; TRES, 2012).  

 

3.2.3. Alterações de pele mais comuns envolvendo à melanogênese 

 

Manchas escuras na pele desuniformizam sua tonalidade. As hiperpigmentações mais 

comuns em que as pessoas procuram tratamentos tópicos cosméticos são: sardas, 

melasmas, olheiras, lentigos solares, hiperpigmentações fototóxicas e pós inflamatórias. 

Hiperpigmentações epidermais: Estas ocorrem pelo aumento na produção de 

melanina (sardas e hiperpigmentação pós-inflamatória) ou aumento de melanócitos 

ativos (lentigos solares, bronzeamento) (RIBEIRO, 2006). Hiperpigmentações dermais: 

Nesse caso, há presença de melanina na derme, seja por migração do pigmento da 

epiderme, para a derme, seja pela presença de melanócitos na derme (melasma 

dérmico). 

 

3.3 Clareamento da pele 

 

3.3.1    Mecanismos 

 

Os agentes clareadores podem agir por diferentes mecanismos de ação:  
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 Inibidores competitivos da tirosinase: São substâncias que se ligam à enzima 

(tirosinase) de maneira a prevenir a ligação com a tirosina. Uma substância 

nessa classificação deve ser obrigatoriamente um sequestrante de cobre, não 

metabolizável, interferindo na síntese da melanina por inativação; 

 Inibidores não competitivos da tirosinase: São substâncias que se ligam ao 

conjunto enzima-substrato (tirosinase-tirosina); 

 Seletivos: Destroem ou descaracterizam os melanócitos. O compostos 

antioxidantes podem alterar reações de fosforilação oxidativa pela diminuição de 

oxigênio disponível na célula; 

 Interferência no transporte da melanina por inibição da fagocitose; 

 Alteração da melanina na forma oxidada para uma cor mais clara na forma 

reduzida. 

 

Para melhor eficácia dos produtos, a indústria cosmética opta por associar ativos 

atuando sinergicamente por diferentes mecanismos. 

 

O resveratrol é um antioxidante forte segundo Zheng e colaboradores (2012). Kim et al 

(2002), demonstrou, o resveratrol tem poder de inibição da tirosinase pela forma não 

competitiva. O resveratrol utilizado atualmente para hiperpigmentações pela indústria 

cosmética é sintético, comercializado pela DSM – Dutch State Mines, companhia 

holandesa sob o nome comercial Regu®-Fade e pela ACTIchem, companhia francesa, sob 

o nome comercial de Vitisin® que é um extrato da raiz de parreiras da região de 

Bordeaux com alta concentração de resveratrol (5%) conforme Izard (2010). 

 

3.3.2 Resveratrol 

 

A utilização do resveratrol em cosméticos vem de suas propriedades antioxidantes 

estudadas primeiramente no “Paradoxo Francês” (IZARD, 2010). Os polifenóis presentes 

no vinho, principalmente o resveratrol, foram identificados como os agentes principais 

nessas populações para a manutenção de uma boa saúde cardiovascular (IZARD, 2010). 

 

Polifenóis são substâncias que contém anéis fenólicos múltiplos. Os estilbenos são uma 

classe de polifenóis. O resveratrol, 3,5,4'- tri-hidróxiestilbeno é um estilbeno de 

capacidade antioxidante elevada, encontrado naturalmente conforme Ndiaye e 

colaboradores (2011), em várias frutas como por exemplo, as uvas tintas em altas 

concentrações (BAE et al, 2013).  

 

3.3.3  Estrutura 

 

O resveratrol existe nas formas cis e trans (Figura 5). A forma trans é mais estável 

termodinamicamente, a forma cis é instável e é facilmente isomerizada à forma trans 

(NDIAYE et al, 2011). Por causa de sua propriedade fortemente antioxidante, 10.000 

vezes mais do que a vitamina E, alguns estudos relatam os benefícios do resveratrol 

sobre a pele como por exemplo atuando como agente antienvelhecimento e inibidor da 

atividade da tirosinase (FRANCO et al, 2012).  

 
Figura 5. Estruturas do trans-resveratrol (esquerda) e do cis-resveratrol (direita). Adaptada de 
Nemen, 2010. 
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O trans-resveratrol é sensível à radiação UV mas este permanece estável por vários 

meses quando protegido da luz, exceto em pH alto (NEMEN, 2010). É de difícil 

solubilização nos solventes mais comuns utilizados em cosméticos e em concentrações 

elevadas produz precipitado insolúvel (PARK; BOO, 2013). É fotodegradado quando 

exposto à luz, o que pode reduzir sua estabilidade e eficácia. Com a utilização de filtros 

UV (orgânicos e/ou inorgânicos) como o octocrileno e o dióxido de titânio, há a 

prevenção e a redução da decomposição do resveratrol, o aumento da permeação 

cutânea, biodisponibilidade, e evita a sua recristalização de acordo com a patente da 

DSM (2013). 

 

3.3.4 Estudos envolvendo o resveratrol e a melanogênese 

 

Para Park e Boo (2013), o resveratrol contido no extrato do caule de parreira apresenta 

IC50 (Inhibitory Concentration - média (50%) da concentração máxima inibitória da 

síntese de melanina) = 0,39 µg/mL, o ácido p-cumárico IC50 = 0,66 µg/mL e o arbutin 

IC50 > 100µg/mL, sugerindo o resveratrol como um potente inibidor seletivo da 

tirosinase. Também mostrou comparativamente que com o aumento da concentração 

das substâncias tem-se a diminuição da síntese de melanina, conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Relação entre concentração do ácido cumárico e do resveratrol na síntese de melanina. 
Adaptada de Park e Boo, 2013. 

 

 

 Yanagihara et al, (2012) relatou, o resveratrol é um potente inibidor, IC50 = 2,3 μg/mL. 

Segundo estudo realizado pela DSM com o seu ativo REGU®-Fade (INCI Name: 

Resveratrol), 52 voluntárias na Índia testaram um creme para uso tópico contendo o 

resveratrol a 1 e 0,2% e um fator de proteção solar – FPS 10 em um antebraço duas 

vezes ao dia e outro creme contendo 2% de ascorbil glicosídeo no outro antebraço. 

Medidas colorimétricas foram realizadas aos 14, 28, 60 e 90 dias comparativamente 

apresentando os seguintes resultados: 
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Gráfico 2. Resultados colorimétricos ao longo do tempo. Adaptada de DSM, 2013. 

 

 

Estudo in vitro realizado pela ACTIchem com seu ativo Vitisin® que contém uma 

concentração elevada de resveratrol (5%) mostrou que é mais eficiente na inibição da 

tirosinase do que o ácido kójico em duas concentrações diferentes (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Inibição da tirosinase pelo ácido kójico e Vitisin®. Adaptada de ACTIchem, 2013. 

 

 

Um creme para uso tópico contendo 3,0% de Vitisin® foi desenvolvido, utilizado por 

painelistas e medidas colorimétricas foram realizadas aos 28 e 56 dias de uso. 76% 

notaram clareamento da pele (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Resultados das medidas colorimétricas utilizando Vitisin®. Adaptada de ACTIchem, 2013. 

 

Mas, Franco e colaboradores, (2012) e Kim e colaboradores, (2002) a IC50 do resveratrol 

é = 57,07µg/mL e 22,8μg/mL, respectivamente, inibindo fracamente a enzima. Kim et 

al, (2002) ainda mostrou que o ácido kójico e o resveratrol têm níveis próximos de 

inibição da atividade da enzima (14,9 e 12,6 % respectivamente) a 10µmol/L, 41,4 e 

36,8% a 30µmol/L e 76,7 e 63,8% a 100µmol/L, o que evidencia, o aumento da 

concentração é diretamente proporcional ao aumento da inibição da atividade da enzima. 

Newton et al, (2007) também relatou, o resveratrol inibiu a atividade da tirosinase 

humana em IC50 = 20 μg/mL. De acordo com Franco e colaboradores, (2012) o 

resveratrol inibe a tirosinase mas não inibe a síntese de melanina de uma forma que 

permita o seu uso por si só como um agente de clareamento da pele em produtos 

cosméticos, mas este atua sinergicamente com outros agentes de clareamento (FRANCO 

et al, 2012). 

 

3.3.5. Uso tópico 

 

Conforme Nemen (2010), a liberação tópica do resveratrol através de cremes e séruns, 

constitui uma alternativa à administração oral. Estudos de permeabilidade cutânea ainda 

não evidenciam resultados concretos quanto à obtenção de concentrações terapêuticas 

desta substância na pele, sugerindo que outros sistemas de liberação possam ser 

testados com o intuito de potencializar a permeação cutânea e obter preparações 

eficazes para tratamentos (NEMEN, 2010). Um caminho para a solução do problema de 

biodisponibilidade do resveratrol aplicado topicamente para alterações de pele 

envolvendo à melanogênese é incorporá-lo em cremes e óleos como micropartículas que 

prolongam sua liberação na pele. O inconveniente desta alternativa é que ela reduz a 

quantidade de resveratrol disponível para permear na pele, mas o uso de tensoativos 

não iônicos em nanosuspensões mostrou-se eficaz (NDIAYE et al, 2011). 

 

O desenvolvimento de sistemas micrométricos ou nanométricos pode ser uma 

alternativa interessante para explorar as propriedades desta substância (NEMEN; 

SENNA, 2011).  

 

3.3.6  Nano suspensões contendo resveratrol 

 

O uso da nanotecnologia resolve o possível problema de permeação cutânea dos 

polifenóis. NanoShine® é uma suspensão coloidal líquida, branca a levemente amarela e 

opaca de resveratrol a 0,1%, vitamina C e óleo de rosa mosqueta. Apresenta tamanho 

médio de partícula entre 100 e 300 nm (INVENTIVA, 2014). Setenta e um por cento dos 

voluntários percebeu uniformização do tom da face e 65% redução no tamanho das 

manchas com uso tópico de um sérum com NanoShine® a 5% por 21 dias. A avaliação 

de eficácia desta invenção teve como resultado a redução de melasmas, (redução média 
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no grau de intensidade da coloração e tamanho das manchas), de 9% e 11%, 

respectivamente, após tratamento por 21 dias consecutivos com NanoShine. Uso: de 3 e 

10 %. Pode ser incorporado em géis, loções e cremes, tanto iônicos como não iônicos 

abaixo de 45°C. Pode-se adicionar álcool etílico até 20%. Não utilizar fenoxietanol como 

conservante da base em concentrações acima de 0,3% e parabenos. É estável em pH 3 

a 8. 

NanoVitis RV® é uma suspensão coloidal líquida, branca a levemente rosada e opaca de 

resveratrol a 0,25% e óleo de semente de uva. Possui tamanho médio de partículas 

aproximadamente de 150 nm. O efeito antioxidante do resveratrol não encapsulado foi 

comparado com o resveratrol encapsulado (NanoVitis RV®). Testados na mesma 

concentração de resveratrol, sua forma não encapsulada apresentou efeito antioxidante 

de 48% enquanto o NanoVitis RV apresentou efeito antioxidante de 85%, (INVENTIVA, 

2014). NanoVitis RV é indicado em concentração de 2 a 10%. Sua incorporação deve ser 

feita no final da formulação já resfriada. Deve ser armazenado abaixo de 30°C. 

 

4. Metodologia  
 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre artigos relacionados 

com o tema. É uma revisão sobre a aplicação do resveratrol no uso para clareamento de 

pele. 

 

A delimitação temporal das publicações pesquisadas é de 1997 até os dias atuais em 

2014 pela relevância de artigos sobre o tema. A pesquisa bibliográfica avançada para 

obtenção de artigos foi feita com consulta a banco de dados eletrônicos científicos como 

PubMed, Science Direct, Elsevier, Google Patent Search. Os fatores de inclusão para os 

artigos foram: artigos em português e inglês que contivessem pelo menos uma das 

palavras-chaves em seu conteúdo. Os fatores de exclusão foram: artigos somente com o 

resumo ou em outros idiomas como o francês por exemplo. Bibliotecas virtuais (acesso à 

dissertações e teses) de universidades como a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina e 

Universidade Federal do Paraná também foram fonte de consulta. A pesquisa foi baseada 

nos operadores booleanos “or” e “and” em português e em inglês: polifenóis, estilbenos, 

resveratrol, trans-resveratrol, tirosinase, clareamento de pele (polyphenols, stilbenes, 

resveratrol, trans-resveratrol,  tyrosinase, skin whitening).  Também, foram utilizados 

livros acadêmicos, revistas como a Cosmetics & Toiletries (Brasil), informativos técnicos 

de empresas de matérias-primas e de empresas de produtos acabados. 

 

Após a pesquisa bibliográfica e a análise dos resultados encontrados, foi elaborado um 

trabalho de conclusão de curso que será utilizado como base para estudos futuros de 

aprofundamento do assunto. 

 

5. Resultados e discussão 

 

Os agentes clareadores agem por diferentes mecanismos. No entanto, a utilização de 

hidroquinona e ácido kójico estão associados com algumas reações adversas que pode 

agravar o aparecimento das manchas e prejudicar a saúde (FRANCO et al., 2012). Além 

disso, efeitos colaterais destas substâncias ainda não foram completamente elucidados. 

Por estas razões, o uso de cosméticos que contêm hidroquinona é proibida na União 

Europeia e é controlada nos Estados Unidos pela Food and Drug Administration (FDA).  O 

ácido dióico é uma alternativa para tratar hiperpigmentações, com boa eficácia mas com 

efeitos colaterais similares aos da hidroquinona (FRANCO et al., 2012). 

De acordo com os fatores de inclusão e exclusão (artigos científicos encontrados que 

discorrem sobre o tema) estabelecidos na metodologia os resultados obtidos pelos 

pesquisadores para discussão utilizados neste trabalho estão apresentados na tabela 1: 
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          Tabela 1. Resultados de IC50 (Inhibitory Concentration) do resveratrol para a tirosinase. 

 
 

A utilização do resveratrol em cosméticos vem de suas propriedades antioxidantes. 

Pesquisadores como Park e Boo (2013) e Yanagihara e colaboradores (2012), obtiveram 

resultados positivos para o resveratrol como inibidor da tirosinase em análises in vitro e 

com medições espectrofotométricas. Sugeriram o resveratrol como um potente inibidor 

seletivo e também mostraram comparativamente que com o aumento da concentração 

do resveratrol no meio tem-se a diminuição da síntese de melanina. A DSM – Dutch 

State Mines, obteve resultados expressivos nas medidas colorimétricas realizadas in 

vivo, com o uso dos cremes para uso tópico, desenvolvidos com 0,2 e 1% de resveratrol 

a partir da segunda semana de uso. No estudo in vivo realizado pela ACTIchem com o 

ativo Vitisin® a três por cento em um creme para uso tópico, observou-se que em média, 

o ativo foi superior em inibição da tirosinase 13,5% em relação ao ácido kójico, 

resultados obtidos através de medidas colorimétricas. 

Mas Franco et al (2012) e Kim et al (2002) relataram que o resveratrol inibe a atividade 

da tirosinase fracamente (in vitro) e com metodologias distintas. Kim et al (2002) 

evidencia no seu trabalho que o aumento da concentração do resveratrol é diretamente 

proporcional ao aumento da inibição da atividade da enzima. De acordo com Franco et al 

(2012), o resveratrol inibe a tirosinase mas não inibe a síntese de melanina de uma 

forma que permita o seu uso por si só como um agente de clareamento da pele em 

produtos cosméticos, mas este atuando sinergicamente com outros agentes de 

clareamento (FRANCO et al., 2012). 

Conforme o estudo in vitro feito por Franco e colaboradores (2012), com azoresveratrol 

(resveratrol modificado por síntese orgânica com inserção de nitrogênio na dupla 

ligação) e com uma hidroxilação no carbono 4 do anel, obtiveram como resultado uma 

IC50 = 28,66µg/mL para inibição da tirosinase, e para o resveratrol sintético IC50 = 

57,05µg/mL, ou seja, a simples hidroxilação de um dos anéis de um azoresveratrol, 

tem-se uma inibição duas vezes maior do que só o resveratrol. Resultados para inibição 

da tirosinase foram obtidos através de espectrofotometria.  

No estudo in vitro feito por Kim e colaboradores (2002), foi observado, o oxiresveratrol 

mostrou-se um ótimo inibidor da tirosinase, 32 vezes maior que o ácido kójico, e tem 

seu poder de inibição similar ao resveratrol segundo os mesmos pesquisadores. Eles 

também mostraram que o oxiresveratrol inibiu a tirosinase em 50% na concentração de 

1,0 x 102 µmol/L. Outro resultado pertinente foi de que o oxiresveratrol a 100µmol/L 

teve 97,3% de inibição da tirosinase, enquanto o resveratrol, na mesma concentração, 

63,8% de inibição com medidas espectrofotométricas. 

Essas divergências de resultados entre os pesquisadores citados nas análises envolvendo 

o resveratrol se devem aos diferentes métodos utilizados para se determinar a inibição 

da tirosinase (in vitro ou in vivo). Mesmo as metodologias in vitro sendo parecidas, 

envolvendo passos como soluções de tirosina ou tirosinase em solventes orgânicos na 

presença de soluções de resveratrol ou moléculas similares em solventes orgânicos 

seguindo-se de medidas espectrofotométricas, há diferenças nas concentrações das 

amostras, condições de análise, substratos, equipamentos, entre outros, evidenciando 

que por diferentes metodologias de análise há interferência nos resultados. 



 

 

 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 10 no 1 – Junho de 2015 

 

14 

Verifica-se a necessidade de uma padronização de métodos para se obter resultados 

mais confiáveis entre os pesquisadores. Também pode-se verificar pelos artigos dos 

pesquisadores contrários aos resultados positivos em relação ao resveratrol, uma 

tentativa de promoção de moléculas derivadas (modificadas por síntese orgânica) do 

próprio resveratrol. 

O desenvolvimento de sistemas micrométricos ou nanométricos é uma alternativa 

interessante para explorar as propriedades desta substância topicamente (NEMEN; 

SENNA, 2011) já exploradas nas suspensões coloidais NanoShine® e NanoVitis RV® 

(INVENTIVA, 2014) com resultados significativos em testes in vivo, mencionados no 

capítulo sobre o resveratrol.  

 

6. Conclusão 
 

O cuidado com a pele é algo recorrente nas culturas ocidentais e orientais. A utilização 

de métodos para clareamento de manchas, principalmente as causadas pela exposição 

solar, é crescente principalmente métodos não invasivos como o uso tópico de séruns, 

loções e cremes contendo ativos com ação clareadora. 

 

Conclui-se do trabalho apresentado que o uso do resveratrol (forte antioxidante) em 

cosméticos com a função de clareamento de manchas para alguns pesquisadores é 

eficaz, mas para outros não, que o sugerem como um ativo secundário para atuar em 

sinergia com outros. Verifica-se a necessidade de padronização de métodos para o 

estudo do resveratrol como inibidor da melanogênese. O resveratrol atua pela forma não 

competitiva com a tirosinase (inibidor “suicida”), ou seja, na presença de oxigênio sua 

forma oxidada se liga ao conjunto enzima – substrato (tirosinase – tirosina) quelando-o, 

impedindo que a reação se complete.  Sistemas micrométricos e nanométricos para o 

ativo são alternativas interessantes a serem exploradas em produtos comerciais. Outros 

estilbenos derivados do resveratrol apresentaram resultados superiores para inibição da 

tirosinase. 
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Resumo. No quesito beleza, a aparência jovem da pele sempre foi uma das grandes 

preocupações das mulheres. Muitas delas se preocupam apenas com o rosto, o corpo e 

se esquecem que as mãos são as que sofrem ação do envelhecimento mais acelerado, 

devido não somente as suas características, mas  também pela função que elas exercem  

no cotidiano. O aumento dos cuidados com a pele vem acompanhado com o interesse 

dos consumidores em utilizar produtos cada vez mais naturais, ou seja, a base de 

insumos orgânicos. Para atender essa oportunidade de mercado, foi desenvolvido uma 

formulação fotoprotetora, à base de extratos naturais e cristais líquidos, capaz de 

retardar o envelhecimento e evitar as manchas. O desafio deste trabalho foi à fragilidade 

de fabricação para a formação de cristais líquidos e a estabilidade da formulação devido 

à alta concentração de extratos naturais, mantendo todas as características 

apresentadas. 

 

Palavras-chave: pele da mão, extratos vegetais, cristal líquido, Centelha asiatica, Bellis 

perennis, Rosa canina. 

 

 

Abstract. In terms of beauty, youthful skin has always been a major concern for 

women. Many of them only care about the face and body and forget that their hands are 

the ones that suffer the effect of aging more quickly. It happens not only because of 

their characteristics but also by the role they play in everyday life. The increase in skin 

care comes together with the interests of consumer to use increasingly plant products, i. 

e.  the basis of organics inputs. The challenge of this work was the fragility of the 

manufacturing process for liquid crystal formation and stability of the formulation due to 

the high concentration of plant extracts, keeping all the characteristics presented. 

 

Key words: hand´s skin, plant extracts, liquid crystal, Centelha asiatica, Bellis perennis, 

Rosa canina. 
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1. Introdução  
 

As mulheres estão cuidando cada vez mais da pele para diminuir ao máximo os sinais de 

envelhecimento, porém a pele das mãos não é considerada nestes tratamentos e como 

consequência ficam com a pele manchada, flácida e desidratada (XIE et al., 2012). 

  

Há vários motivos que causam o envelhecimento precoce da pele das mãos, como as 

características do dorso da mão, que tem uma espessura fina (1,5 mm) com conexões 

frouxas responsáveis pela elasticidade, distensibilidade e mobilidade da pele (MORAN, 

1989; VOLPON, 1996; XIE et al., 2012; HARRIS, 2012).  Associadas a estas 

características estão os fatores intrínsecos e extrínsecos.  

 

Os fatores intrínsecos são determinados pela genética, que influenciam na diminuição da 

produção de colágeno, elastina e proteínas que dão firmeza e elasticidade a pele. Os 

fatores extrínsecos aceleram o envelhecimento da pele por meio da poluição, do uso de 

produtos químicos e da exposição ao sol. 

Em torno de 90% da radiação ultravioleta solar (UV) é constituída de UVA e, por 

apresentar um comprimento de onda maior pode penetrar até a derme, podendo causar 

necrose das células endoteliais, danos aos vasos de pequeno calibre da região da pele, 

modificações estruturais ao DNA e está relacionada a 67% do melanoma maligno e 

acelera o processo de produção de radicais livres (INCA, 2008; VALACCHI et al., 2012). 

 A radiação UVB corresponde a 4 a 5% da luz ultravioleta, e age, principalmente, nas 

camadas das células basais da pele e é ativamente genotóxica, podendo propiciar o 

carcinoma. Também induz direta ou indiretamente a formação de fotoprodutos no DNA; 

imunossupressão e pode aumentar o risco de câncer de pele não-melanômico (ARUOMA, 

1994; HARRIS, 2012; POLJSAK; DAHMANE, 2012).  

 

Todos esses fatores explicam o porquê da maior tendência ao envelhecimento precoce 

da pele da mão comparado a outras partes do corpo, sendo necessário o uso diário de 

hidratante associado a filtro solar. 

 

Os filtros solares são os ativos das formulações fotoprotetoras com ação física ou 

química que atenuam o efeito da radiação ultravioleta (UV) por mecanismo de absorção, 

dispersão ou reflexão da radiação. A qualidade de um filtro solar depende do seu Fator 

de Protetor Solar à radiação UVB (FPS), da medida de proteção PPD ou UVA-PF (Fator de 

Proteção a radiação UVA) e das suas propriedades físico-químicas como: formação de 

película ideal sobre a pele, estabilidade, baixa hidrossolubilidade e hipoalergenicidade 

(CHORILLI et al., 2008; TOFETTI; OLIVEIRA, 2006; MILESI; GUTERRES, 2002). A 

medição de PPD (fator de proteção UVA) tornou-se uma exigência às indústrias 

cosméticas brasileiras e com isto, houve um aumento no interesse em desenvolvimento 

de filtros solares de amplo espectro e ativos vegetais que possam minimizar os efeitos 

da radiação UVA além da UVB. Isto aconteceu no Brasil depois de 2012, com a 

atualização da legislação de medição da eficácia de fotoprotetores conforme a RDC 30 

(ANVISA, 2012). 

 

Embora essas consumidoras estejam cada vez mais exigentes em relação a suas 

aparências, elas também estão preocupadas com as substâncias utilizadas para se obter 

o benefício desejado, preferindo utilizar os produtos cosméticos a base de insumos 

vegetais (GUARATINI et al., 2009; PINTO et al., 2002). Apesar de haver um aumento 

dos estudos sobre essas matérias-primas para fins cosméticos nos últimos cinco anos, 

não há no mercado uma variedade tão grande de produtos anti-envelhecimento para as 

mãos que utilizem somente insumos vegetais. O mercado de consumo de produtos 

voltados para as mãos, pés e infantis fica em torno de 9% (ABIHPEC, 2014). 
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A literatura mostra que existem vários extratos vegetais que poderiam ser utilizados em 

produtos anti-envelhecimento, como é o caso do extrato de margarida (Bellis perennis) 

que contém polifenois que inibem a tirosina com ação antimelanogênica (KAVALCIOÐLU, 

2012; COSTA et al., 2011; NAZARUK; GUDE, 2001).  

O extrato de rosa mosqueta (Rosa canina) é rico em ácido linoleico e linolênico que 

ajudam no transporte de nutrientes. Além disso, contém ácidos transretinoicos que 

mesmo em pequenas concentrações ativa os fibroblastos e aumenta a regeneração da 

pele (LAM; SULINDRO, 2001; SANTOS et al., 2009). Já o extrato de centela (Centella 

asiatica) rico em ácidos asiático, medecássico e asiaticosídeo estimulam a produção de 

colágeno da pele, e tem efeito inibidor aos efeitos dos radicais livres (HASHIM et al., 

2011). 

Para a estabilização da emulsão com alto teor de óleos foi escolhida a emulsão que 

contém cristais líquidos. Os cristais líquidos formam multicamadas ao redor das gotículas 

de emulsão e  acabam atuando como barreira reológica contra coalescência, ou seja, 

separação de fases (MORAIS, 2006).  

 

Portanto, para atender esse nicho de mercado que cresce a cada ano, o nosso trabalho 

tem como objetivo desenvolver um produto cosmético à base de insumos vegetais 

auxiliar no combate aos sinais do envelhecimento das mãos. 

 

2. Objetivos 
 

     2.1 Geral 

 

Desenvolvimento de uma loção fotoprotetora estável à base de extratos vegetais como 

Centelha asiatica, Bellis perennis e Rosa canina.  

 

     2.2 Específicos 

 

(a) Desenvolver uma loção fotoprotetora estável O/A à base de extratos vegetais como 

Centelha asiatica, Bellis perennis e Rosa canina; 

(b) Verificar a estabilidade dos extratos vegetais (Centelha asiática, Bellis perennis e 

Rosa canina) utilizados como ativos da formulação; 

(c) Determinar os parâmetros organolépticos (cor, odor, aspecto) e físico-químicos 

(densidade, viscosidade e pH). 

 

3. Materiais e métodos 
 

     3.1 Materiais 

 

A extração dos óleos foi obtida da seguinte forma: (a) óleo de Margarida (Bellis 

perennis) por meio da maceração e percolação das flores; (b) o óleo de Rosa mosqueta 

(Rosa canina) por meio de prensagem fria de suas sementes e (c) o óleo de Centelha 

asiática (Centella asiatica) por meio de prensagem a frio e filtração das sementes e das 

folhas. 

 

As loções fotoprotetoras foram desenvolvidas utilizando os extratos vegetais 

incorporados: (Formulação 1) com álcool estearílico etoxilado 21 e álcool estearílico 

etoxilado 2; (Formulação 2) com álcool cetearílico, polissorbato 60, álcool estearílico e 

cetearílico glucosídeo; (Formulação 3) com álcool estearílico etoxilado 21 e álcool 

estearílico etoxilado 2 associados a copolímeros acrilatos. Todas estas formulações 

objetivaram a formação de emulsão com cristais líquido. 
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       3.2 Equipamentos e acessórios 

 

Para a preparação das formulações foram utilizados um agitador magnético (ULTRA-

TURRAX T50 BASIC IKA-WERKE, Brasil), uma balança semi-analítica (LC1: Marte, 

Brasil), um banho-maria e uma haste com hélice centrífuga. 

 

       3.3 Métodos 

 

       3.3.1 Preparação da Formulação 1 

 

Foi pesada a fase oleosa da formulação composta por: 2,90% de Steareth 2; 1,90% de 

Steareth 21; 2,40% de PPG 15 Stearyl Ether; 2,90% de Benzophenone-3; 7,20% de 2-

ethylhexyl p-methoxycinnamate. Esta fase foi aquecida até 63°C em banho-maria sob 

agitação. 

 

A fase aquosa foi pesada separadamente e foi composta por: qsp. 100% de água 

destilada; 0,50% de EDTA Na2. Esta fase foi aquecida até atingir 60°C. 

 

 Foi  vertida aos poucos a fase aquosa na fase oleosa sob agitação de 750 rpm até 

esfriar até 40°C. Quando a emulsão atingiu esta temperatura foram adicionados 1,0% 

de óleo de Rosa Mosqueta (Rosa canina), 7,0% de óleo de Margarida (Bellis perennis), 

1,0% de óleo de Centelha Asiática (Centella asiatica) e 0,50% de Imidazolidinil Uréia. A 

emulsão foi agitada por 1 hora a 500 rpm. 

 

       3.3.2 Preparação da Formulação 2 

 

Foi pesada a fase oleosa da formulação composta por: 8,0% de Cetearyl alcohol (and) 

polysorbate 60 (and) cetearyl glucoside (and) stearyl alcohol; 1,6% de Hydrogenated 

Olive Oil, Olive Oil (Olea Europaea), Olive Oil Unsaponifiables; 1,6% de Cetearyl Olivate, 

Sorbitan Olivate; 3,2% de Caprylic/capric trygliceride; 1,6% de Cyclomethicone (and) 

dimethicone crosspolymer; 1,6% de Dimethicone (and) trimethylsiloxysilicate; 0,8% de 

Cyclopentasiloxane; 8,0% de Bis-ethylhexylloxyphenol methoxyphenol triazine; 5,0% de 

Avobenzone;  0,8% de Butilhydroxitoluene; 6,5% de 2-ethylhexyl p-methoxycinnamate. 

Esta fase foi aquecida até 70°C em banho-maria sob agitação de 900 rpm. 

 

A fase aquosa foi pesada separadamente e foi composta por: qsp. 50% de água 

destilada; 0,30% de EDTA Na2. Esta fase foi aquecida até atingir 70°C. Foi vertida aos 

poucos a fase aquosa na fase oleosa sob agitação de 750 rpm, depois foi adicionado 

0,3% de Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer; 5,0% de Propylene glycol;  

0,8% de Biosaccharide gum-1; qsp. 50% de água destilada.  

 

A emulsão ficou homogeneizando até resfriar à uma temperatura de 40°C e depois foi 

adicionado 0,8% de Phenoxyethanol (and) methylparaben (and) ethylparaben (and) 

butylparaben (and) propylparaben (and) isobutylparaben; 8,0% de óleo de Margarida 

(Bellis perennis), 3,2% de óleo de Rosa Mosqueta (Rosa canina) e 3,2% de óleo de 

Centelha Asiática (Centelha asiatica). A emulsão foi agitada por 15 minutos. 

 

         3.3.3 Preparação da Formulação 3 

 

Foi pesada a fase oleosa da formulação composta por: 6,7% de Steareth 2; 9,5% de 

Steareth 21; 4,0% de PPG 15 Stearyl Ether; 6,0% de Benzophenone-3; 7,5% de 2-

ethylhexyl p-methoxycinnamate. Esta fase foi aquecida até 63°C em banho-maria sob 

agitação. 

 

A fase aquosa foi pesada separadamente e foi composta por: qsp. 100% de água 

destilada; 0,50% de EDTA Na2. Esta fase foi aquecida até atingir 60°C sob agitação de 

500 rpm. 
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Foi  vertida aos poucos a fase aquosa na fase oleosa sob agitação de 750 rpm até esfriar 

até 40°C. Quando a emulsão atingiu esta temperatura foram adicionados 2,0% de óleo 

de Rosa Mosqueta (Rosa canina), 10,0% de óleo de Margarida (Bellis perennis), 2,0% de 

óleo de Centelha Asiática (Centelha asiatica) e 0,50% de Phenoxyethanol (and) 

methylparaben (and) ethylparaben (and) butylparaben (and) propylparaben (and) 

isobutylparaben; 1,6% de Cyclopentasiloxane; 0,8% de Cyclopentasiloxane, 

Dimethicone/Vinyltrimethylsiloxysilicate Crosspolymer. A emulsão foi agitada por 1 hora 

a 500 rpm. 

 

3.3.4 Testes de ciclo de congelamento e descongelamento 

 

O teste consiste em submeter a amostra em 6 ciclos em temperaturas alternadas com 

intervalos regulares de tempo, sendo o congelamento no Freezer à -5,0 ± 2,0 °C por 24 

horas e descongelamento em Estufa à 45,0 ± 2,0 °C por 24 horas (ANVISA, 2004). 

 

3.3.5 Teste de Centrifugação 

 

Em tubos de ensaios cônicos graduados para centrífuga foram adicionados 5,0g de 

amostras e submetidas à rotação de 3.500 rpm por 5 minutos em temperatura 

ambiente. Após o teste foi analisado o aparecimento de sinais de separação de fases ou 

não (ANVISA, 2004). 

 

3.3.6 Teste de Estabilidade Acelerada (TEA) 

 

As amostras foram armazenadas à 45,0 ± 2,0 °C por um período de 90 dias em estufa e 

foram analisadas à 0 horas e nos 1°, 7°, 15°, 30°, 60° e 90° dias. O mesmo 

procedimento foi realizado para as amostras armazenadas na geladeira a uma 

temperatura de à -5,0 ± 2,0 °C (ANVISA, 2004). 

 

3.3.7 Teste de Determinação de pH 

 

O pH das amostras foi medido por meio de um pHmetro à  25,0 ± 2,0 °C em um béquer 

de 100 mL de vidro (ANVISA, 2004). 

 

3.3.8 Teste de Densidade  

 

O picnômetro de 11,5 mL foi pesado em uma balança semi-analítica, tarado o peso e 

preenchido com as amostras. O peso mostrado pela balança foi dividido pelo volume do 

picnômetro para determinar a densidade do produto (ANVISA, 2004). 

 

3.3.9 Teste de Viscosidade 

 

O estudo da viscosidade da Formulação 1 foi medido por meio de um viscosímetro 

rotativo analógico (Brookfield mod.Q 860A21) com o spindle SC4 – 25 sob a 

temperatura de 25,0 ± 2,0 °C. 

 

4. Resultados e discussão 
 

Os resultados dos testes físico-químicos e organolépticos da Formulação 1 foram 

apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1. Descrição dos parâmetros organolépticos (aspecto, cor e odor) e físico-químicos da 
Formulação 1  

Parâmetros Físico-químicos Formulação 1 

Viscosidade 4.500 cP 

Densidade 0,877g/cm3 

pH 4,96 

Centrifugação (3.500 rpm 5 

minutos) 

Não apresentou sobrenadante 

Parâmetros Organolépticos  

Cor Branca 

Odor Característico de vegetal 

Aspecto Pouco brilhoso e transparente 

Sensação ao passar na pele Toque seco aveludado 

 

A Formulação 1 (uma loção fotoprotetora à base de extratos vegetais associados ao 

álcool estearílico de baixa e alta etoxilação variando sua concentração de 1,5% a 3,0%), 

apresentou uma viscosidade baixa (4.500 cP), porém o valor de pH foi levemente ácido 

e é apropriado para a pele da mão. Apresentou um toque seco e um odor característico 

de erva cidreira.  

Para avaliar a estabilidade, a Formulação 1 foi submetida ao Teste de Ciclo de 

congelamento e descongelamento, na qual apresentou separação de fases no 3º ciclo, 

ou seja, no 6°dia durante a elevação de temperatura, conforme pode ser observado na 

Tabela 2. 

 
Tabela 2. Descrição dos resultados referentes à Formulação 1 obtidos no Teste de Ciclos de 24 
horas de Congelamento à -5,0 ± 2,0 °C e 24 horas de Descongelamento a 45,0 ± 2,0 °C  

Ciclo -5,0 ± 2,0 °C 45,0 ± 2,0 °C 

1

º 

Não houve separação Não houve separação 

2

º 

Não houve separação Não houve separação 

3

º 

Não houve separação Houve separação 

4

º 

****** ******* 

5

º 

****** ******* 

6

º 

****** ******* 

 

Como o Teste de Ciclo é um ensaio onde as amostras são submetidas a temperaturas 

extremas em um período de tempo muito curto, então, foi decidido avaliar o 

comportamento da formulação no Teste de Estabilidade Acelerada (TEA), submetendo as 

amostras a -5,0 ± 2,0 °C e 45,0 ± 2,0 °C nos seguintes tempos: 
 t0  tempo inicial das leituras (24 horas após o preparo); 

 t7  após 7 dias de armazenamento; 

 t15  após 15 dias de armazenamento; 

 t30  após 30 dias de armazenamento;   

 t60  após 60 dias de armazenamento;  

 t90  após 90 dias de armazenamento.  

 

Os resultados obtidos nos tempos de análise acima descritos foram mostrados na 

Tabela 3, e foi evidenciado que as características da emulsão em baixa ou em alta 

temperatura não sofreram alterações significativas no TEA.   
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Tabela 3. Descrição dos resultados dos parâmetros organolépticos e físico-químicos referentes à 
Formulação 1 obtidos no Teste de Estabilidade Acelerada (TEA) 

-5,0 ± 2,0 °C 

Parâmetros T0 t7 t15 t30 t60 t90 

Viscosidade cP 

(25°C) 
4500 4500 4500 4300 4300 4300 

Densidade 

(g/cm3) 
0,877 0,9186 0,9170 0,9166 0,9089 0,9091 

pH 4,96 4,98 4,95 4,96 4,95 4,95 

Cor  Branco Branco Branco Branco Branco Branco 

Odor Odor 

vegetal 

Odor 

vegetal  

Odor 

vegetal  

Odor 

vegetal 

Odor 

vegetal 

Odor 

vegetal 

45,0 ± 2,0 °C 

Viscosidade cP 

(25°C) 
4500  4500 4500 4300 4300 4300 

Densidade 

(g/cm3) 
0,8803 0,8795 0,8693 0,8515 0,8506 0,8511 

pH 4,94 4,97 4,94 4,93 4,93 4,94 

Cor  Branco Branco Branco Branco Branco Branco 

Odor Odor 

vegetal 

Odor 

vegetal  

Odor 

vegetal  

Odor 

vegetal 

Odor 

vegetal 

Odor 

vegetal 
Legenda: t0: tempo inicial das leituras (24 horas após o preparo); t7, 15, 30, 60 e 90 = após 7, 15, 
30, 60 e 90 dias de armazenamento; Freezer (-5,0 ± 2,0ºC);  Estufa (45,0 ± 0,5ºC e 75% de 
umidade relativa). 

 

Analisando os resultados apresentados pela Formulação 1, foram realizadas algumas 

alterações e novas propostas de desenvolvimento de duas Formulações (2 e 3). Numa 

tentativa de melhorar estas características apresentadas anteriormente, na Formulação 

2 foi alterado o agente de consistência para o álcool cetearílico, além de adicionar um 

emulsionante polimérico (Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer) com interação 

na fase aquosa e oleosa tornando a emulsão mais estável. No entanto, apesar dela ter 

apresentado uma formulação com uma viscosidade maior e com boa espalhabilidade, no 

quesito sensorial ela ficou muito pegajosa, conforme mostrado na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Descrição dos parâmetros organolépticos (aspecto, cor e odor) e físico-químicos da 
Formulação 2 

Parâmetros Físico-químicos Formulação 1 

Viscosidade 8.000 cP 

Densidade 0,930g/cm3 

pH 5,90 

Centrifugação (3.500 rpm – 5 

minutos) 

Não apresentou sobrenadante 

Parâmetros Organolépticos  

Cor Levemente amarelada 

Odor Característico de vegetal 

Aspecto Brilhoso  

Sensação ao passar na pele Toque gorduroso e pegajoso 

  

Então, com estes dados, decidiu-se reformular fazendo a Formulação 3 (uma loção 

fotoprotetora à base de extratos vegetais associados ao álcool estearílico de baixa e alta 

etoxilação variando sua concentração de 4,0% a 6,0%), um aumento de quase 50% na 

quantidade de emulsificantes. Além disso, houve uma adição de silicones no intuito de 
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auxiliar a formação de barreira, a melhoria do sensorial e da espalhabilidade do produto 

e também um aumento de viscosidade. 

Para o desenvolvimento da Formulação 3, foi realizado um ensaio de estabilidade com 

a formulação base separada dos extratos oleosos vegetais, com o objetivo de avaliar 

uma possível incompatibilidade no produto final. Os resultados foram apresentados na 

Tabela 5.   

 

Tabela 52. Descrição dos resultados de compatibilidade entre a Formulação 3 associada ou não com 
os extratos oleosos vegetais durante o Teste de Centrifugação (3.500 rpm em 5 minutos) 

Amostra  Resultado 

Formulação 3 (sem extratos oleosos vegetais) Não houve separação  

Formulação 3 (com 7,0% de óleo de margarida) Houve separação 

Formulação 3 (com 1,25% de óleo de rosa mosqueta e 

1,25% de óleo de centelha asiática) 

Não houve separação 

Formulação 3 (com 1,25% de óleo de rosa mosqueta,  

1,25% de óleo de centella asiática e 7,0% de óleo de 

margarida) 

Não houve separação 

 

O Teste de Centrifugação indicou que os extratos oleosos vegetais são compatíveis com 

os filtros e a emulsão à base de álcool estearílico (Formulação 3), apesar da associação 

desta formulação base mais o extrato oleoso de margarida a 7,0% ter ocorrido a 

separação. Isto poder ter ocorrido devido a algum problema na homogeneização da 

emulsão com o óleo de margarida, uma vez que a formulação com os três extratos não 

apresentou separação de fases. 

 

Com base nestes dados, foram realizados os Testes de Estabilidade Preliminar e 

Acelerada, na Formulação 3 associada aos três extratos oleosos vegetais (Tabela 6). 

 
Tabela 6. Descrição dos resultados referentes à Formulação 3 obtidos no Teste de Ciclos de 24 
horas de Congelamento à -5,0 ± 2,0 °C e 24 horas de Descongelamento a 45,0 ± 2,0 °C  

Ciclo -5,0 ± 2,0 °C 45,0 ± 2,0 °C 

1

º 

Não houve separação Não houve separação 

2

º 

Não houve separação Não houve separação 

3

º 

Não houve separação Não houve separação 

4

º 

Não houve separação Não houve separação 

5

º 

Não houve separação Não houve separação 

6

º 

Não houve separação Não houve separação 

 

No Teste de Ciclo houve a confirmação junto com os resultados da Tabela 7 da melhoria 

das alterações feitas (aumento de emulsionantes e adição de silicones) no intuito de 

aumentar a viscosidade formulação final no qual auxiliaram na estabilidade da 

Formulação 3 em relação a Formulação 1. É importante ressaltar que os parâmetros 

organolépticos foram mantidos semelhantes à Formulação 1 apesar das alterações 

feitas. 
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Tabela 7. Descrição dos parâmetros organolépticos (aspecto, cor e odor) e físico-químicos da 
Formulação 3 

Parâmetros Físico-químicos Formulação 3 

Viscosidade 6.800 cP 

Densidade 0,950 g/cm3 

pH 4,90 

Centrifugação (3.500 rpm – 5 

minutos) 

Não apresentou sobrenadante 

Parâmetros Organolépticos  

Cor Branca 

Odor Característico de vegetal 

Aspecto Pouco brilhoso  

Sensação ao passar na pele Toque seco aveludado 

 

É importante dizer que apesar do uso de matérias-primas e a realização por meio de um 

processo que favoreceu a formação de cristais líquidos (ANDRADE, 2008; BOOCK, 2007), 

não foi possível fazer a comprovação na prática de sua existência na Formulação 3. 

  

Outro ponto que deve ser levado em consideração, foi a escolha dos extratos oleosos 

vegetais, cujos estudos discutidos na literatura foram comprovações individuais de sua 

eficácia. Todavia não há registros de avaliação de eficácia dos três extratos em uma 

mesma formulação, portanto deve-se avaliar se os mesmos apresentam o mesmo 

desempenho quando testados separadamente. 

 

 

5. Conclusão 
 

A Formulação 3 é a que apresentou uma emulsão mais estável, maior compatibilidade 

entre os ingredientes e com melhor sensorial quando foi comparada com as outras 

formulações desenvolvidas (Formulação 1 e 2), apesar da alta concentração de 

extratos oleosos vegetais e um processo de fabricação específico: uma emulsão à base 

de cristais líquidos. 

 

Esta formulação apresentou as características ideiais de uma formulação fotoprotetora e 

antioxidante (extratos oleosos vegetais) para a área das mãos: formação de filme, 

hidratante, com proteção à radiação solar e com toque seco aveludado, apesar da 

dificuldade do processo. 
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Resumo. O artigo apresenta uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – 
UEPS aplicada no ensino de química ambiental que foi desenvolvido através de 
metodologia qualitativa de um estudo de caso através de monitoramento da qualidade 
de água do córrego Zavuvus, localizado na zona sul da cidade de São Paulo, por 
alunos de engenharia ambiental e sanitária de um Centro Universitário da rede 
particular. Os resultados apontam que também se deve inserir o diagnóstico do estilo 
de aprendizagem dos alunos em sala de aula como princípio da elaboração de uma 
UEPS. Com relação aos resultados do monitoramento realizados por alunos e 
supervisionados pelo docente nota-se a má gestão pública e descaso com o corpo 
hídrico em questão 

Palavras-chave: Unidade de ensino potencialmente significativa, ensino de química 
ambiental, estilo de aprendizagem, qualidade de água. 

Abstract. This article is Potentially Meaningful Teaching Unit - PMTU applied in 
environmental chemistry education that was developed through qualitative 
methodology of a case study through monitoring the River Zavuvus quality, located in 
the São Paulo city with for students of environmental and sanitary engineering of a 
University Center. The results show that also must enter the diagnosis of students' 
learning style in the classroom as a principle of development a PMTU. Regarding the 
results of the monitoring carried out by students and supervised by the teacher notices 
the poor governance and neglect of the river in question. 
 

Key words: Potentially Meaningful Teaching Unit, environmental chemistry teaching, 
learning style, water quality 
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1. Introdução 

A avaliação e o monitoramento da qualidade das águas superficiais são fatores 
primordiais para a adequada gestão dos recursos hídricos (ANA, 2015). 

O conjunto de parâmetros químicos, físico-químicos e microbiológicos de uma água 
doce de superfície é obtido através de análises de laboratório e a elaboração de um 
laudo analítico com os resultados obtidos. O uso de índices de qualidade da água 
surge da necessidade de sintetizar a informação sobre vários destes parâmetros, 
selecionados de acordo com o que se pretende indicar com a informação, visando dar 
luz à população e orientar as ações de planejamento e gestão da qualidade da água 
(ANA, 2015). 

O adjetivo qualidade para água doce de superfície relaciona à ótima, boa, regular, 
ruim ou péssima, mas para efetuar esta associação há a necessidade de conhecer qual 
é a finalidade que a informação da qualidade irá indicar. Em outras palavras, a 
pergunta seria: o que pretendo indicar com a informação da qualidade? A simbologia 
que metaforicamente se utiliza para interpretar um indicador de qualidade de água 
seria o próprio dedo indicador de uma pessoa que indica algo quando o aponta para 
evidenciar o quer ser mostrado. 

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB ligada à Secretaria 
do Meio Ambiente do governo do Estado de São Paulo elabora diferentes indicadores 
da qualidade de água doce de superfície. Cada um deles é oriundo de cálculos 
matemáticos realizados a partir de uma caracterização do corpo hídrico através do 
laudo analítico dos resultados de análises. Dentre estes indicadores se insere o Índice 
de Qualidade de Água – IQA cuja problemática a indicar é a presença de esgoto 
sanitário. A mensuração deste indicador ocorre em cinco faixas percentuais e varia de 
zero a cem. Estas faixas são categorizadas em qualidade ótima, boa, regular, ruim ou 
péssima para esta indicação. 

O Córrego Zavuvus também conhecido como Ribeirão do Aterrado, está localizado na 
Zona Sul do Município de São Paulo. Possui extensão aproximada de 8 km, nasce em 
território da Subprefeitura de Cidade Ademar e deságua no Rio Pinheiros próximo à 
estação Jurubatuba do trem metropolitano (São Paulo, 2012). Por toda a extensão 
recebe muita contribuição de esgoto sanitário sem tratamento desde sua nascente até 
a foz, advindo de uma gestão não planejada e que persiste com pouca atuação até a 
presente data. 

O presente artigo descreve uma atividade desenvolvida no ensino de química 
ambiental com alunos do curso de Engenharia Ambiental de um Centro Universitário 
particular localizado na zona sul do município de São Paulo. A atividade possui como 
premissa que o ensino é o meio e a aprendizagem é o resultado. De acordo com 
Moreira, 2014 esta premissa é a base para o desenvolvimento de uma unidade de 
ensino potencialmente significativa. 

A coleta da amostra de água doce de superfície, preservação, análises dos parâmetros 
em laboratório, construção do laudo analítico e elaboração do IQA do córrego 
Zavuvus, são alvos desta disciplina desde 2004 quando se iniciou o curso e o objetivo 
deste artigo é descrever a atividade e mostrar a evolução dos valores de IQA obtidos 
pelos alunos uma vez que a CETESB somente inseriu o monitoramento deste córrego 
em 2012 (CETESB, 2015). 

Também se insere nesta atividade de ensino a realização de relatório técnico da aula 
prática no intuito de centralizar todas estas ações desenvolvidas na atividade para 
promover as habilidades e competências para este profissional quando egresso. 

Com a adoção desta proposta de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – 
UEPS espera-se a construção de uma lógica pedagógica que possibilite uma formação 
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em engenharia mais ampliada, como também fazer crescer as responsabilidades 
ligadas ao engenheiro atual perante a sociedade e o ambiente. 

2. Legislação aplicada em águas doces de superfície 
As águas doces de superfície são classificadas e relacionadas às diretrizes de seu uso 
pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA através da Resolução 357 de 17 
de Março de 2005 onde no artigo 4º tem-se: 
 

Art. 4º As águas doces são classificadas em: 
I - Classe Especial: águas destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 
c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral. 
II - Classe 1: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 
mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 
d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 
película; e 
e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 
III - Classe 2: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 
b) à proteção das comunidades aquáticas; 
c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 
mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 
e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 
IV - Classe 3: águas que podem ser destinadas: 
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 
avançado; 
b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 
c) à pesca amadora; 
d) à recreação de contato secundário; e 
e) à dessedentação de animais. 
V - Classe 4: águas que podem ser destinadas: 
a) à navegação; e 
b) à harmonia paisagística 
Fonte: Resolução CONAMA 357/05. 

Para cada classe de água desta Resolução há uma lista de parâmetros químicos, físico-
químicos e bacteriológicos que deverão estar sendo atendidos para cada uma das 
classes listadas no artigo 4º. A partir do resultado analítico de uma amostra de água 
doce de superfície a Agência Nacional de Águas – ANA, através de suas secretarias 
define a classificação do corpo hídrico. 

A classe de uma água doce de superfície não é um indicador de água e sim um 
enquadramento de qualidade da mesma para a sua correta utilização e serventia ao 
meio ambiente conforme apresentado no artigo 4º da Resolução CONAMA 357/05.  

O enquadramento de corpos d’água estabelece o nível de qualidade a ser alcançado ou 
mantido ao longo do tempo. Mais do que uma simples classificação, o enquadramento 
deve ser visto como um instrumento de planejamento, pois deve tomar como base os 
níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos para atender às 
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necessidades estabelecidas pela sociedade e não apenas a condição atual do corpo 
d’água em questão (ANA, 2015). A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece 
que o enquadramento busca assegurar às águas, qualidade compatível com os usos 
mais exigentes a que forem destinadas e a diminuir os custos de combate à poluição 
das águas, mediante ações preventivas permanentes. 

3. Indicadores de qualidade de água 

A Legislação Federal estabelece que os usos preponderantes do recurso hídrico são 
dentre outros, o abastecimento público e a preservação do equilíbrio das comunidades 
aquáticas (Brasil, 1997). 

Os indicadores ambientais nasceram como resultado da crescente preocupação social 
com os aspectos ambientais do desenvolvimento, processo que requer um número 
elevado de informações em graus de complexidade cada vez maiores. Assim, os 
indicadores tornaram-se fundamentais no processo decisório das políticas públicas e 
no acompanhamento de seus efeitos de indicação. Esta dupla vertente apresenta-se 
como um desafio permanente de gerar indicadores e índices que tratem um número 
cada vez maior de informações, de forma sistemática e acessível, para os tomadores 
de decisão (CETESB, 2015). Os indicadores de qualidade de água servem para apontar 
uma situação que está ocorrendo no corpo hídrico. 

Para os indicadores da CETESB, o IQA – Índice de qualidade da água, IAP - Índice de 
qualidade de água bruta para fins de abastecimento público, IVA - Índice de qualidade 
de água para a proteção da vida aquática entre outros, o adjetivo de qualidade são as 
expressões: ótima, boa, regular, ruim e péssima, porém cada indicador tem intrínseco 
a sua informação indicativa. Cada um desses indicadores possui uma fórmula 
matemática para sua obtenção. Esta função matemática possui variáveis distintas que 
são os parâmetros químicos, físico-químicos e biológicos mensurados em uma 
amostra. Cada indicador de qualidade para efetivamente indicar algo, possui um 
conjunto de parâmetros descritos em uma função matemática. 

Assim, apesar de aparência complexa, poderemos ter uma mesma amostra de água 
sendo considerada de qualidade boa e ao mesmo tempo de qualidade ruim se 
simplesmente associar o adjetivo na palavra qualidade, mas irá depender da 
especificidade da indicação do indicador. Em outras palavras, depende do que aponta 
o indicador para dizer sobre a qualidade. Desta forma há a necessidade de saber o 
conceito de qualidade na visão do indicador, isto é, o que ele irá realmente indicar. 

Segundo o INMETRO 2015, Qualidade, compreende o grau de atendimento ou 
conformidade de um produto, processo, serviço ou ainda um profissional a requisitos 
mínimos estabelecidos em normas ou regulamentos técnicos, ao menor custo possível 
para a sociedade. 

Os indicadores de qualidade de água elaborados pela CETESB apresentam similaridade 
quanto ao conceito de qualidade apresentado, no qual compreende o grau de 
atendimento de uma água doce de superfície a parâmetros químicos, físico-químicos e 
microbiológicos estabelecidos a priori por especialistas da área. 

As variáveis de qualidade, que fazem parte do cálculo do IQA, refletem, 
principalmente, a contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de 
esgotos domésticos e visam águas com potenciais para abastecimento público, sendo 
que para este caso o melhor indicador seria o IAP pois ele é obtido pelo produto IQA e 
ISTO. 

A CETESB utiliza diferentes índices específicos para cada uso do recurso hídrico e 
dentre eles está o IAP – Índice de qualidade de águas brutas para fins de 
abastecimento Público; o ISTO – Índice de substância tóxica e organoléptica, o IPMCA 
– índice de parâmetros mínimos para a preservação da vida aquática; o IVA – Índice 
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de Preservação da Vida Aquática e o IET – índice do estado trófico. Cada indicador 
possui um determinado número de parâmetros associados para a sua indicação. 
O IQA – Índice de qualidade de água é monitorado pela CETESB desde 1975 no qual 
sua metodologia de obtenção foi adaptada da National Sanitation Foundation dos 
Estados Unidos. 
 

A criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião junto a especialistas em 
qualidade de águas, que indicaram as variáveis a serem avaliadas, o peso 
relativo e a condição com que se apresenta cada parâmetro, segundo uma escala 
de valores “rating”. Das 35 variáveis indicadoras de qualidade de água 
inicialmente propostos, somente nove foram selecionados. Para estes, a critério 
de cada profissional, foram estabelecidas curvas de variação da qualidade das 
águas de acordo com o estado ou a condição de cada parâmetro. Estas curvas de 
variação, sintetizadas em um conjunto de curvas médias para cada parâmetro, 
bem como seu peso relativo correspondente. 
Fonte: CETESB, 2015 

O IQA consiste de um valor em porcentagem e a cada faixa de qualidade corresponde 
a um range de valor de IQA, conforme indicado no quadro 1. 

 

Quadro 01: Categorias de qualidade de uma água doce de superfície obtido através do cálculo do 
valor do IQA. 

Categoria da Qualidade IQA obtido na amostra 

ÓTIMA 79 < IQA ≤ 100 

BOA 51 <IQA ≤ 79 

REGULAR 36 < IQA ≤ 51 

RUIM 19 < IQA ≤ 36 

PÉSSIMA IQA ≤ 19 
Fonte: CETESB, 2015 

As cores de legendas do IQA facilitam a visualização de resultados de um 
monitoramento temporal do local em estudo e apresentados nos relatórios de águas 
doces de superfície. 

A criação do IQA pela CETESB baseou-se numa pesquisa de opinião junto a 
especialistas em qualidade de águas, que indicaram as variáveis a serem avaliadas, o 
peso relativo e a condição com que se apresenta cada parâmetro. Foram selecionados 
somente nove parâmetros os quais inferem diretamente na indicação de qualidade de 
água influenciada pela presença de esgoto sanitário lançado em corpo hídrico. 

Com as notas “q” (q – valoração ambiental da qualidade da água que range entre 0 e 
100) dadas pelos especialistas em função dos nove parâmetros, foram estabelecidas 
curvas de variação da qualidade das águas de acordo com o estado ou a condição de 
cada parâmetro (CETESB, 2015). Estas curvas de variação, sintetizadas em um 
conjunto de curvas médias para cada parâmetro, bem como seu peso relativo 
correspondente, são apresentados na figura 01. 
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Figura 01: Curvas dos parâmetros de qualidade de água para cálculo do IQA. 

 

 
Fonte: CETESB, 2015. 

 

A proposta da unidade de ensino potencialmente significativa é a de trabalhar com o 
IQA. Se o aluno aprendeu com significado ele terá a capacidade de propor o uso de 
outros indicadores em situações diferenciadas, face a sua necessidade de indicação. 

4. Elaboração do IQA como prática de ensino de química ambiental 

As variáveis de qualidade de água que fazem parte do cálculo do IQA refletem, 
principalmente, a contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de 
esgotos domésticos (CETESB, 2015). Assim, o resultado numérico obtido no cálculo 
matemático deste índice refere-se unicamente a este fator de poluição ambiental nas 
águas doces monitoradas. Em outras palavras, é isso que este indicador indica. 

Devido à facilidade de acesso, os alunos do curso de Engenharia Ambiental do Centro 
Universitário em estudo, na disciplina de Química Ambiental realizam a coleta de água 
no córrego Zavuvus em proximidade de sua foz. A figura 02 ilustra o local de 
amostragem que fica no cruzamento da Avenida Octalles Marcondes Filho com a 
Avenida Nações Unidas. No momento da amostragem registram-se os valores de 
temperatura e oxigênio dissolvido. Os outros sete parâmetros necessários para o 
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cálculo do IQA são realizados no laboratório de química do Centro Universitário 
através da amostra coletada e preservada. 

Figura 02: Córrego Zavuvus – Ponto de amostragem 

 

Fonte: São Paulo, 2012 

 

A elaboração deste índice no ensino de química perpassa por diferentes fases, 
conforme ilustrado de forma análoga na figura 03, sendo:  

 Coleta de amostra de água doce de superfície; 

 Análise da água em laboratório de química; 

 Geração do laudo de resultados analíticos; 

 Cálculo do IQA; 

 Elaboração do relatório técnico. 

A proposta metodológica é para ser realizada em grupo de trabalho. Perante o número 
de alunos que estão realizando a disciplina a atividade pode ser realizada 
concomitantemente por mais de um grupo de trabalho. No curso de Engenharia 
Ambiental deste Centro Universitário em estudo o professor da disciplina trabalha com 
seis grupos. Cada um deles realiza todas as fases e finaliza com a elaboração do 
relatório técnico após quinze dias da realização da prática de ensino. 

 

Figura 03: Sequências para a obtenção do valor de IQA de uma água doce de superfície 

 

Fonte: Imagens da Internet 
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São 16 horas desta atividade de ensino distribuídas em 4 dias de aulas com 4 horas 
de duração cada dia de aula. No monitoramento de qualidade da água do córrego 
Zavuvus são distribuídas duas aulas teóricas e duas aulas práticas. Em ambas o 
ensino por recepção e o ensino por descoberta são mescladas a fim de proporcionar 
significado ao aluno. O conhecimento prévio para o desenvolvimento das atividades 
que são realizadas na disciplina de química ambiental foi idealizado nos conteúdos da 
disciplina de semestre anterior denominada de Química Geral e Experimental. 

Por ser o mesmo docente na disciplina anterior a que desenvolve esta atividade, o 
professor deverá de conhecer o aluno, seu estilo de aprendizagem pois assim poderá 
direcionar a forma de ensino na melhor forma que o aluno aprende pois segundo 
Moreira, 2014 este é um fator de bastante relevância para a aprendizagem com 
significado para a pessoa. 

5. Prática de ensino aplicada no ensino de química ambiental 

A prática aplicada no ensino de Química Ambiental através do monitoramento da 
qualidade de água do córrego Zavuvus, constitui uma Unidade de Ensino 
Potencialmente Significativa – UEPS desenvolvida pelo docente responsável da 
disciplina de Química Ambiental e que é aplicada desde a primeira turma de 
Engenharia Ambiental do Centro Universitário que ocorreu no ano de 2004 e 
aprimorada ao longo dos anos através de anotações em seu diário de bordo e 
principalmente devido à ampliação de seus conhecimentos de ensino de ciências 
minimizando o tecnicismo de sua formação em engenharia química e maximizando o 
humanismo. 

O desenvolvimento de uma UEPS voltada para a aprendizagem significativa, não 
mecânica, através de situações–problema que podem estimular a pesquisa aplicada 
em ensino depende de alguns fatores, dentre eles, o conhecimento prévio que o aluno 
possui sobre o que será ensinado e o seu interesse em querer aprender (Moreira, 
2014). Além destes dois importantíssimos fatores infere no desenvolvimento de uma 
UEPS o conhecimento do estilo de aprendizagem que o sujeito alvo possui. 

Em uma sala de aula, não temos simplesmente alunos, mas sim seres humanos e que 
muitas das vezes são tratados por números por docentes ao invés de conhecê-los pelo 
seu nome. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um com seus sentimentos, 
conhecimentos, cultura, crenças e visões de mundo diferentes. 

Infelizmente ainda vivenciamos o processo de aprendizagem com o docente como o 
único ser de conhecimentos e, de se julgar como o ser capaz de transmitir as 
informações para todos que o assiste e ouve de forma passiva, julgando também 
possuir o melhor dos materiais de apoio. 

A metodologia desta UEPS abrange a sala de aula e aula experimental através de 
propostas de ensino por recepção e por descoberta visando obter a aprendizagem com 
significado para diferentes estilos de perfil de aluno presentes na turma. O docente 
atua como um monitor das informações que os alunos vão obtendo no decorrer do 
processo de ensino. 

A primeira etapa é conhecer o aluno e chama-lo pelo nome. O conhecer é ter a 
possibilidade de conversar com ele sobre outros assuntos, se interessar pelo mundo 
dele. 

A avaliação dos estilos de aprendizagem de cada aluno é outro ponto de muita 
relevância para o bom processo ensino-aprendizagem. Esta avaliação acontece no 
início do semestre através de um questionário consolidado e adaptado pelo autor para 
planilha Excel® denominado CHAEA – Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (ALLONSO, 2006). Este questionário aplicado ao discente no início do 
semestre constitui de assinalar um “x” em concordo ou discordo de cada frase das 80 
perguntas presentes nele. A categorização é realizada nos seguintes perfis de 
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aprendizagem: Teórico, Pragmático, Ativos ou Reflexivos de acordo com a associação 
de um conjunto de 20 questões não sequenciais no referido questionário. 

A partir da visão de qual o estilo predominante em sala de aula a condução do ensino-
aprendizagem é ajustada sem deixar de perceber os estilos minoritários que receberão 
a mesma orientação, porém com algumas diferenciações, como por exemplo, em 
atendimento de dúvidas de forma  mais presencial. 

 

6. Monitoramento da qualidade de água e o cálculo do IQA 

São nove parâmetros de qualidade utilizados para a obtenção do valor de IQA 
(CETESB, 2015), sendo: Coliformes fecais, pH, Demanda bioquímica de oxigênio, 
Nitrogênio total (N-orgânico, N-amoniacal, N-nitrito, N-nitrato), Fosforo total (como 
Fosfatos), Temperatura, Turbidez, Resíduo Total, Oxigênio Dissolvido. 

Para cada um destes parâmetros são utilizadas técnicas analíticas diferenciadas para a 
sua obtenção. As técnicas de quantificação, os alunos devem de obter por pesquisa 
em literatura e sites orientados pelo docente. Esta ação serve de organizadores 
prévios e é denominada de Atividade Discente Orientada – ADO neste Centro 
Universitário. As ADOs são realizadas na semana anterior às práticas de laboratório. 
Para o conhecimento destas técnicas o aluno também deve de ter o conhecimento 
prévio trabalhado em semestre anterior com conceitos e aplicações de preparação de 
soluções, diluições e equilíbrios químicos. 

As ADOs utilizadas para tal fato consistem em exercícios no qual são direcionados, por 
exemplo, links para visualização de vídeos pelo youtube® sobre o funcionamento de 
espectrofotômetro, e através deste entendimento realizar exercício de aderência da Lei 
de Lambert-Beer aplicável para análise em espectrofotômetro UV/Visível e será 
utilizado nas quantificações analíticas de N-amoniacal, N-nitrito, N-nitrato e Fosfatos 
totais das análises do monitoramento. 

Outro exemplo diversificado de ADO constitui de artigo da revista Química Nova na 
Escola denominada “A importância do Oxigênio dissolvido em ecossistemas aquáticos” 
e questões relacionando as diferenciações entre Oxigênio Dissolvido – OD e o valor da 
Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO de um corpo hídrico e consequências destes 
parâmetros quando ocorre o lançamento e a presença de esgotos sanitários na água 
doce. 

Outros organizadores prévios são trabalhos de iniciação científica que foram 
orientados pelo docente da disciplina sobre esta temática, além dos livros técnicos 
sobre esgoto sanitário presentes na bibliografia da disciplina mediante a indicação de 
capítulos específicos para a leitura. 

Estas atividades discentes foram criadas visando o atendimento de diferentes estilos 
de aprendizagem e desta forma desenvolver o interesse e o motivar no tema a ser 
estudado.  

Após a coleta da amostra do córrego Zavuvus, preservação e análise dos parâmetros 
de acordo com a 22th Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 
os alunos devem realizar o relatório técnico que consta com os seguintes itens: capa, 
objetivo geral e específico, introdução, metodologia, memorial de cálculo, resultados, 
conclusões e referências. O modelo do relatório técnico elaborado pelo docente da 
disciplina em questão e disponibilizado eletronicamente é de suma importância para 
os alunos de engenharia ambiental sendo este utilizado por todos os semestres 
seguintes do curso em outras disciplinas, bem como em suas atividades de engenheiro 
egresso. 

A atividade desenvolvida e aplicada de UEPS, na disciplina de Química Ambiental do 
curso de Engenharia Ambiental deste Centro Universitário em estudo, está distribuída 
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em 2 dias de aulas teóricas (sala de aula) assim como em 2 dias de aulas práticas de 
laboratório. 

7. Na sala de aula 

Após a leitura do artigo da Revista Química Nova, tem-se o primeiro ponto de 
discussão é o conceito de qualidade de água com os alunos. Para isso são projetados, 
via Power Point®, três imagens do Rio Tietê, uma de cada vez e sem fazer a menção 
que é este rio em todas as imagens.A figura 04 mostra três imagens do Rio Tietê. 

A primeira imagem é da nascente do rio Tietê localizado na cidade de Salesópolis, 
água cristalina e de classe especial de acordo com a legislação federal. A seguinte, nas 
proximidades da cidade de Salto de Pirapora já com a presença de esgotos sanitários 
lançados na região metropolitana de São Paulo e o efeito de espumas ocasionadas 
pela mistura e agitação da água (classe 4) e a terceira é na cidade de Barra Bonita 
que devido ao processo de autodepuração e efeito de diluição de outros rios que 
desaguam no Rio Tietê este se enquadra como classe 3.  

Com as imagens é questionado pelo docente sobre qual seria a utilidade daquela água 
de acordo com a qualidade que o aluno julgar que ela possui e também a discussão de 
parâmetros OD e DBO. 
 

Figura 04: Imagens do Rio Tietê em diferentes trechos. 

 
Fonte: Imagens da Internet 

Esta etapa serve como organizadores prévios e podem ser discutidos assuntos do 
artigo de leitura como atividade discente orientada. É de bastante relevância, pois 
muitos dos alunos, que estão com idade por volta de 20 anos e quase na totalidade de 
moradores de São Paulo não conseguem associar o Rio Tietê com as imagens 01 e 03 
da figura 03, pois seu conhecimento prévio de qualidade de água do Rio Tietê está 
para a presença dele na Região Metropolitana de São Paulo. A mudança deste 
conhecimento prévio é mais difícil de acontecer do que o desenvolvimento do 
conhecimento correto. 

Após a discussão de qualidade de água e seus adjetivos em ótima, boa, regular, ruim 
e péssima, associam-se estes adjetivos com a presença de ocorrência em trechos do 
rio, discutindo os nove parâmetros de análises para a elaboração do IQA que serão 
caracterizados em laboratório no monitoramento do córrego Zavuvus. 

Para a discussão das curvas de valoração dos nove parâmetros que compõem o IQA 
propõem a atividade de construção da curva de pH em planilha Excel®. Esta proposta 
é embasada na metodologia Ad hoc onde especialistas apresentam notas de qualidade 
(de 0 a 100) para valores analíticos dos 9 parâmetros. Cada aluno é denominado de 
especialista e é solicitado um olhar crítico de qualidade para o parâmetro pH e 
preencher, de acordo com o seu conhecimento, a tabela pH (variando de 2 a 12) em 
função da sua nota de avaliação (variando de 0 a 100). A figura 05 ilustra o gráfico 
obtido com a turma de segundo semestre de 2014 através do preenchimento do 
quadro de nota do corpo hídrico em função do valor de pH. 
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Figura 05: Gráfico de valoração da variação de pH em função de “q” qualidade 
resultante do processo de julgamento do aluno sobre a qualidade de água doce de 
superfície somente na visão da variação de pH  

 

 
Fonte: Autor, 2015 

 

A digitação em planilha é realizada de forma visual para todos os alunos e a cada 
linha de notas digitada na planilha, a média é obtida e o ponto do gráfico é 
identificado. Percebe-se que quantos mais avaliadores entregam as suas mensurações 
de nota melhor delineada fica a curva resultante. O desenvolvimento da diferenciação 
progressiva que substitui valores pontuais em uma função matemática desperta o 
novo conhecimento na grande maioria dos alunos durante esta aula. 

Após os alunos conhecerem sobre como transcorreu a elaboração do gráfico de 
qualidade em função dos valores de pH fica bastante facilitador apresentar todos os 
gráficos da CETESB, discutindo-os pois é através da reconciliação integradora que 
pode ser explorado relações entre as obtenções das curvas de valoração apontando 
similaridades e diferenças importantes entre elas.  

Ainda em ambiente de sala de aula discutem-se os cálculos matemáticos do IQA 
através de um exercício com laudo de análise do reservatório Guarapiranga contendo 
os resultados analíticos dos nove parâmetros necessários para este cálculo. Auxiliados 
pelas curvas da CETESB, os alunos transformam os resultados analíticos em valores 
de 0 a 100 dos parâmetros e efetuam o produto deste elevado ao peso correspondente 
(evidenciado no canto direito superior de cada gráfico da figura 01). 

No intuito de desafiar principalmente os alunos que possuem estilo de aprendizagem 
com maior percentual ativo ou pragmático (que foi o resultado em quase 85% da sala 
de aula deste primeiro semestre de 2014), surge como proposta a realização da 
atividade em planilha Excel possibilitando a evidenciação do resultado em célula 
colorida. Esta coloração é utilizada nos relatórios anuais de qualidade de águas doce 
de superfície da CETESB. 

Para isso há a necessidade de conhecer sobre o software em questão trabalhando em 
formatação condicional introduzindo as faixas dos valores de IQA e a alteração 
automática da coloração dependendo da faixa e sua qualidade. A atividade, não 
obrigatória, é realizada em grupo no intuito da facilitação aos alunos que possuem 
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estilo de aprendizagem mais centrados em teóricos e reflexivos. A figura 06 ilustra um 
dos trabalhos realizados. 

Figura 06: Desenvolvimento de tabela em planilha Excel® para cálculo da qualidade 
de água do exercício que apresentava o laudo com parâmetros analíticos do 
Reservatório Guarapiranga. 

 

 
Fonte Autor, 2015 

 

8. No laboratório de química ambiental 

As aulas de laboratório possuem um protocolo do experimento com informações de o 
que se deve fazer. Não se trata de um receituário ou guia analítico de como fazer o 
experimento, mas sim informações pertinentes de acordo com 22th Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater para os parâmetros a ser analisados no 
laboratório de química ambiental. 

Cada análise a ser realizado em laboratório, o professor apresenta o equipamento a 
ser utilizado e seu manuseio analítico. 

Compete ao aluno efetuar a pesquisa prévia com a atividade ADO verificando a 
metodologia aplicada para cada um dos parâmetros que serão realizados para elaborar 
o laudo analítico e construção do relatório técnico. Desta forma executa-se o cálculo 
do valor do IQA da amostra coletada no córrego Zavuvus, idealizado em planilha 
excel® com o auxílio das curvas da CETESB de valoração dos parâmetros. 

Compete em atividade de grupo a realização do relatório técnico a ser entregue após 
15 dias da experimentação. 

9. Resultados de IQA obtidos pelos alunos 

No monitoramento do córrego Zavuvus realizado pelos alunos na disciplina de Química 
Ambiental corresponde à proximidade do. A amostragem de todos os anos foi 
realizada sob a ponte localizada entre a Rua Octales Marcondes Filho com a Avenida 
Nações Unidas. 

O monitoramento da qualidade de água do córrego Zavuvus como prática aplicada no 
ensino de química ambiental do curso de Engenharia Ambiental de um Centro 
Universitário em estudo foi realizado nos anos de 2004 a 2014 e aconteceram no 
período de Setembro e Outubro de cada ano. O ponto de amostragem distancia 
aproximadamente a 600m montante do ponto ZVUS 04950 da CETESB. 
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O valor de IQA elaborado pelos alunos (média dos seis grupos de trabalho de cada 
ano) desde 2004 encontram-se registrados na tabela 01. 

 

Tabela 01 – Valores médios de IQA dos grupos de trabalho por ano. Os anos correspondem 
somente para o curso matutino com amostras realizadas em setembro ou outubro do ano. 

 

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

IQA 17 14 16 19 17 17 15 19 18 16 19 

O monitoramento da CETESB realizado em 2012 resultou no valor de IQA igual a 17 e 
o do ano 2014 igual a 14 (CETESB, 2015). 

10.  Conclusões 

No conjunto de estudo aula teórica e prática desta parte da disciplina ora denominada 
de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa os resultados analíticos de 
laboratório conduzem à triste realidade do corpo hídrico nestes dez anos de aplicação 
da aula prática e obtenção do IQA do mesmo ponto de amostragem. 

Os resultados obtidos pelos alunos no monitoramento da qualidade de água do 
córrego Zavuvus corresponde ao obtido pelo órgão ambiental nos anos de 2012 e 
2014. Por outro lado a divulgação do monitoramento realizado na disciplina de 
química ambiental do Centro Universitário em estudo através deste artigo evidencia 
que a péssima qualidade da água deste corpo hídrico já é de pelo menos de uma 
década atrás, pois em todos os anos de monitoramento o valor de IQA obtido foi 
menor ou igual a 19. 

A disciplina de Química Ambiental desenvolve habilidades e competências no 
Engenheiro Ambiental no Centro Universitário em estudo. Práticas de ensino 
diferenciadas são aplicadas no decorrer da unidade de ensino potencialmente 
significativa no intuito de melhorar a relação ensino – aprendizagem. 

Ao aliar organizadores prévios  com o material e a proposta desta aprendizagem tem 
consequências de aplicações em outras disciplinas transversais do curso de 
Engenharia Ambiental muito bem sucedidas. Também se verifica alto índice de 
aprovações nesta disciplina. 
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Resumo. O desenvolvimento do concelho de Estarreja está fortemente associado à 
atividade agrícola e industrial. No entanto, atualmente a atividade agrícola vem 
perdendo importância em detrimento dos setores secundário e terciário. As indústrias 
alimentares e químicas instalaram-se neste concelho, desde a década de 30 do século 
XX, e tem provocado importantes alterações socioeconómicas e ambientais. No âmbito 
do projeto “Evolução da atividade agrícola no concelho de Estarreja a partir dos anos 
50: Análise histórica, presente e perspetivas futuras” a evolução da atividade agrícola 
e a sua relação com a intensificação da indústria agro-alimentar e da indústria química 
neste concelho foi estudada. Sendo possível concluir que a agricultura e a indústria 
química se complementam no panorama socioeconómico do concelho de Estarreja, 
apesar dos efeitos ambientais. 

Palavras-chave: Agricultura, indústria química, visão de agente. 

Abstract. The development of the municipality of Estarreja is strongly associated with 
agricultural activity and industry. However, currently agriculture is losing importance 
at the expenses of secondary and tertiary sectors. Food and chemical industries settled 
in this county since the 30s of the twentieth century, and brought significant socio-
economic and environmental changes. Under the project "Development of agriculture 
in Estarreja municipality from 50´s: Historical analysis, future prospects and present" 
the development of agricultural activity and its relationship with the intensification of 
the chemical industry in this county was studied. The results show that agriculture and 
the chemical industry complement the socio economic landscape of Estarreja county, 
independent of some negative environmental impacts. 

Key words: Agriculture, chemical industry, agent view. 
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1. Introdução 

Um olhar sobre o concelho de Estarreja permite verificar que a história deste 
município está relacionada com a atividade agrícola. Desde os pontos mais altos do 
concelho, onde a floresta e agricultura se complementam, passando pelas zonas mais 
urbanas, até as zonas mais baixas, imponentes pelo mosaico harmonioso imposto pela 
relação entre o ambiente aquático e o terrestre, a presença da agricultura é uma 
constante na paisagem (CM ESTARREJA, 2012a). 

Atualmente, o uso do solo agrícola ocupa cerca de 54% do território do concelho de 
Estarreja, tendo contudo sido registado um decréscimo acentuado da população 
empregue no setor agrícola (CM ESTARREJA, 2012b). Este decréscimo coloca em risco 
a sustentabilidade dos próprios sistemas agroambientais presentes nesta região e que 
representam um manancial de biodiversidade importante para o equilíbrio desta zona 
sensível. 

A instalação do Complexo Químico de Estarreja (CQE) nos anos 50, do século XX, 
desencadeou profundas alterações a nível socioeconómico e ambiental no concelho de 
Estarreja. Um concelho com características marcadamente rurais transitou muito 
rapidamente para um concelho de vocação industrial, com a criação de emprego e 
com a perda de população ativa do setor primário para o setor secundário (CM 
ESTARREJA, 2012b). Esta transição não ditou, no entanto, o fim da atividade agrícola 
que se manteve com características de autoconsumo e subsistência. Neste sentido, a 
agricultura representa uma atividade importante para a economia doméstica da 
população residente deste município (CM ESTARREJA, 2012b). 

Se o crescimento económico e a criação de emprego correspondem a inegáveis mais-
valias proporcionadas pela indústria, o aumento da vulnerabilidade da região à 
contaminação ambiental representou desde sempre uma das maiores preocupações. 
Esta realidade, levou o Instituto Nacional de Ecologia e Ambiente (INEE) do Centro 
National de Investigação Científica (CNRS) de França a criar, em 2010, o Observatório 
Homme-Milieu International (OHMI) «Estarreja» como objetivo estudar os múltiplos 
efeitos da atividade industrial, sobretudo do CQE, na relação entre o homem-meio 
ambiente, atendendo à dimensão temporal dos seus efeitos no ambiente, na 
sociedade, na economia e na saúde (OHM; 2015a). O OHMI «Estarreja» faz parte de 
um rede de oito observatórios homem-meio que têm como objetivo promover uma 
nova forma de interdisciplinaridade científica sobre as interações homem-meio 
ambiente (OHM, 2015b). Os OHMI correspondem a territórios marcados por factos 
antropogénicos espacialmente circunscritos, com elevado impacto ambiental, social e 
económico interrompido por uma mudança do sistema (OHM, 2015b). O observatório 
de Estarreja já financiou mais de 25 projetos em várias áreas de conhecimento, 
nomeadamente, desenvolvimento socioeconómico e demográfico; evoluções sociais e 
mutações nos modos de vida; saúde pública; biodiversidade. 

A investigação para analisar a relação entre a atividade agrícola e a atividade 
industrial foi objeto de financiamento pelo OHMI «Estarreja» através do Projeto 
“Evolução da atividade agrícola no concelho de Estarreja a partir dos anos 50: Análise 
histórica, presente e perspetivas futuras”. 

2. Metodologia 

No âmbito do projeto “Evolução da atividade agrícola no concelho de Estarreja a partir 
dos anos 50: Análise histórica, presente e perspetivas futuras” pretendeu-se: 1) 
analisar a evolução da atividade agrícola nos últimos 60 anos no concelho de 
Estarreja; 2) conhecer a visão de uma entidade representativa do setor agrícola do 
concelho, no sentido de percecionar a evolução do setor e a sua relação com outros 
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setores económicos; e c) analisar a influência da presença do CQE na evolução do 
setor agrícola do concelho. 

Foi realizada a recolha e análise de informação existente sobre a atividade agrícola, 
desde a década de 50, nomeadamente, a recolha de dados estatísticos referentes à 
atividade agrícola e informação documental sobre a mesma temática. Para a recolha 
de dados estatísticos foram consultadas as publicações do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), nomeadamente, i) o Inquérito às Explorações Agrícolas do 
Continente de 1952-54 (RGA-52-54); ii) o Inquérito às Explorações Agrícolas do 
Continente de 1968 (RGA 68); iii) o Recenseamento Agrícola do Continente de 1979 
(RGA 79); iv) o Recenseamento Geral Agrícola de 1989 (RGA 89); v) o 
Recenseamento Geral Agrícola de 1999 (RGA 99); e vi) o Recenseamento Geral 
Agrícola de 2009 (RGA 09). Foram ainda consultados os Censos da População de 1989 
a 2011, bem como todos os documentos integrantes do processo de revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM). Foi também efetuada uma pesquisa bibliográfica 
relativamente à industria química no concelho e seus impactos. 

Cumulativamente, e com o objetivo de recolher a visão de uma entidade 
representativa do setor agrícola no concelho sobre a evolução do mesmo, a sua 
relação com outros setores económicos e a influência do CQE na evolução do setor 
agrícola no concelho foi realizado um Inquérito por Entrevista (IE) ao Presidente da 
Direção da Cooperativa Agrícola de Estarreja, Lda (CAE). Esta entidade, fundada há 
quarenta anos, representa cerca de mil agricultores sendo que cerca de 80% são do 
concelho de Estarreja. O IE foi aplicado em janeiro de 2014, com base num guião, 
previamente definido, constituído por quatro partes sendo a primeira de 
caracterização do inquirido e da entidade, a segunda de caracterização do setor 
agrícola do concelho de Estarreja, a terceira, de identificação da relação do setor 
agrícola com os outros setores de atividade do concelho e a quarta e última, sobre o 
futuro do setor agrícola no concelho de Estarreja. Após a realização da entrevista esta 
foi transcrita e analisada de modo a cruzar a informação contida com a informação 
documental previamente recolhida e analisada. 

3. Caracterização do concelho de Estarreja 

O concelho de Estarreja está localizado na Região Centro de Portugal, na Sub-Região 
do Baixo Vouga. Tem uma área de 108Km2 é composto por sete freguesias, Avanca, 
Beduído, Canelas, Fermelã, Pardilhó Salreu e Veiros (Figura 1) correspondendo a sede 
de concelho à freguesia de Beduído. Cerca de um quarto do território integra a Zona 
de Proteção Especial (ZPE) da Ria de Aveiro (PTZPE0004) que é caracterizada pela 
existência áreas de sapal, salinas, caniços e importantes áreas de bocage, associadas 
às áreas agrícolas, onde se destacam os arrozais (ICNB, [2008?]) Esta área integra 

vários ecossistemas sensíveis e de elevado valor conservacionista, formando uma 
paisagem única de mosaicos cuja preservação, requalificação e recuperação são 
determinantes para a manutenção dos elevados índices de biodiversidade que 
caracterizam toda esta região. 

Este concelho apresenta um relevo bastante aplanado, não existindo grandes 
acidentes morfológicos, e uma rede hidrográfica bastante densa, com linhas de água 
doce e de água salgada. A altimetria influencia a existência de três zonas com usos 
distintos. Uma, designada de zona baixa, com altimetrias inferiores a 10 metros, é 
caraterizada pela existência de agricultura de regadio, com predomínio de culturas 
hortícolas e pastos naturais, e apresenta risco de inundação e problemas de drenagem 
do solo. A zona intermédia, entre os 10 e os 50 metros, é a área onde se localizam as 
principais povoações existindo também usos agrícola e industrial. A zona alta, com 
altitudes superiores a 50 metros, corresponde a áreas predominantemente florestais 
(BASTOS, 2010; CM ESTARREJA, 2012a). 
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Figura 1. Localização da área de estudo – concelho de Estarreja. 

 

 

Fonte: Adaptado do Atlas de Portugal 

 

O concelho de Estarreja, com 26900 habitantes (INE, 2011) e uma densidade 
populacional da ordem dos 249 hab/Km2, é representativo da situação existente na 
faixa litoral de Portugal onde se tem fixado a maioria da população portuguesa. A área 
urbana que ocupa 17,8% do uso do solo (Tabela 1) é caracterizada pela linearização 
das construções ao longo das vias de comunicação dando origem a aglomerados 
dispersos e com pouca estrutura urbana (CM ESTARREJA, 2012a).  

Tabela 1. Uso do solo no concelho de Estarreja. 

 Agrícola Florestal Urbano Outro 

Área (ha) 5894 2890 1927 125 

% Total 54,4 26,7 17,8 1,1 

 

A atividade económica mais importantes, pelo menos em termos de ocupação do 
território, corresponde à agricultura (Tabela 1), embora atualmente não represente o 
principal setor empregador de mão-de-obra. Esta situação deve-se, por um lado, ao 
facto do setor primário ter perdido progressivamente importância em detrimento do 
setor secundário e terciário (Tabela 2) e, por outro, ao facto de muitos habitantes 
manterem a atividade agrícola num regime de complementaridade ou de subsistência.  

O setor secundário, entre os anos setenta e o início do século XX, foi o principal setor 
empregador do concelho (Tabela 2), tendo a indústria química, a indústria alimentar, 
e a indústria de produtos metálicos e a construção civil um papel importante neste 
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processo. Atualmente este setor ainda continua a ser um importante empregador, no 
entanto a importância dos ramos de atividade tem-se alterado devido a fatores como, 
as crescentes exigências técnicas, as exigências de mercado emergente e mais 
competitivo (CM ESTARREJA, 2012b). 

Tabela 2. Evolução da população ativa no concelho de Estarreja por setores de atividade entre 
1950 e 2011. 

Anos População Ativa 
Setor Primário 

(%) 
Setor Secundário 

(%) 
Setor Terciário 

(%) 

1950 6776 61,7 23,8 14,1 

1960 8460 40,4 36,5 23,1 

1970 8220 34,4 38,0 27,6 

1981 9810 22,8 49,8 27,4 

1991 10564 11,3 49,0 39,7 

2001 12135 4,3 49,5 46,2 

2011 12504 2,3 37,2 48,7 

 

4. A evolução da agricultura em Estarreja – informação documental 

e visão do agente local 

O desenvolvimento do concelho de Estarreja está fortemente ancorado na agricultura 
e nas atividades com ela relacionada. Segundo o agente local, as condições 
excepcionais que permitem pastos de elevada qualidade, foram e continuam a ser o 
facto dinamizador de toda a atividade agrícola fortemente vocacionada para produção 
leiteira. Esta realidade, foi o motor do processo da instalação da agro-indústria neste 
concelho, pois para além da abundância de leite, existia todo um conhecimento 
ancestral associado ao transporte e conservação do leite para ser utilizado nas 
desnatadeiras, que “faziam o batimento, todo o processo de transformação do leite em 
manteiga.” [Informação verbal]1 

A agricultura, apesar da sua perda de importância enquanto setor empregador, 
continua a ter uma posição importante enquanto atividade económica, pois representa 
uma importante fonte de rendimento para um elevado número de famílias 
contribuindo deste modo para o equilíbrio do tecido social concelhio. Não obstante 
esta realidade, os dados estatísticos permitem verificar que entre os anos de 1952/54 
e 2009 o número de explorações agrícolas sofreu uma redução da ordem dos 80% 
(Tabela 3) sendo que na década de 70 foi o período em que se registou o maior 
número de explorações (Tabela 3). Esta realidade está certamente associada a “esta 
explosão [organização livre e espontânea dos agricultores em cooperativas] que se dá 
nos anos 70 é um explosão importantíssima com grande significado económico porque 
tornou-se, em muitas famílias, o grande ou o principal, único até, meio de subsistência 
na medida em que o leite era pago à quinzena, e portanto as pessoas governavam, 
como se dizia, a sua vida em função da quinzena…” [Informação verbal]1 

 

 

 

                                           

1 Inquérito por Entrevista ao Presidente da Direção da Cooperativa Agrícola de Estarreja, Lda, no dia 22 de 
janeiro de 2014, na sede da Cooperativa Agrícola de Estarreja   
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Tabela 3. Evolução do número de explorações e da SAU entre 1989 e 2009. 

 RGA  

52-54 

RGA 68 RGA 79 RGA 89 RGA 99 RGA 09 

N.º Explorações 3726 3592 3976 2357 1105 733 

SAU SD SD SD 4104 3204 3173 

 

Ao nível da Superfície Agrícola Útil (SAU), entre o RGA 89 e RGA 09, foi registado um 
decréscimo da ordem dos 23%. As explorações agrícolas e as parcelas a elas 
associadas são muito pequenas (inferiores a 1 hectare), no entanto são as explorações 
de menores dimensões as que desaparecem mais rapidamente (CM ESTARREJA 
2012b). Esta situação poderá ser explicada pele facto de “Isto, [dimensão e 
cumprimentos de regras] traduz-se em explorações que nunca podem ter menos de 
cerca de 50 animais em exploração, em lactação sendo que os números, alguns anos, 
apontavam para que fossem pelo menos 120, ainda conseguimos ver muita gente com 
metade desse número a sobreviver e outros até com menos mas é extremamente 
difícil.” [Informação verbal]1 

A terra arável limpa, onde segundo os dados do RGA 09, as culturas forrageiras e os 
cereais para grão são as principais áreas de produção, têm vindo a perder 
importância, verificando-se que as áreas de pastagem estão a sofrer um ligeiro 
aumento (Figura 2). Os cereais para grão mais produzidos no concelho são o milho 
(85%) e o arroz (11%) sendo que a atividade relacionada com a produção deste 
último é muito importante não só do ponto de vista económico como pela manutenção 
da fauna e da flora associada a estas áreas. 

 

Figura 2. Evolução da utilização da terra (ha) entre 1968 e 2009. 
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Fonte: INE 

 

Em termos de efetivo animal, as aves e os coelhos são as espécies mais criadas no 
concelho, no entanto o número de animais criados vem variando ao longo das 
décadas. No RGA 09 foram registados cerca de 40000 animais. O gado bovino regista 
cerca de 10000 cabeças, este valor mantém-se estável ao longo das últimas décadas. 
Segundo o agente local, o gado bovino mais presente nesta região são as vacas 
Holstein Frísia, vacas leiteiras, devido à qualidade os pastos e também a raça 
Marinhoa, raça local. Nas décadas de 70 e 80 a criação de suínos era também 
importante. 
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Os produtores agrícolas singulares e a população agrícola familiar vêm decrescendo 
tendo-se registado, entre 1989 e 2009 uma diminuição da ordem dos 69% em ambas 
as categorias (Tabela 4). Uma análise mais pormenorizada das características dos 
produtores agrícolas permite verificar que estes tendem cada vez mais a ser 
população idosa, com idade superior a 55 anos, e com baixo nível de escolaridade, 
embora esta última característica tenha vindo a melhorar ao longo das últmas 
décadas. Um outro aspeto a salientar é a importância que a mulher assume enquanto 
produtora agrícola. Atualmente cerca de 40% dos produtores agrícolas são mulheres. 
Segundo o agente local as mulheres sempre assumiram um papel muito importante 
na gestão da atividade agrícola. Com a instalação da indústria alimentar no concelho, 
na década de 30, e da indústria química, anos mais tarde, a necessidade de mão-de-
obra na indústria levou os homens a abandonar os trabalhos agrícolas ficando estes a 
cargo das mulheres que geriam toda a atividade agrícola. Apesar das alterações 
registadas ao nível da indústria, que necessita de menos mão-de-obra, ainda hoje as 
mulheres assumem um papel de destaque na atividade agrícola. “Se há região do país 
onde de facto a importância das mulheres na definição da política nas decisões de uma 
exploração tem peso é efetivamente aqui, porque era ela que ficava durante o dia a 
tomar conta da exploração, o homem ia à fábrica e vinha depois ajudar ou se tivesse 
turnos durante o dia…” [Informação verbal]1 

Tabela 4. Evolução da população agrícola familiar e dos produtores singulares entre 1989 e 
2009. 

 RGA 89 RGA 99 RGA 09 

População agrícola famíliar 7638 3977 2313 

Produtores singulares 2356 1122 727 

 

Ao nível das máquinas agrícolas, verifica-se uma rotura muito grande entre 1968 e 
1989. Segundo o RGA 68 a charrua, as grades, os semeadores e os motores elétricos 
eram as máquinas que mais existiam no concelho de Estarreja. Por sua vez no RGA 89 
e posteriores, as máquinas existentes são aos tratores, os motocultivadores, as moto 
ceifeiras, as moto enxadas e as ceifeiras-debulhadoras. No 2009, foi registado um 
decréscimo no número de todos os tipos de máquinas. 

5. A indústria transformadora em Estarreja 

Estarreja tem uma forte tradição industrial que remonta à década de 30, com a 
instalação da indústria agro-alimentar (atual Nestlé), em Avanca, e da indústria 
química (SAPEC - unidade de produção de Soda e Cloro). No final da II Guerra 
Mundial, Estarreja, com a criação do CQE para a produção de amoníaco, afirma-se 
como um dos polos mais importantes da indústria química nacional. 

Atualmente no CQE, localizado nas freguesias de Avanca e Beduído (Figura 1) estão 
instaladas algumas das maiores indústrias do setor químico, como a Ar Liquido, a 
AQP-Aliada Química de Portugal, a CIRES- Companhia Industrial de Resinas 
Sintéticas, a CUF – Químicos Industriais e a DOW Portugal.  

A indústria química é emblemática no concelho de Estarreja, no entanto, a atividade 
industrial do concelho não se resume a este tipo de indústria. A indústria 
transformadora, ao longo dos anos tem sido o tipo de indústria que concentra mais 
população ativa. As industrias transformadoras que mais contribuem para a taxa de 
atividade deste tipo de indústria são: i) a fabricação de produtos metálicos, material 
de transporte, equipamentos e máquinas; ii) a indústrias alimentares de bebidas e 
tabaco; e a iii) indústria química, dos derivados petróleo, carvão, borracha e plásticos. 
No entanto é de salientar que a primeira tem vindo a ganhar importância em 
detrimento das outras duas (CM ESTARREJA, 2012b). 
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Em Estarreja, em 2004 existiam 103 estabelecimentos de indústria transformadora, 
sendo que 99 são Pequenas Médias Empresas (PME) e são responsáveis por 54% dos 
postos de trabalho deste tipo de indústria. As outras quatro indústrias são grande 
empresas, com mais de 100 trabalhadores, sendo que duas são de indústria química, 
uma do ramo alimentar e outra de produtos metálicos (CM ESTARREJA, 2012b). No 
cômputo geral, existem 35 empresas no ramo dos produtos metálicos, 18 no ramo 
alimentar, 16 na indústria química, e as restantes estão distribuídas por outros ramos 
de atividade. 

Em 2001, as empresas do CQE juntamente com outros agentes locais criaram o 
PACOPAR - Painel Consultivo Comunitário do Programa Atuação Responsável que é um 
grupo de atuação conjunta que visa a melhoria da qualidade de vida da comunidade 
de Estarreja, aplicando os princípios de atuação responsável (PACOPAR, 2015) Este 
painel congrega sinergias para concentrar a sua ação em áreas como a saúde, a 
segurança, o ambiente, a educação, a cultura e a solidariedade social. 

6. Desenvolvimento agrícola vs indústria transformadora em 

Estarreja 

Em Estarreja, desde a década de trinta, que a agricultura e a indústria convivem lado 
a lado, parecendo haver uma perfeita simbiose entre ambas. A elevada capacidade 
para a produção leiteira, resultante da boa adaptação do gado leiteiro (vacas Frísias) à 
elevada qualidade dos pastos desta região, a existência de conhecimentos ancestrais 
sobre o processo de transporte, conservação e transformação do leite em manteiga, 
foram condições que atraíram para o concelho a indústria agro-alimentar. Daí, o 
agente local referir que “… as desnatadeiras desta região são as precursoras da 
indústria de lacticínios.” [Informação verbal]1 

Não obstante esta realidade, a indústria química em Estarreja também tem a sua 
génese associada à agricultura, pois o principal objetivo da instalação do CQE foi 
assegurar a produção de amoníaco para o abastecimento de adubos nitro-amoniacais 
à agricultura (PACOPAR, 2015). 

Em Estarreja, “o principal sustento foi de fato, ainda não tinha chegado a indústria, a 
agricultura. Há a importância do leite para a economia familiar, depois há um período 
que é dividido, há complemento, há complemento dos dois, digamos dos dois 
vencimentos para a economia familiar.” [Informação verbal]1  

Ao nível sócioeconómico parece haver uma perfeita harmonia entre estas duas 
atividades, agricultura e a indústria, no entanto, é necessário ter em atenção que 
durante muitos anos os efluentes líquidos do CQE foram escoados diretamente para a 
Ria de Aveiro através de linhas de águas que atravessam campos agrícolas e zonas 
habitadas (Pereira 2008) contaminando estas áreas e a sua envolvente. Atualmente a 
realidade é bem diferente, os efluentes são devidamente tratados e lançados no 
Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro (SIMRIA), no entanto a 
contaminação permanece até aos dias de hoje (ANJUM et al., 2015; UA - DGEO, 2010; 
INÁCIO et al., 2013). Vários foram os estudos que mostram a existência de 
contaminação dos recursos naturais da área envolvente. Por exemplo, a qualidade do 
ar foi bastante afetada pela presença de efluentes gasosos de Ph muito baixo, que 
danificavam as culturas e os apetrechos agrícolas e com efeitos nocivos para a saúde. 
A contaminação do Canal da Murtosa da Ria de Aveiro com Mercúrio (Hg), Arsénio 
(As) e Cobalto (Co), é outro exemplo e que tem implicações diretas com a densidade e 
diversidade de foraminíferos (MARTINS et al., 2013) e consequentemente com a 
biodiversidade de todo o ecossistema Ria de Aveiro. 

A saúde humana está intimamente relacionada com os solos via plantas e herbívoros 
(ANJUM et al., 2015). Segundo Inácio (2013) as concentrações de As, Hg, Cobre (Cu) 
e Zinco (Zn) (EPPs - Elementos Potencialmente Perigosos) em três tipos de produtos 
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agrícolas produzidos nas proximidades do CQE permitiu verificar que as folhas de 
couve concentram mais As, Hg e Zn enquanto o tomate concentra mais Cu. Anjum et 
al. (2015), refere que devido às elevadas concentrações de Potássio (K) na gramínea 
forrageira Lolium perenne existente na envolvente do CQE, esta planta não deve ser 
utilizada na alimentação animal. Se tivermos em consideração que a produção local 
(vegetal e animal) está bastante presente na dieta alimentar da população (VALENTE 
et al., 2012) esta situação poderá ter repercussões ao nível da saúde.  

A percepção do agente local desvaloriza esta realidade salientando que “… tudo o que 
seja criar riqueza num território, aproveitá-lo, até porque se instalou numa zona, que 
não era propriamente a zona produtiva agrícola a que nós nos dedicávamos, não 
aconteceu, e também a boa vivência, mão-de-obra agrícola, mão-de-obra empresarial, 
operariado conseguiram conviver…” [Informação verbal]1 Simultaneamente é 
valorizada a preocupação que a indústria química tem em não ser conotada com mau 
ambiente e a criação do PACOPAR que procura manter uma boa relação entre a 
indústria química e os restantes setores de atividade e da comunidade em geral. 

Em termos futuros, a visão do agente local salienta que o futuro da agricultura, 
sobretudo da agricultura familiar, está dependente de uma obra estrutural na Ria de 
Aveiro – o dique do Baixo Vouga, para conter a intrusão salina, e do diálogo 
construtivo entre os vários agentes que intervêm no território. Sendo que a indústria 
química através do PACOPAR, deverá ser um importante agente a integrar em todo o 
processo. 

7. Conclusões 

O setor agrícola nas últimas décadas vem sofrendo uma regressão acentuada, no 
entanto ainda continua a ser uma atividade económica muito relevante para a 
população residente no concelho de Estarreja. A agricultura é uma importante fonte de 
rendimento para muitas famílias e como tal, para o tecido económico local (CM 
ESTARREJA, 2012b).  

Desde a década de 70 que a agricultura vem perdendo importância enquanto setor 
empregador de mão-de-obra em detrimento do setor secundário, no entanto, a 
atividade agrícola sempre foi conciliada com a atividade industrial, havendo mesmo 
uma “perfeita” harmonia entre ambas, a mulher ficava a gerir a exploração e o 
homem trabalhava na indústria. Esta relação ainda hoje é percetível quando cerca de 
40% das exploraçõe são geridas por mulheres. 

Por sua vez, há estudos que evidenciam a existência de contaminação do recurso solo 
e das suas produções agrícolas (INÁCIO et al., 2014; INÁCIO et al., 2013; ANJUM et 
al., 2015) e constata-se que a população utiliza a produção local na sua dieta 
alimentar (VALENTE et al., 2012). Embora não esteja provado que os contaminantes 
existentes nas produções afetam o Homem é de todo o interesse explorar esta relação 
(GUIHARD-COSTA et al., 2012). 

A perceção do agente local desvaloriza essa situação em detrimento da mais-valia 
socioeconómica da existência da indústria química no concelho. A corroborar esta 
visão importa salientar que segundo Pereira (2008) mais de 50% dos inquiridos, de 
uma amostra de 2,5% da população das freguesias de Avanca e Beduído, preferem 
continuar a ter industria química apesar do seu risco associado. 

Em termos futuros não parece que a existência da indústria química condicione a 
existência de agricultura. O que certamente condicionará a atividade agrícola e a 
manutenção de todos os ecossistemas associados a esta área será a realização de uma 
infraestrutura que condicione a intrusão salina nestas áreas. 
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Resumo. Para a caracterização dos passivos ambientais, principalmente quando esse 
passivo está associado aos solos, é de extrema importância que as amostras coletadas 
sejam representativas da realidade da área. Uma das alternativas para investigação 
no solo é a amostragem multi-incremento, que tem por objetivo a utilização de 
múltiplas amostras, dentro de uma área particular, denominada unidade de decisão, 
para criar uma alíquota representativa para análise laboratorial, com o objetivo de 
determinar uma concentração média da referida unidade de decisão, diminuindo, 
desta forma, as incertezas relacionadas à investigação em relação a estratégias de 
amostragem convencionais, como exemplo a locação dos pontos de coleta de 
amostras direcionadas. Sendo assim, este estudo foi desenvolvido para de avaliar 
duas diferentes técnicas de amostragem de solo utilizadas para investigação de 
Bifenilas Policloradas (PCBs): a amostragem multi-incremento e a amostragem 
direcionada. A partir dos resultados verificou-se que os dois tipos de amostragem 
apresentaram resultados diferentes, quanto a identificação de contaminação por PCB 
no solo. 

Palavras chaves: áreas contaminadas, bifenilas policloradas (PCB), amostragem de 
solo, técnica de amostragem multi-incremento, técnica de amostragem direcionada. 

To characterize the environmental contamination, especially when the contamination is 
associated with soils it is important collect representative samples of the reality of the 
area. An alternative to investigate soil is the multi-increment sampling, using multiple 
samples within a particular area, called the decision unit, to create a representative 
sample for laboratory analysis in order to determine a average concentration of the 
decision unit, reducing the uncertainties related to the research over conventional 
sampling strategies, for example the direct samples. This study was designed to 
evaluate two different soil sampling techniques for the investigation of polychlorinated 
biphenyls (PCBs): a multi-increment sampling and direct sampling. The result was 
different results for samples collected by different techniques. 

Key words: contamination áreas, polychlorinated biphenyls, soil sampling, multi-
incremental sampling, direct sampling 
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1. Introdução 

Os passivos ambientais são legados do desenvolvimento tecnológico e industrial, 
sobretudo de uma época em que a gestão ambiental não era praticada e o meio 
ambiente e os recursos econômicos eram vistos de maneira completamente dissociada 
(ROCCA, 2013).  

Algumas substâncias podem ser eliminadas no meio ambiente sem riscos de danos ao 
ser humano, não sendo necessariamente tóxicas. Outras, como as Bifenilas 
Policloradas requerem certos cuidados.  

Neste contexto, o encaminhamento de soluções para áreas contaminadas por parte 
dos órgãos que possuem a atribuição de administrar os problemas ambientais deve 
contemplar um conjunto de medidas que assegurem tanto o conhecimento das 
características e dos impactos causados por essas substâncias, quanto a criação e 
aplicação de instrumentos necessários à tomada de decisão e às formas e níveis de 
intervenção mais adequados, sempre com o objetivo de minimizar os riscos à 
população e ao ambiente, decorrentes da existência das mesmas (CETESB, 1999).  

Desta forma, são necessárias novas estratégias técnicas, visando a minimização do 
risco que as áreas contaminadas podem gerar à saúde humana, ao meio ambiente e a 
outros bens a proteger (CETESB, 1999), para que a área avaliada tenha uma 
utilização segura. 

Contudo, em função da necessidade do controle ambiental por parte dos órgãos 
reguladores e fiscalizadores, vem crescendo a necessidade do estabelecimento de 
procedimentos técnicos científicos para investigações ambientais nas mídias de 
interesse (solo, águas subterrâneas, ar ambiente, entre outros) que proporcionem 
dados suficientes para avaliar as áreas contaminadas, quanto ao potencial de risco à 
saúde humana e ao meio ambiente que estas contaminações podem gerar. Sendo 
assim, o estabelecimento de procedimentos para investigação ambiental vem 
contribuindo para os processos decisórios ocorram com mais rapidez nesses órgãos, 
bem como a otimização de custos de projeto. 

Neste sentido, nos últimos anos, esta necessidade leva profissionais e acadêmicos 
atuantes na área ambiental a dedicar esforços para o desenvolvimento de técnicas 
para a investigação e gerenciamento destes passivos. 

Conforme descrito em USEPA (2002), uma das alternativas para investigação de solo 
em áreas contaminadas é a analise multi-incremento, que tem por objetivo a 
utilização de múltiplas amostras de incremento, dentro de uma área particular, 
denominada unidade de decisão, para criar uma alíquota representativa para análise 
laboratorial, com o objetivo de determinar uma concentração média da unidade de 
decisão, diminuindo as incertezas relacionadas à investigação quando comparadas a 
estratégias de amostragem convencionais, como a coleta de amostras direcionadas.  

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a diferença entre os resultados 
analíticos obtidos pelos métodos de amostragem de solo a partir da metodologia de 
amostragem multi-incremento e amostragem direcionada para uma área contaminada 
com Bifenilas Policloradas (PCB). Os objetivos específicos do trabalho são: verificar 
procedimentos técnicos aplicados para investigação do solo através da amostragem 
multi-incremento em áreas com potencial de contaminação; verificar procedimentos 
técnicos aplicados para investigação do solo através da amostragem direcionada em 
áreas com potencial de contaminação; aplicar as metodologias em campo, a fim de 
obter amostras para submeter a análise laboratorial quantitativa e comparar os 
resultados obtidos por meio das metodologias de amostragem de solo aplicadas. 
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2. Fundamentação Teórica 

Bifenilas Policloradas (PCB) 

Segundo Policarpo (2008), dentre as substâncias químicas maléficas aos seres vivos e 
ao meio ambiente, existe um grupo que se destaca por sua alta toxicidade, 
denominados Poluentes Orgânicos Persistentes (POP). 

Conforme definidos na Convenção de Estocolmo, os POPs são formados por 12 
compostos: Dioxinas, Furanos, Bifenilas Policloradas (PCB), Hexaclorobenzenos (HCB), 
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Clordano, Toxafeno, Mirex, Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) 
e Heptacloro (FONTENELE et al, 2009).  

Bifenilas Policloradas – Polychlorinated Biphenyls – PCB, objeto deste estudo, é o 
nome genérico dado à classe de compostos organoclorados, resultante da reação da 
bifenila com cloro anidro na presença de catalisador (PENTEADO & VAZ, 2001).  

As Bifenilas são formadas por dois anéis de Benzeno unidos por uma ligação carbono-
carbono, com 1 a 10 átomos de cloro substituindo os átomos de hidrogênios nas 
posições 2-6 e 2’-6’ dos anéis aromáticos. As moléculas de PCB podem apresentar 
diversas substituições possíveis dos átomos de cloro, sendo possível obter até 209 
combinações diferentes, denominadas congêneres (PENTEADO & VAZ, 2001).  

Dentre os 209 congêneres de PCB, existem 7 que são denominados PCB Indicadores, 
por serem mais facilmente encontrados em misturas comerciais de PCB, são eles: 
PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180. De acordo com Cocco (2011), estes foram 
responsáveis por mais de 90% da contaminação mundial por PCB. Entre os 209 
congêneres, 12 apresentam toxicidade semelhantes às Dioxinas, sendo denominados 
PCB-LD, são eles: PCB-77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169 e 189. No 
desenvolvimento do presente trabalho, os 19 congêneres especificados neste 
parágrafo foram analisados, os 7 indicadores e os 12 de maior toxicidade.  

Conforme Silva (2008), os PCBs são líquidos em temperatura ambiente, são 
lipossolúveis, apresentam baixa solubilidade em água, não são voláteis, têm alto 
ponto de ebulição, possuem estabilidade térmica, química e excelentes propriedades 
dielétricas, atuando como isolante elétrico, permitindo dessa forma, uma ampla 
aplicação comercial.  

Os PCBs, de acordo com Policarpo (2008), são altamente adsorvidos no solo, ligando-
se à matéria orgânica, devido à sua alta hidrofobicidade. Além disso, possui baixa 
volatilidade, reduzida solubilidade e é mais denso que a água, por isso, pode ser 
considerado um DNAPL (dense non-aqueous phase liquid), ou seja, tende a se 
apresentar como fase livre imiscível em água.  

Os PCBs tiveram sua sintetização inicial na Alemanha, no início do século XIX, e sua 
produção em escala industrial a partir de 1922. Rahuman (2000) afirma que todo o 
PCB existente no mundo foi sintetizado, não existindo, portanto, fontes naturais 
dessas substâncias. Os compostos de PCB eram utilizados em sistemas de trocadores 
de calor, em pesticidas, como óleo de corte, fluido dielétrico em transformadores e 
capacitadores, fluidos hidráulicos, lubrificantes, plastificantes para tintas, etc. (SILVA 
et al, 2007). 

Devido às implicações à saúde e impacto ao ambiente, o uso e a produção de PCB 
foram severamente restritos em muitos países. Em 1972, o Japão e a Suécia 
proibiram o uso e a produção, já os Estados Unidos proibiram em 1977. No Brasil, a 
proibição do uso, comercialização e produção ocorreu a partir de 1981, entretanto, o 
nosso país permitiu o funcionamento de equipamentos já instalados até sua 
substituição integral ou troca por fluidos isentos de PCBs (SILVA et al, 2007). 
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Amostragem de Solo para Investigação de Áreas Contaminadas 

Para CETESB (1999), quando um volume de solo precisa ser caracterizado, não se 
exige que todo ele seja examinado, sendo necessário que amostras representativas 
desse volume sejam coletadas, a fim de assegurar a obtenção de informações 
confiáveis a respeito da existência, concentração e distribuição na área de estudo das 
substâncias químicas de interesse. Essas amostras devem ser tão representativas 
quanto possível do material original ou da área a ser caracterizada.  

Para CETESB (2012), os tipos principais de metodologia para estabelecer um plano de 
amostragem são: Direcionado; Aleatório Simples; Aleatório Estratificado; Sistemático; 
Ranqueado; Agrupado; e, Composta / Multi-incremento. 

Para o presente estudo, dois métodos para amostragem de solo foram selecionados, a 
amostragem de solo multi-incremento e a amostragem de solo direcionada, ambas 
utilizadas no processo de identificação de áreas contaminadas.  

Amostragem de Solo Multi-Incremento 

Segundo o Manual de Orientação Técnica para a Implementação do Plano de 
Contingência da Secretaria do Meio Ambiente no Estado do Hawai nos Estados Unidos 
(Hawaii HEER TGM, 2008), a amostragem multi-incremento tem sido amplamente 
utilizada para investigações ambientais de substâncias não voláteis em solos 
superficiais, mas também pode ser utilizada para a coleta de subsuperficiais, para 
contaminantes voláteis ou não voláteis. 

Esta metodologia de amostragem multi-incremento no solo é uma técnica destinada a 
reduzir ou limitar a variabilidade estatística quando comparadas com a amostragem 
direcionada. Ela fornece uma estimativa mais representativa e reprodutível da média 
de concentração de analitos em uma área específica de interesse, denominadas de 
"unidade de decisão” (UD).  

Uma unidade de decisão pode ser definida como área, volume ou conjunto de objetos 
tratados como uma unidade simples no processo de tomada de decisão onde as 
amostras serão coletadas, podendo ser a unidade em sua totalidade ou até mesmo 
subáreas dentro da unidade. (ALS, 2011).  

Em relação ao número de incrementos a serem coletados em cada unidade de decisão, 
de acordo com Hawaii HEER TGM (2008), a amostra multi-incremento da UD deve ser 
preparada considerando a coleta de no mínimo 30 incrementos de solo em uma 
unidade de decisão especificada, e combinar estes incrementos numa única amostra. 

Usualmente, cada incremento é coletado em quantidades que podem variar de 5 a 50 
gramas, resultando em uma amostra de 150 a 1500 gramas (CETESB 2012). A 
homogeneização dos incrementos que irão compor a amostra multi-incremento da 
unidade de decisão depende do tipo de solo e suas características. Entre as 
usualmente utilizadas, cita-se: Secagem, Desagregação, Peneiramento, Moagem.  

Na maioria dos casos a amostra (incrementos), é peneirada, para obtenção de 
partículas <2,0mm e em algumas situações <0,250mm, processo que pode ser 
realizado em campo ou no laboratório (CETESB, 2012).  

Para esta técnica de amostragem o Manual de Orientação Técnica para a 
Implementação do Plano de Contingência do Estado do Hawai (Hawaii HEER TGM, 
2008) recomenda a coleta de amostras em triplicata, ou seja, três repetições usando a 
mesma abordagem, para validação estatística do método, pela metodologia do desvio 
padrão ou média aritmética do UCL 95% (limite superior de confiança). 

A amostragem multi-incremento é benéfica porque reduz os custos significativamente 
da investigação, pois apenas uma alíquota será submetida à análise química em 
laboratório, formada a partir de sub amostras sistematicamente distribuídas por toda 
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a área da unidade de decisão, reduzindo as incertezas, maximizando a chance de se 
encontrar os hot spots (CETESB, 2012) e embasando melhor a tomada de decisão a 
respeito das etapas seguintes do processo de diagnóstico de uma área contaminada. 

Esta metodologia não é boa na relação custo-benefício em solo subsuperficial, nem 
quando os custos de obtenção das amostras são significativos. Também não é 
recomendada para substâncias voláteis (ex. Hg, Compostos Orgânicos Voláteis) e não 
é vantajosa quando estão disponíveis técnicas de medições in situ (ex. in situ XRF) 
(CETESB, 2012). 

A amostragem multi-incremento se diferencia da amostragem composta por atribuir 
número mínimo de incremento igual a 30 e por considerar a coleta em triplicata da 
amotra. Estes procedimentos dão validade estatística ao método, pela metodologia do 
desvio padrão ou média aritmética do UCL 95% (Hawaii HEER TGM, 2008; CETESB, 
2012). 

Amostragem de Solo Direcionada 

Segundo CETESB (1999), e de acordo com a norma ISO/DIS 10381-1, na amostragem 
direcionada a locação dos pontos de amostragem é realizada de acordo com o 
conhecimento já existente a respeito das fontes e das vias de disseminação da 
contaminação, evidências visuais de contaminação do solo ou aplicação de métodos de 
screening na área.  

Em contrapartida, a CETESB (1999), considera que um esquema de amostragem 
direcionada pode ser afetado por um grande número de fatores que podem falsificar 
os resultados, acarretando em uma amostragem pouco representativa da área. 

O objetivo principal da amostragem direcionada é fazer uma varredura sobre a 
presença ou ausência de contaminação a níveis de interesse, entretanto, não permite 
deduções estatísticas, e é útil quando há histórico confiável e a quando a investigação 
tiver como foco locais relativamente pequenos ou situações simples (CETESB, 2012). 

A locação dos pontos de amostragem é realizada com o conhecimento já existente a 
respeito vias de disseminação da contaminação, evidências visuais de contaminação 
do solo, aplicação de métodos de investigação rápida focada na avaliação das áreas 
com maior concentração de contaminantes - “hot spots” (CETESB, 2012). 

3. Metodologia da Pesquisa 

A amostragem direcionada, largamente utilizada nos estudos de áreas contaminadas 
no Brasil, possui limitações, especialmente devido à heterogeneidade da matriz 
ambiental (solo). A amostragem multi-incremento tem como objetivo descartar ou não 
a área avaliada (unidade de decisão), através de uma metodologia com validação 
estatística (Hawaii HEER TGM, 2008). Se a unidade de decisão (UD) não apresentou 
concentração detectável do composto químico de interesse, pode-se afirmar, com 95% 
de confiança, que aquela área não está impactada por aquele composto químico. Se 
apresentou, é preciso subdividir a UD em novas UDs e/ou aprofundar os estudos com 
amostras direcionadas, e consequentemente, mais análises químicas. 

Esse é um assunto recente no país, com algumas incertezas e dúvidas dos 
profissionais sobre os procedimentos recomendados pelo órgão ambiental. A escolha 
desse tema se deu exatamente para tentar discutir um pouco mais esse assunto, para 
verificar se a amostragem direcionada pode levar a conclusões equivocadas e para 
verificar se uma área com excelentes informações sobre a fonte potencial precisaria 
também, passar por uma amostragem multi-incremento para se ter uma conclusão 
boa sobre o impacto da UD. 
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A partir da escolha do tema, buscou-se fundamentação teórica para planejamento da 
etapa de campo. Em campo, foram coletadas amostras, por diferentes metodologias e 
submetidas à análises químicas. 

Foram coletadas 6 amostras direcionadas, dentro dos antigos berços onde ficavam as 
fontes potenciais geradoras de contaminação por PCBs. Esses berços estão na área da 
UD, portanto, a amostragem multi-incremento foi realizada de acordo com o protocolo 
do Hawaii, coletando-se 32 amostras em intervalos espaciais regulares, dentro da UD, 
que incluía os berços. 

O detalhamento dos procedimentos está descrito no item 4.  

4. Estudo de Caso 

A área de estudo foi tratada como sigilosa. A referida área faz parte de uma antiga 
área fabril, na qual eram desenvolvidas atividades de fabricação e manutenção de 
transformadores. 

Foi selecionada para o presente estudo somente uma pequena área da antiga fábrica, 
com dimensões de 8,0 por 23,2m, totalizando 186m2 (Figura 1), na qual era realizado 
o armazenamento de ascarel em 3 tanques aéreos com capacidade volumétrica de 
15.000 litros cada. 

 

Figura 1 - Disposição espacial da área de estudo e entorno imediato. 

 

Procedimentos Utilizados Para Amostragem Multi-incremento 

A unidade de decisão foi definida como a área total (186m2). Na unidade de decisão 
foram executadas 32 sondagens utilizando tipo manual com trado tipo concha de 1”. A 
disposição das sondagens foi feita em 4 fileiras de 8 sondagens cada. Durante as 
sondagens, foi coletada uma amostra por sondagem no horizonte de 0 a 0,3m, 
considerado como horizonte superficial.  

Cada uma das 32 amostras foi chamada de incremento. O acondicionamento dos 
incrementos foi realizado em bandeja de aço e inox e seguido dos procedimentos: 
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peneiramento em 2mm, espalhamento do material na bandeja em camada de 
aproximadamente 0,5cm de espessura. A sub-amostragem foi feita em campo, 
através da coleta de 32 porções pequenas (aproximadamente 5g), com colher de inox, 
colocada no frasco de vidro para envio ao laboratório. 

A partir dos procedimentos supracitados, foi coletada uma amostra, denominada de 
MI. 

A Foto 1 foi tirada durante os trabalhos de campo. 

 

Foto 1 – Parte da área, ilustrando onde foram executadas as sondagens para coleta dos 
incrementos, além de um dos berços onde tinha-se os tanques aéreos. 

 

 

Procedimentos Utilizados Para Amostragem de Solo Direcionada 

Para as amostragens direcionadas foram consideradas as localizações dos antigos 
tanques aéreos na área. Foram executadas 06 sondagens utilizando manual com trado 
tipo concha de 1”, sendo que para cada tanque foram consideradas duas sondagens e 
consequentemente a coleta de duas amostras de solo, no horizonte de 0 a 0,3m, 
considerado como horizonte superficial. 

A partir dos procedimentos supracitados, foram coletadas 06 amostras, denominada 
de P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 e P-6. 

Procedimentos Utilizados Para Análises Químicas Laboratoriais 

A preservação da amostra desde a coleta até o laboratório obedeceu rigorosamente o 
definido no Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostra (CETESB 2011). 

O laboratório responsável pelas análises químicas foi o Analytical Tecnology, 
devidamente certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO), seguindo os requisitos estabelecidos pela ABNT NBR ISSO/IEC 17025. 

A metodologia utilizada pelo laboratório responsável para as amostras de solo foi 
baseada no Método USEPA 8082A. 

 

Incrementos Antigo berço de 
tanque aéreo 
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5. Resultados e discussão 

Este item apresenta os resultados químicos das amostras coletadas pelas 
metodologias: direcionada e multi-incremento, além da avaliação comparativa dos 
resultados obtidos nestas metodologias.  

A Tabela 11 apresenta os resultados das análises químicas de PCBs para a amostra 
coletada pela metodologia multi-incremento, enquanto a Tabela 22 apresenta os 
resultados das análises químicas de PCBs para as amostras coletadas pela 
metodologia direcionada. 

 

Tabela 1 - Resultados analíticos da amostra coletada pela metodologia multi-incremento para 
PCBs.  

PARÂMETROS UNIDADE 
INTERVENÇÃO 
RESIDENCIAL 

MI 

2,2',4,5,5' Pentachlorobifenila (#101) µg/kg - 16,2 

2,3,3',4,4' - Pentaclorobifenil (#105) µg/kg - 21,6 

2,2´,3,4,4´,5´ Hexaclorobifenila (#138) µg/kg - 48,4 

2,2´,4,4´,5,5´ Hexaclorobifenila (#153) µg/kg - 41,7 

2,3,3',4,4',5 - Hexaclorobifenil (#156) µg/kg - 4,5 

3,3',4,4',5,5' - Hexaclorobifenil (#169) µg/kg - 20,1 

2,2´,3,4,4´,5,5´ Heptaclorobifenila (#180) µg/kg - 48,4 

Somatória Bifenilas Policloradas Indicadores µg/kg 30 154,7 

Somatória Bifenilas Policloradas Analisadas µg/kg - 200,9 

Observação: Os congêneres 28, 52, 77, 81, 114, 118, 123, 126, 157 167 e 189 apresentaram 

concentração inferior ao limite de quantificação. 
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Tabela 2 - Resultados analíticos das amostras coletadas pela metodologia direcionada para 

PCBs. 

PARÂMETROS Unidade 

Interve
nção 

Residen
cial 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 

3,3',4,4' - Tetraclorobifenil (#77) µg/kg - - - - 13.488,5 - - 

3,4,4',5 - Tetraclorobifenil (#81) µg/kg - - 2.377,9 - 1.146,0 - - 

2,3,3',4,4' - Pentaclorobifenil 

(#105) 
µg/kg - - - - - 24,6 - 

2,3,4,4',5 - Pentaclorobifenil 

(#114) 
µg/kg - 21,2 - - 6.275,0 - - 

2,3´,4,4´,5 Pentaclorobifenila 

(#118) 
µg/kg - - 3.781,9 - - 34,9 - 

2',3,4,4',5 - Pentaclorobifenil 

(#123) 
µg/kg - - 7.857,6 - 5.498,5 - - 

3,3',4,4',5 - Pentaclorobifenil 

(#126) 
µg/kg - 17,1 - - - - - 

2,3,3',4,4',5' - Hexaclorobifenil 

(#157) 
µg/kg - - 5.878,5 - - - - 

2,3',4,4',5,5' - Hexaclorobifenil 

(#167) 
µg/kg - - - - 3.131,2 - - 

2,2´,5,5´ Tetraclorobifenila (#52) µg/kg - - 1.073,4 - - - - 

2,2',4,5,5' Pentachlorobifenila 

(#101) 
µg/kg - - 6.281,2 91.306,7 557,2 61,6 1,5 

2,2´,4,4´,5,5´ Hexaclorobifenila 

(#153) 
µg/kg - 56,0 - - - - 1,1 

2,2´,3,4,4´,5´ Hexaclorobifenila 

(#138) 
µg/kg - 34,4 10.628,2 183.657,1 1.934,4 190,3 8,1 

2,2´,3,4,4´,5,5´ 

Heptaclorobifenila (#180) 
µg/kg - - 8.548,9 456.364,3 5.010,7 307,0 12,0 

Somatória Bifenilas Policloradas 

Indicadores 
µg/kg 30 90,4 30.313,6 731.328,1 7.502,3 593,8 22,8 

Somatória Bifenilas Policloradas 

Analisadas 
µg/kg - 128,7 46.427,6 731.328,1 37.041,5 618,4 22,8 

Observação: Os congêneres 156, 169,189 e 28 apresentaram concentração inferior ao limite de quantificação. 

 

O Gráfico 1 apresenta as concentrações dos PCBs indicadores considerando as 06 
amostras coletadas pela metodologia direcionada e a concentração obtida na amostra 
coletada pela metodologia multi-incremento, além do valor de intervenção residencial. 

Gráfico 1 – Concentrações de Bifenilas Policloradas Indicadores. 
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O valor máximo de concentração demonstrado nos eixos do gráfico foi de 550µg/kg visando facilitar a visualização devido à 

escala, porém concentrações mais elevadas que 850µg/kg foram obtidas nas amostras P-2, P-3 e P-4. 
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A amostra coletada pela metodologia de multi-incremento, denominada de MI, 
apresentou concentração de 154,7 µg/kg e encontra-se apresentada em verde no 
Gráfico 1. Enquanto as amostras direcionadas, denominadas de P-1 a P-6, encontram-
se apresentadas na cor azul. Já o valor de intervenção (30µg/kg) encontra-se 
representado pela linha vermelha. 

A amostra direcionada coletada no P-1, quantificada analiticamente em 90,4µg/kg, 
apresentou concentração aproximadamente 3 vezes superior ao valor de intervenção 
(30µg/kg) e inferior a concentração da amostra multi-incremento (154,7µg/kg). 

As amostras direcionadas P-2, P-3, P-4 e P-5, apresentaram concentrações superiores 
tanto ao valor de intervenção residencial quanto a concentração obtida na amostra 
multi-incremento. Nas referidas amostras (P-2 a P-5) é possível observar elevada 
discrepância entre os resultados analíticos obtidos. 

Cabe destaque à amostra direcionada coletada no P-3, a qual apresentou 
concentração quantificada em 731.328,1µg/kg. Tal concentração apresenta-se 
aproximadamente 24.300 vezes superior ao valor de intervenção considerado. E 
apresenta-se 4.727 vezes superior à concentração da amostra multi-incremento. 

Já a concentração de 22,8µg/kg, obtida na amostra direcionada P-6 é inferior ao valor 
de intervenção considerado. 

As concentrações obtidas em todas as amostras direcionadas apresentaram 
concentrações discrepantes entre si. Cabe destaque aos pontos P-3 e P-6, distantes 
aproximadamente 15 metros, e que apresentam concentrações discrepantes (22,8 e 
731.328,1µg/kg) indicando grande heterogeneidade na distribuição espacial do 
contaminante. 

Se for considerada a média aritmética das concentrações das 06 amostras pontuais 
obtém-se 128.313,5µg/kg, valor 829 vezes superior à concentração obtida na amostra 
multi-incremento, que foi de 154,7 µg/kg. Comparando-se a média ao valor de 
intervenção obtém-se ainda maior (4.277 vezes).  

A partir dos resultados apresentados é possível afirmar que a contaminação encontra-
se distribuída de forma heterogênea na área de estudo. Acredita-se que a 
concentração obtida no P-3 tenha superestimado a concentração da amostra multi-
incremento, porém não de forma tão significativa, visto a grande diferença nos 
resultados analíticos de tais amostras (154,7 e 731.328,1µg/kg). 

Considerando que a amostra multi-incremento foi coletada através de alíquotas 
distribuídas de forma uniforme em toda a área, as alíquotas coletadas distantes dos 
tanques (áreas fontes) provavelmente encontram-se isentas de concentrações de 
PCBs, subestimando a concentração obtida na amostra multi-incremento. 

A amostragem multi-incremento, portanto, concluiu que a UD (portanto, a área 
avaliada) encontra-se, com certeza, contaminada pela presença de PCBs, porém, essa 
metodologia não consegue determinar a distribuição da contaminação na UD. Para 
reduzir essa incerteza, caso necessário, a UD deve ser subdividida em novas UDs. 

No caso da amostragem direcionada, os resultados mostraram que, mesmo quando se 
tem informações prévias muito boas sobre a localização das potenciais fontes, a 
heterogeneidade do meio pode levar a decisões erradas, por exemplo, se o ponto P-6 
fosse considerado representativo da área toda por conter uma fonte potencial. 

A Figura 3 apresenta a distribuição das concentrações na área de estudo. 
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Figura 1 – Distribuição das concentrações de PCBs indicadores na área de estudo. 

 

6. Conclusão 

Conforme discutido anteriormente, foram obtidos resultados diferentes quanto a 
presença de PCBs no solo em concentrações acima dos limites de intervenção 
adotoados, quando considerados os resultados analíticos das amostras de solo 
diredionadas e os resultados analíticos da amostragem de solo por meio da técnica 
multi-incremento. 

No caso da amostragem direcionada, onde foram coletadas amostras de solo em 
pontos onde era conhecida a presença fontes de contaminação no passado, foram 
obtidas concentrações acima dos valores orientadores adotados em 05 das 06 
amostras coletadas. 

Deve-se destacar que uma área potencialmente contaminada não apresenta 
necessariamente substâncias no solo ou na água subterrânea, em concentracoes 
superiores aos limites de investigação adotados. Desta forma, em um plano de 
amostragem baseado em amostras de solo direcionadas, é imprescindivel que sejam 
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investigadas todas as prováveis fontes de contaminação conhecidas, de forma a evitar 
que resultados nulos obtidos em amostras pontuais, como a amostra P-6, sejam 
considerados como representativos de uma área mais abrangente. 

Sendo assim, fica evidente a importância de um modelo conceitual prévio muito bem 
definido, no caso da adoção de um plano de amostragem com coleta de amostras de 
solo direcionadas. 

No caso da amostragem multi-incremento, onde foi obtida uma concentração 
aproximadamente 05 vezes superior ao limite de intervenção adotado, fica evidente a 
eficiência do método na identificação de contaminação em áreas onde não se tem um 
modelo concentual bem definido, mesmo quando considerada a atenuação nos 
resultados analíticos em decorrência da homogenização das amostras coletadas na 
malha de sondagens. 

Destaca-se que, em casos de detecção de substâncias em concetrações superiores aos 
limites estabelecidos em amostras coletadas por meio da técnica multi-incremento, 
podem ser indicados aprofundamentos nos estudos, como por exemplo, a 
segmentaçao da unidade de decisão em sub-áreas, a fim de posicionar com maior 
precisão o centro de massa da contaminação. 

Desta forma, comparando-se metodologias de amostragem de solo, os resultados 
quase sempre serão diferentes, devido à heterogeneidade do meio. A amostragem 
direcionada, mesmo que locada em fonte potencial, pode ter resultados distintos 
devido à heterogeneidade. A amostragem multi-incremento mostra-se favorável uma 
vez que acertará na tendência, mesmo que com resultados subestimados.  
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Resumo. O coeficiente de condutividade hidráulica - K - é um parâmetro muito 
importante para o estudo do fluxo da água subterrânea, influenciando sua vazão e 
velocidade sendo, por isso, fundamental para o estudo de áreas contaminadas. O 
objetivo deste trabalho foi comparar os valores de condutividade hidráulica obtidos em 
ensaios de slug test realizados em quatro poços de monitoramento e ensaios de 
infiltração em sondagens à percussão executadas ao lado dos poços. As seções 
filtrantes e os ensaios nas sondagens foram posicionados no mesmo substrato 
geológico, representado pelo solo de alteração do embasamento cristalino. Os valores 
de K obtidos nos ensaios de slug test foram calculados pelos métodos de Hvorslev e 
Bouwer & Rice e comparados com os determinados nos ensaios de infiltração em 
sondagens. Os resultados encontrados para os ensaios mostraram-se muito 
semelhantes, com valores oscilando em torno de uma ordem de grandeza (10-5 a 10-4 
cm/s), possibilitando concluir que tanto o slug test como o ensaio de infiltração são 
métodos representativos na determinação da condutividade hidráulica.  

Palavras-chave: condutividade hidráulica, slug test, ensaio de infiltração.  

Abstract. The hydraulic conductivity coefficient K is a very important parameter for 
the study of groundwater flow, affecting the rate of water flow and flow speed, 
therefore, being fundamental to studies of contaminated areas. The objective of this 
study was to compare the values of hydraulic conductivity in slug tests performed in 
four monitoring wells and infiltration tests performed in percussion drills beside the 
wells. The screen wells and sections tested in the percussion drills were positioned in 
the same geological substrate, represented by weathering rock of the crystalline 
basement. The K values obtained from slug tests were calculated by the methods of 
Bouwer & Rice and Hvorslev and were compared with those determined in infiltration 
tests in percussion drills. The results for both types of tests were very similar, with 
values oscillating around one order of magnitude (10-5 to 10-4 cm/s), allowing to 
conclude that both the slug test as the infiltration test are representative methods for 
determining hydraulic conductivity. 
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1. Introdução 

A expansão urbana, - com uma crescente necessidade de áreas para o comércio, 
serviços e residências - aliada à globalização mundial, onde a competição dos 
mercados provocou uma mudança na economia industrial, tem provocado o constante 
êxodo das indústrias para áreas mais distantes dos grandes centros e capitais. Essa 
mudança econômica transformou antigas áreas industriais em “Brownfields.” 

“Brownfields”, termo muito usado nos Estados Unidos, é traduzido literalmente como 
“campos marrom-escuros” e inicialmente foi utilizado para se contrapor aos 
“Greenfields”, ou “campos verdes”, que se referem aos parques, áreas agrícolas, 
florestais e estuários naturais. Encontra-se a definição de Brownfields na lei pública 
norte americana 107-118 (H.R.2869) como “instalações industriais ou comerciais 
abandonadas, ociosas e subutilizadas cujo redesenvolvimento é complicado devido à 
contaminação real ou percebida, mas que têm um potencial ativo para reuso” 
(VASQUES, 2005). 

Nessas áreas, de maneira geral, o solo foi utilizado por muito tempo para deposição 
de resíduos sem qualquer tipo de proteção ou tratamento. Vazamentos e acidentes 
com produtos químicos eram encarados como prejuízo econômico e nunca pelo ponto 
de vista ambiental. 

A partir da década de 70, as mudanças se intensificaram na cidade de São Paulo, 
gerando um número cada vez maior de Brownfields. O constante crescimento 
populacional e a falta de áreas nas regiões centrais da cidade aumentaram a 
necessidade de reabilitação e de correto gerenciamento do uso e ocupação do solo 
desses espaços.  

Tanto o ordenamento jurídico, como o Decreto 59.263 (SÃO PAULO, 2013), quanto os 
documentos técnicos, como o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas 
(CETESB, 1999) dão importância elevada às etapas de diagnóstico de uma área 
contaminada para que a sua recuperação ou reutilização ocorra de maneira 
economicamente viável e ambientalmente segura. 

Desta forma, é importante que sejam realizados estudos para definir uma ocupação 
adequada em uma área e também a melhor forma de reabilitá-la, objetivando a 
minimização de impactos ambientais e o melhor aproveitamento de seus recursos 
naturais. Para isso, o conhecimento do meio físico (geologia, pedologia, hidrogeologia 
e geomorfologia) é etapa fundamental para a elaboração do Modelo Conceitual da área 
e, consequentemente, para a elaboração de um diagnóstico acurado e de um plano de 
intervenção eficaz. 

Dentro desta situação, a hidrogeologia é de extrema importância para o estudo do 
transporte de contaminantes no meio físico subsuperficial, onde o entendimento das 
propriedades hidráulicas dos aquíferos é fundamental. Podem-se dividir os parâmetros 
hidráulicos, que devem ser analisados, em suas propriedades de fluxo e características 
de armazenamento. Dentro das propriedades de fluxo destaca-se a condutividade 
hidráulica (K), um coeficiente de proporcionalidade que se refere à facilidade da água 
em se mover num aquífero sob a influência de um gradiente hidráulico (CLEARY, 
1989).  

A condutividade hidráulica depende de várias características do meio físico como 
porosidade, tamanho, arranjo e forma das partículas e também das propriedades do 
fluido, como viscosidade e da massa específica (FEITOSA et al., 2008). 

A correta determinação deste coeficiente ajuda a caracterizar o fluxo da água 
subterrânea de forma quantitativa e qualitativa, bem como permite um adequado 
dimensionamento das plumas de contaminação e seus deslocamentos, além de 
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subsidiar a elaboração de projetos de sistemas de remoção e tratamento de 
contaminantes. 

Para a determinação do coeficiente de condutividade hidráulica (K) são necessários 
ensaios que podem ser de campo ou laboratório. Os ensaios de campo são os mais 
frequentes, pois apresentam uma boa representatividade e menor custo. 

No segmento de diagnóstico de áreas contaminadas, os ensaios de campo mais 
usados são: o teste de bombeamento e o slug test. Apesar de serem trabalhosos, 
quando bem executados, são mais adequados do que os ensaios de laboratório, graças 
à representatividade da área examinada. Outra vantagem desses ensaios é a sua 
realização em poços de monitoramento, muitas vezes já instalados em áreas 
potencialmente contaminadas.  

Os ensaios de infiltração em sondagens são normalmente utilizados na área da 
geologia de engenharia e são realizados, quando necessário, nas sondagens de 
simples reconhecimento de um terreno. Embora seu processo de execução seja bem 
mais rudimentar que o slug test, seus resultados também são bem confiáveis. Esses 
ensaios têm a vantagem de ter baixo custo, não necessitando de amostragem especial 
e nem de instalação de poços de monitoramento para sua execução, bastando apenas 
sondagens simples, com as quais pode-se atingir uma camada específica de uma área 
que necessite de detalhamento.  

Todos os métodos para determinação da condutividade hidráulica têm suas 
dificuldades e incertezas, mas quando bem executados, apresentam resultados que 
podem ser utilizados para orientar as tomadas de decisão. 

2. Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo analisar e comparar os valores de condutividade 
hidráulica obtidos com ensaios de campo: infiltração em sondagens e slug test 
executados em poços de monitoramento. O ensaio de infiltração é muito utilizado em 
investigações geotécnicas (AZEVEDO & ALBUQUERQUE FILHO, 2013), e o slug test, 
em estudos hidrogeológicos (FETTER, 2001; ONGARATTO et al, 2012). Se ambos se 
mostrarem compatíveis, seria possível utilizar ensaios de infiltração em investigações 
geoambientais de áreas contaminadas. 

3.  Área de estudo 

A área onde foi desenvolvido este trabalho pertence à região da Bacia Hidrográfica do 
córrego Jurubatuba e está localizada nas dependências do Centro Universitário SENAC 
– Campus Santo Amaro, na zona sul do município de São Paulo. O Centro 
Universitário ocupa uma área de aproximadamente 120.000 m² e se localiza na 
Avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, 823, no Bairro de Santo Amaro (Figura 1). 
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Figura 1: Localização da área. (Fonte: Modificado de Google Earth, 2014). 

 

 

Os ensaios de campo foram realizados em uma área de aproximadamente 600 m² 
localizada próxima à divisa nordeste do terreno, com acesso feito pela Rua Professor 
Campos de Oliveira, através da portaria número dois (Figura 2). 

 

Figura 2: Posição dos poços de Monitoramento e das Sondagens à Percussão. (Fonte: Modificado 
de Google Earth, 2014) 

 

  

Esta área foi escolhida para a pesquisa por já apresentar poços de monitoramento 
instalados e estudados. Além disso, tem fácil acesso e espaço livre que possibilitaram 
a execução das sondagens e ensaios para realizar as comparações. 

Uso e ocupação do solo 

A área que era classificada anteriormente como Zona Predominantemente Industrial – 
ZUPI, passou por uma transformação onde as indústrias migraram para regiões mais 
afastadas e para o interior, dando espaço para a instalação de empreendimentos 
imobiliários. Atualmente a região onde se encontra o SENAC tem seu uso misto, 
podendo ser observadas características residenciais, comerciais e industriais. 

Ao pesquisar a Relação de Áreas Contaminadas da CETESB - Agência Ambiental do 
Estado de São Paulo, na listagem atualizada em Dezembro de 2011, observou-se que 
a unidade do SENAC encontra-se como uma dessas áreas, uma vez que anteriormente 
foi usada como sede de uma antiga fábrica da Walitta.  
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Geologia 

A geologia regional do Jurubatuba encontra-se desenvolvida sobre terrenos 
sedimentares de idade cenozoica da Bacia Sedimentar de São Paulo. 

Por toda a região do canal do Jurubatuba estão distribuídas as rochas graníticas (PCg) 
do embasamento cristalino, sendo que na área noroeste apresentam-se orientadas ou 
com foliação (PCgo). O grupo Açungui, composto pelo Complexo Embu e Complexo 
Pilar, apresenta micaxistos (PCx) com grande expressão em toda área. 

A Bacia Sedimentar de São Paulo tem sua estratigrafia composta pelo Grupo Taubaté, 
constituído, da base para o topo, pelas formações Resende, Tremembé e São Paulo; 
recobertas, de forma presumivelmente discordante, pela Formação Itaquaquecetuba e 
por coberturas aluvionares fluviais do Quaternário (Emplasa, 1980).  

Na região do Jurubatuba, onde está o SENAC, a Bacia de São Paulo aflora na porção 
leste, predominando duas litofácies da Formação Resende (Orl e Orf). A Formação São 
Paulo ocorre numa área restrita (Osp). Ao longo do Rio Pinheiros e canais do 
Jurubatuba e Guarapiranga afloram coberturas aluvionares do Quaternário (Qa). As 
Formações Tremembé e Itaquaquecetuba não afloram na região. 

O Centro Universitário SENAC – Campus Santo Amaro, está instalado sobre depósitos 
aluviais do Quaternário da Bacia de São Paulo, os quais estão depositados sobre 
sedimentos Terciários da Formação Resende, que se depositaram sobre rochas Pré-
Cambrianas do embasamento cristalino. 

Hidrogeologia 

A Bacia do Alto Tietê, onde a região do Jurubatuba está inserida, possui basicamente 
dois sistemas aquíferos, sendo eles o Sistema Aquífero Cristalino (SAC) e o Sistema 
Aquífero Sedimentar (SAS) (Figura 3). O SAS apresenta porosidade primária e divide-
se em Quaternário, São Paulo e Resende. Já o sistema SAC tem porosidade secundária 
e subdivide-se em aquífero A e B (HIRATA e FERREIRA, 2001). 

 

Figura 3: Mapa da hidrogeologia da área do Jurubatuba. (Fonte: Simonato et al., 2009)  

 

O modelo de circulação regional de água aceito para a Bacia do Alto Tietê mostra que 
as águas das chuvas recarregam os aquíferos em toda sua extensão não 
impermeabilizada. Outra importante fonte de recarga ocorre pelas fugas da rede 
pública de abastecimento de água, bem como o da coleta de esgoto. Uma vez que 
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ingressam no aquífero, as águas fluem em direção às drenagens superficiais, 
consideradas como áreas de descarga. O Rio Tietê representa, junto à soleira de 
Barueri, o ponto de menor potencial hidráulico do aquífero sedimentar. Assim, 
considera-se que o modelo de circulação seja um sistema hidraulicamente fechado 
(HIRATA e FERREIRA, 2001). 

Na região do Jurubatuba, o Aquífero SAC aflora principalmente na parte oeste 
enquanto o SAS aflora a leste da área. Dentro do SAS o Aquífero Resende predomina 
sobre o São Paulo, que ocorre numa porção restrita, e o quaternário ocorre ao longo 
do rio Pinheiros e canais do Jurubatuba e Guarapiranga.    

4. Referencial teórico 

Lei de Darcy 

Henry Darcy, engenheiro hidráulico francês, em 1856 estudou o escoamento de água 
através de camadas de areia usadas como filtro, para tratamento da água, 
semelhantes ao esquema da figura 4. Apesar de suas pesquisas não serem voltadas 
ao fluxo de água subterrânea ele chegou a uma relação experimental que ficou 
conhecida como a lei de Darcy para o fluxo de águas subterrâneas. 

 

Figura 4: Esboço esquemático do Aparelho de Darcy.(Fonte: FEITOSA et al., 2008) 

 

 

Ele mostrou que a vazão (Q) de escoamento da água é proporcional à secção 
transversal (A) do filtro além de ser também proporcional à diferença de carga 
hidráulica (h1-h2) entre dois pontos de uma coluna porosa e inversamente 
proporcional à distancia (L) entre os pontos. Além disso demonstrou que a vazão é 
proporcional a um coeficiente de proporcionalidade (K), chamado de condutividade 
hidráulica, que varia de acordo com as características do meio poroso. 

A relação chamada Lei de Darcy pode ser representada pela Equação: Q=-KA(h1-h2)/L 
ou de um modo geral como: Q=-KA(∆h/∆l) 

Onde ∆h/∆l representa o Gradiente Hidráulico (i), ∆h é a diferença de carga hidráulica 
entre dois pontos e ∆l a distância entre eles. Segundo Feitosa et al. (2008), quando a 
carga hidráulica cresce em uma direção o gradiente hidráulico é positivo, mas se 
houver o decréscimo da carga o gradiente será negativo. O movimento da água ou o 
fluxo da água subterrânea ocorre da maior carga hidráulica para a menor, desta forma 
o seu sentido é o do gradiente negativo. O sinal negativo na lei de Darcy indica que a 
velocidade tem sentido contrário ao gradiente, ou seja, o fluxo da água subterrânea 
ocorre na direção do decréscimo da carga hidráulica.    
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A velocidade de Darcy (q), também conhecida por velocidade aparente ou descarga 
específica, é definida rela relação da vazão (Q) pela unidade de área (A). 

q=Q/A=-K(∆h/∆l)=-Ki 

Apesar da velocidade de Darcy (q) possuir unidades de velocidade (L/T), aquilo que se 
tem não é realmente uma velocidade, mas sim uma relação da taxa volumétrica de 
fluxo pela unidade total de área (L3/T/L2). Darcy considerou a área total da secção 
transversal sem levar em conta o espaço ocupado pelos grãos de areia. Considerando 
esta área ocupada pela areia, tem-se ainda a porção porosa por onde passa a água. 
Para se obter a velocidade verdadeira ou velocidade real (VR) pelo meio poroso deve-
se dividir a expressão de Darcy pela porosidade efetiva (nef) (CLEARY, 1989). 

VR=-K(∆h/∆l)/nef=-Ki/nef 

O coeficiente de proporcionalidade K na lei de Darcy, também chamado de  
condutividade hidráulica, pode ser definido como taxa volumétrica de fluxo pela 
unidade de área e unidade de gradiente e é expresso em unidade de distância 
(L)/tempo (T). A condutividade hidráulica leva em conta as propriedades do meio, 
porosidade, tamanho, distribuição, forma e arranjo das partículas, como também as 
características do fluido, viscosidade e massa específica (CLEARY, 1989, e FEITOSA et 
al., 2008). 

Este parâmetro hidráulico é um dos poucos, na natureza, que pode variar mais de 
doze ordens de grandeza (um trilhão de vezes). Quanto maior a permeabilidade do 
material geológico maior é o valor da condutividade hidráulica (CLEARY, 1989). 

A tabela 1 demonstra faixas de valores de condutividade hidráulica para alguns 
materiais geológicos. 

 

Tabela 1 - Faixas de valores de condutividade hidráulica para alguns materiais geológicos. 

Material Condutividade Hidráulica (cm/s) 

Argila 10 -9 – 10 -6 

Silte; silte arenoso 10 -6 – 10 -4 

Areia argilosa 10 -6 – 10 -4 

Areia siltosa; Areia fina 10 -5 – 10 -3 

Areia bem selecionada 10 -3 – 10 -1 

Cascalho 10 -2 – 10 -0 
Fonte: modificado de FEITOSA et al., 2008 

 

A condutividade hidráulica é um importante fator para se estimar a velocidade do 
fluxo da água subterrânea, ajudando a entender o transporte de contaminantes 
associados. Ela pode ser determinada por meio de ensaios de laboratório, em 
amostras indeformadas, com o uso de permeâmetros de carga constante ou variável e 
também através de ensaios de campo realizados in situ, como a infiltração em 
sondagens e slug tests. 

Para sedimentos arenosos pode-se também estimar a condutividade hidráulica (K) 
com base nas curvas granulométricas, aplicando-se o método de Hazen (1911), desde 
que o diâmetro efetivo do grão (d10) esteja dentro da faixa entre 0,1 e 3,0mm 
(FETTER, 2001), K=C(d10)2 onde C é um coeficiente baseado na tabela 2. 
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Tabela 2 - Valores de C para alguns materiais. 

Areia muito fina, mal selecionada 40 – 80 

Areia fina, com muitos finos 40 – 80 

Areia média, bem selecionada 80 – 120 

Areia grossa, mal selecionada 80 – 120 

Areia grossa, bem selecionada 120 – 150 
Fonte: FETTER, 2001. 

 

Determinação de K 

O coeficiente de condutividade hidráulica (K) pode ser determinado tanto por métodos 
laboratoriais como através de ensaios de campo. Ambos apresentam vantagens e 
desvantagens.   

Os ensaios executados em laboratório apresentam maior controle e precisão, porem 
são realizados em amostras pontuais e não representam as heterogeneidades da 
maioria dos materiais geológicos. Os ensaios in situ, por sua vez, são realizados em 
áreas de maior extensão representando melhor o meio investigado, mas têm um 
menor nível de controle. O presente trabalho avalia dois ensaios de campo. 

       Ensaios em Laboratório 

Para a determinação do K em laboratório é necessário que o ensaio seja realizado em 
uma amostra indeformada, a qual deve ser extraída preservando as características 
que se verifica in situ. Essas amostras podem ser coletadas em poços de investigação 
ou por meio de amostradores especiais em furos de sondagem.  

No laboratório são utilizados dois métodos para determinar a condutividade hidráulica, 
diferenciados pela forma de aplicação da carga hidráulica, carga constante ou variável. 

Os ensaios de carga constante são utilizados para os solos arenosos, com uma maior 
permeabilidade, onde os valores de K estão entre 10-3 a 10-1 cm/s. Para este ensaio a 
amostra fica submetida a uma carga hidráulica constante e o valor de K é determinado 
a partir do volume de água que percola a amostra durante um intervalo de tempo.  

Considerando a carga hidráulica constante pode-se adaptar a equação de Darcy e 
obter a equação usada para determinar o coeficiente de condutividade hidráulica (K). 

Q=V/t=-KA(ha-hb)/L    V=-KAt(ha-hb)/L     K=VL/At(ha-hb) 

K=-VL/Ath         

Na equação obtida, V é o volume de água armazenado durante o tempo (t) de ensaio, 
L o comprimento da amostra, A a área da seção da amostra e h a carga hidráulica. 

Ensaios de carga variável são utilizados para os solos de granulometria mais fina, 
como siltes e argilas, que têm baixa permeabilidade, tornando inviável a execução do 
ensaio com carga constante. Neste ensaio a amostra é submetida a uma carga 
hidráulica que varia no decorrer do tempo de execução.  

O calculo da condutividade hidráulica (K) é feito a partir da equação:  

K=aL/At ln(h1/h2) 

Onde a é a área interna da bureta, L o comprimento da amostra, A a área da seção da 
amostra, t a diferença entre os instantes t2 e t1, h1 a carga hidráulica no instante t1 e 
h2 a carga hidráulica no instante t2. 

Ensaios de Campo 

São vários os ensaios de campo, também chamados de ensaios in situ, usados para 
determinar o coeficiente de condutividade hidráulica (K). Como exemplo pode-se citar: 
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Ensaio de Bombeamento, Slug test, Dissipação em Ensaio de CPTu e Infiltração em 
Sondagens. 

Para este trabalho serão avaliados dois deles, o Slug test que provavelmente é o 
ensaio mais usado e aceito pelas consultorias ambientais e a Infiltração em Sondagens 
que deve ser o ensaio mais usado pelas consultorias geotécnicas.   

Slug test 

Os ensaios de Slug test são muito utilizados em áreas contaminadas ou suspeitas de 
contaminação, uma vez que nessas áreas é comum a instalação de poços de 
monitoramento, possibilitando a realização dos ensaios. 

O ensaio consiste na introdução de uma peça cilíndrica de volume conhecido slug ou 
“tarugo”, no interior do poço, provocando a subida instantânea do nível d’água, que é 
registrado com o auxílio de um medidor. Este nível é acompanhado de forma mais 
intensa no início e aumentado o espaçamento com o tempo, até que retorne à sua 
posição original. Na retirada do slug repete-se o processo de forma inversa, 
acompanhando-se o retorno da água à sua posição original. 

Para o calculo do coeficiente de condutividade hidráulica, nos ensaios de Slug test, 
existem várias soluções analíticas disponíveis sendo os métodos mais utilizados:  
Hvorslev (1951) e Bouwer & Rice (1976) (AZEVEDO & ALBUQUERQUE FILHO, 2013). 

           Método de Hvorslev 

Segundo Fetter (2001), para aplicação deste método é importante observar a 
geometria dos poços, como demonstrado na Figura 5, onde se pode observar que as 
medidas usadas para raio (R) e comprimento (Le) da seção filtrante de poços 
instalados em materiais com alta ou baixa condutividade hidráulica são diferentes. 
Para os poços instalados em solos com alta condutividade hidráulica, como areia, o 
raio e o comprimento do filtro são os do próprio filtro, mas em solos com baixa 
condutividade hidráulica, como argila, essas medidas devem ser alteradas 
considerando o pré-filtro como parte do filtro.  

 

Figura 5: Geometria do poço utilizado no método de Hvorslev em solos de alta e baixa 
condutividade hidráulica. (Fonte: Traduzido de FETTER, 2001) 

  

Se o comprimento do filtro, no poço ou piezômetro, é pelo menos oito vezes maior que 
o raio (Le/R>8), a condutividade hidráulica pode ser calculada com a seguinte 
equação (FETTER,2001): K=(r2 ln(Le/R))/(2LeT37) 

Onde r é o raio do revestimento, Le o comprimento da seção filtrante, R o raio da 
seção filtrante e T37 o tempo que o nível d’água demora para elevar ou rebaixar até 
37% da carga inicial. 
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A leitura que se obtém do nível d’água imediatamente após inserir ou retirar o tarugo 
é o h0 e nas leituras de nível d’água feitas no decorrer do tempo de ensaio temos um h 
para cada tempo t. Os dados são compilados e as medidas de variação de carga 
hidráulica h/h0 versus tempo t são plotadas em um gráfico semilogarítmico, conforme 
apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6:Gráfico  h/ho versus tempo. (Traduzido de FETTER, 2001) 

 

         

        Método de Bouwer & Rice 

Este método pode ser usado para poços totalmente ou parcialmente penetrantes. Foi 
originalmente desenvolvido para aquíferos livres, mas pode ser utilizado em aquíferos 
confinados se o topo da seção filtrante do poço estiver a uma boa distância abaixo da 
base da camada confinante (FETTER,2001). 

A geometria do poço, para o método de Bouwer & Rice, é mostrada na Figura 7, onde 
se tem rc - raio do revestimento, R - raio da perfuração ou do pré-filtro, Le - 
comprimento da secção filtrante, h - espessura saturada do aquífero, Lw - distância 
entre a base do filtro e o nível d’água e H - deslocamento do nível da água no 
momento da execução do teste. 

 

Figura 7: Geometria para slug test de um poço parcialmente penetrante em aquífero livre. 
(Fonte: Traduzido de FETTER, 2001) 
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Para o cálculo do valor da condutividade hidráulica K a equação proposta por Bouwer 
& Rice é: K=(rc

2 ln(Re/R))/(2Le)1/t ln(H0/Ht) 

Onde Re - raio efetivo de dissipação da carga hidráulica, H0 - elevação no tempo t = 
0, Ht - elevação no tempo t = t e t = tempo. 

Não é possível medir o valor de Re em um poço. Bouwer & Rice, através de simulações 
e modelos matemáticos, obtiveram equações que permitem calcular o valor da 
expressão ln(Re/R) usada na equação. 

Se a distância entre a base do filtro e o nível d’água Lw for menor que a espessura 
saturada do aquífero h tem-se: 

ln(Re/R)=(1,1/ln(Lw/R)+(A+(B ln((h-Lw)/R))/(Le/R))-1 

Mas se Lw for igual a h a expressão usada é: 

ln(Re/R)=(1,1/(ln(Lw/R)+C/(Le/R))-1 

A, B e C são valores adimensionais plotados em função de Le/R e podem ser obtidos 
no ábaco da Figura 8. 

 

Figura 8: Valores adimensionais A, B e C plotados em função de Le/R. (Fonte: AZEVEDO; 
ALBUQUERQUE FILHO, 2013) 

 

Os valores de Ht são obtidos em função do tempo t, plotados em uma escala 
semilogarítmica, como no gráfico da Figura 9. Para o cálculo de (1/r) ln(H0/Ht), 
encontrado na equação de Bouwer & Rice, usa-se a porção que forma um segmento de 
reta no gráfico, onde em dois pontos obtem-se os valores de H e t (FETTER, 2001).  

Figura 9: Deslocamento d`água Ht em função do tempo. (Fonte: Traduzido de FETTER, 2001) 

 



 

 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 10 no 1 – Junho de 2015 

 

77 

 

Em alguns casos os dados de Ht em função do tempo t são plotados e geram um 
gráfico com a formação de dois segmentos de reta como na Figura 10. Esta situação 
acontece quando a água do pré-filtro é drenada rapidamente para o poço, cessando 
quando equilibra com a do poço e forma o segundo segmento de reta que reflete a 
condutividade hidráulica do aquífero (FETTER, 2001). Para os cálculos, apenas o 
segundo segmento de reta deve ser utilizado.  

 

Figura 10: Deslocamento d`água Ht em função do tempo, quando há formação de dois 
seguimentos de reta. (Fonte: FETTER, 2001) 

 

Ensaio de Infiltração em Sondagem 

Os ensaios de permeabilidade em solo realizados em Geologia de Engenharia têm 
como finalidade determinar os coeficientes de permeabilidade de terrenos onde se fará 
a implantação ou consolidação de obras civis. São frequentemente executados em 
furos de sondagem à percussão, conhecidos genericamente como “ensaios de 
infiltração” (AZEVEDO & ALBUQUERQUE FILHO, 2013). 

Ensaios de permeabilidade em solo podem ser classificados em nível constante ou 
variável, de acordo com a maneira como são realizados e também pela pressão de 
água aplicada ao aquífero, positiva ou negativa. 

Na tabela 3 apresenta-se a classificação mais comum para os ensaios. 

 

Tabela 3 – Classificação para ensaios de permeabilidade em solo. 

 

Fonte: AZEVEDO & ALBUQUERQUE FILHO, 2013. 

 

Então resulta que o ensaio de Infiltração em Sondagens é realizado com nível 
constante e aplicação de pressão positiva, mantendo-se uma carga d’água constante. 

Para a realização do ensaio de infiltração o furo da sondagem tem que ser revestido 
da superfície até a profundidade que se deseja ensaiar. Após atingir a cota desejada, 
enche-se o furo da sondagem com água até a suprfície, tomando como base a boca do 
revestimento. A partir deste momento o nível d’água deve ser mantido constante e o 
volume introduzido medido em intervalos de tempo, gerando uma vazão que será 
usada para o cálculo do coeficiente de condutividade hidráulica. 
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Embora este ensaio seja muito simples devem-se tomar alguns cuidados em sua 
preparação: o trecho a ser ensaiado, a posição em relação ao nível d’água e o regime 
de escoamento a se obter antes do início do ensaio. 

O trecho a ser ensaiado corresponde à parte do furo aberto entre o final do 
revestimento e o fundo do furo. Este trecho é usualmente de um metro podendo, no 
entanto variar o comprimento para mais ou para menos dependendo da necessidade 
do ensaio e da litologia onde será realizado. No caso de materiais muito colapsivos 
como algumas areias podemos chegar ao extremo de ensaiar apenas o diâmetro de 
abertura do furo (nesse caso, seria obtido o coeficiente K no sentido vertical). 

O ensaio de Infiltração pode ser realizado acima ou abaixo do nível d’água, não 
devendo ter o trecho ensaiado parte acima e parte abaixo, pois a forma de cálculo 
para cada caso é diferente. 

O regime de escoamento permanente deve ser atingido antes do início do ensaio. Para 
que isso ocorra as vazões devem permanecer constantes ao longo do tempo e 
somente então pode-se dizer que o regime de escoamento permanente foi atingido. 
Em trechos abaixo do nível d’água este regime é atingido mais rapidamente, uma vez 
que o solo já está saturado. Para trechos acima do nível d’água é necessário prestar 
muita atenção, pois deverá ser feita a saturação prévia do solo até que se atinja o 
regime de escoamento permanente (AZEVEDO & ALBUQUERQUE FILHO, 2013).  

Para ensaios acima do nível d’água seguindo o esquema da Figura 11, tem-se: Q - 
vazão constante, h - carga hidráulica do ensaio, L - trecho ensaiado e r - raio da 
perfuração. 

 

Figura 11: Ensaio de infiltração acima do nível d’água. (Fonte: AZEVEDO; ALBUQUERQUE FILHO, 
2013) 

 

  

O cálculo do coeficiente de condutividade hidráulica (K) pode ser feito usando a 
equação proposta por Zangar (1953) K=(Q/h)(1/Cur) 

O coeficiente de condutividade de meios não saturados - Cu - é função de L/h e h/r e é 
obtido de acordo com o ábaco apresentado na Figura 12. 
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Figura 12: Ábaco coeficiente de condutividade de meios não saturados – Cu. (Fonte: AZEVEDO; 
ALBUQUERQUE FILHO, 2013) 

 

Abaixo do nível d’água os parâmetros são praticamente os mesmos, usando o 
diâmetro D no lugar do raio da perfuração e a carga hidráulica h de uma forma um 
pouco diferente como pode ser visto na Figura 13.  

 

Figura 13: Ensaio de infiltração abaixo do nível d`água. (Fonte: modificado de AZEVEDO; 
ALBUQUERQUE FILHO, 2013) 

 

 

Segundo Hvorslev (1951), para calcular o coeficiente de condutividade hidráulica K 
pode-se usar a expressão: Q=FKh 

Onde F representa fator de forma, que depende da forma e dimensões de entrada da 
água no terreno, sendo dado pela equação: F=2L/ln(2L/D) 

Juntando as expressões tem-se: K=Q/((2L/ln(2L/D)h) 

5. Métodos utilizados 

No desenvolvimento deste estudo foram utilizados os poços de monitoramento e os 
dados de slug tests obtidos por Ongaratto et al. (2012), além de sondagens e ensaios 
de infiltração realizados em 2013 especificamente para possibilitar a comparação dos 
resultados.  
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Poços de monitoramento e slug test 

Foram instalados quatro poços de monitoramento, denominados PM-01, PM-02, PM-03 
e PM-04, em fevereiro de 2012. Os serviços de instalação desses poços foram 
efetuados pelas empresas Engesolos Engenharia de Solos e Fundações Ltda. e 
Qualcomtec Geotecnia e Meio Ambiente Ltda (ONGARATTO et al. 2012). 

Antes da instalação dos poços de monitoramento foi executado o reconhecimento da 
litologia local, usando a técnica direct push com a cravação contínua de amostradores 
tipo Macro Core, que possuem em seu interior um tubo de PVC transparente (liner). 

Para execução das sondagens e intalação dos poços de monitoramento foi utilizado 
equipamento mecanizado (figrura 14), marca Geoprobe Systems, modelo 66DT, com 
sistema Hollow Stem Auger. Todo o procedimento de instalação foi baseado no padrão 
NBR 15495-1/2007 (ABNT, 2007). 

 

Figura 14: Perfuração de poço de monitoramento com sistema Hollow Stem Auger. 

 

 

Os poços de monitoramento foram instalados com tubos de PVC geomecânicos com 
diâmetro de 2”, secções filtrantes ranhuradas de 1,00 m e bases tamponadas por cap. 
As secções filtrantes de todos os poços foram posicionadas no mesmo substrato 
geológico, composto por solo de alteração do embasamento cristalino. O espaço anular 
entre o tubo e a perfuração em cada poço foi preenchido por pré-filtro, constituído por 
areia tipo pérola essencialmente quartzosa, até cobrir a secção filtrante e a seguir, 
com calda de bentonita até a superfície, de modo a garantir a estanqueidade, evitando 
deste modo o trânsito vertical da água subterrânea no espaço anular. 

Após a instalação, executou-se o desenvolvimento dos poços de acordo com a norma 
NBR 15.495-2/2008 (ABNT) para eliminar os particulados finos ocasionados pelo 
processo de perfuração e para estabelecer a conexão hidráulica entre o poço e a 
formação. Por fim, instalaram-se câmaras de calçada na superfície para acabamento e 
proteção dos mesmos. 

A tabela 4 apresenta um resumo das características construtivas dos poços de 
monitoramento instalados na área.  

Tabela 4 - Aspectos construtivos dos poços de monitoramento instalados na área do SENAC: 

Poço de Monitoramento 
Profundidade 
do Poço (m) 

Intervalo da 
Seção Filtrante (m) 

Nível d'Água (m) 

PM-01 7,50 6,50-7,50 1,69 

PM-02 8,65 7,65-8,65 1,48 

PM-03 7,60 6,60-7,60 1,73 

PM-04 7,45 6,45-7,45 1,39 

Fonte: ONGARATTO et al., 2012 
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Os slug tests foram executados com a inserção e posterior retirada de um tarugo 
(slug) composto por um cilindro de PVC maciço, de 35 mm de diâmetro, 1,20 m de 
comprimento e volume equivalente a 1.540 cm3. 

A medição das variações dos níveis d’ água durante a execução dos ensaios foi 
realizada a partir de um transdutor de pressão, modelo UNIK 5000 – pressure sensor 
– PDCR 5030-TA-A1-CA-H0-PW, com aproximadamente 15 m de cabo, acoplado a um 
laptop. Sendo as leituras e o armazenamento dos dados obtidos durante os testes 
efetuados automaticamente por meio do software Winslug®, desenvolvido no 
laboratório da UNESP, Campus de Rio Claro. 

A obtenção dos valores de variação de carga hidráulica (h/h0), emitidos pelo 
transdutor, foram definidos para três intervalos de tempo diferentes. No primeiro 
intervalo, de 0 a 1000 segundos, os dados foram coletados a cada segundo. No 
segundo, de 1001 a 5000 segundos, a obtenção de dados ocorreu a cada 10 segundos 
e a para o último intervalo, após os 5001 segundos, o registro foi a cada 60 segundos. 

Após a aquisição e plotagem dos dados, traçou-se a reta de inclinação, cujo ajuste é 
feito manualmente. Assim, é possível desconsiderar da análise de K, os primeiros 
valores obtidos, os quais estão sob influência do efeito de drenança do pré-filtro e 
escolher o intervalo com menores oscilações. 

Sondagens a percussão e ensaios de infiltração 

Ao lado de cada poço de monitoramento, distando aproximadamente um metro, foram 
executadas quatro sondagens a percussão, denominadas SP-01, SP-02, SP-03 e SP-
04, respectivamente ao lado dos poços de numeração semelhante. A perfuração 
dessas sondagens, bem como os ensaios de infiltração, foram realizados no mês de 
setembro de 2013 pela empresa Engesolos Engenharia de Solos e Fundações Ltda. 

Os furos de sondagem foram abertos com o auxilio de trado até encontrar o nível 
d’água. Logo após a perfuração avançou através de circulação de água (Figura 15). 
Durante a perfuração foram medidas e anotadas as resistências oferecidas pelo solo à 
cravação de um amostrador Terzaghi de diâmetros nominais, interno e externo, 
respectivamente, 1 3/8” e 2”, ocasionadas pela queda de um peso de 65 kg, caindo 
livremente da altura constante de 75 cm, sendo as amostras recolhidas pelo 
amostrador a cada metro seguindo a norma NBR 6484/2001 (ABNT, 2001). 

 

 

Figura 15: Avanço da sondagem com circulação de água. 

Para a execução dos ensaios de infiltração foram cravados revestimentos com 
diâmetro de 2 1/2”, sem sapatas para evitar o rompimento da vedação com solo, até 
atingirem a profundidade de um metro antes do fundo da perfuração, gerando desta 
forma um trecho a ser ensaiado semelhante ao dos poços de monitoramento, com um 
metro de comprimento e posicionados na mesma profundidade e litologia. 
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Antes de iniciar cada ensaio os furos de sondagem passaram por uma limpeza com 
circulação de água limpa, além disso, foram mantidos cheios de água até a boca do 
revestimento, para se obter um regime de escoamento permanente. 

Na realização do ensaio de infiltração, além do revestimento já cravado na sondagem, 
foram usadas provetas graduadas de 1.000 ml, água, cronômetro e planilha para 
anotar os dados. 

Após o preparo do furo de sondagem e da constatação do regime de escoamento 
permanente começou-se o ensaio propriamente dito (figura 16). Usando-se as 
provetas manteve-se a água na boca do revestimento proporcionando uma carga 
constante. Com a ajuda de um cronômetro marcou-se um intervalo de tempo de 10 
minutos, medindo-se de minuto em minuto os volumes de água necessários para 
manter a carga constante. Esses volumes medidos com as provetas eram anotados em 
planilhas, as quais foram usadas para o cálculo dos coeficientes de condutividade 
hidráulica K.  

 

Figura 16: Execução do ensaio mantendo carga constante. 

 

Análise Granulométrica 

Em todos os trechos ensaiados foram coletadas amostras para análises 
granulométricas, possibilitando assim uma verificação de semelhanças entre os solos. 

Os solos coletados contêm frações grossas e finas, desta forma foram realizados 
ensaios de granulometria conjunta onde se combina o peneiramento, para as frações 
grossas e sedimentação para as frações finas. 

Para preparação do ensaio as amostras foram secas ao ar livre e submetidas a um 
processo de desagregação com o auxílio de um pistilo e almofariz. Logo em seguida 
foram retiradas cápsulas para determinação da umidade higroscópica e determinação 
do peso seco do solo. 

O material desagregado e seco foi separado com o auxilio de uma peneira com malha 
10 de abertura 2,00 mm. O material retido na peneira foi submetido ao peneiramento 
grosso com a utilização de uma série de peneiras com malha de abertura, desde 3/4 
(19,00 mm) a 10 (2,00 mm), para a separação das frações. A massa de sólidos retida 
em cada peneira é anotada e após o cálculo das porcentagens retidas e passantes os 
valores foram plotados em um gráfico semilogarítmico. 

O solo que passou pela peneira 10 (2,00 mm) foi encaminhado para o ensaio de 
sedimentação e posteriormente para o peneiramento fino. A amostra foi transferida 
para um béquer onde se adicionou uma solução defloculante. Após passar por um 
dispersor a solução foi transferida para uma proveta de 1000 cm3 onde se juntou água 
destilada até completar o volume. A proveta foi agitada e em seguida introduziu-se 
um densímetro. Foram medidas e anotadas as densidades da solução, bem como a 
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temperatura, em intervalos pré-determinados. Após os cálculos para determinar os 
diâmetros dos grãos os valores foram plotados no gráfico semilogarítmico. 

Após o término das leituras a amostra foi lavada com o auxílio de uma peneira 200 
(0,075 mm). O material retido na peneira foi secado em estufa e submetido ao 
peneiramento fino com a utilização de um agitador mecânico e uma série de peneiras 
com malha de abertura, desde 12 (1,68 mm) a 200 (0,075 mm), durante o tempo 
necessário à completa separação das frações. A massa de sólidos retida em cada 
peneira foi anotada e após o cálculo das porcentagens retidas e passantes, os valores 
foram plotados no gráfico semilogarítmico. 

6. Resultados  

Análise Granulométrica 

Apesar de todas as amostras terem sido coletadas no mesmo horizonte estratigráfico, 
as análises granulométricas mostram uma grande heterogeneidade entre si, em 
relação às frações silte, argila, areia e pedregulho que as compõem. As amostras PM-
04 e SP-04 apresentaram a maior similaridade entre poços de monitoramento e 
sondagens. O mesmo ocorre quanto à porcentagem de finos (que representa a soma 
das frações argila, silte e parte da areia muito fina), onde se verificam valores iguais a 
30% em ambas. Os valores também são bem próximos nos pontos PM-01 e SP-01 que 
possuem os menores percentuais de finos, 23% e 24%, respectivamente.  

Ainda quanto à porcentagem de finos, verificar-se que as amostras coletadas nos 
poços de monitoramento têm variação muito grande atingindo valores desde 23% no 
PM-01 até 53% no PM-02, enquanto as retiradas nas sondagens têm variação bem 
menor com valores em torno de 30%, exceto para a amostra SP-01 com 24%.  
Verificou-se que as amostras PM-01 e SP-01 têm o menor percentual de finos dentre 
as demais, mas também possuem a maior porcentagem de pedregulhos (fragmentos 
de rocha) 34% e 18%, respectivamente. As demais apresentaram menores 
quantidades de pedregulhos, variando desde 0% no PM-02 até 7% na SP-03. 

Em quase todas as amostras, a porcentagem de areia total foi superior a 50%, com 
exceção da amostra coletada no PM-01 que apresenta 44%. No entanto, esta mesma 
amostra apresenta a maior quantidade de pedregulhos - 34%, sinalizando que todas 
as amostras possuem mais de 50% de material granular. 

A tabela 5 facilita a observação das informações citadas. 

 

Tabela 5 - Resultados dos Ensaios de Análise Granulométrica. 

Identificação da 
Amostra 

Granulometria da Amostra Finos 
(%) Argila 

(%) 
Silte 
(%) 

Areia total 
(%) 

Pedregulhos 
(%) 

PM-01 5,0 17,0 44,0 34,0 23,0 

SP-01 8,0 16,0 58,0 18,0 24,0 

PM-02 16,0 32,0 52,0 0,0 53,0 

SP-02 7,0 23,0 67,0 3,0 32,0 

PM-03 9,0 35,0 51,5 4,5 47,0 

SP-03 1,0 28,0 64,0 7,0 29,0 

PM-04 4,0 23,0 71,0 2,0 30,0 

SP-04 4,0 26,0 67,0 3,0 30,0 
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Ensaios de Condutividade Hidráulica 

Slug test 

Segundo Ongaratto et al.(2012), com os dados obtidos nos ensaios, verifica-se maior 
homogeneidade nos valores gerados pelo método de Bouwer & Rice, onde os valores 
de K, de modo geral, apresentaram a mesma ordem de grandeza - 10-4 cm/s, tanto 
para os ensaios de inserção como para os de retirada do tarugo. Já para o método de 
Hvorslev, verifica-se uma variação nos valores obtidos tanto nos ensaios de inserção 
quanto nos de retirada, inclusive nos executados em um mesmo poço (tabela 6). 

Os valores de condutividade hidráulica são semelhantes, não apresentando grandes 
diferenças, indicando que os poços de monitoramento foram bem instalados, 
desenvolvidos adequadamente e os ensaios realizados em solo do mesmo substrato.  

Os gráficos obtidos possibilitam o cálculo da condutividade hidráulica K pelo método 
de Hvorslev e também Bouwer & Rice, tanto para a etapa de inserção como na etapa 
de retirada do tarugo. Os resultados obtidos são apresentados na tabela 6.  

 

Tabela 6: Valores de condutividade hidráulica obtidas nas campanhas de ensaios de Slug test. 

Poço Ensaio 

1ª campanha 2ª campanha 3ª campanha 4ª campanha 

Hvorslev 
(cm/) 

Bouwer 
& 

Rice 
(cm/s) 

Hvorslev 
(cm/s) 

Bouwer 
& 

Rice 
(cm/s) 

Hvorslev 
(cm/s) 

Bouwer 
& 

Rice 
(cm/s) 

Hvorslev 
(cm/s) 

Bouwer 
& 

Rice 
(cm/s) 

PM 01 
Inserção 1,20 x 10-4 7,60 x 10-4 1,28 x 10-4 6,85 x 10-4 1,17 x 10-4 6,85 x 10-4 1,01 x 10-4 6,59 x 10-4 

Retirada 4,85 x 10-4 3,08 x 10-3 5,69 x 10-5 3,71 x 10-4 3,96 x 10-5 2,10 x 10-4 4,85 x 10-5 2,84 x 10-4 

PM 02 
Inserção 4,30 x 10-5 1,86 x 10-4 1,27 x 10-4 7,14 x 10-4 1,66 x 10-4 9,87 x 10-4 4,70 x 10-5 2,87 x 10-4 

Retirada 7,47 x 10-5 3,26 x 10-4 5,61 x 10-5 3,58 x 10-4 5,27 x 10-5 2,88 x 10-4 1,16 x 10-4 6,96 x 10-4 

PM 03 
Inserção 2,01 x 10-4 9,73 x 10-4 1,68 x 10-4 9,26 x 10-4 1,69 x 10-4 1,05 x 10-3 1,04 x 10-4 6,03 x 10-4 

Retirada 8,69 x 10-6 5,04 x 10-5 5,03 x 10-5 2,66 x 10-4 3,51 x 10-5 2,50 x 10-4 3,60 x 10-5 2,40 x 10-4 

PM 04 
Inserção 3,31 x 10-5 1,90 x 10-4 6,65 x 10-5 3,93 x 10-4 7,18 x 10-5 4,40 x 10-4 6,57 x 10-5 3,86 x 10-4 

Retirada 5,85 x 10-5 2,76 x 10-4 2,09 x 10-5 1,23 x 10-4 3,16 x 10-5 2,30 x 10-4 5,20 x 10-5 3,01 x 10-4 

Fonte: ONGARATTO et al., 2012. 

Ensaios de Infiltração em Sondagem 

Os valores de condutividade hidráulica K, obtidos com os ensaios de infiltração, 
mostram uma variação muito pequena, estando os resultados praticamente na mesma 
ordem de grandeza - 10-4 cm/s, com exceção do ensaio realizado na SP-04 onde o 
valor encontrado foi de 9,15x10-5 cm/s que é muito próximo dos demais. 

Esta uniformidade nos resultados indica que os ensaios foram realizados de forma 
adequada, após atingir o regime de escoamento permanente. Além disso, mostra 
também que os trechos ensaiados estavam localizados na mesma camada 
representada pelo solo de alteração. 

Na tabela 8 são apresentados os valores obtidos para a condutividade hidráulica K. 

 

Tabela 7: Valores obtidos para a condutividade hidráulica K, nos ensaios de infiltração. 

Identificação da Amostra Condutividade hidráulica K (cm/s) 

SP-01 2,13 x 10-4 

SP-02 1,10 x 10-4 

SP-03 1,76 x 10-4 

SP-04 9,15 x 10-5 
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Comparação entre os ensaios de Slug test e Infiltração em Sondagem 

Para a comparação dos valores de condutividade hidráulica foram adotados os valores 
médios de K obtidos nas quatro campanhas de slug tests e resultados determinados a 
partir dos ensaios de infiltração executados nas sondagens à percussão (tabela 8). 

 

Tabela 8: Resumo dos valores obtidos para o coeficiente de condutividade hidráulica K. 

Slug test Infiltração 

Poço de 
Monitoramento 

Ensaio 
Método de 
Hvorslev  
K (cm/s) 

Método de 
Bouwer & 

Rice K 
(cm/s) 

K (cm/s) 
Sondagem à 
Percussão 

PM 01 
Inserção 1,17 x 10-4 6,97 x 10-4 

2,13 x 10-4 SP 01 
Retirada 1,58 x 10-4 9,86 x 10-4 

PM 02 
Inserção 9,58 x 10-5 5,44 x 10-4 

1,11 x 10-4 SP 02 
Retirada 7,49 x 10-5 4,17 x 10-4 

PM 03 
Inserção 1,61 x 10-4 8,88 x 10-4 

1,76 x 10-4 SP 03 
Retirada 3,25 x 10-5 2,02 x 10-4 

PM 04 
Inserção 5,93 x 10-5 3,52 x 10-4 

9,15 x 10-5 SP 04 
Retirada 4,08 x 10-5 2,33 x 10-4 

 

 

Os dados apresentados na tabela 8 demonstram uma boa uniformidade entre os 
valores de condutividade hidráulica (K) determinados nos ensaios de slug test e de 
infiltração. A variação entre eles é pequena, apenas de uma ordem de grandeza 
oscilando entre 10-5 a 10-4 cm/s. 

Pode-se dizer que nos ensaios de slug test, o método de Bouwer & Rice mostrou os 
resultados mais homogêneos estando todos numa mesma ordem de grandeza 10-4 
cm/s, enquanto o método de Hvorslev apresentou uma maior variação, oscilando entre 
10-5 a 10-4 cm/s. Já os ensaios de infiltração têm seus resultados com valores da 
ordem de 10-4 cm/s e posicionados entre os valores obtidos pelos outros métodos. 

A regularidade dos valores de K encontrados pelos ensaios indica uma boa qualidade 
para os dados obtidos, que são compatíveis com os apresentados em literatura para 
solos de alteração do embasamento cristalino. 

7. Conclusões 

Os resultados obtidos com os ensaios hidráulicos em poços de monitoramento e 
sondagens à percussão no SENAC Campus Santo Amaro mostram que a condutividade 
hidráulica, encontrada para a camada ensaiada, varia entre 10-5 e 10-4 cm/s, o que 
condiz com os valores de literatura para solos de alteração do embasamento cristalino. 

Os ensaios granulométricos mostraram resultados heterogêneos em relação às frações 
argila, silte e areia, mas a classificação resultante do solo é semelhante: areia siltosa 
e areia silto argilosa, compatíveis com a condutividade hidráulica encontrada 10-4 
cm/s e também condizente com solos de alteração do embasamento cristalino. 

Nos ensaios de slug test foram usados dois métodos distintos para o cálculo de K, 
Hvorslev e Bouwer & Rice, sendo que o método de Bouwer & Rice mostrou valores 
mais regulares, portanto mais representativos. 

Os ensaios de infiltração em sondagens à percussão apresentaram resultados muito 
semelhantes aos dos slug tests, com a mesma ordem de grandeza, o que demonstra 
uma boa confiabilidade para o método. 
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Desta forma pode-se afirmar que os ensaios de infiltração em sondagens têm uma 
eficiência comparável aos ensaios de slug test, podendo até substitui-los na 
determinação da condutividade hidráulica sem prejuízos para os resultados, com a 
vantagem de permitir a realização desse ensaio em camadas de espessura menores e 
mais específicas. 
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Resumo. Os hidrocarbonetos de petróleo (HP) são um grupo contaminante 
importante, devido ao potencial de impacto à saúde humana e ao ambiente. Em SP, 
pelo menos 3600 áreas são contaminadas por HP. Os procedimentos para investigação 
de HP exigem uma avaliação, em campo, da presença de Compostos Orgânicos 
Voláteis (VOCs) no solo, medidos através de um equipamento apropriado até a franja 
capilar. Porém, em áreas contaminadas por HP pouco voláteis, como óleo lubrificante, 
essa abordagem não funciona, porque os equipamentos não detectam esses 
compostos. O presente trabalho mostra o uso de um equipamento de campo, de baixo 
custo, que pode identificar qualitativamente a presença de óleo lubrificante no solo, 
inclusive na zona saturada. O equipamento consiste em uma lâmpada de luz 
ultravioleta com comprimento de onda entre 380-420 nm (UV-A). A eficiência desse 
equipamento, para uma varredura da presença de óleo no solo, é maior que a 
abordagem tradicional. Foram avaliados 105 liners de 1,20 m, distribuídos em 21 
pontos de sondagem via Direct Push com profundidades variadas, e enviadas 62 
amostras para o laboratório de análises químicas. Os resultados mostraram uma 
grande correlação entre a varredura de campo e as análises laboratoriais, pois apenas 
duas amostras não indicaram a presença de HP acima do limite de quantificação, 
indicando que a ferramenta é adequada para o fim que se propõe. 

Palavras-chave: áreas contaminadas, investigação, amostragem de solo, 
hidrocarbonetos. 

Abstract. Petroleum Hydrocarbons (HP) are a significant pollutant group due to 
potential impact on human health and the environment. In São Paulo State, at least 
3600 areas are contaminated by HP. The HP site assessment procedures require a field 
evaluation about the presence of volatile organic compounds (VOCs) on soil, measured 
by a suitable device until capillary fringe. However, in areas suspected of 
contamination low volatile HP, as lubricating oil, this approach does not work because 
the equipment does not detect these compounds. The present paper shows the use of 
a low cost field equipment, which can identify the presence absorbed phase of 
lubricant oil in the soil matrix, including below groundwater sheet. The device consists 
in an UV lamp with wavelength between 380-420 nm (UV-A). The efficiency of this 
equipment for a screening of absorbed phase is much larger than the traditional 
approach. This paper evaluated 105 liners of 1.20 m, distributed in 21 Direct Push soil 
sampling points with 6.00 m depth, and sent 62 samples for laboratory analysis. The 
results showed a high correlation between the field screening with UV-A lamp and the 
laboratory analysis, indicating that the device is suitable for its purpose.  

Key words: contaminated sites, site assessment, soil sampling, hydrocarbons. 
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1. Introdução 

Os hidrocarbonetos de petróleo (HP) são um grupo contaminante muito significativo, 
tanto pelo número de áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação, quanto pelo 
seu potencial de impacto à saúde humana e ao ambiente. No estado de São Paulo, de 
acordo com dados da CETESB de 2013, somando-se as 3335 áreas contaminadas por 
solventes aromáticos com as 2892 contaminadas por combustíveis líquidos (ambos 
contaminantes pertencem ao grupo dos HP), os números superam as 4771 áreas 
contaminadas registradas no estado de SP, provavelmente porque há números 
sobrepostos. O mesmo documento afirma que 75% das áreas contaminadas são 
postos de combustíveis. Esse segmento representa, em sua totalidade, contaminação 
por hidrocarbonetos. Além desses, algumas indústrias também apresentam 
contaminação por esse grupo de compostos químicos, portanto, podemos estimar que 
mais de 80% das áreas contaminadas identificadas possuem, entre seus grupos 
contaminantes, os HP. Pela evolução do número de áreas contaminadas descobertas a 
cada ano, pode-se inferir que ainda há muitos sítios contaminados por 
hidrocarbonetos que precisam ser adequadamente investigados.  

Os procedimentos da CETESB (2007) para investigação dos HP obrigam uma avaliação 
em campo (screening), da presença de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) no solo, 
medidos através de um equipamento apropriado de detecção desses VOCs, como um 
detector por oxidação catalítica1 ou um detector por fotoionização (PID). Essa medição 
de VOCs no solo é exigida somente até a franja capilar, portanto, não existe a 
obrigatoriedade (portanto, não é executado 2) de amostrar o solo na zona saturada, o 
que é um procedimento equivocado quando se pretende quantificar a massa de 
contaminante presente em subsuperfície (FREITAS & BARKER, 2011; CHAPMAN & 
PARKER, 2011; PITKIN, 2008; RIYIS et al, 2013).  

Em áreas suspeitas de contaminação por hidrocarbonetos pouco voláteis, como óleo 
lubrificante, essa abordagem não funciona, pois, mesmo sendo hidrocarbonetos, esse 
tipo específico de HP não é volátil. A pressão de vapor dos óleos lubrificantes 
fabricados pela Petrobrás, por exemplo, fica entre 3x10-2 mmHg e 4x10-6 mmHg a 
50ºC (Petrobrás, 2002). À temperatura de 25ºC, não há volatilização de nenhum 
produto. Para comparar, a pressão de vapor de um VOC como o Benzeno é da ordem 
de 100 mmHg, a 25º C (CETESB, 2015). Essa baixa pressão de vapor dos óleos 
lubrificantes impedem que os mesmos sejam detectados por equipamentos de campo 
tradicionais como os PIDs e os detectores por oxidação catalítica. 

Independente das limitações desses equipamentos, a realização do screening de 
campo é necessária e fundamental para os trabalhos de investigação de qualquer área 
contaminada (CETESB, 1999; CLU-IN, 2014-b), pois permite identificar os hot spots 
(pontos mais prováveis de se encontrar altas concentrações de compostos químicos de 
interesse – CQI, de acordo com CETESB, 1999) e selecionar as amostras de solo mais 
indicadas para serem enviadas ao laboratório de análises químicas. É preciso que o 
screening de campo para HP não voláteis seja realizado com equipamentos 
adequados, o que não é o caso dos PIDs e detectores por oxidação catalítica. 

Particularmente no caso de contaminação por óleo lubrificante, a amostragem e 
análise química do solo são essenciais para o trabalho, pois a tendência é que a massa 
do contaminante esteja praticamente toda ela retida ou adsorvida nas partículas do 
solo (CHAPMAN & PARKER, 2011; FREITAS & BARKER, 2011), uma vez que é um 

                                           

1 O principal equipamento para esse fim é o Thermo Gastech da Innova, que, por muito tempo (pelo menos 
de 2002 a 2010), foi o líder do mercado de equipamentos de campo para áreas contaminadas 

2 Observação e conversas informais sobre o mercado de Investigação de Áreas Contaminadas 
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composto pouco volátil (não se apresenta em fase vapor) e pouco solúvel (não se 
apresenta em fase dissolvida). Desta forma, a única maneira de determinar a massa, 
consequentemente, de dimensionar corretamente uma medida de intervenção para a 
área contaminada, é quantificar a concentração desse óleo no solo.  

Uma investigação ideal deveria promover a coleta de muitas amostras de solo por 
ponto, para que seja determinada a distribuição vertical do contaminante em fase 
retida, especialmente na área fonte, tanto na zona saturada quanto na não saturada, 
usando o protocolo proposto por Elis (2014) e por Pitkin (2008) de amostragem e 
análise do perfil completo do solo, inclusive da zona saturada. No entanto, essa 
abordagem esbarra na questão dos custos. Uma análise química de solo para o 
parâmetro TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo) custa por volta de R$ 190,003, e 
mandar 5 ou 10 amostras de cada ponto para o laboratório pode tornar o trabalho 
inviável economicamente, e esse fator faz com que a necessidade de um equipamento 
de baixo custo para avaliação em campo seja ainda maior. 

É preciso, portanto, que o equipamento e a metodologia sejam de fácil manuseio, que 
não requeiram treinamentos muito especiais ou formação acadêmica muito elevada 
para a operação e tenham um custo baixo de aquisição, operação e manutenção. O 
presente trabalho mostra o uso de um equipamento que atende essas condições: ser 
de uso em campo, de baixo custo, fácil de manipular, e que pode identificar 
qualitativamente, a presença de fase retida de óleo lubrificante no solo, inclusive na 
zona saturada.  

O equipamento proposto e avaliado no presente trabalho consiste basicamente em 
uma lâmpada de luz ultravioleta com comprimento de onda entre 380-420 nm, 
correspondente ao intervalo de UV-A (REUCH, 2013), comercialmente denominada 
“luz negra”, e um ambiente escuro.  

Combustíveis, óleos lubrificantes e outros HP são compostos por uma grande 
variedade de substâncias químicas, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
(PAH), hidrocarbonetos monoaromáticos (como os BTEX) ou hidrocarbonetos alifáticos 
(KOSTECKI, 1993; CAVENDOR, 2002). Segundo o website da CLU-IN (2014a), os 
elétrons dos compostos aromáticos absorvem energia em um determinado 
comprimento de onda e emitem essa energia recebida na forma de fluorescência, que 
pode ser detectada por algum instrumento, como os métodos LIF (Laser-Induced 
Fluorescence) ou a olho nu. De acordo com Bujewski e Rutherford (1997), o tipo de 
solo influencia na eficiência da detecção dos HP em fase retida, sendo mais fácil essa 
detecção em solos arenosos que em solos predominantemente argilosos. O 
comprimento de onda adequado para essa detecção, de acordo com CLU-IN (2014a), 
Bujewski e Rutherford (1997), Kostecki e Calabrese (1993) e St-Germain (2008) está 
entre 280 nm e 500 nm, correspondente aos comprimentos de onda relativos à 
radiação ultravioleta UV-B (280-315 nm), UV-A (315-420 nm) e UV-VIS (420-500 
nm) (KOSTECKI & CALABRESE, 1993; REUCH, 2013). Em resumo, ao irradiar com 
uma luz UV-A uma amostra de solo contendo HP, é esperado que essa amostra 
apresente uma fluorescência que pode ser detectada visualmente em um ambiente 
escuro. O equipamento, portanto, é uma lâmpada de luz negra, que pode ser obtida 
facilmente em qualquer loja de materiais elétricos. 

2. Materiais e Métodos  

Materiais 

- Sonda Perfuratriz Mecanizada marca AMS, modelo Power Probe 9100-ATV (Power 
Probe) – Figura 1; 

                                           

3 Custo obtido a partir de levantamento feito com três laboratórios de análises químicas do Estado de São 
Paulo acreditados pela norma ISO/IEC 17.025 para o parâmetro TPH-Total em solo 
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Figura 1. Sonda AMS Power Probe 9100 ATV efetuando operação Dual Tube Sampling. 

 

 

- Ferramental para Cravação Contínua (Direct Push) com amostrador tubular liner 
modelo Dual Tube, onde o amostrador é revestido pelo tubo externo, e ambos são 
cravados simultaneamente. Além do amostrador tubular, o ferramental é composto de 
hastes prolongadoras, revestimentos prolongadores, acoplamentos e um retentor de 
amostras para auxiliar na recuperação do solo dentro do amostrador (Figuras 2 e 3). O 
amostrador tem 1,20 m de comprimento e 37 mm de diâmetro. O revestimento tem 
1,20 m de comprimento e 70 mm de diâmetro 4; 

 

Figura 2. Parte superior do Amostrador Tubular Liner revestido pelo tubo externo do Dual Tube. 

 

 

Figura 3. Parte inferior do Amostrador Tubular Liner revestido pelo tubo externo do Dual Tube. 

 

                                           

4 Mais informações sobre o ferramental Dual Tube disponível no site do fabricante: http://www.ams-
samplers.com/category.cfm?CNum=212 
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- Lâmpada de luz ultravioleta UV-A com comprimento de onda 330-360 nm (Figura 
4); 

- Espátulas de inox; 

- Frascos sem preservantes, fornecidos pelo laboratório Analytical Technologies 
(Anatech). 

 

Figura 4. Lâmpada UV-A para detecção visual de produto na amostra de solo. 

 

  

           Métodos 

Coleta de Solo 

Em cada ponto de amostragem de solo, foi realizado o seguinte procedimento, que 
está de acordo com padrões nacionais (CETESB, 2007) e internacionais (ASTM, 2014): 

1. Cravação do ferramental de amostragem de solo Dual Tube (Figura 5); 

 

Figura 5. Cravação do equipamento Dual Tube para coletar amostras de solo. 
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2. Retirada do amostrador liner de dentro do revestimento; 

3. Identificação do ponto e profundidade da amostra no próprio liner (Figura 6); 

4. Colocação de um novo amostrador liner dentro do revestimento;  

5. Acoplamento das hastes prolongadoras e revestimentos prolongadores para a 
coleta de nova amostra; 

6. No final da amostragem, retirada dos revestimentos ao mesmo tempo em que 
ocorria a adição, por gravidade, de calda de bentonita, para evitar contaminação 
cruzada pelo furo de sondagem. 

 

Figura 6. Amostras de solo nos liners, identificadas com suas respectivas profundidades. 

 

 

Antes de cada coleta de amostras de solo em subsuperfície, foi executada uma 
sondagem de reconhecimento a trado manual com profundidade de 1,0 m como 
procedimento de segurança (NGWA, 2008), no intuito de identificar possíveis 
interferências subterrâneas (rede pluvial, esgoto, energia). Após cada sondagem, era 
efetuada a lavagem e descontaminação de todo o ferramental, de acordo com a norma 
ASTM 6282 (ASTM, 2014), para evitar contaminação cruzada entre os diferentes 
pontos de amostragem de solo. 

 

Avaliação em Campo das Amostras de Solo 

Após a retirada da amostra, era realizado, com cada liner, o seguinte procedimento: 

1. Abertura do liner através de dois cortes longitudinais, gerando uma abertura 
de, aproximadamente, 1/3 do diâmetro total do amostrador; 

2. Registro fotográfico com uma trena (Figura 7); 
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Figura 7. Amostras de solo nos liners abertos longitudinalmente com trena ao lado. 

 

 

3.  Análise da amostra com a lâmpada UV-A para identificação dos hot spots de 
óleo lubrificante retido/adsorvido no solo (Figura 8); 

 

Figura 8. Detecção visual de produto no solo através de UV-A. 

 

 

4.  Registro fotográfico com a lâmpada UV-A ligada para evidenciar os hot spots 
(Figura 9); 

5.  Descrição do solo amostrado, para posterior elaboração do perfil estratigráfico; 

6. Eram selecionadas e colocadas nos fracos apropriados todas as amostras dos 
pontos em que fosse identificada, pela lâmpada UV-A, uma anomalia indicando 
presença de óleo no solo. Essa amostra correspondia a aproximadamente 3,0 
cm do comprimento do liner (Figuras 10 e 11); 
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Figura 9. Detecção visual de produto no solo através de UV-A para registro fotográfico. 

 

7.  Nos liners que a lâmpada UV-A não indicava nenhuma anomalia, eram 
selecionadas alíquotas para nova checagem nos contatos litológicos, nas 
pontas e no centro do liner. Essa nova checagem era feita com a desagregação 
das partículas de solo e avaliação com a lâmpada UV-A nos saquinhos plásticos 
tipo Zip®. Em nenhum ponto ocorreu a detecção de óleo nas alíquotas dos 
saquinhos que não tenha ocorrido no liner.  

 

Figura 10. Seleção da amostra discreta a ser enviada ao laboratório após aplicação do UV-A. 
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Figura 11. Análise com UV-A do liner após amostra discreta ter sido retirada. 

 

 

8.  Nos pontos em que nenhum liner indicou anomalia no UV-A, foi selecionada 01 
amostra de solo e encaminhada ao laboratório, na mesma camada 
hidrogeológica em que a fase retida foi detectada nos demais pontos (descrita 
como argila arenosa plástica, pouco consistente, cinza clara); 

9. Nos pontos em que muitas amostras foram selecionadas, optou-se por enviar 
ao laboratório apenas algumas alíquotas, que fossem mais representativas da 
heterogeneidade geológica vertical, e, limitada a seis amostras por ponto; 

10. A descrição tátil-visual era completada, possibilitando a definição das zonas-
alvo de monitoramento da água subterrânea (zonas preferenciais de fluxo), das 
diferentes camadas estratigráficas e hidroestratigráficas (QUINNAN et al, 
2010), e das camadas representantes das zonas de armazenamento (retenção) 
de contaminantes em fase retida; 

3. Resultados e Discussão  

 Caracterização Geral da Área de Estudo 

A área de estudo está localizada no interior do Estado de São Paulo, na Região da 
Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ – UGRHI-5) e é uma 
indústria que fabrica graxa e óleo lubrificante e utiliza, como insumo principal, o óleo 
básico fabricado pela Petrobrás. Na área da indústria ocorreram vazamentos desse 
óleo básico, portanto, no trabalho de investigação, o principal grupo químico de 
interesse é formado pelos HP. A indústria não pode ser identificada por questões de 
sigilo. 

Com base na descrição tátil-visual das amostras de solo coletadas, foi estabelecido o 
modelo estratigráfico inicial da área de interesse, apresentando 09 unidades 
estratigráficas distintas: 

1. Argila arenosa, plástica, pouco consistente, cinza clara; 

2. Argila rija, não plástica, marrom avermelhada; 

3. Argila arenosa, não plástica, pouco consistente, marrom amarelada; 

4. Argila plástica, pouco consistente, marrom escuro; 

5. Areia fina argilosa, marrom amarelada; 
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6. Argila arenosa, não plástica, consistente, marrom avermelhada; 

7. Argila arenosa, plástica, consistente, cinza/marrom; 

8. Areia média/grossa, marrom amarelada; 

9. Areia fina, cinza clara. 

Dessas nove unidades de solo distintas, foram selecionadas para investigação 
detalhada dos índices físicos do solo com análises em laboratório as mais 
significativas, ou seja, as que estiveram presentes em todas as seções geológicas 
estabelecidas para descrever o meio físico e o comportamento de possíveis 
contaminantes presentes na área, com prioridade nas unidades que apresentaram 
contaminação pelo método UV-A.  

A camada que, além de estar presente em todos os pontos amostrados, apresentou 
evidências mais importantes da presença de hidrocarbonetos no solo subsuperficial, foi 
descrita como argila arenosa, plástica, pouco consistente, cinza clara. Essa unidade 
apresentou os seguintes índices físicos (média entre as amostras deformadas 
coletadas nos pontos SD-06-2,30m e SD-16-2,30m e indeformadas coletadas nos 
pontos SD-06-2,40 m e SD-16-2,40 m): composição granulométrica 42,3% de areia; 
36,75% de argila; 20,95% de silte; fração de carbono orgânico total de 1,64%, 
porosidade total 39,4% e densidade 1,61 g/cm3. 

Outra unidade estratigráfica significativa, por também apresentar, em muitos pontos 
de amostragem, a presença de óleo no solo é a que foi descrita tátil-visualmente como 
“argila arenosa, não plástica, pouco consistente, marrom amarelada”. Essa camada 
corresponde às amostras de 4,50-4,60 (deformada e indeformada respectivamente) 
da SD-06 e 5,40 (deformada) da SD-16. Os resultados mostram composição 
granulométrica: 36,93% de areia, 40,25% de argila e 22,83% de silte, fração de 
carbono orgânico desprezível, porosidade total de 48,1%, porosidade efetiva de 
8,89% e densidade aparente de 1,21 g/cm3. 

A camada de fluxo mais significativa é a que foi descrita como “areia média/grossa, 
marrom amarelada”. As informações de granulometria dela podem ser obtidas da 
amostra SD-18-5,60 m, que mostram 61,95% de areia, 26,4% de argila e 11,40% de 
silte.  

 Resultados 

A Tabela 01 mostra todas as amostras que foram selecionadas e enviadas ao 
laboratório de análises químicas, o resultado dessas análises, o resultado da detecção 
de HP em campo com o equipamento UV-A e o resultado dessa comparação, ou seja, 
se o UV-A detectou corretamente a presença de HP no solo ou não. 

 

Tabela 1. Relação entre a análise química e a presença de produto detectado pelo UV-A. 

Ponto Profundidade TPH Total (mg/Kg) UV (S/N) UV Acertou ? 

SD 01 

1,78 12.330,57 S Sim 

2,57 13.546,77 S Sim 

2,7 8.860,70 S Sim 

3,4 1.592,45 S Sim 

SD 02 

1,2 9.115,14 S Sim 

1,75 12.098,77 S Sim 

2,1 4.372,08 S Sim 

2,35 6.345,48 S Sim 
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2,9 11.591,20 S Sim 

3,4 2.333,57 S Sim 

4,2 1.357,97 S Sim 

SD 03 
2,3 ND S 

Não (Falso 
Positivo) 

2,55 8.232,88 S Sim 

SD 04 2,7 ND N Sim 

SD 05 

1,55 8.614,04 S Sim 

2,12 5.721,39 S Sim 

3,1 3.221,51 S Sim 

4,51 ND S 
Não (Falso 
Positivo) 

SD 06 
2,05 5.560,98 S Sim 

2,8 1.184,60 S Sim 

SD 07 

1,5 4.258,70 S Sim 

2,3 6.748,76 S Sim 

2,7 9.299,78 S Sim 

3,6 1.640,74 S Sim 

SD 08 3,6 ND N Sim 

SD 09 3,5 ND N Sim 

SD 10 3 ND N Sim 

SD 11 3,3 ND N Sim 

SD 12 

1,1 7.572,24 S Sim 

1,93 3.762,62 S Sim 

2,1 4.963,29 S Sim 

2,23 2.669,21 S Sim 

2,75 4.751,20 S Sim 

2,9 2.342,34 S Sim 

3,47 4.065,22 S Sim 

3,85 444,22 S Sim 

4,25 ND N Sim 

SD 13 

0,95 5.541,34 S Sim 

1,83 8.509,16 S Sim 

1,93 7.070,98 S Sim 

2,35 6.774,04 S Sim 

2,75 4.976,42 S Sim 

2,85 5.519,25 S Sim 

3,18 3.867,69 S Sim 

4,4 ND N Sim 

SD 14 

2 343,7 S Sim 

2,3 1.653,97 S Sim 

3,3 ND N Sim 

SD 15 2,3 ND N Sim 
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SD 16 

1,15 7.094,71 S Sim 

1,98 12.614,31 S Sim 

3,5 6.697,69 S Sim 

4,05 696,12 S Sim 

SD 17 3,3 ND N Sim 

SD 18 

1 6.844,56 S Sim 

2,25 1.422,67 S Sim 

3,6 ND N Sim 

SD 19 

2,2 7.442,95 S Sim 

2,8 3.409,62 S Sim 

3,7 359,07 S Sim 

SD 20 3,5 ND N Sim 

SD 21 3,3 ND N Sim 
 

        ND = Não detectado pelo método analítico 

Discussão 

Nessa etapa do processo de diagnóstico, é preciso coletar um elevado volume de 
dados, mesmo com baixa qualidade analítica para que seja possibilitada a elaboração 
de um modelo conceitual prévio da distribuição tridimensional da contaminação e sua 
interação com o meio físico (CRUMBLING, 2004; RIYIS, 2012), por isso, as análises 
qualitativas devem ter custo unitário baixo. De acordo com protocolos da EPA5, onde 
se destacam os estudos de Crumbling (2004), é necessário que a amostragem tenha 
uma grande variabilidade espacial, uma vez que as maiores incertezas e as maiores 
variações estão na heterogeneidade do meio físico (PITKIN, 2008; QUINNAN et al, 
2010, RIYIS et al, 2013). Assim, uma grande quantidade de dados coletados, mesmo 
com uma elevada incerteza analítica, é essencial para uma adequada tomada de 
decisão na elaboração do Modelo Conceitual. Essa avaliação qualitativa da área é uma 
etapa essencial na elaboração do modelo conceitual, e permitirá direcionar as etapas 
subsequentes de investigação. 

As etapas seguintes devem se preocupar com uma coleta de dados detalhada, que 
permita quantificar a massa total do contaminante, a distribuição dessa massa em 
subsuperfície, o potencial dessa massa causar o fenômeno de difusão reversa e o 
potencial de fluxo de massa (NICHOLS, 2004; RIYIS et al, 2013; CHAPMAN & PARKER, 
2011). As abordagens recentes de investigação geoambiental de áreas contaminadas 
(NICHOLS, 2004; QUINNAN et al, 2010; RIYIS, 2012; RIYIS et al, 2013; PITKIN et al, 
2014) preconizam que a elaboração contínua do modelo conceitual da área deve ser 
feita com coletada de grande densidade de dados, avaliação desses dados em campo 
pelos tomadores de decisão, priorização das interações contaminante/meio físico, e 
com atenção principal na distribuição da massa, em detrimento do paradigma 
tradicional que tem prioridade na concentração dos compostos e elevada qualidade 
analítica. O equipamento de UV-A está de acordo com essas abordagens recentes. 

Kostecki e Calabrese (1993) já indicavam a importância de um instrumento de campo 
para a realização desse screening qualitativo inicial em investigações de áreas 
contaminadas por HP. Cavendor (2002) propôs um protocolo semelhante ao utilizado 
no presente trabalho para o screening de contaminação por óleo lubrificante no solo, 
com resultados muito bons, embora com um equipamento um pouco diferente, mas 
que também funciona com uma lâmpada UV-A.  

                                           

5 Environmental Protection Agency: a Agência ambiental dos EUA 



 

 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 10 no 1 – Junho de 2015 

 
100 

 

Os métodos de avaliação de HP em amostras de solo no campo apresentados por CLU-
IN (2014-b), como o PetroFlag (Dexsil, 2014), estimam os custos em 730 dólares pelo 
equipamento mais 16 dólares por análise de custo dos reagentes. O equipamento 
proposto por Greason (2014) também apresenta um custo elevado de aquisição e de 
insumos6. Embora bem mais precisos que o UV-A, esses equipamentos, nas 
investigações geoambientais de áreas contaminadas no Brasil, somente poderiam ser 
utilizado nas etapas de screening, portanto, como um método de análise qualitativo. 

O equipamento UV-A também é um método qualitativo, que detecta a presença (sim 
ou não) de óleo lubrificante em fase retida no solo, mas não consegue quantificar essa 
fase retida e, a um custo significativamente mais baixo (menor que R$ 200,00). 

O total de amostragens de solo Direct Push – Dual Tube foi de 126 metros, 
correspondentes a 105 liners avaliados de acordo com o procedimento descrito no 
item 2.2. Observa-se que, das 62 amostras analisadas no laboratório, apenas duas 
foram incoerentes com a avaliação em campo com o equipamento UV-A, e ambas 
podem ser consideradas um “falso positivo” do UV-A, e nenhuma apresentou “falso 
negativo”. Tendo em vista que o limite de detecção do método analítico utilizado pelo 
laboratório (LD) para essas amostras (100 mg/Kg) foi elevado, é provável que 
houvesse HP em fase retida nesses pontos, mas em concentração abaixo do LD, ou 
seja, é possível que não exista “falso-positivo”. 

Dentro dessa abordagem, o equipamento proposto no presente trabalho é adequado, 
uma vez que é de fácil operação, de baixo custo (menor que R$ 200,00), permite 
obter um grande volume de dados, e apresenta resultados qualitativos muito bons 
para detectar a presença de óleo lubrificante em fase retida a partir de amostras de 
solo, estando, portanto, de acordo com os objetivos propostos para essa etapa de 
investigação, podendo contribuir muito com o aumento da qualidade dos diagnósticos 
ambientais de áreas contaminadas sem aumentar os custos do projeto de 
investigação. 

4. Conclusões  

O equipamento de UV-A, comercialmente denominado luz negra, possui comprimento 
de onda adequado para a detecção qualitativa de hidrocarbonetos de petróleo pouco 
voláteis, como o óleo lubrificante, em amostras de solo, com a finalidade de se realizar 
uma varredura do perfil vertical e direcionar a coleta de amostras pontuais de solo 
para análises químicas. Instrumentos tradicionais de avaliação de amostras de solo 
em campo, como os detectores por fotoionização (PID) não são capazes de detectar 
esses compostos, pois não são voláteis. O custo baixo desse equipamento (menor que 
R$ 200,00) e a facilidade de uso permitem a avaliação de muitas amostras de solo, 
gerando uma variabilidade espacial de dados compatível com as abordagens mais 
atuais (ELIS, 2014; PITKIN et al, 2014; RIYIS et al, 2013). 

Nesse estudo, analisando 105 liners e enviando 62 amostras de solo para um 
laboratório de análises químicas, verifica-se uma grande correlação entre as análises 
qualitativas obtidas no UV-A e os resultados das análises químicas, indicando que o 
equipamento funciona para a identificação de óleo lubrificante em amostras de solo, 
saturado ou não. 

Alguns testes de campo, ainda não sistematizados permitiram verificar que o 
equipamento funciona também para outros hidrocarbonetos de cadeia longa, como 
óleo hidráulico, mas não é efetivo para detectar diesel ou gasolina em solo de 
granulometria mais fina que areia média, então há a necessidade de novos testes com 
lâmpadas geradoras de UV com outros comprimentos de onda para detectar fase 

                                           

6 Consulta informal à empresa que fornece o equipamento apontou custo de aproximadamente R$ 
100.000,00 
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retida de diesel ou gasolina. São necessários, também, estudos para verificar a 
efetividade de equipamentos similares na avaliação qualitativa da presença de fase 
livre ou dissolvida, pois essa avaliação também é muito importante para a elaboração 
de um adequado Modelo Conceitual. Como sugestão de estudos posteriores para esta 
finalidade está a utilização de equipamentos como espectrofotômetro de UV-Vis. 

Sugere-se, com esse trabalho, que os profissionais que atuam na investigação de 
áreas contaminadas utilizem o equipamento de UV-A como ferramenta de screening, 
vertical e horizontal, sempre que houver a suspeita, na área de estudo, de 
contaminação por hidrocarbonetos de petróleo não voláteis, como óleo lubrificante ou 
óleo hidráulico. 
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Implantação de postos de coleta para o descarte adequado de 
medicamentos e subsequente destinação final  
 

Implementation of collection stations for the disposal of medicines and subsequent 

incineration 

 

Jéssica Cristina Oliveira 1, Joice Olívia Medeiros Lima 2 , Larissa Bruno Zan 3 , Gabriela 

Marcondes4, Mayara Iha5, Luciene Alves Moreira Marques6 

 

Resumo. O Brasil não possui uma legislação específica para o descarte correto de 

medicamentos, enquanto que em outros países há a promoção do uso racional e 

também do descarte adequado. A carência de postos de coleta, ausência de informação 

para a população, a falta de divulgação dos danos ambientais e sociais que o descarte 

acarreta, comprovam a necessidade de promover medidas que busquem amenizar os 

problemas relacionados com o descarte incorreto de medicamentos. Este trabalho teve 

por objetivo implantar postos de coleta nas unidades de Programas de Saúde da Família 

e na Policlínica Municipal do Município de Paraguaçu – MG. Com o auxílio dos Agentes 

Comunitários de Saúde já treinados, os participantes, com idade acima de 18 anos, 

responderam questionários a respeito do modo como descartam os medicamentos. Com 

a implantação de postos de coleta em locais determinados no Município de Paraguaçu – 

MG e, a partir da conscientização da população, conseguiu-se coletar medicamentos 

vencidos e em desuso, evitando o descarte incorreto e proporcionando o destino final 

apropriado. Do total de entrevistados, 33,22% relataram que descartam as sobras de 

medicamentos no lixo e 4,07% jogam no vaso sanitário. Foram coletados 23,72 kg de 

material, sendo que os medicamentos foram responsáveis por 38,56% deste total, 

seguido por papelão (18,14%), vidro (13,24%) e plástico (5,72%). Além desses 

materiais, também foram descartados em menor proporção, blisteres, frascos de 

aerossol e ampolas/frascos de vidro. Conclui-se que a população tem pouca ou nenhuma 

informação sobre o correto descarte de medicamentos e que é de extrema importância a 

implantação de postos de coleta de medicamentos nas unidades de saúde para que os 

resíduos tenham um destino final adequado. 

 

Palavras - chave: Descarte de medicamentos, meio ambiente, saúde pública.  

 

Abstract. Brazil does not have specific legislation for the proper disposal of medicines, 

while in other countries for the promotion of rational use and also the proper disposal. 

The lack of collection points, lack of information for the population, the lack of disclosure 

of environmental and social damage that waste causes, demonstrates the need to 

promote measures that seek to reduce the problems related to the incorrect disposal of 

medicines. This study aimed to establish collection points in unit of Health Programs 

Family and the Municipal Polyclinic of the municipality of Paraguaçu – MG, Brazil. With 

the help of Community Health Agents been trained, the participants over the age of 18, 

answered questionnaires about how discard medications. With the implementation of 
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collection centers in certain locations in the municipality of Paraguaçu - MG, and from 

the public awareness, we managed to collect expired medications and unused, avoiding 

incorrect disposal and providing the appropriate final destination. Of the respondents, 

33.22% reported that ruled the drug remains in the trash and 4.07% play on the toilet. 

23.72 Kg of material were collected, and the drugs were responsible for 38.56% of the 

total, followed by cardboard (18.14%), glass (13.24%) and plastic (5.72%). Besides 

these materials were also discarded to a lesser extent, blisters, aerosol vials and 

ampoules / vials glass. We conclude that the population has little or no information on 

proper disposal of medications and that is extremely important the implementation of 

drug collection points in health facilities to ensure that waste has an appropriate final 

destination. 

 

Key words: disposal of medicines, environment, health public. 

 
 
Introdução 
 

Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas – SINITOX, 27,86% 

das intoxicações registradas no Brasil foram por medicamentos. Em relação aos óbitos 

ocorridos por intoxicações verificou se que 18,28% é por medicamentos, essa 

porcentagem faz com que as intoxicações por medicamentos fiquem em segundo lugar 

no ranking de óbitos por agentes tóxicos (BRASIL, 2009). Entretanto, o registro nesse 

sistema ainda é falho devido à insuficiência de dados de toda a extensão territorial do 

país, a falta de padronização dos dados e ao atendimento dos casos de intoxicação 

diretamente nas redes de serviço de saúde não ocorrendo os registros dos mesmos 

(MOTA et al, 2009). 

 

Os fármacos possuem papel essencial para a sociedade, e quando adquiridos no 

tratamento contra enfermidades muitas das vezes não são consumidos por completo e 

acabam sendo armazenados para um consumo posterior. Quando esses medicamentos 

não são reaproveitados para fins terapêuticos são descartados de maneira inadequada 

devido à carência de postos de coleta, falta de informação da população, divulgação 

sobre os danos causados pelos medicamentos ao meio ambiente e sérias intoxicações no 

ser humano (HOPPE; ARAUJO, 2012). 

 

No Brasil, não há legislação específica para o descarte correto de medicamentos. O que 

se têm são leis, resoluções da diretoria colegiada, normas reguladoras e portarias que 

abrangem de uma forma geral sobre o destino final para determinados resíduos. A RDC 

nº 306 de 2004, por exemplo, dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde quanto a sua separação, 

acondicionamento e coleta de acordo com sua classificação, outro exemplo seria a Lei 

12.305 de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos que dispõe sobre a 

disposição final para resíduos sólidos incluindo os perigosos, exceto os radioativos que 

possuem legislação específica (VENTURA; REIS; TAKAYANAGUI, 2009; ANVISA, 2010). 

 

Em países como Portugal, Colômbia, México, Austrália e Canadá existem programas de 

recolhimentos de medicamentos vencidos e em desuso. No caso de Portugal tem se o 

VALORMED, um programa de gestão de resíduos de embalagens e medicamentos que 

abrange todo o território nacional por meio de postos de coletas em farmácias. O Canadá 

possui programas regionais com características diferentes quanto à administração, 

monitoramento, financiamento e prática de recolhimento. No México, em 2009, foi 

instituído o Programa Nacional de Recolhimento de Medicamentos Vencidos que dispõe 

sobre a coleta e identificação dos medicamentos recolhidos em postos de saúde, clínicas, 

hospitais, entre outros (FALQUETO, 2011; ANVISA, 2007). 

 



 

 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 10 no 1 – Junho de 2015 

 
106 

De acordo com os aspectos que foram abordados, verificou - se a necessidade de 

promover medidas que busquem amenizar os problemas relacionados com o descarte 

incorreto de medicamentos. 

 

Este trabalho pretende avaliar a população cadastrada no Programa de Saúde da Família 

no Município de Paraguaçu – MG quanto ao conhecimento e a forma de descarte de 

medicamentos vencidos e aqueles em desuso ainda no prazo de validade. E ainda, o 

estudo abordará sobre os riscos e as conseqüências do descarte inadequado para o meio 

ambiente e população em geral. 

Diante do exposto, os objetivos deste estudo foram: a) capacitar os Agentes 

Comunitários de Saúde para a aplicação dos questionários à população; b) traçar o perfil 

populacional a respeito do nível de conhecimento sobre o assunto; c) separar os 

medicamentos de acordo com a forma farmacêutica; d) identificar e analisar a classe a 

qual cada pertence; e) encaminhar os medicamentos recolhidos para o destino final 

adequado. 

 

Método de estudo 
 

Infraestrutura física ou local onde serão desenvolvidas as atividades 

 

Os locais que foram utilizados são: domicílio dos pacientes para a aplicação dos 

questionários; Programa de Saúde da Família (PSF) Bela Vista, PSF Dom Bosco, PSF 

Guaipava, PSF Pinheiros, Posto de saúde Colina São Marcos e Policlínica Municipal para a 

coleta; análise do material recolhido, armazenamento e destinação final na Universidade 

Federal de Alfenas. 

 

Amostra e instrumentos aplicados 

 

As 613 pessoas que participaram da pesquisa possuíam idade acima de 18 anos de 

ambos os sexos. A aplicação dos questionários foi realizada com o auxílio dos Agentes 

Comunitários de Saúde os quais receberam capacitação por parte dos pesquisadores. 

 

A população atendida encaminhou seus medicamentos vencidos e aqueles em desuso 

diretamente para os PSF onde estão cadastradas e posteriormente, esses foram 

recolhidos e armazenados na UNIFAL para análise e destinação final adequada. 

 

Procedimento 

Após a análise dos questionários conseguiu-se traçar um perfil sobre o conhecimento 

que a população possuía a respeito do tema e também a forma pela qual descarta os 

medicamentos que não são mais utilizados. 

Com isso, foi possível determinar os pontos importantes a serem abordados na 

capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por meio de treinamentos 

realizados nos PSF. Os ACS receberam materiais explicativos no momento da palestra 

com intuito de aperfeiçoarem seus conhecimentos, em seguida, realizaram as visitas 

domiciliares levando informações importantes que foram adquiridas durante o 

treinamento conscientizando a população sobre a importância do descarte correto. 

 

Os medicamentos depositados nos postos de coleta foram rigorosamente separados de 

acordo com cada classe farmacológica, e assim, os dados foram tabulados e analisados. 

E por fim, encaminhados para a incineração por meio de uma empresa terceirizada 

contratada pela UNIFAL. 
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Aspectos éticos 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Alfenas - UNIFAL-MG e aprovado sob o n. do parecer: 270.591. 

 

Apresentação e análise dos dados 
 

Após a análise estatística dos dados obtidos no Município de Paraguaçu-MG, tornou-se 

possível identificar as características sociodemográficas dos entrevistados.  Houve 

predominância do sexo feminino (83%). A idade média ponderada foi de 50,18 anos, 

sendo 18 anos a mínima e 90 anos a máxima. Entre os entrevistados a maioria possui 

ensino fundamental completo (12%), ensino fundamental incompleto (46%), ensino 

médio completo (19%), ensino médio incompleto (4%), ensino superior completo 

(11%), ensino superior incompleto (2%) e analfabeto (6%). 

  

 Sobre possuírem medicamentos armazenados em suas residências, “as farmacinhas”, 

76% dos entrevistados afirmaram ter um estoque domiciliar de medicamentos. Porém, 

quando questionados se realizavam a automedicação, 37% responderam que nunca se 

automedicaram, 53% às vezes e uma minoria (9%) manifestaram sempre utilizar 

medicamentos por conta própria. 

 

Deste modo, observou-se que não houve concordância entre as respostas, uma vez que 

a maioria dos entrevistados relatou armazenar medicamentos em casa, subentendendo-

se que estes se automedicam.  

 

Assim como Gasparini, Gasparini e Frigieri (2011) que também identificaram essa 

predominância no estudo realizado em Catanduva-SP, onde 92,75% dos entrevistados 

possuíam medicamentos em casa. 

 

Além disso, quando foram abordados sobre a sobra de medicamentos após o término do 

tratamento, 70% dos entrevistados em Paraguaçu, relataram que não sobram. Sendo 

assim, pode-se sugerir que a “farmacinha” pode ser composta pela sobra de 

medicamentos de tratamentos concluídos ou por medicamentos isentos de prescrição 

utilizados para o tratamento de sintomas menores.  

 

Um fato importante a considerar é o aspecto e a validade dos medicamentos que serão 

utilizados.  Deve ser observada a aparência destes para que não sejam consumidos 

medicamentos em estado de degradação ou apresentando contaminação.  A data 

presente na embalagem corresponde à validade do medicamento lacrado. Quando ocorre 

a violação, a estabilidade dos fármacos pode estar comprometida, assim como sua ação, 

devido a fatores ambientais (luz, umidade, oxigênio etc).  

 

Segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o prazo de validade de um 

medicamento corresponde ao “tempo durante o qual o produto poderá ser usado, 

caracterizado como período de vida útil e fundamentada nos estudos de estabilidade 

específicos” (ANVISA, 2010). Sendo assim, os medicamentos que forem utilizados fora 

desse prazo oferecem riscos a saúde do paciente, podendo algumas vezes causar efeitos 

indesejados.  

 

Neste estudo verificou-se que grande parte dos entrevistados nunca recebeu informação 

quanto ao armazenamento e descarte de medicamentos (63%). Além disso, 9% 

informaram já ter consumido medicamentos vencidos, 10% afirmaram não observar o 

aspecto/aparência e a data de validade do medicamento antes de utilizá-lo e 74% 

afirmaram retirar os medicamentos das embalagens originais. 

 

 Os dados de Ferreira et al. (2005) mostram que 28,61% dos entrevistados também não 

se preocupavam com as alterações na aparência, expondo-se a algum tipo de risco 
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desnecessário. Assim como Gasparini, Gasparini e Frigieri (2011) que verificaram que 

17,7% dos entrevistados não observam a aparência e a validade do medicamento antes 

de sua utilização.  

 

Na categoria comprimidos, observou-se que 30,6% eram de anti-hipertensivos, seguidos 

de 10,15% de anticoagulantes, 7,97% benzodiazepínicos e 7,96% de antidiabéticos 

(figura 1). Quanto às cápsulas, observaram-se 41,88% de benzodiazepínicos, 18,22% de 

anti-hipertensivos, 14,62% de antiácidos/antiulcerosos e 11,15% de antibióticos (figura 

2). A porcentagem encontrada para semi-sólidos (figura 3), foi de 17,27% de 

antifúngicos, 13,6% de corticóide e 8,42% de antibióticos e para líquidos, 18,88% para 

antitussígenos, 9,82% para anti-histamínicos, 9,05% para antibióticos e 7,88% para 

corticoide. 

 
Figura 1. Quantidade em comprimidos de medicamentos descartados nas formas farmacêuticas 

comprimidos, drágeas, pílulas. 
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Figura 2. Classificação dos medicamentos descartados na forma farmacêutica de cápsulas. 

 
 

 

 

 
Figura 3. Quantidade em gramas de medicamentos descartados na forma semi-sólida (pomadas, 

cremes, géis). 
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A elevada quantidade de medicamentos descartados pode estar relacionada com a não 

adesão ao tratamento pelo paciente. 

 

Segundo Barbosa e Lima (2006), a normalização da pressão arterial, os efeitos colaterais 

da medicação, o esquecimento e custo das medicações, o receio em administrar 

medicamentos concomitantemente com outros ou fazendo o uso de bebidas alcoólicas, o 

desconhecimento da necessidade de continuidade do tratamento, o uso de tratamentos 

alternativos, o medo de intoxicação e hipotensão são algumas razões pelas quais ocorre 

a não adesão ao tratamento. 

 

Quanto à adesão aos anticoagulantes têm-se como interferentes aspectos 

socioeconômicos, emocionais, fisiológicos e também o nível de cognição. Além disso, 

percebe-se uma lacuna entre a orientação oferecida ao paciente e a compreensão do 

mesmo (ESMERIO et al, 2009). Diante do exposto, a atuação de um profissional 

capacitado é essencial para a busca de estratégias de adaptação e a manutenção de 

uma avaliação periódica do quadro clínico do paciente visando à melhoria terapêutica. 

 

Dentre as classes apresentadas, a dos antimicrobianos destaca-se devido à pressão 

antibiótica que relaciona a extensão do uso de antibióticos e a seleção de cepas 

resistentes. Esse é um problema mundial, responsável por grande parte da mortalidade 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento (WANNMACHER, 2004). O uso 

inadequado, a interrupção do tratamento e a ausência de unitarização de doses são 

parâmetros que contribuem para a manutenção deste quadro que pode ser ainda mais 

agravado ao ser relacionado com o descarte inadequado no ambiente. 

O Brasil está em processo acelerado de envelhecimento que tem por consequência, o 

aumento na prevalência de doenças crônicas e o alto consumo de medicamentos, como 

os benzodiazepínicos. Estudos relatam que a não adesão ao tratamento farmacológico 

desta classe está relacionada com o baixo nível de conhecimento do paciente; utilização 

simultânea de múltiplos fármacos, principalmente, no caso de idosos; esquecimento 

quanto ao horário de administração; limitações e desconforto devido aos efeitos 

colaterais como sonolência, tontura, desconforto estomacal, dermatite, tremores, ganho 

de peso e diminuição da libido comprometendo a qualidade de vida dos pacientes (CRUZ 

et al, 2011). 

 

Dentre os semi-sólidos descartados no município de Paraguaçu, a classe de antifúngicos 

foi a mais representativa, o que pode estar relacionado, segundo Castro et al. (2006), 

com o maior tempo de aparecimento de melhora significativa ocasionando a 

possibilidade de abandono do tratamento e do retorno da doença e ainda, com a 

incidência de efeitos colaterais, como distúrbios gastrointestinais, febre, calafrios, 

hepatotoxicidade, que também pode contribuir para o fracasso no tratamento. 

 

Os antitussígenos e os anti-histamínicos estão entre os líquidos que foram mais 

descartados pela população analisada (figura 4). É comum a prática de administrar essa 

classe de medicamentos durante mudanças sazonais, uma vez que a venda é livre, 

favorecendo a automedicação. Segundo Pitrez e Pitrez (2003), infecções agudas da 

orofaringe são causadas por um estreptococo beta-hemolítico, o Streptococcus pyogenes 

do grupo A, sendo comum essa Estreptococcia no final de outono, inverno e primavera, 

nos climas temperados, entretanto, o uso desses medicamentos é desaconselhável 

devido a ineficácia e presença de efeitos adversos. 

 

A tosse é um dos sintomas apresentados em quadros de infecção respiratória aguda e 

diversos medicamentos são utilizados, porém, não é recomendável suprimi-la uma vez 

que, é um reflexo respiratório protetor para a remoção de secreções. O uso de 

antitussígenos de forma demasiada baseia-se na falsa crença de que são efetivos, mas 

muitas das vezes são utilizados sem o conhecimento do caráter da enfermidade, isto é, 
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se provém de uma tosse acompanhada de gripes e resfriados ou de origem alérgica 

(BRICKS, 2003). 

 
Figura 4. Quantidade em ml de medicamentos descartados na forma líquida. 

 
 

            

É importante ressaltar que os dados obtidos neste estudo ocorreram por meio de um 

método indireto (uso de questionários), e que, segundo Esmerio et al (2009), está 

sujeito à manipulação pelo indivíduo e ausência de fidedignidade. Todos os agentes 

comunitários de saúde foram capacitados através de um encontro presencial de 2 horas, 

para a aplicação do questionário. No entanto, foram entregues 2500 questionários para 

aplicação, dos quais retornaram apenas 623 questionários. Destes 10 questionários 

foram descartados porque foram respondidos por menores de 18 anos, restando 613 

questionários cujos resultados estão apresentados nesta seção. 

 

Para a realização desta pesquisa, houve a implantação de postos de coleta no Município 

de Paraguaçu, onde a população depositou nos recipientes adequados, todos os 

medicamentos que possuíam em suas residências: vencidos e aqueles ainda no prazo de 

validade. Sendo assim, o perfil de utilização e descarte de medicamentos no município 

em questão é dada de maneira generalista, não havendo especificação quanto à 

aquisição dos mesmos (drogarias e farmácias ou Sistema Único de Saúde).   

 

Do total de entrevistados, 33,22% relataram que descartam as sobras de medicamentos 

no lixo e 4,07% jogam no vaso sanitário (figura 5). Além disso, 51% dos entrevistados, 

afirmaram não pensar nos problemas ambientais decorrentes do descarte inadequado de 

medicamento. Em relação a esse aspecto, foi realizada uma palestra de 2 horas para a 

população da cidade de Paraguaçú, cujo objetivo foi informar a população sobre os 

resultados do estudo e também conscientizá-la sobre o correto descarte dos 

medicamentos. Em Alfenas-MG, cidade próxima a Paraguaçú, foi promulgada uma Lei 

Municipal n. 4.489, de 14 de janeiro de 2014, que obriga as farmácias e drogarias a 

receberem os medicamentos e darem o destino adequado aos mesmos. A próxima etapa 

será sensibilizar as autoridades do legislativo na cidade de Paraguaçú para que busquem 

seguir o exemplo da cidade de Alfenas-MG. 
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Figura 5. Destino das sobras de medicamentos segundo o relato dos entrevistados. 

 
 

 

 

De forma semelhante, Bueno, Veber e Oliveira (2009) em estudo realizado no município 

de Ijuí-RS, encontraram uma predominância de descarte de medicamentos no lixo o que 

causa preocupação, visto que tais práticas podem ter como consequência um importante 

impacto ambiental que pode afetar diversos ecossistemas e oferecer risco a saúde de 

crianças ou pessoas carentes que possam reutilizá-los. 

 

Melo et. al (2005) afirmam que 75,32% dos usuários de medicamentos, residentes na 

cidade de São Paulo, descartam o resíduo juntamente com o lixo doméstico e 6,34% 

descartam na pia ou vaso sanitário. Observam ainda que apesar de 63,3% dos 

entrevistados compreenderem como sendo elevado o risco de fazê-lo, grande parte 

(92,5%) nunca perguntou qual seria a forma adequada, caracterizando o 

desconhecimento e desinteresse da população perante os graves impactos ambientais 

provenientes do inadequado descarte e respectivos riscos e danos à própria saúde. 

 

Em estudo realizado por Gasparini, Gasparini e Frigieri (2011), 30,85%dos entrevistados 

afirmaram descartar os medicamentos vencidos no lixo e 84,55% relataram nunca terem 

recebido nenhuma explicação sobre o assunto, corroborando o fato de que o descarte 

inadequado é feito pela maioria das pessoas por falta de informação e divulgação sobre 

os danos ambientais e pela carência dos pontos de coleta.  

 

Hormônios presentes em anticoncepcionais e medicamentos pós-menopausa podem 

afetar o sistema reprodutivo de animais aquáticos, ocasionando a feminilização de 

peixes. Além disso, bactérias presentes em ambientes contaminados com resíduos de 

antibióticos podem desenvolver multirresistência a essas substâncias. No entanto, como 

demonstrado em pesquisa realizada com um espaço amostral de 141 pessoas, a maioria 

da população nunca se ateve às conseqüências ambientais do descarte inadequado e 

descarta os medicamentos em desuso em lixo doméstico e esgoto (UEDA et al, 2009). 
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Quanto à geração de resíduos do material coletado em Paraguaçu, foram obtidos 23,72 

kg de material, sendo que os medicamentos eram responsáveis por 38,56% deste total, 

em seguida matérias de papelão com 18,14%, 13,24% de vidro e 5,72% de plástico. 

Além desses materiais, também foram descartados em menor proporção, blister, frascos 

de aerossol e ampolas/frascos de vidro onde não foi possível a completa retirada do 

medicamento.  

 

O lixo tornou-se responsável por um dos maiores problemas ambientais no mundo. De 

acordo com ANVISA (2003), no Brasil são geradas cerca de 120 mil toneladas de lixo por 

dia, sendo que 1 a 3% desse total é produzido por estabelecimentos de saúde e, destes, 

10% a 25% representam risco ao meio ambiente e a saúde da população. 

 

Desde a década de 70 já existiam relatos da detecção de fármacos em ambientes 

aquáticos. Desde então, diversos estudos têm sido realizados e revelam a presença de 

resíduos de fármacos em várias partes do mundo (MELO et al, 2009). 

 

Neste contexto, torna-se relevante o destino final adequado dos resíduos de 

medicamentos. A incineração é uma das soluções mais efetivas no quesito de redução de 

volume, mas não é totalmente eficiente, pois restam partículas que serão depositadas 

nos aterros, além da queima promover a emissão de gases que poluem o meio ambiente 

(UEDA, J. et al., 2009). 

 

Desde 2010, a Lei 2.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispõe 

que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de qualquer produto que 

possa causar danos ao meio ambiente ou à saúde humana devem criar um sistema de 

recolhimento e descarte final, independente dos sistemas públicos de limpeza urbana 

(BRASIL, 2010).  No entanto, isto não acontece, visto que, as embalagens de produtos 

farmacológicos não fornecem instruções sobre o procedimento adequado para o descarte 

dos resíduos. 

 

Em Portugal, existe o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e 

Medicamentos (SIGREM), onde estes são recolhidos em postos de coleta instalados em 

drogarias e em pontos de fácil acesso para a população em todo o território nacional. 

Após recolhidas e selecionadas, as embalagens são enviadas para reciclagem e o destino 

dos medicamentos é a incineração. Como é um projeto que abrange todo o país, o 

SIGREM recebeu cerca de 600 toneladas de embalagens e medicamentos fora do prazo 

de validade (ALVARENGA e NICOLETTI, 2010). 

 

Assim como os medicamentos, as embalagens também precisam ser descartadas e 

grande parte do destino final destas são os lixões e aterros. Este fato é preocupante, 

visto que o tempo de degradação destes materiais é demorado, sendo que as caixas de 

papelão demoram cerca de 6 meses para serem degradas, o plástico mais de 100 anos e 

o vidro degrada-se em tempo indeterminado (ALENCAR, 2005). 

 

Considerações finais 
 

Conclui-se que há um déficit de conhecimento por parte da população entrevistada sobre 

o descarte adequado de medicamentos, em consequência da falta de informação sobre o 

assunto, carência de pontos de coleta e ausência de divulgação dos danos ambientais 

que o descarte acarreta. Portanto, foi implantado postos de coleta nos Programas de 

Saúde da Família do Município de Paraguaçu – MG e, a partir da conscientização da 

população conseguiu-se obter medicamentos vencidos e de desuso, evitando o descarte 

incorreto e proporcionando o destino final apropriado, dessa forma foi possível separar 

os medicamentos de acordo com a forma farmacêutica e identificar quanto à classe a 

cada qual pertence. 
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Resumo. O RSU pode obter a destinação e tratamento corretos por meio de três principais 

tecnologias: aterro sanitário, biodigestão anaeróbia e incineração. A decomposição da 

matéria orgânica promove a liberação do biogás, que é composto essencialmente por 

metano. O biogás pode ser utilizado como fonte para a produção de energia elétrica. Além 

de evitar a sua liberação na atmosfera e diminuir os impactos negativos no meio ambiente, 

o reaproveitamento do biogás pode ser uma fonte alternativa para a produção de energia 

elétrica. Neste estudo foram avaliados os impactos ambientais decorrentes do processo de 

geração de energia elétrica a partir das tecnologias de tratamento e disposição de resíduos 

por meio da avaliação de ciclo de vida realizada pelo software IWM-2. Pode-se concluir que 

a incineração demonstrou melhor eficácia na geração de energia elétrica a partir da queima 

dos resíduos sólidos urbanos, entretanto o lançamento de poluentes atmosféricos deve ser 

considerado no planejamento do sistema de tratamento. 

 

Palavras-chaves: resíduos sólidos urbanos; biogás; avaliação de ciclo de vida.  

 

Abstract. The MSW can get the correct treatment and disposal through three main 

technologies: landfill, incineration and anaerobic biodigestion. The decomposition of organic 

matter makes the release of biogas, which consists mainly of methane. Methane is the main 

gas causing the greenhouse effect and is listed as a GWP. Biogas can be reused as a source 

for the production of electricity. Besides preventing its release into the atmosphere and 

reduce the negative impacts on the environment, the reuse of biogas can be an alternative 

source for the production of electricity. In this project the environmental impacts on air and 

water resulting from the generation of electricity, through the Life Cycle Assessment held by 

the software IWM - 2 for treatment and disposal of waste process technologies were 

evaluated. It can be concluded that incineration demonstrated better efficacy in generating 

electricity from the burning of municipal solid waste, however the release of atmospheric 

pollutants should be considered in the planning of the treatment system. 

 

Key words: municipal solid waste; biogas; life cycle assessment. 
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1. Introdução 

 
O crescimento sem planejamento de grandes centros urbanos dificulta as ações de gestão 

de resíduos sólidos urbanos, ocasionando um acúmulo de RSU de forma inadequada e que 

pode causar problemas ambientais e de saúde pública. De acordo com o Panorama dos 

Resíduos Sólidos (2009) o crescimento populacional no Brasil no ano de 2009 foi de 1% 

enquanto que a geração per capta de resíduos cresceu 6,6%, indicando que ainda não 

foram implantas políticas públicas de diminuição de geração de lixo. Em 2012 foram 

geradas 201.058 toneladas por dia de RSU no país, destas 181.288 toneladas foram 

coletadas, mostrando que diariamente mais de 20.000 toneladas deixaram de ser coletadas 

no país, e por consequência, tiveram destino impróprio. No Brasil cerca de 42% dos 

resíduos gerados possuem destinação final inadequada, ou seja, que seguiram para lixões 

ou aterros controlados, e aproximadamente 58% foram dispostos em aterros sanitários 

(ABRELPE, 2013). 

 

No ano de 2012, o Estado de São Paulo teve uma geração de 56.626 t/dia de RSU, onde 

cerca de 23% tiveram destinação final em lixões e aterros controlados e 76,3% dos 

resíduos foram dispostos em aterros sanitários. No município de São Paulo são geradas 

aproximadamente 18 mil toneladas de resíduos por dia, sendo que cerca de 8.600 toneladas 

são destinadas ao aterro sanitário classe II na Central de Tratamento de Resíduos em 

Caieiras, SP (ABRELPE, 2013).  

 

O RSU uma vez disposto no aterro sanitário inicia o processo de decomposição da matéria 

orgânica gerando biogás e chorume. O biogás é composto aproximadamente por 60% de 

metano, 35% de dióxido de carbono e 5% de outros gases, por isso ele é classificado como 

poluente atmosférico, uma vez que em sua composição predomina o metano e o dióxido de 

carbono, gases causadores do efeito estufa. O aquecimento global é o resultado do aumento 

da concentração na atmosfera de gases de efeito estufa (GEE) pela ação do homem. Estes 

gases retêm o calor refletido pela superfície da Terra e estabelecem ameaça potencial a 

todos os ecossistemas naturais, incluindo a sociedade humana (GARCILASSO et. al 2009). 

 

Atualmente nos aterros sanitários do país, para diminuir o impacto ambiental causado pela 

emissão de biogás, é realizada a sua combustão pelo flare, entretanto uma possível 

ferramenta é o seu reaproveitamento energético. Ao ser usado como fonte renovável para 

produção de energia elétrica apresenta-se também como uma solução para o grande 

volume de resíduos produzidos (FIGUEIREDO, 2011). 

 

Pode-se verificar que no Brasil a tecnologia de tratamento e disposição de resíduos utilizada 

é o aterro sanitário, porém a biodigestão anaeróbia e a incineração se mostram alternativas 

plausíveis para o tratamento de resíduos e devem ser consideradas na gestão integrada de 

resíduos sólidos do país, uma vez que estes processos não utilizam grandes quantidades de 

áreas por se tratarem de projetos construídos verticalmente e são tecnologias de controle 

operacional, ou seja, o processo de decomposição e queima dos resíduos são realizadas 

através de condições projetadas (FRANKE, et al. 2003). 

 
2. Objeto da pesquisa 

 

O presente estudo tem a finalidade de avaliar, em cenários hipotéticos, os impactos 

ambientais das emissões atmosféricas e das emissões em água decorrentes da produção de 
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energia elétrica através do biogás gerado no aterro sanitário e na biodigestão anaeróbia, e 

do processo de combustão ocorrido na incineração utilizando como ferramenta a Avaliação 

de Ciclo de Vida – ACV.  

 

3. Metodologia 
 

Foi avaliado o ciclo de vida das rotas escolhidas com o uso do modelo de computador IWM-2 

como fonte de informação e elaboração do inventário. De acordo com Franke, Hindle, 

Mcdougall e White (2003), criadores do software, este programa é um modelo de inventário 

de ciclo de vida para a gestão integrada de resíduos e possui o objetivo de ser capaz de 

prever as cargas ambientais e os custos econômicos de um sistema específico de gestão de 

resíduos com a maior precisão possível. 

 

O IWM-2 foi escolhido por não exigir grande quantidade de dados primários para efetuar a 

pesquisa. O software requer dados sobre o número de habitantes e casas existentes na área 

de estudo, o montante de resíduo gerado por pessoa por ano, a caracterização dos resíduos 

da área limitada e os requisitos de energia, custos de operação e eficiência de operação dos 

processos empregados nos cenários. De acordo com Franke et al. (2003) um requisito 

importante de dados do modelo é a descrição da grade de geração de energia elétrica do 

sistema, uma vez que cada método de geração de energia elétrica (nuclear, hidroelétrica, 

gás natural, petróleo e carvão) pode produzir uma variedade significativa de encargos 

ambientais. Além disso, o software pressupõe que o método empregado para a produção de 

energia elétrica são os motores de ciclo Otto. 

O escopo deste modelo é de permitir um inventário de ciclo de vida de um sistema de 

gestão de resíduos específico a ser realizado. Os processos de unidades incluídos no modelo 

são: geração de resíduo, coleta e separação do lixo, tratamento biológico, tratamento 

térmico, aterro sanitário e geração de energia. Os encargos associados com a construção e 

desativação de instalações e equipamentos de gestão de resíduos não estão incluídos no 

modelo. 
 

Para a realização da pesquisa foram utilizados dados primários da Central de Tratamento de 

Resíduos - Caieiras administrada pela empresa Essencis, considerando: uma população de 

6.000.000 de pessoas gerando um montante de 3.285.000 ton/ ano de resíduo, sendo que 

100% do lixo são coletados em 3.000.000 casas.  
 

O estudo considera que a gestão de resíduos é feita sem separação de resíduos para a 

reciclagem, pois esta atividade não é realizada no CTR – Caieiras. Desta maneira, a 

disposição e o tratamento dos resíduos foram divididos de quatro formas, em todos os 

cenários não foi considerado o transporte do RSU para o CTR-Caieiras: 

 

Cenário 1: é o cenário referência, onde 100% do resíduo coletado é disposto em 

aterro sanitário e o biogás gerado é direcionado para o flare, não havendo 

recuperação energética. Foi considerado um consumo de energia do aterro de 10 

kWh por tonelada de resíduo.  

Cenário 2: 100% dos resíduos coletados foram dispostos em aterro sanitário. 70% 

do biogás gerado foram utilizados para a recuperação energética através da geração 

de energia elétrica, os 30% restantes não foi considerado devido às emissões por 

fugas e perda de biogás durante a captação. Considerou-se que a energia 

recuperada a partir do biogás foi de 80% com uma eficiência de geração de energia 
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elétrica de 25%. Assim como o cenário 1, foi considerado um consumo de energia do 

aterro de 20kWh por tonelada de resíduo. 

Cenário 3: a quantidade total de vidro e metal foi separada e destinada ao aterro 

sanitário junto com as cinzas do processo de incineração. O restante dos resíduos 

coletado foi incinerado considerando o processo mass burning. Houve recuperação 

energética do procedimento para a geração de energia elétrica, onde a eficiência 

bruta de recuperação de energia foi de 30%. 

Cenário 4: apenas os resíduos orgânicos foram enviados ao processo de biodigestão 

anaeróbia. Não haverá perda de massa durante o procedimento; de acordo com 

Franke et al. (2003) uma planta de biodigestão anaeróbia consome 50 kWh por 

tonelada de entrada; houve recuperação energética do biogás a partir da produção 

de energia elétrica estimando que o sistema produz 250 kWh por tonelada de 

entrada. Os restantes dos resíduos foram dispostos no aterro sanitário, assim como 

o composto gerado. 

4. Resultados e discussão 
 

De acordo com o Ministério de Minas e Energias (2013) o consumo per capita de energia 

elétrica na região Sudeste em 2012 foi de aproximadamente 1.397 kWh por ano. Em uma 

população de 6.000.000 de pessoas é necessário que o sistema energético forneça 8.382 

GWh/ano para suprir as necessidades populacionais. De acordo com o gráfico 1, o cenário 

que possui maior geração de energia elétrica é o 3, onde houve uma formação de 2.743,27 

GWh por ano. O sistema de biodigestão anaeróbia não obteve valor mais elevado, pois a 

unidade de tratamento desta tecnologia exige de 50 a 54 kWh por tonelada de entrada para 

o seu funcionamento, representando 32-35% da produção bruta de eletricidade gerada pela 

usina (FRANKE et al. 2003). 

 

Como demonstra o Quadro 1, o cenário que apresentou maior geração de energia elétrica é 

o 3, onde houve uma geração de 2.743,27 GWh por ano. O sistema de biodigestão 

anaeróbia não obteve valor mais elevado, pois a unidade de tratamento desta tecnologia 

exige de 50 a 54 kWh por tonelada de entrada para o seu funcionamento, representando 

32-35% da produção bruta de eletricidade gerada pela usina (FRANKE et al. 2003).  

 
 

Cenários Consumo de energia GWh/ano Geração de energia elétrica 

GWh/ano 

Cenário 1 32,85 - 

Cenário 2 42,85 414,24 

Cenário 3 220,75 2.743,27 

Cenário 4 197,10 550,23 

 

Em relação aos impactos ambientais, são apresentados no Quadro 2 os resultados 

referentes aos lançamentos dos principais poluentes atmosféricos.  

Quadro 1: Resultado de Consumo e Geração de energia elétrica em GWh/ano 
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O cenário 1 apresenta 232.327,58 toneladas/ano sendo a maior emissão, uma vez que não 

há geração de energia elétrica e o biogás gerado é queimado no flare. O cenário 3 

apresenta o menor valor de emissão de metano, 0,96 toneladas/ano, pois no sistema de 

incineração não é produzido o gás metano como subproduto, esta parcela deve-se a 

conversão para energia elétrica.  De acordo com FRANKE et al. os dados dos Gases do 

Efeito Estufa (GEE) é gerado no software IWM-2 a partir da combinação de dióxido de 

carbono, metano e óxido nitroso e está incluído como um exemplo de uma categoria de 

impacto acordado internacionalmente. O gráfico 1 mostra a comparação entre os cenários 

para a emissão de GEE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar que o cenário 1 apresenta a maior emissão, uma vez que também possui 

maior lançamento de metano na atmosfera. O cenário 4 destaca-se por expressar o menor 

valor, portanto a biodigestão anaeróbia mostra-se como a melhor alternativa de tratamento 

de resíduos sólidos urbanos com geração de energia elétrica em relação às emissões 

atmosféricas. 

 

Quadro 1: Resultados das emissões atmosféricas em tonelada por ano. 

Gráfico 1: Emissão dos gases do efeito estufa. 
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De acordo com Franke et al. (2003) um veículo emite 3,75 toneladas ao ano de CO2, a 

cidade de São Paulo possui 5.025.321 de automóveis em circulação (DETRAN, 2014) 

emitindo desta maneira 18.694.194,12 toneladas de dióxido de carbono por ano. O sistema 

de incineração é o cenário que mais se aproxima deste quadro demonstrando que seu 

impacto ambiental pode ser alto, as emissões de poluentes por veículo é um parâmetro 

usado mundialmente para avaliar a qualidade do ar local. 

 

Para todos os cenários é necessário que haja um sistema de tratamento de gases e 

materiais particulados para atender os padrões de lançamento de poluentes atmosféricos 

segundo a Resolução CONAMA Nº 008/90. 

 

Os parâmetros que estão inclusos nas emissões em corpos d’água são demonstrados no 

quadro 3. 

 

Os resultados relacionados ao lançamento de poluentes em corpos d’água mostraram 

valores significativos para Sólidos Suspensos Totais (SST) e Cloreto. O cenário que 

apresenta maior quantidade de SST é o 4 de biodigestão anaeróbia, uma vez que nesse 

sistema estão presentes somente resíduos orgânicos, onde a eficiência da decomposição é 

maior em relação à disposição em aterros sanitários (cenário 1 e 2).  O surgimento do 

cloreto está relacionado à dissolução de minerais. Os resíduos sólidos urbanos possuem 

valores significativos de cloreto, uma vez que o sal de cozinha (NaCl) aparece em grande 

quantidade no lixo orgânico.  O cenário 4 apresenta o maior valor em relação a este 

parâmetro: 222,09 toneladas. Desta maneira, pode-se dizer que um sistema de biodigestão 

possui impactos ambientais maiores em relação ao lançamento de poluentes em corpos 

d’água. 
  

Para este critério o cenário 3 de incineração mostra-se como a melhor alternativa, já que o 

seu sistema é de combustão possuindo maior quantidade de cinzas e gases como 

subproduto. Para todos os cenários o padrão de lançamento de poluentes para corpos 

hídricos deve atender o Artigo 16 da resolução CONAMA Nº 430 de 2011 que complementa 

e altera a Resolução 357 de 2005 e também o Artigo 18 do Decreto Nº 8468 de 1976 que 

regulamenta a Lei Nº 997/76 sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente, 

necessitando de tratamento para os efluentes gerados.  

 

5. Conclusão 
 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos vem sendo um grande desafio para a administração 

pública, pois a produção de lixo vem aumentando devido à intensificação das atividades 

humanas nas últimas décadas, dificultando o manejo e disposição correta dos mesmos. As 

Quadro 1: Resultado das emissões em água em tonelada por ano. 
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tecnologias de tratamento e disposição de RSU estudadas na pesquisa se mostraram muito 

utilizadas em países desenvolvidos e possuem grande possibilidade de serem aproveitas em 

nosso país, por meio de uma gestão eficiente dos resíduos. 

  

Conforme apresentado os resultados gerados a partir do programa IWM-2, verifica-se que o 

aproveitamento do potencial energético do biogás se encaixa como uma alternativa de fonte 

para geração de energia elétrica e uma opção de utilização do metano. Pode-se certificar 

que há impactos ambientais em cada tecnologia estudada, uma vez que existe intervenção 

humana no meio ambiente.  

 

A disposição de resíduos em aterro sanitário mostrou ser a pior alternativa, pois a geração 

de energia elétrica não é eficaz e os impactos ambientais não foram menores comparados 

às demais tecnologias. A incineração demonstrou ser o cenário mais atrativo, uma vez que 

a queima dos resíduos sólidos demonstrou maior eficácia na geração de energia elétrica. No 

entanto devem-se levar em conta os lançamentos de poluentes atmosféricos, acoplando na 

unidade um sistema de tratamento de gases e materiais particulados, e a disposição das 

cinzas em aterro. 

 

As tecnologias de tratamento e disposição de resíduos se trabalhadas simultaneamente 

podem possibilitar uma eficiência maior na gestão de RSU. Não podendo desconsiderar que 

a gestão se inicia na fonte de geração de resíduo, onde a principais ações são: redução, 

reutilização e a reciclagem dos resíduos.  

 

A pesquisa também proporcionou um grande aprendizado profissional para minha carreira, 

além de agregar uma visão abrangente sobre a geração de resíduos sólidos urbanos no 

Brasil, pude entender melhor a geração de energia a partir do biogás e estudar as 

tecnologias existentes mais a fundo. Tive que desvendar o software IWM-2, uma vez que 

ainda não tinha sido utilizado no centro universitário, e com isso aprendi como me portar 

perante situações de desafio. A concretização deste projeto possui um valor sentimental 

inestimável para mim.  
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Resumo. Este artigo tem por objetivo identificar os impactos ambientais do processo de 

destinação de RSU por meio da biodigestão anaeróbia visando a obtenção de energia 

elétrica, por meio do uso da ferramenta Avaliação do ciclo de Vida. A ACV foi realizada 

com uso do software SimaPro onde a análise de inventário foi obtida com o uso do banco 

de dados do Ecoinvent, foi aplicada a metodologia Norte Americana TRACI que avalia os 

impactos ambientais baseando-se nas seguintes categorias de impacto: aquecimento 

global, acidificação, saúde humana carcinogênicos, saúde humana não carcinogênicos, 

efeitos respiratórios, eutrofização, depleção do ozônio, ecotoxicidade e poluição. A 

aplicação da ACV permitiu verificar que entre as categorias de impacto a etapa que mais 

contribui é a disposição em aterro. Foi possível verificar um aumento considerável dos 

resultados de curto prazo para os de longo prazo nas categorias carcinogênicos, não 

carcinogênicos e ecotoxicidade devido as substâncias consideradas para essas 

categorias, que representam risco a saúde humana, a fauna e a flora. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos, Biodigestão Anaeróbia, Avaliação do Ciclo 

de Vida. 

Abstract. This article aims to identify the environmental impacts of disposal of MSW by 

anaerobic digestion in order to obtain electricity through the use of Life Cycle 

Assessment tool. ACV was performed with use of the software SimaPro where the 

inventory analysis was obtained using the Ecoinvent database was applied to U.S. TRACI 

methodology that evaluates the environmental impact based on the following impact 

categories: global warming, acidification, carcinogenic human health, human health not 

carcinogenic, respiratory effects, eutrophication, ozone depletion, ecotoxicity and smog. 

The application of LCA has shown that between the impact categories the stage that 

contributes most is the disposal in landfills. We observed a considerable increase in 

short-term results for long-term in categories carcinogenic, not carcinogenic and 

ecotoxicity because the substances considered for these categories, which represent risk 

to human health, fauna and flora. 

 

Key words: Municipal Solid Waste, Anaerobic Digestion, Life Cycle Assessment. 
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1. Introdução 

O crescimento contínuo e acentuado da população mundial tem tornado o gerenciamento 

de resíduos um dos principais desafios atuais, tendo em vista a complexidade de 

encontrar uma solução para destinação/tratamento dos resíduos que são gerados em 

quantidade cada vez mais elevada (SANTOS, 2011).  

Para este mesmo autor, a disposição final em aterros continua sendo a técnica mais 

praticada no gerenciamento de RSU. Por consistir na alternativa ainda mais barata de 

disposição de resíduos, é a técnica mais utilizada no Brasil, contudo em áreas menos 

desenvolvidas os locais de disposição dos resíduos são predominantemente lixões ou 

aterros controlados. No Brasil, a responsabilidade de gerenciamento dos RSU cabe aos 

municípios. Considerando que existe grande número de municípios de população 

pequena, e ainda que a viabilidade técnica e econômica para a operação de um aterro 

sanitário requer uma quantidade mínima de resíduos a ser tratado, é evidente que há 

um cenário de dificuldade no gerenciamento dos RSU nessas pequenas cidades. 

Ainda segundo Santos (2011), o grande problema da disposição final de RSU em aterros 

sanitários é o passivo ambiental gerado durante as operações, que mesmo após o seu 

encerramento perdura por muitos anos, inviabilizando a utilização de grandes áreas por 

longos períodos. Além disso, mesmo com todos os critérios de engenharia e normas 

operacionais, um aterro sanitário possui grande potencial de causar impactos ambientais 

ao solo, à atmosfera e aos recursos hídricos locais. 

A disposição de resíduos em lixões, aterros controlados ou até mesmo em aterros 

sanitários, resultam no processo de biodigestão da fração orgânica desses resíduos, 

gerando chorume e gases que devem ser coletados e tratados. O gás gerado neste 

processo é composto principalmente de carbono e metano, estima-se que de 5% a 20% 

das emissões antropogênicas de gás metano são provenientes da digestão anaeróbia dos 

resíduos sólidos (AMARAL, 2004).  

O aproveitamento energético do metano através da biodigestão anaeróbia dos resíduos 

sólidos se mostra uma alternativa importante ao passo que resolve o problema da 

disposição dos RSU e mitiga os impactos ambientais causados pelas emissões dos 

aterros, além de inserir na matriz energética uma fonte sustentável (AMARAL, 2004). 

Visto que o crescimento nos investimentos em fontes alternativas de energias e a busca 

pela diversificação da matriz energética em todo país, resultam em uma tendência na 

produção e no crescimento do potencial na geração de biogás. Dessa forma, as usinas de 

biogás compõem uma alternativa possível às regiões que necessitam de tratamento de 

resíduos, através do uso de reatores anaeróbios que promovem o saneamento, previnem 

a poluição e a contaminação dos recursos hídricos e do solo (SOUZA et. al., 2012). 

A energia gerada a partir do tratamento dos resíduos sólidos vem se tornando cada vez 

mais atraente, uma vez que a geração de energia a partir da biomassa e outras fontes 

renováveis podem reduzir o consumo de combustíveis fósseis e com isso os impactos 

globais causados pela queima destes combustíveis, contribuindo para que a matriz 

energética seja mais sustentável (PECORA et. al., 2013). 

Devido a esta tendência, se faz necessária à avaliação ambiental deste processo que 

deve ser feita através do levantamento dos impactos ambientais, compondo uma 

metodologia que vem sendo consolidada com o uso da ferramenta de Avaliação do Ciclo 

de Vida (SANTOS, 2002). 

A Avaliação do Ciclo de Vida é a compilação e avaliação das entradas, das saídas e dos 

impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo de seu ciclo de vida 

(NBR 14.040, 2014).  

Face a estas considerações, o objetivo do presente artigo é identificar os impactos 

ambientais do processo de destinação de RSU por meio da biodigestão anaeróbia para 

geração de energia, abordando principalmente a identificação os aspectos e impactos do 
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processo, utilizando ACV que possibilita essa análise pois considerando todas as etapas 

do ciclo de vida.  

2. Cenário dos resíduos sólidos no Brasil 

Os Resíduos Sólidos Urbanos, de acordo com a Lei Federal nº 12.305/10 que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, são os resíduos domiciliares, isto é, aqueles 

originários de atividades domésticas em residências urbanas e os resíduos de limpeza 

urbana (BRASIL, 2010). 

O conhecimento da composição gravimétrica dos resíduos – porcentagem em relação a 

massa total de cada material constituinte dos resíduos – permite uma avaliação 

preliminar da degradabilidade, capacidade de contaminação ambiental, das 

possibilidades de reutilização, reciclagem, valorização energética e orgânica dos resíduos 

sólidos urbanos. Sendo de grande importância na definição das tecnologias mais 

adequadas ao tratamento e disposição final dos resíduos (SOARES, 2011). A tabela a 

seguir (Tabela 1) apresenta a composição gravimétrica média dos Resíduos Sólidos 

Urbanos no Brasil. 

Tabela 1: composição gravimétrica média dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil 

Material Participação (%) 

Metais 2,9 

Papel 13,1 

Plástico 13,5 

Vidro 2,4 

Matéria orgânica 51,4 

Outros 16,7 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2011) 

A geração de RSU no Brasil cresceu 1,3%, de 2011 para 2012, índice superior à taxa de 

crescimento populacional urbano no país no período, que foi de 0,9%. Quando 

comparada a quantidade total gerada e o total de resíduos sólidos urbanos coletados 

observa-se que 6,2 milhões de toneladas de RSU não foram coletados no ano de 2012 e, 

consequentemente, foram destinados de forma inadequada (ABRELPE, 2013). O 

crescimento da produção do lixo ocorre não só no Brasil, mas em todos os países, e está 

diretamente relacionado ao Produto Interno Bruto – ou seja, países mais ricos produzem 

mais lixo – e ao porte das cidades. No Brasil, entre 1992 e 2000 a população cresceu em 

16%, enquanto a geração de resíduos sólidos domiciliares cresceu em 49% (RIBEIRO e 

BESEN, 2007). 

Em 2012 58% dos resíduos foram destinados de forma adequada. Contudo, é 

importante ressaltar que os 42% restantes correspondem a 76 mil toneladas diárias, 

foram encaminhadas a lixões ou aterros controlados, que não possuem sistemas e 

medidas de proteção ambiental. Apesar da aplicação de uma legislação mais restritiva e 

dos esforços governamentais, a destinação inadequada de RSU acontece em todas as 

regiões e estados brasileiros, mais especificamente em 3.352 municípios, 

correspondentes a 60,2% do total, que ainda fizeram uso de locais impróprios para 

destinação final dos resíduos coletados, a maioria deles com menos de 10.000 

habitantes e ainda sem condições técnicas e financeiras de solucionar esse problema 

(ABRELPE, 2013). 

O Estado de São Paulo vem melhorando seu desempenho em relação ao tratamento e à 

disposição de resíduos sólidos domiciliares. Isto pode ser comprovado se observarmos a 

evolução, desde 1997, do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos – IQR, que era de 

4 e passou a 9,01, em uma escala que varia de 0 a 10. Porém, a gestão dos resíduos 
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sólidos não pode ser resumida somente à qualidade da disposição final. Hoje, os 

princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Estadual nº 12.300/2006 - 

regulamentada pelo Decreto nº 54.645 de 05 de Agosto de 2009), como reduzir a 

geração de lixo, reutilizar materiais quando possível e reciclá-los passaram a integrar a 

agenda do Estado, trazendo novos desafios ao poder público e uma visão mais ampla da 

gestão de resíduos sólidos (SÃO PAULO, 2010).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que a gestão e gerenciamento de 

resíduos, deve ser fundamentada em: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólido se disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 

- resíduos sólidos sem possibilidade de tratamento e recuperação tecnológica e 

economicamente viável. Prevendo a utilização de tecnologias visando à recuperação 

energética dos resíduos, quando comprovadamente seguras nos âmbitos operacionais, 

ambientais e ocupacionais. Com isso, verifica-se que reciclagem e recuperação 

energética não são tecnologias concorrentes e sim complementares. Os resíduos secos 

separados e coletados na fonte são aptos para reciclagem e devem ser encaminhados 

nesse sentido; e para os demais resíduos, coletados misturados e contaminados com as 

frações orgânicas, a forma mais eficiente de destinação é a recuperação energética 

(ABRELPE, 2012). 

3. Biodigestão anaeróbia 

A biodigestão anaeróbia é definida como processo biológico onde a matéria orgânica é 

degradada em ambiente anaeróbio e sem luz, e transformada em metano e dióxido de 

carbono (AUGUSTO, 2007). 

De acordo com Chernicharo (1997), a digestão da matéria orgânica em ambientes 

anaeróbios se dá por processos metabólicos complexos de fermentação e respiração, que 

ocorrem em etapas sequentes com pelo menos três grupos de microrganismos: 

bactérias acidogênicas, bactérias acetogênicas, e microrganismos metanogênicos. 

Resumidamente as bactérias fermentativas acidogênicas convertem por hidrólise e 

fermentação os compostos orgânicos complexos em compostos mais simples. Os 

microrganismos acetogênicos convertem compostos orgânicos intermediários em 

acetato, hidrogênio e dióxido de carbono. E finalmente, microrgaismos denominados 

arqueas metanogênicas convertem o acetato e hidrogênio em metano e dióxido de 

carbono. Durante o processo de hidrólise os matériais orgânicos particulados, polímeros 

complexos como carboidratos, proteínas e lipídios, são convertidos em  materiais 

dissolvidos mais simples através da ação de exoenzimas excretadas pelas bactérias 

fermentativas hidrolíticas. Os produtos resultantes do processo de hidrólise, como 

açúcares, aminoácidos e ácidos graxos, são metabolizados no interior das células, por 

fermentação, produzindo diversos compostos mais simples como ácidos orgânicos, 

cetonas, dióxido de carbono e hidrogênio, além de novas células bacterianas. 

Os compostos orgânicos intermediários são oxidados pelas bactérias acetogênicas e 

convertidos de propionato e butirato, por exemplo, por substratos apropriados para os 

organismos metanogênicos, como acetato, hidrogênio e dióxido de carbono. Por fim, os 

microrganismos metanogênicos anaeróbios estritos convertem estes compostos em 

metano (CHERNICHARO, 1997). 

Além dos processos citados, durante a digestão anaeróbia pode ocorrer ainda a fase de 

redução de sulfatos e formação de sulfetos. Isso ocorre quando o substrato possui 

concentrações elevadas de sulfato e outros compostos à base de enxofre que são 

utilizados como aceptores de elétrons pelas bactérias sulforredutoras (CHERNIHARO, 

1997). 

Segundo Augusto (2007), a reduçao do sulfato é um processo indesejável, pois a 

matéria orgânica oxidada deixa de gerar metano e passa a gerar gás sufídrico, que é 

corrosivo e possui odor desagradável. 
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A digestão anaeróbia possibilita soluções para diversos problemas ambientais 

contemporâneos, como por exemplo a geração de energia alternativa, tratamento de 

dejetos humanos e animais, tratamento de rejeitos municipais e industriais e controle de 

poluição (JORGE, 2004). 

A digestão anaeróbia se dá naturalmete em diversos ambientes, como pântanos, 

sedimentos de rios, lagos e mares, minas de carvão, no trato digestivo de animais, etc. 

Contudo esta pode ocorrer dentro de reatores onde apresenta maiores taxas de geração 

de metano e maior facilidade operacional para recuperação do biogás (AMARAL, 2004). 

Segundo Filizola, Leite e Prasad (2006), biodigestão anaeróbia da fração orgânica 

putrecível em biodigestores, quando bem operados, não causa problemas com odores e 

fornece melhores condições operacionais, quando comparados aos aterros sanitários. 

Porém, apresenta como desvantagem o longo tempo de detenção para a bioestabilização 

do material. Uma solução proposta para este problema é a utilização de inóculo, como 

por exemplo lodo de esgoto sanitário e esterco bovino, que são ricos em bactérias 

anaeróbias e aceleram o tempo de bioestabilização. 

Neste contexto Leite e Povinelli (1999), considera biodigestão anaeróbia da fração 

orgânica putrecível dos RSU com alta taxa de sólidos e com uso de inóculos como lodo, 

uma alternativa promissora para o tratamento destes resíduos levando em consideração 

aspectos técnicos, ecônomicos, sociais e ambientais. 

Para Souza et. al. (2012), os reatores anaeróbios criam condições propícias para a 

biodigestão anaeróbia, gerando gás passível de ser utilizado como fonte alternativa de 

energia e com tempo de permanência baixo, cerca de 90 dias, se comparado aos aterros 

sanitários onde os resíduos permanecem por décadas.        

O sistema mais apropriado depende das características dos resíduos, da área disponível, 

dos recursos financeiros e operacionais, da importância da geração de energia para o 

sistema, prevenção a poluição, e entre outros fatores (AMARAL, 2004). 

O tratamento biológico anaeróbio do RSU demanda controle rígido de parâmetros como 

temperatura e pH, e também dos macro e micronutrientes que podem interromper o 

metabolismo do processo biológico. Além disso, a composição pouco homogênea do RSU 

torna o tratamento biológico dependente da separação do resíduos orgânicos dos demais 

componentes, seja por via mecânica, com custo e eficiência associados, ou através de 

separação na fonte, que não é realidade nas maiorias das cidades brasileiras (MENEZES, 

2013). 

Menezes (2013) observa ainda que, embora haja o domínio técnico e empresas 

preparadas para oferecer produtos ao mercado de recuperação energética de RSU, há 

necessidade de fortalecimento no campo Institucional e Organizacional para que o 

mercado efetivamente se estabeleça. 

Além disso, fatores culturais como, falta de mão de obra adequada, dificuldades de 

armazenamento do biogás e do biofertilizante e a localização distante das áreas de 

consumo do gás e do biofertilizante podem justificar o fracasso dos biodigestores no 

Brasil se comparado a países como China, Índia e Tailândia (JORGE, 2004). 

4. Avaliação do ciclo de vida 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) pode ser considerada uma ferramenta muito 

importante pois busca soluções para problemas ambientais incluindo todas as etapas do 

ciclo de vida de um produto ou processo, com o objetivo de estabelecer uma sistemática 

confiável que possa ser reproduzida a fim de possibilitar a decisão dentre várias 

atividades, por aquela com menor impacto ambiental. Esta avaliação leva em 

consideração as cargas ambientais associadas a um produto, processo ou atividade 

através da identificação, quantificação e avaliação de impactos quanto ao uso de 

energia, matéria e de emissões ambientais, e ainda a determinação de oportunidades de 

melhorias ambientais, incluindo todo o ciclo de vida do produto, processo ou atividade, 
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envolvendo extração e processamento de matérias-primas; fabricação, transporte, e 

distribuição; uso/reuso/manutenção; reciclagem; e disposição final (HINZ, VALENTINA e 

FRANCO, 2006). 

Neste contexto, a ACV vai além da visão focada apenas no processo produtivo, 

tratamento e disposição dos dejetos gerados, para uma visão holística de todos os 

impactos ambientais associados a todas as fases do ciclo de vida. A partir dessa 

metodologia pode-se verificar que a prevenção à poluição é alternativa mais viável, 

econômica e efetiva se comparada às ação sobre os efeitos gerados (HINZ, VALENTINA e 

FRANCO, 2006). 

De acordo com Santos (2002), no fim da década de 90 começaram a surgir às primeiras 

normatizações sobre a ACV, resultado dos esforços internacionais para normatizar seus 

princípios e técnicas. A norma ISO 14040 (2009), padronizou e estabeleceu 

internacionalmente a definição para Avaliação do Ciclo de Vida, como sendo: a 

compilação e avaliação das entradas, das saídas e dos impactos ambientais potenciais de 

um sistema de produto ao longo de seu ciclo de vida. 

A norma ABNT ISO 14040 (2014), padronizou e estabeleceu internacionalmente a 

definição para Avaliação do Ciclo de Vida, como sendo: a compilação e avaliação das 

entradas, das saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao 

longo de seu ciclo de vida.  

 A ACV surgiu do interesse no desenvolvimento de métodos para a melhor compreensão 

dos impactos associados aos produtos, e subsidiar a identificação de oportunidades para 

melhoria do desenvolvimento e aperfeiçoamento ambiental do produto, informações aos 

tomadores de decisão e na elaboração de políticas públicas, planejamento estratégico, 

seleção de indicadores ambientais e marketing do produto (ISO 14040, 2009).  

De acordo com a Norma ISO 14040 (2014), a ACV é definida em quatro fases, são elas: 

Definição de Objetivo e Escopo, Análise de inventário, Avaliação de Impactos e 

Interpretação, conforme esquema (Figura 1). 

Figura 1: Etapas de uma Avaliação do Ciclo de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: ISO 14040 (2014) 
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Durante a definição do escopo do estudo de ACV são estipuladas as diversas variações 

possíveis do sistema. Em função disso, é definida a unidade funcional. A unidade 

funcional é definida como unidade de referência quantitativa para o estudo a qual todos 

os fluxos de entrada e saída na ACV estão relacionados, por exemplo, 1 kg de café 

pronto para distribuição, esta é a unidade funcional e todas as entradas e saídas do 

processo de produção estão em função de 1 kg de café (COLTRO, 2007). 

De acordo com a NBR 14040 (2014), o objetivo da unidade funcional é fornecer uma 

referência à qual as entradas e saídas são relacionadas, de forma a assegurar a 

compatibilidade dos resultados da ACV.    

Segundo Coltro (2007), a fronteira do sistema estabelece os limites para o estudo, ou 

seja, os processos elementares. Sua definição pode considerar diferentes dimensões, 

como: sistemas naturais, geográfica, temporais, sistema técnico de produção com um ou 

mais produtos. 

O estabelecimento da fronteira é realizado no início da ACV, na fase de “Definição do 

Objetivo e Escopo”, mas esta só será concluída após a coleta de dados suficientes para o 

estudo na análise de inventário, pois esta poderá ser alterada e se alguma parte do ciclo 

de vida não for estudada isto deve ser exposto no relatório (COLTRO, 2007). 

O estabelecimento de requisitos de qualidade dos dados são importantes para a 

confiabilidade dos resultados  e compreensão do estudo (NBR 14040, 2014).  

Na fase de “Análise de Inventário” são levantadas informações sobre o produto, e as 

entradas e as saídas consideráveis são quantificadas. Nesta fase é elaborado um 

fluxograma do sistema para que fique bem definido os dados de consumo de recursos 

naturais e energia, produtos e co-produtos, e as emissões para o ar, água e solo. 

Posteriormente estes dados são compilados e as cargas ambientais são calculadas e 

relacionadas à unidade funcional (COLTRO, 2007). 

Para a avaliação das emissões e resíduos gerados durante o ciclo de vida de um produto 

é necessário um grande número de informações, algumas delas podem estar disponíveis 

em banco de dados. Existem softwares que apresentam modelos para a ACV, 

desenvolvidos para auxiliar nos cálculos dos impactos ambientais gerados relativos ao 

ciclo de vida. Contudo, como são necessárias muitas informações para a realização do 

estudo, e nem sempre todas são encontradas em um único modelo, o estudo de ACV 

acaba se tornando extremamente complexo (HINZ, VALENTINA e FRANCO, 2006). 

No entanto, existem também os bancos de dados, utilizados por esses softwares, que 

fornecem informações sobre diversos processos. Porém, não existem inventários de 

dados brasileiros publicados na literatura, e ao realizar um ACV em regiões diferentes a 

qual foi construído o inventário do processo no banco de dados, se faz necessária 

avaliação da aplicabilidade desses dados na região, considerando as similaridades e 

diferenças dos aspectos geográficos e tecnológicos locais (ARAÚJO, 2013).  

O uso de softwares para ACV auxilia na execução do estudo, principalmente na análise 

do inventário de ciclo de vida, o processamento dos dados ocorre de forma mais fácil, 

imparcial e rápida, além de garantir a confiança nos cálculos resultando em relatórios 

finais de maior consistência. Com isso, facilitam o gerenciamento dos dados envolvidos 

no estudo, pois disponibilizam bancos de dados, realizam avaliação de impacto e 

interpretação, são atualizadas regularmente e apresentam os resultados através de 

gráficos e tabelas (RODRIGUES et. al., 2008).  

O Software SimaPro 7.2 cujo programa é utilizado por usuários em mais de 80 países. É 

uma ferramenta para coletar dados e analisar o desempenho ambiental de produtos, 

processos e serviços, seguindo as recomendações da série ABNT ISO 14040. Foi lançado 

em 1990 e constitui uma ferramenta confiável e flexível usada pelas grandes indústrias, 

consultorias e universidades (ACV BRASIL, 2014).  
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Ainda nesta fase, pode ser aplicada a metodologia de alocação, método que consiste em 

dividir as cargas ambientais de um processo entre os seus produtos. Isso ocorre quando 

o ciclo de vida de produtos diferentes são interligados, por exemplo, a produção de leite 

e queijo, de óleo diesel e gasolina. Nestas situações é recomendado que a fronteira seja 

ampliada de forma que os co-produtos sejam incluídos no estudo (COLTRO, 2007). 

Na fase de “Avaliação dos Impactos”, as informações geradas na Análise de Inventário 

são associadas aos impactos ambientais, possibilitando a avaliação da significância e 

potencial do impacto (COLTRO, 2007).  

O objetivo da avaliação de impacto da ACV é estudar a significância dos impactos 

ambientais potenciais utilizando os resultados da Análise de Inventário associando-os à 

categorias de impactos específicas. Esta fase também fornece informações para 

subsidiar a fase de interpretação do ciclo de vida (NBR 14040, 2014). 

A Avaliação de Impactos segundo a NBR 14040 (2014), deve apresentar a seleção de 

categorias de impacto, a classificação (relação entre os resultados do Inventário e as 

categorias) e a caracterização (cálculo dos resultados através da multiplicação dos 

fatores de equivalência). São apresentados como elementos opcionais a normalização 

(análise da magnitude dos resultados através de informações de referência), 

agrupamento de categorias de impacto, ponderação com pesos para diferentes 

categorias de impactos e análise da qualidade dos dados. 

São exemplos de impactos associados aos dados, acidificação, eutrofização, mudanças 

climáticas, etc. Primeiramente os dados do inventário são selecionados e atribuídos a 

categorias de impactos, feito isto, na caracterização os dados são multiplicados pelos 

fatores de equivalência para cada categoria de impactos, por exemplo, 1 kg N2O é 

equivalente à emissão de 296 kg de CO2 e 1kg de CH4 é equivalente a 23 kg de CO2 

(COLTRO, 2007). 

Na fase de “Interpretação” são avaliados em conjunto os resultados obtidos na Análise 

de Inventário e na Avaliação de Impactos, o que se espera é que esta avaliação 

apresente resultados consistentes com o objetivo e escopo, que possam explicar 

limitações e subsidiar conclusões e recomendações (NBR 14040, 2014). 

A metodologia de ACV, quando focada em produto, fornece informações a respeito das 

interações significativas entre o sistema do produto e o meio ambiente. Analisando a 

ACV como ferramenta de obtenção e compilação de informações é possível estabelecer 

outras funcionalidades, como a identificação de oportunidades de melhoria de 

desempenho através da identificação das principais contribuições aos impactos 

ambientais potenciais do ciclo de vida de produto, subsidiando ações de planejamento 

direcionadas à minimização dos aspectos; e comparação ambiental entre produtos ou 

processos de função equivalente onde é possível realizar a avaliação de quais os 

aspectos ambientais são mais significativos e quais os potenciais impactos respectivos, 

entre diferentes formas de cumprir uma determinada função (RIBEIRO, 2003).  

Nestas duas vertentes apresentadas são diversas as aplicações da ACV, e cada tipo de 

usuário aplica a metodologia para suas necessidades específicas (RIBEIRO, 2003). Dessa 

forma, pode-se afirmar que a ACV é uma metodologia de apoio para a tomada de 

decisão quanto aos aspectos e impactos ambientais, pois entre outras aplicações 

contribui para a solução de questões ecológicas através de uma metodologia bem 

definida (HINZ, VALENTINA e FRANCO, 2006). 

Sendo assim, a ACV pode ser uma importante ferramenta de planejamento, tomada de 

decisões e melhoria de um sistema para a gestão de resíduos sólidos. Neste contexto, a 

ACV gera dados para orientação do gerenciamento, listando o consumo de energia e 

emissões para o ar, água e solo e prevendo a quantidade de produtos que podem ser 

gerados a partir do resíduo sólido (composto orgânico, materiais secundários para a 

reciclagem mecânica e energia utilizável). Através da ACV é possível avaliar todas as 

atividades envolvidas com o manejo de resíduos (segregação, coleta, transporte, 
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tratamentos, disposição) e escolher o conjunto de atividades que minimize os impactos 

ambientais (SÃO PAULO, 2010). 

 

5. Material e Método 

A metodologia para a elaboração desta pesquisa primeiramente consistiu no 

levantamento de pesquisa bibliográfica, em busca de subsidio para o entendimento do 

processo de destinação de RSU por meio da biodigestão anaeróbia, bem como da 

ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). 

Após o levantamento bibliográfico, foi iniciado estudo do processo de tratamento de 

resíduos estudados associados à geração de energia e com aplicação da ferramenta 

Avaliação do Ciclo de Vida, seguindo os princípios e a estrutura apresentados na ABNT 

ISO 14040.  

A ACV foi realizada com o uso do Software SimaPro 7.2 este software foi escolhido para 

desenvolvimento do estudo, pois o Centro Universitário SENAC possui a licença 

educacional do mesmo, o que facilitou o seu desenvolvimento. E o banco de dados 

utilizado para a realização da ACV foi o Ecoinvent data 2.1, disponível no próprio 

Software SimaPro. 

Não existem inventários de dados brasileiros sobre tecnologias de tratamento de 

resíduos, bem como sobre outros processos e produtos, com exceção dos dados 

existentes sobre a matriz energética, publicados na literatura. Ao realizar um ACV em 

regiões diferentes a qual foi construído o inventário do processo no banco de dados, se 

faz necessária avaliação da aplicabilidade desses dados na região, considerando as 

similaridades e diferenças dos aspectos geográficos e tecnológicos locais (ARAÚJO, 

2013). Dessa forma, o estudo almejou realizar uma análise do desempenho ambiental 

do processo estudado, com base nos dados secundários do banco de dados Ecoinvent, 

que não representam um cenário especificamente brasileiro.  

Na análise de inventário dos processos no software houve necessidade de ajustar alguns 

dados das entradas de acordo com a unidade funcional e os fatores de conversão 

aplicáveis ao cenário brasileiro. Para tal foram necessários cálculos para compatibilização 

dos dados, tomando como base a unidade funcional de 01 tonelada de RSU, 

porcentagem de orgânicos, porcentagem de fase úmida entre outras. Desta forma, para 

1 tonelada de resíduos foi considerado 0,5 tonelada de resíduos orgânicos (50%), 

conforme composição gravimétrica dos RSU do Brasil apresentada no item 4.1 – Cenário 

dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil, passíveis de serem biodegradados, sendo a 

outra metade encaminhada para disposição em aterro sanitário. A biodegradação de 0,5 

tonelada de resíduos orgânicos no biodigestor gera 70m³ de biogás, que é encaminhado 

a um processo de purificação para extração do gás metano que representa 40m³ do 

volume do biogás (SOARES, 2013a). O metano extraído do biogás é encaminhado à 

unidade de cogeração para gerar energia elétrica, que para este volume de gás metano 

corresponde a 80 kWh (SOARES, 2013b). Além disso, foi realizada uma ponderação 

durante a inserção na construção do aterro no fluxo de atividades a serem consideradas, 

de modo que esses impactos não fossem associados a unidade funcional, pois estes 

impactos devem ser distribuídos a sua capacidade total de aterramento. 

Na sequência, foi realizada a análise dos impactos ambientais do processo de tratamento 

de resíduos associado à geração de energia, no software SimaPro que foi aplicada a 

metodologia Norte Americana TRACI - Tool for the Reduction and Assessment of 

Chemical and other Environmental Impacts (Ferramenta para a Redução e Avaliação de 

Química e outros impactos ambientais), esta metodologia foi escolhida pois apresenta 

categorias de impactos bastante presentes no Brasil. São elas: aquecimento global 

(global warming), acidificação (acidification), saúde humana carcinogênicos 

(carcinogenic), saúde humana não carcinogênicos (non-carcinogenic), efeitos 
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respiratórios (respiratoryeffects), eutrofização (eutrophication), depleção do ozônio 

(ozone depletion), ecotoxicidade (ecotoxicity) e poluição (smog). 

Os resultados estão demonstrados em impactos de curto e longo prazos, sendo que os 

de curto prazo representam emissões de poluentes que persistem em tempo menor do 

que 100 anos, enquanto que os de longo prazo representam emissões de poluentes que 

persistem em mais de 100 anos. 

6. Resultados e discussão 

A metodologia para obtenção dos resultados da ACV para os processos de biodigestão 

anaeróbia seguiu-se em conformidade com a norma NBR ISO 14040 (2014). 

A fronteira adotada para o estudo contemplou os processos envolvidos a partir da 

triagem e preparação dos resíduos antes de serem encaminhados ao reator anaeróbio. 

Desta forma, os processos predecessores, como coleta e transporte dos resíduos, não 

foram incluídos neste estudo. A fronteira adotada pode ser visualizada no fluxograma 

(Figura 02), baseado nas referências bibliográficas encontradas e no banco de dados 

utilizado, com as etapas envolvidas, entradas e saídas incluindo as emissões do 

processo. 

No processo de biodigestão foram consideradas as etapas de pré-tratamento, digestão 

dos resíduos orgânicos e o pós-tratamento do material digerido, incluindo as emissões 

com o seu uso no solo como fertilizante, e do líquido gerado durante o adensamento, a 

unidade de purificação do biogás e a unidade de cogeração. Os rejeitos segregados na 

ATT, bem como nos processos posteriores, são destinados à disposição em aterro 

sanitário, o qual possui sistema de captação do lixiviado e dos gases gerados. O banco 

de dados Ecoinvent considera as características para as unidades e atividades que 

compõe o sistema presentes na Suíça. 

 

Figura 2: Fluxograma do processo e fronteira do estudo para biodigestão 

 

  

Os resultados obtidos apresentam os impactos em percentual de contribuição de cada 

etapa do processo para cada categoria de impacto. A Figura 3 apresenta os resultados 

* ATT - Área de Triagem e Transbordo 
 
 



 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 10 no 1 – Junho de 2015 

 
135 

dos impactos considerando as emissões de curto prazo, onde, é possível verificar que a 

disposição em aterro foi a etapa mais representativa nas categorias de impactos 

avaliadas. Principalmente na categoria “eutrofização” causada pelas emissões de 

nutrientes em corpos d’água, em seguida aparecem as categorias “ecotoxicidade” e “não 

carcinigênicos”, impactos estes que podem ser relacionados a contaminações do solo e 

lençol freático por provável falha no sistema de proteção. 

 

Figura 3: Resultado da ACV por categoria de impacto para biodigestão em curto prazo 

 

Os dados da variação dos resultados quando são considerados os impactos das emissões 

de longo prazo estão apresentados na figura 4. 

 

Figura 4: Resultado da ACV por categoria de impacto para biodigestão em longo prazo 

 

 

A disposição em aterro continua sendo a etapa mais impactante, em todas as categorias 

de impactos avaliadas. Contudo, são nas categorias de “carcinogênicos”, “não 

carcinogênicos”, “eutrofização” e “ecotoxicidade” que os impactos são predominantes 

para esta etapa, impactos estes que podem ser relacionados a contaminações do solo e 

lençol freático por provável falha no sistema de proteção, por exemplo. O aumento 

desses impactos para a etapa de disposição em aterro, quando consideradas as 
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emissões de longo prazo, pode estar relacionado com as emissões de substâncias 

cumulativas e/ou persistentes, que ao serem emitidas por longo período afetam a saúde 

humana e os recursos naturais.  

No entanto, analisando os resultados em números absolutos, é possível visualizar com 

melhor detalhe estas diferenças (Tabelas 2 e 3). 

Tabela 2: Resultados para biodigestão – curto prazo 

Categoria de impacto Unidade 
Aterro 

Sanitário 
Disposição 
em aterro 

Geração de 
eletricidade  

TOTAL 

Aquecimento global kg CO2eq 0,0617 21,5 18,1 39,6617 

Acidificação H+ mols eq 0,0214 4,33 3,13 7,4814 

Carcinogênicos kg benzeno eq 0,0000443 0,022 0,0114 0,033444 

Não carcinogênicos kg tolueno eq 0,227 219,00 29,9 249,127 

Efeitos respiratórios kg PM1 2.5 eq 0,0000696 0,015 0,00854 0,02361 

Eutrofização kg N eq 0,0000416 0,694 0,00415 0,698192 

Depleção de ozônio kg CFC-112 eq 0,0000000223 0,00000169 0,000000887 0,0000026 

Ecotoxicidade kg 2,4-D3 eq 0,00849 8,74 1,05 9,79849 

Poluição (smog) G NOx eq 0,000439 0,061 0,0225 0,083939 

 

Tabela 3: Resultados para biodigestão – longo prazo 

Categoria de impacto Unidade 
Aterro 

Sanitário 
Disposição 
em aterro 

Geração de 
eletricidade  

TOTAL 

Aquecimento global kg CO2eq 0,0617 21,5 18,1 39,6617 

Acidificação H+ mols eq 0,0214 4,33 3,13 7,4814 

Carcinogênicos kg benzeno eq 0,0000733 87,9 0,0567 87,9568 

Não carcinogênicos kg tolueno eq 0,686 2850000 1330 2851330,69 

Efeitos respiratórios kg MP 2.5 eq 0,000069 0,0151 0,00864 0,0238 

Eutrofização kg N eq 0,0000809 3,39 0,0119 3,4019 

Depleção de ozônio kg CFC-11 eq 0,0000000223 0,00000169 0,000000887 0,0000026 

Ecotoxicidade kg 2,4-D eq 0,042 19700 22,1 19722,142 

Poluição (smog) G NOx eq 0,000439 0,061 0,0225 0,0839 

 

Analisando desta forma, é possível verificar que há um aumento considerável dos 

resultados de curto prazo para os de longo prazo nas categorias carcinogênicos, não 

carcinogênicos e ecotoxicidade. Isto deve-se aos efeitos de substâncias tóxicas, 

cumulativas e persistentes, consideradas para essas categorias, que representam risco a 

                                                 
1MP – Material Particulado 
2CFC-11 – clorofluorcarboneto:triclorofluormetano 
32,4-D – ácido diclorofenóxiacético 
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saúde humana, a fauna e a flora, sendo impactos esses agravados quando consideradas 

as emissões de longo prazo devido suas características cumulativas. 

É possível observar também que, em todas as categorias de impacto a etapa que mais 

contribui é a disposição em aterro, o que está associado aos impactos que podem 

ocorrer em decorrência das emissões de longo prazo, tendo em vista que os rejeitos 

depositados nos aterros passam muitos anos em atividades de decomposição, gerando 

compostos que podem interagir com o meio ambiente, acarretando nestes impactos. 

Os impactos da etapa de construção do aterro sanitário são menos expressivos, quando 

comparados aos demais, isso acontece, pois durante a análise de inventario foi feita uma 

ponderação, para que todo impacto da instalação da infraestrutura do aterro não fosse 

considerado para a unidade funcional, tendo em vista que o aterro é construído para 30 

anos de operação e o impacto de sua instalação deve ser distribuído e considerado para 

todo material a ser depositado. 

7. Conclusões 

A Avaliação do Ciclo de Vida é uma ferramenta importante permite a avaliação de um 

produto ou processo em busca de soluções para problemas ambientais incluindo todas as 

etapas do ciclo de vida, possibilitando a análise e decisão dentre várias atividades, por 

aquela com menor impacto ambiental. 

Para o processo de biodigestão anaeróbia dos resíduos sólidos urbanos com geração de 

energia elétrica, a aplicação da ACV permitiu verificar que o entre as categorias de 

impacto a etapa que mais contribui é a disposição em aterro, que está associado aos 

impactos que podem ocorrer em consequência das emissões de longo prazo, tendo em 

vista que os rejeitos depositados nos aterros passam muitos anos em atividades de 

decomposição, gerando compostos que podem interagir com o meio ambiente, 

acarretando nestes impactos. 

Foi possível verificar um aumento considerável dos resultados de curto prazo para os de 

longo prazo nas categorias carcinogênicos, não carcinogênicos e ecotoxicidade. O que 

pode ser atribuído aos efeitos de substâncias tóxicas, cumulativas e persistentes, 

consideradas para essas categorias, que representam risco a saúde humana, a fauna e a 

flora, sendo impactos esses agravados quando consideradas as emissões de longo prazo 

devido suas características cumulativas. 

De forma geral, o eficaz gerenciamento dos resíduos deve ser fundamentado na 

combinação de diversas tecnologias, buscando atender as demandas e especificidades de 

cada área e/ou setor. Portanto, recomenda-se, a utilização das tecnologias de 

recuperação energética, tais como, incineração, biodigestão e captação e utilização de 

biogás de aterros, associados à reciclagem, de forma a integrar seu objetivo principal, de 

tratamento dos resíduos à geração de energia elétrica. 

Sendo assim, os RSU devem deixar de ser tratados apenas como um problema 

ambiental e passarem a serem considerados como alternativa para a geração de energia 

eletrica. Haja vista que, a recuperação energética é hoje uma realidade em outros países 

e importante alternativa no gerenciamento dos RSU, que deve ser considerada pelos 

municípios quando da elaboração dos seus planos de gestão integrada de resíduos, 

visando um futuro mais sustentável. 
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Pós-tratamento de efluente cervejeiro com coagulantes naturais 
 

 

Post-treatment effluent brewer with natural coagulants  

 

Claudia S. C. de Arruda1, Isabela G. Ortiz2, Renan P. Pacheco3, Rodrigo F. Bueno4 

 

 

Resumo. Na indústria cervejeira a utilização de água de boa qualidade determina a 

característica do produto e o sabor da cerveja fabricada. O consumo total de água no 

processo varia entre 4 e 10 hL água para 1 hL bebida, gerando efluentes com alta 

matéria orgânica e subprodutos da cadeia produtiva, com isso o reuso é uma alternativa 

de minimizar os gastos nas indústrias de bebidas. A água pode ser utilizada para vários 

fins como lavagem de pisos, ou no processo como parte do resfriamento e higienização 

de equipamentos, porém, para o efluente ser reutilizado é necessário um tratamento 

avançado. Este trabalho buscou avaliar o tratamento de efluentes de cervejarias 

industriais utilizando um processo de lodos ativados na modalidade de batelada (SBR) e 

com leito móvel (MBBR) seguido de pós-tratamento usando sementes de Moringa 

oleífera como coagulante natural visando o possível reuso industrial; o sistema passa a 

ser operado com base nas características do efluente. Com base nos dados obtidos nas 

análises laboratoriais, a etapa IV (Reator + Extrato de Sementes) apresentou uma alta 

eficiência nos parâmetros como, DBO (96,3%) e nitrogênio (95,94%), porém, não se 

adequou em relação à remoção de fosfato, obtendo 72,8% de fósforo total, sendo 

necessário um tempo maior para tratamento. Entretanto o uso do extrato de Moringa 

para a clarificação de água foi comprovado nos resultados de cor e turbidez durante a 

etapa do pós-tratamento. Além disso, para o reuso em usos gerais o processo atendeu 

90% dos valores exigidos pelas legislações aplicadas ao assunto.  

 

Palavras chave: Tratamento de efluentes cervejeiros, reuso, moringa oleífera, SBR. 

 

Abstract. In the brewery industry the use of water of good quality determines the 

characteristic of the product and the taste of produced beer, the total consumption of 

water in the process varies between 4 and 10 hL for 1 hL of beer, generating effluent 

with high organic material and sub products of the production chain, so reuse it is a way 

to minimize the wasting of brewery industries. The water can be reused in general 

application, such as installations washing , and the process for the cooling and cleaning 

of equipment, however for the effluent reuse advanced treatment is required. This study 

sought to assess the treatment of effluents of industrial breweries using an activated 

sludge process in batch mode (SBR) and with mobile bed (MBBR) followed by post-

treatment using Moringa seeds oleífera as natural coagulant for industrial reuse; the 

system will be operated on the basis of the effluent characteristics. On the basis of data 
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obtained in laboratory tests, the step IV (Reactor + seed Extract) showed a high 

efficiency in parameters such as, for example, DBO (96.3%) and nitrogen (95.94%). 

However, it didn’t fit to phosphate removal and obtained 72.8% of total phosphorus, 

requiring a longer treatment time. But the use of Moringa extract for water clarification 

has been proven on the color and turbidity results during the post-treatment step. In 

addition, for reuse in general uses the process answers for 90% of the values required 

by the legislation applied to the subject.  

 

Key words: Breweries effluent treatment, reuse, moringa oleífera, SBR. 

 

 

1. Introdução 
 

A água é um recurso natural finito e de extrema importância para a manutenção da vida 

na Terra, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias 

espécies, como elemento representativo de valores sociais e culturais, além de 

importante fator de produção no desenvolvimento de diversas atividades econômicas. 

Atualmente as atividades antrópicas causam a poluição de mananciais e das águas 

subterrâneas, o que acarreta sérios danos em relação à oferta e demanda de água (DI 

BERNARDO, 2000).   

 

Nesse sentido o reuso, a gestão da oferta e da demanda, a redução de perdas e 

minimização da geração/tratamento de efluentes constituem em associação às práticas 

conservacionistas, as palavras-chave mais importantes em termos de gestão de recursos 

hídricos e de redução da poluição (MOGAMI, 2011). Dentro deste âmbito de tratamento 

e reuso, a indústria cervejeira se caracteriza por altos índices de utilização/captação de 

água (as grandes cervejarias utilizam quatro litros de água para um litro de cerveja) e 

altos volumes de geração de efluentes industriais, implicando assim a necessidade de 

tratamentos de seus efluentes para o reuso interno (FERREIRA, 2011).  

 

A fabricação de cerveja industrial é considerada uma atividade potencialmente poluidora, 

porque contém inúmeros resíduos como bagaço de malte e cevada gerando efluentes 

com muita matéria orgânica, fazendo com que haja a necessidade de tratamentos 

específicos e com alta eficiência (PAIVA, 2011). Os tratamentos de remoção de matéria 

orgânica variam de físico-químicos a biológicos sendo o último sistema o mais utilizado, 

por ser um método eficiente e relativamente de baixo custo para remover carga 

orgânica. Os processos de remoção biológica variam conforme a atividade industrial e as 

características desejadas (JORDÃO, 2005). Dentro destes processos destacamos o reator 

biológico de leito móvel (MBBR) que vem sendo muito estudado desde a década de 80, 

pois possui um alto desempenho de remoção da carga orgânica. Esse tratamento utiliza 

um máterial suporte entre 1 a 2 cm de comprimento adicionadas ao reator para que os 

microrganismos se desenvolvam nas superfícies delas criando um biofilme, fazendo com 

que os microrganismos tenham contato com todo o efluente, gerando uma maior 

eficiência do sistema quanto à remoção de matéria orgânica (VON SPERLING, 1997; 

JORDÃO, 2005). No entanto, mesmo que a indústria siga os padrões de lançamento é 

vantajoso haver mais uma etapa de pós-tratamento do efluente para o mesmo ser 

reutilizado. Na indústria cervejeira é possível fazer o reuso nas caldeiras e torres de 

resfriamento, pois a água para resfriar circuitos internos não precisa ser tão fina, além 

de poder ser utilizada para a limpeza de pisos fora do espaço de produção, irrigação, 

lavagem de caminhões e água de descarga de sanitários (RESENDE, 2012). O pós-

tratamento geralmente utiliza coagulante como, por exemplo, cloreto férrico, sulfato de 

alumínio, entre outros para gerar a coagulação na remoção de sedimentos que ainda se 

encontram presentes na água. Porém, não é biodegradável e em altas concentrações 

pode gerar problemas à saúde. Com isso, muitos estudos estão buscando um novo 

coagulante que não seja tão tóxico, utilizando sementes de Moringa Oleifera, um 

componente atóxico e biodegradável para a coagulação natural na purificação de água, a 
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um custo de apenas uma fração do tratamento químico convencional. Além disso, o 

processo de coagulação é equivalente ao do sulfato (KOCHENBORGER,2012).  

 

Desta forma este trabalho visa contribuir para a aplicabilidade dos conceitos da área de 

Engenharia Ambiental, utilizando-se para o pós-tratamento do efluente da indústria 

cervejeira uma semente natural atóxica e biodegradável disponível no Brasil com baixo 

custo em relação aos tratamentos químicos. A análise de suas possibilidades de 

aplicação e potencialidades no sistema implantado podem permitir novos avanços na 

utilização dessa semente para diversos objetivos. 

 

 

2. Materiais e Métodos 
 

     2.1. Descrição geral do experimento 

 

Para avaliar o tratamento de efluentes de cerveja o estudo foi desenvolvido por meio de 

experimento em escala piloto no laboratório de Química do Centro Universitário Senac. O 

efluente da indústria cervejeira que alimentou o sistema de tratamento foi proveniente 

de uma Indústria multinacional do ramo de bebidas, localizada no município de Jacareí – 

São Paulo. Na indústria o efluente bruto passa por um tratamento preliminar constituído 

de gradeamento para remoção de sólidos grosseiros e nesse ponto recebe uma 

contribuição de esgoto sanitário, o que corresponde em média a 10% do volume do 

efluente industrial. O sistema piloto foi operado em bateladas sequenciais com troca 

volumétrica de 50% do volume útil do reator, correspondendo a 20 litros de efluente 

industrial por batelada. Para acelerar o processo e aclimatação do lodo biológico foi 

utilizado um inóculo proveniente de uma ETE operada sob regime de lodo ativado no 

Centro Tecnológico de Hidráulica da USP. O sistema piloto foi composto basicamente de 

um reator construído em acrílico ao qual foram adicionados o material suporte, seguido 

de um sistema de armazenamento e um equipamento de Jar Test para a realização do 

pós-tratamento. A Figura 1 mostra a composição do sistema piloto e pós-tratamento. 

 

 
Figura 1: Esquema representativo da composição do Sistema. 
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    2.2. Material suporte  

 

Os meios suportes utilizados no experimento foram anéis plásticos do tipo Kaldnes® K1 

de área superficial específica estimada em 310 m²/m³ e ocuparam um volume de 50% 

do volume útil do reator, isso porque com esta razão de recheio é possível operar o 

sistema sem perdas da hidrodinâmica das biomídias. 

 

 

 

     2.3. Oxigênio dissolvido  

 

Com base na revisão de literatura a concentração de OD foi mantida na faixa de 2,0 a 

3,0 mgO2/L, o que garante a demanda necessária de OD para a manutenção do sistema. 

A aeração era ajustada diariamente por meio de um medidor de oxigênio portátil.  

 

     2.4. Construção do sistema piloto 

 

O sistema experimental foi instalado no Laboratório de Química do SENAC. O reator foi 

construído em acrílico nas seguintes dimensões: 0,34 m de largura, 0,30 m de 

comprimento e 0,50 m de altura, totalizando um volume de 51 litros e volume útil de 40 

litros. O sistema de aeração foi feito por meio de um compressor de aquário e pedras 

porosas (25 cm x 5 cm) instaladas no fundo do reator, o que garantiu uma boa mistura 

do lodo biológico. O sistema de pós-tratamento foi feito por meio de um Jar Test da 

marca Nova Ética.  

 

     2.5. Metodologia de preparo da semente de moringa 

  

As sementes de moringa, utilizadas como coagulantes naturais, foram doadas pelo 

Professor Tomas Herrera Vasconcelos da Faculdade Cruzeiro do Sul. As sementes foram 

descascadas manualmente e transformadas em pó por um sistema de trituração 

(moedor), uma vez que é necessário se obter diâmetros baixos do coagulante para a 

utilização no sistema. O pó da semente triturada, misturado à água, libera proteínas 

solúveis, agindo assim como um polieletrólito catiônico natural durante o tratamento, o 

tratamento da semente foi baseado em (SILVIA,2001). Para a preparação da solução 

foram realizados vários testes com pesos diversificados para cada litro de efluente.  

 

      2.6. Ensaios de Jar Test para definição das dosagens de coagulante 

 

Os ensaios de coagulação com a semente de Moringa, foram realizados em um Jar Test 

convencional, equipado com 3 jarros, com volume de 2 litros cada e agitação superior à 

300 rpm promovendo a mistura rápida do coagulante com o efluente por 2 minutos e 

gradiente de 50 rpm para a floculação por 20 minutos. Os testes foram feitos com a 

adição do coagulante a base de moringa em dois litros de efluente cervejeiro oriundo do 

processo de lodos ativados (sem o lodo do tanque de aeração). As dosagens testadas de 

coagulante foram de 100, 250, 350, 450 e 550 mg de moringa/L com base em 

(SANTOS,2001). Após definição da melhor dosagem a mesma foi dosada diretamente no 

tanque de aeração, pelo fato da ocorrência de uma zona de alta mistura o que facilita os 

aspectos construtivos e econômicos das estações em escala real.  

 

      2.7. Condições de operação 

  

Para avaliação do comportamento do sistema piloto e do pós-tratamento, o estudo foi 

dividivo em IV etapas. Na primeira etapa foi conduzida a aclimatação do lodo biológico 

ao efluente cervejeiro, afim de se adaptar o processo as condições e as estratégias 

adotadas no trabalho. Após o sistema entrar em regime foi dado início a segunda etapa 

onde foi realizado a avaliação do sistema de tratamento em termos de remoção de 
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material organico e nutrientes. Ao término da segunda etapa, o efluente tratado foi 

levado aos ensaios de Jar test onde foi avaliado diferentes dosangens de coagulante 

(Etapa III). Após a escolha da melhor dosagem tendo em vista as caracteristicas do 

efluente tratado pós Jar test, foi realizado a etapa IV que consistiu na avaliação do 

sistema piloto com o emprego do coagulante adicionado diretamente no reator.  

 

     2.8. Metodologia de ensaios laboratoriais 

 

As análises de caracterização do efluente bem como as de acompanhamento do processo 

foram realizadas no Laboratório de Química do Centro Universitário Senac. As 

metodologias analíticas empregadas obedeceram a 21a Edição do Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, da APHA / AWWA / WEF. 

 

3. Resultados e discussão 
 

     3.1. Caracterização do efluente industrial  

Durante a fase de aclimatação foi realizada a caracterização do efluente cervejeiro, 

visando verificar suas características e as possíveis necessidades de correção como a 

relação DBO:N:P e pH. A Tabela 1 monstra a caracterização do efluente cervejeiro 

utilizado nesse estudo. 

 
Tabela 1: Caracterização do Afluente de alimentação. 

 
 

Com base na tabela 1 e em uma breve comparação com alguns autores como 

(KOCHENBORGER, 2012) e (VON SPERLING,2005), a caracterização do efluente 

cervejeiro se enquadra nos valores esperados para uma indústria produtora de cerveja, 

como exemplo disso podemos citar a taxa dos Sólidos em Suspensão, que segundo os 

autores citados deve estar compreendida numa faixa de valor de aproximadamente 100 

– 800 mg/L; outro parâmetro é o valor de Nitrogênio Total, onde o mesmo deve estar 

compreendido na faixa de até 24,3 mg/L. Em relação às possíveis correções, o pH é o 

parâmetro mais indicado para o mesmo, neste caso foi adicionado 0,0467 L de Hidróxido 

de Sódio (NaOH) para cada litro de efluente cervejeiro visando atender a faixa ideal 

entre 6,5 – 8,0 para que os microrganismos não sejam afetados. Para a relação DBO: 

N:P, a literatura indica que a mesma em tratamento aeróbio deve estar em concentração 

de 100:5:1, com base nas análises e resultados é possível inferir que a demanda 
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necessária de N e P no tratamento cervejeiro está de acordo com a relação necessária, 

uma vez que existe uma contribuição de esgoto sanitário que supre a necessidade de N. 

Com base na tabela e em uma breve comparação com alguns autores como 

(KOCHENBORGER,2012) e (VON SPERLING,2005), a caracterização do efluente 

cervejeiro se enquadra nos valores esperados para uma indústria produtora de cerveja, 

como exemplo disso podemos citar a taxa dos Sólidos em Suspensão, que segundo os 

autores citados deve estar compreendida numa faixa de valor de aproximadamente 100 

– 800 mg/L; outro parâmetro é o valor de Nitrogênio Total, onde o mesmo deve estar 

compreendido na faixa de até 24,3 mg/L.  

 

 

      3.2. Etapa II: tratamento aeróbio (MBBR) 

      3.2.1. DQO e DBO     

 

Em relação à matéria orgânica, é possível observar na Tabela 2, que o sistema de MBBR 

resultou um efluente de saída do MBBR com altas concentrações médias de DQO e DBO, 

666±518,9 mgO2/L e 147±78,5 mgO2/L, sendo que estes valores dependendo do 

desvio padrão podem ou não atender aos padrões, observa-se que os pontos de mínimo 

apresentados pelos parâmetros são os mesmo de saída, 80,0 para DQO e 40,0 para 

DBO, que implica no atendimento da Resolução 430/2011 do CONAMA que estabelece 

valor orientador de 120 mg/L de DBO. No caso do reuso industrial a mesma estaria 

acima do recomendado pela USEPA,1992 que estabelece valor de 25 mgO2/L. Como 

apresentado na Tabela 2 o efluente cervejeiro passou por processo anaeróbio de 

tratamento enquanto estava estocado para a aplicação da pesquisa, diminuindo sua 

carga orgânica média (3110±782 mgO2/L). 

 
Tabela 2: Valores médios de DQO e DBO no Efluente Cervejeiro e Efluente de Saída do MBBR da 

Etapa II. 

 
 

A Figura 2 mostra os resultados da série histórica das concentrações de DQO e DBO, 

obtidos durante o estudo. Com base nos dados calcularam-se as eficiências de remoção 

de DQO e DBO durante o experimento. O reator de MBBR obteve uma eficiência 98,3% 

em DQO e 96,18% de DBO, valor muito próximo ao encontrado na literatura, 

demonstrando uma alta eficiência do tratamento. Resultados semelhantes foram 

encontrados (RODRIGUES, et al,2013) operaram um reator de MBBR em quatro fases 

com tempos variados de TDHs, seus estudos obtiveram uma eficiência de remoção de 

DQO de 71,2% na Fase 1, 86,5% na Fase 2, 83,9% na Fase 3 e 73,4% na Fase 4. 

Todavia (RUSTEN, et al,1994) ao tratar efluentes com altas taxas de DQO, 1250 mg/L, 

em sistema triplo de MBBR e TDHs de 1,9 horas não obtiveram grandes eficiências de 

remoção, 38%, porém isto se deve aos baixos índices de oxigênio usados. Isso indica 

que o reator de MBBR apresenta uma eficiência muito maior que os outros tipos de 

tratamento, aeróbio e anaeróbio, em questão de remoção de carga orgânica, porém 

mesmo com uma alta eficiência de remoção o efluente de saída do MBBR não está de 

acordo com as legislações de reuso, o que justifica um pós-tratamento. 
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Figura 2: Série temporal da concentração da relação DQO e DBO no sistema de tratamento. 

 
 

      3.2.2. Série nitrogenada 

 

A Tabela 3 apresenta os valores de amônia e nitrato obtidos durante o estudo. Nota-se 

um valor médio de 4,8±2,2 mgN/L (amônia) no efluente, este valor médio atende a 

Resolução CONAMA 357/05 que estabelece valor inferior a 5,6 mgN/L para pH 7,5 < pH 

≤ 8,0, (pH médio do efluente 7,7) para lançamento em corpos hídricos classe 3, porém 

se analisado seu valor mínimo na tabela 16 que é o mesmo valor de saída do efluente, 

0,6 mgN/L, o mesmo estará atendendo o padrão de lançamento em corpos hídricos 

classe 1 segundo a Resolução CONAMA 357/05 que estabelece valor orientador menor 

que 2 mgN/L para pH 7,5 < pH ≤ 8,0, (pH médio do efluente 7,7) e atenderia também o 

valor desejado pela USEPA, 1992 para reuso industrial que é de 1 mgN/L em caldeiras 

de resfriamento. Para a NBR 13.969/97 a mesma não estabelece valor orientador para 

reuso de água.  

 
Tabela 3: Valores médios da Série Nitrogenada no Efluente Cervejeiro e Efluente de Saída 

do MBBR da Etapa II. 

 
 

 

Em relação ao Nitrato, a Tabela 3 mostra um valor médio de 35,7±23,1 mgN/L, o que 

evidencia uma boa nitrificação no sistema da Amônia e um acúmulo de Nitrato, uma vez 

que não ocorre a desnitrificação. No entanto, essa concentração no efluente é 

considerada muito alta, o que impossibilita o lançamento de efluente em determinados 

corpos d’água. Conforme mostra a Resolução CONAMA 357/05 que estabelece valor 

orientador de 10 mgN/L, uma maneira de se adequar a esse padrão seria acrescentar 

uma fase anóxica no ciclo de operação do sistema, o qual possibilitaria o 

desenvolvimento do processo de desnitrificação, onde o NO3 é reduzido a N2 e retirado 
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do sistema por volatilização. No entanto, para uma água de reuso essa etapa poderia ser 

negligenciada sendo que na NBR 13.969/97 e USEPA as mesmas não estabelecem valor 

orientador para reuso de água. A Figura 3 mostra os resultados da série histórica das 

concentrações de Amônia e Nitrato, obtidas durante o estudo.  

 
Figura 3: Série temporal da concentração da série nitrogenada no sistema de tratamento. 

 
 

 

Com base nos dados calcularam-se as eficiências de remoção dos parâmetros durante o 

experimento. O reator de MBBR obteve uma eficiência 95,24% em Amônia e nenhuma 

redução em Nitrato, estes valores só reforçam a necessidade de uma fase anóxica para a 

realização da desnitrificação, ou a aplicação de pós-tratamento para o atendimento da 

legislação de lançamento e reuso. 

 

         3.2.3. Fosfato  

 

A Tabela 4 mostra os resultados das análises de fosfato. Notam-se concentrações 

relativamente altas durante todo o experimento com valores médios de 66±27,1 mgP/L 

para o fosfato total e de 43,0±14,1 mgP/L para o fosfato solúvel. Esses valores são 

restritivos, impossibilitando o lançamento de efluente em determinados corpos d’água e 

reuso. Segundo o CONAMA 357/05 e a USEPA, 1992 os valore de 21,5±8,8 mgP/L para 

Fósforo Total e 14,0±4,6 mgP/L para Fósforo Solúvel estariam fora dos padrões 

aceitáveis para lançamento em corpos hídricos classe 1 e reuso industrial, que possuem 

valor orientador de 0,1 mgP/L e 1 mgP/L, implicando assim em uma etapa de pós-

tratamento para a sua remoção. Estudos aplicados de pós-tratamento para remoção de 

fosfato indicam altas taxas de degradação do nutriente viabilizando assim seu 

lançamento ou reuso. 
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Tabela 4: Valores médios de Fosfato no Efluente Cervejeiro e Efluente de Saída do MBBR da Etapa 
II. 

 
 

Como apresentado na Tabela 4 o efluente cervejeiro passou por processo anaeróbio de 

tratamento enquanto estava estocado para a aplicação da pesquisa, causando assim 

uma redução do Fosfato Total (197,8±31,4 mgP/L) e Fosfato Solúvel (143,4±17,7 

mgP/L). A Figura 4 mostra os resultados da série histórica das concentrações de Fosfato 

Total e Solúvel, obtidas durante o estudo. Com base nos dados calcularam-se as 

eficiências de remoção dos parâmetros durante o experimento. O reator de MBBR obteve 

uma eficiência 84,44% para o Fosfato Total e 85,94% para o Fosfato Solúvel, indicando 

uma alta taxa de degradabilidade mesmo não atendendo as legislações.  

 
Figura 4: Série temporal da concentração de Fosfato no sistema de tratamento. 

 
 

 

       3.2.4. Cor e turbidez 

 

A Tabela 5 indica os valores médios de concentração de Cor Aparente e Verdadeira e 

Turbidez. Em relação à Cor os parâmetros analisados durante a pesquisa obtiveram 

valores médios de 280,7±46,3 mgPt-Co/L para Cor Aparente e 172±35,8 mgPt-Co/L 

para Cor Verdadeira, o que indica que a mesma estava saindo com uma coloração muito 

forte do reator de MBBR, não atendendo as legislações como a Resolução CONAMA 

357/05 para lançamento em corpos hídricos com valor orientador de 75 mgPt-Co/L; para 

o reuso não há valores orientadores para o mesmo, porém o ideal é reutilizar águas de 

coloração incolor para não gerar possíveis problemas. Para este parâmetro o ideal é a 

aplicação de um pós-tratamento físico-químico para diminuir suas concentrações.  

 

No caso da turbidez, Tabela 5, o mesmo apresentou valor médio de 10,9±10,8 NTU, 

atendendo a todas as legislações vigente de reuso e lançamento. No caso do CONAMA 

357/05 para lançamentos em corpos hídricos classe 1 o valor orientador é de 100 NTU, 

no caso da USEPA,1992 o valor orientador é de 50 NTU para reuso em caldeiras de 

resfriamento. No caso da NBR 13.969/97, 5 NTU, a mesma é atendida, porém não com 

seu valor médio e sim com sua concentração de saída do reator que é 0,02 NTU a 

mesma concentração da água destilada. A Figura 5 mostra os resultados da série 
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histórica das concentrações de Cor Aparente e Verdadeira, obtidas durante o estudo, 

obtendo-se eficiências de remoção de 50% para Cor Aparente e 20% para Cor 

Verdadeira, valores muito abaixo dos verificados na literatura, justificando a necessidade 

de um pós-tratamento para a redução de sólidos coloidais, que podem apresentar altas 

taxas de degradação com a desestabilização das partículas por coagulantes. 

 
Figura 5: Série temporal da concentração de Cor (A) e Turbidez (B) no sistema de tratamento. 

 
 

     3.3. Etapa III: pós-tratamento (ensaios de coagulação) 

 

Foram avaliadas diferentes concentrações de coagulantes que variou de 100 a 500 mg/L. 

A concentração de 250 mg/L resultou em um efluente muito clarificado, com turbidez de 

0,02 NTU e cor 40 mgPt-Co/L como apresenta a Tabela 6. 

 
 

Tabela 6: Resultados das análises dos ensaios de coagulação. 

 
 

 

Um dos parâmetros que obtiveram uma grande eficiência de remoção foi a cor, 

aproximadamente 80% na concentração 250, onde a mesma passou a atender a 
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legislação CONAMA 357/05 para lançamento em corpos hídricos em classe 2 que é 75 

mgPt-Co/L; em relação ao reuso não há qualquer legislação que imponha valores para 

este parâmetro estabelecendo então o valor orientador do CONAMA. Esta remoção de 

cor é possível, uma vez que o extrato de semente desestabiliza os sólidos presentes no 

efluente, causando o seu decaimento em concentração, sendo que os principais itens 

afetados por este parâmetro são as partículas coloidais solúveis.Em relação à turbidez, 

os resultados mostram uma redução significativa com valores <0,02 NTU. Esse valor 

atende com folga a NBR 13.969/97 que estabelece o valor 5 NTU para reuso em classe 1 

como a resolução CONAMA 357/05 que estabelece turbidez de 40 e 100 NTU para 

lançamento em corpos hídricos classe 1 e 2 e a USEPA (1992) para reuso em caldeiras 

com valor de 50 NTU.  

 

No que se refere à matéria orgânica, a mesma apresenta um leve aumento a medida 

que usamos concentrações maiores de extrato de semente, inviabilizando a utilização de 

grandes concentrações, mas para a concentração utilizada a mesma atende aos padrões 

de lançamento da Resolução CONAMA 430/2011 que complementa e altera a 357/2005 

que é de <120 mg/L, em relação a NBR 13.969/97 a mesma não estabelece valores. 

Entretanto, a adição do coagulante não teve impacto em relação a nutrientes e fósforo. 

Todavia estudos como de (RICO, et al, 2007) indicam uma possível redução dos 

nutrientes, porém para que o mesmo ocorra é necessário um tempo maior de estudo, 

aproximadamente 16 horas de pós-tratamento ou uma aplicação já na fase de 

tratamento, foco de análise da etapa IV. 

 

       3.4. Etapa IV: verificação de um sistema mais compacto 

       3.4.1. DQO e DBO 

 

Em relação à DQO e DBO, a Tabela 7 e a Figura 6, mostram uma comparação entre os 

valores médios encontrados nas Etapa II e IV para a DQO, que durante o tratamento da 

etapa II apresentou valor médio de 666,3±518,9 mgO2/L com eficiência de remoção de 

98,3%, enquanto na etapa IV obteve-se valor médio de 399,8±271 mgO2/L com 

eficiência de 96,3%; estes valores diferenciados são características da própria mudança 

do efluente cervejeiro, ou seja, o valor de concentração de entrada é menor na etapa IV 

causando uma menor eficiência porém se analisados o valor final de saída do efluente já 

tratado pelo pós-tratamento (Etapa II + Etapa III) e da saída do Etapa IV, 130 e 55 

mgO2/L, a utilização do extrato das sementes dentro da fase inicial do tratamento é 

mais indicada para a DQO, visto que com sua utilização é possível obter os melhores 

valores.  

 

No caso da DBO, a Figura 6 mostra a variação das etapas em concentração. A etapa II 

variou de 281 – 40 mgO2/L enquanto a etapa IV variou de 722,1 – 27,5 mgO2/L, essa 

diferenciação ocorre por causa da introdução do extrato de semente, que aumenta 

significativamente os valores máximos de DBO, porém como mostra a Tabela 7 as duas 

etapas independentes da concentração apresentaram eficiências idênticas de 96,1% e 

valores de saída melhores para a etapa IV, 27,5 mgO2/L, indicando que mesmo com o 

aumento da concentração da matéria orgânica dentro do reator após uma pequena 

variação de tempo, a mesma estabiliza-se e apresentou altas taxas de degradação. 

Segundo as legislações referentes ao lançamento e ao reuso, as concentrações estão de 

acordo com a Resolução CONAMA 357/05 e 450/11 para lançamento em corpos hídricos 

enquanto em relação à recomendação da USEPA para o reuso o valor esteja 2,5 mgO2/L 

acima. 
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Tabela 7: Valores médios de DQO e DBO para a Etapa II e Etapa IV. 

 
 

Para a relação DQO e DBO a introdução do extrato de sementes direto na etapa do 

tratamento pelo reator é a mais indicada, uma vez que o efluente estará apresentando 

os melhores valores de saída para esta relação e diminuindo os valores econômicos visto 

que não é necessária a construção da etapa de pós-tratamento. 

 
Figura 6: Comparação entre as Etapas II e IV para o parâmetro de DQO (A) e Comparação 

entre as Etapas II e IV para o parâmetro de DBO (B). 

 
 

 

3.4.2. Série nitrogenada 

 

Em relação à remoção de nutrientes de nitrogênio, a introdução do extrato de semente 

de moringa dentro da fase de tratamento mostrou-se altamente recomendada, pois 

durante o tempo de estudo da etapa IV verificou-se a remoção de Nitrato (Figura 7), o 

que não estava ocorrendo nas outras fases. A Tabela 8 mostra claramente esta 

afirmação com base nos valores médios de Nitrato obtidos na etapa II, 35,7±23,1 

mgN/L, e etapa IV, 1,6±0,4 mgN/L. Sendo assim pode-se inferir que a utilização do 

extrato de semente na fase de tratamento supre a necessidade de fase anóxica para a 

desnitrificação.  

 
Tabela 8: Valores médios da Série Nitrogenada para a Etapa II e Etapa IV. 
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Em relação à Amônia, a Tabela 8 mostra os valores médios de concentração na etapa II, 

4,8±2,2 mgN/L, e etapa IV, 4±1,8 mgN/L, indicando uma redução de concentração pelo 

extrato de semente, o que pode ser observado também na Figura 7 que mostra as 

eficiências de 95,24% na etapa II e 95,94% na etapa IV; neste caso o valor de remoção 

está diretamente relacionado com a eficiência do reator de MBBR. 

  
Figura 7: Comparação entre as Etapas II e IV para N-NH3 (A) e Comparação entre as Etapas 

II e IV para o parâmetro de N-NO3 (B). 

 
 

Segundo as legislações referentes ao lançamento e ao reuso, as concentrações de 

Amônia e Nitrato estão de acordo com a Resolução CONAMA 357/05 e 450/11 para 

lançamento em corpos hídricos e as recomendadas pela USEPA em caso de reuso, 

diferentemente das outras etapas. 

 

      3.4.3. Fosfato  

 

Diferentemente do que observa-se na Série Nitrogenada, a concentração de fosfato se 

manteve elevada em todas as etapas. A tabela 9 e Figura 8 mostram os valores médios 

da etapa II e etapa IV para o Fosfato Total e Fosfato Solúvel, dentro desta comparação o 

Fosfato Total manteve-se praticamente estabilizado para as etapas (66±31,4 mgP/L 

Etapa II e 60,2±17,4 mgP/L Etapa IV), porém a maior variação observa-se no Fosfato 

Solúvel, o qual teve redução de 41% entre os valores médios (43±27,1 mgP/L para a 

etapa II e 25,4±18,1 mgP/L para a etapa IV) indicando a utilização do extrato como um 

auxiliar na remoção do nutriente em pequenas escalas.      

 
                       Tabela 9: Valores médios de Fosfato para a Etapa II e Etapa IV. 

 
 

Segundo as legislações referentes ao lançamento e ao reuso, as concentrações não estão 

de acordo com a Resolução CONAMA 357/05 e 450/11 para lançamento em corpos 

hídricos e a NBR 13969 para o reuso. Neste caso a utilização de semente de moringa 

direto no tratamento não apresenta qualquer tipo de vantagem, necessitando assim de 

maiores tempos de tratamento com coagulantes químicos.  
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Figura 8: Comparação entre as Etapas II e IV para Fosfato Total (A) e Comparação entre as 
Etapas II e IV para Fosfato Solúvel (B). 

 
 

         

 

      3.4.4. Cor e turbidez 

 

Em relação à Cor, a Tabela 10 e a Figura 9 mostram uma comparação entre os valores 

médios encontrados nas etapas II e IV para Cor Aparente e Verdadeira. A Cor Aparente 

(Figura 9) durante o tratamento apresentou valor médio de 280,7±30 mgPt-Co/L com 

eficiência de 50% para a etapa II e 200±83 mgPt-Co/L com eficiência de 68,6% para a 

etapa IV, indicando uma melhora gradativa em relação à remoção de partículas 

suspensas com a adição de extrato de sementes no tratamento.    
 

                   Tabela 10: Valores médios de Cor e Turbidez para a Etapa II e Etapa IV. 

 
 

No caso da Cor Verdadeira, a Figura 9 e a Tabela 10 mostram a variação das etapas em 

concentração. A etapa II variou de 250 – 140 mgPt-Co/L com eficiência de 20% 

enquanto a etapa IV variou de 300 – 40 mgPt-Co/L com eficiência de 90%. 
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Figura 9: Comparação entre as Etapas II e IV para Cor Aparente (A) e Comparação entre as 
Etapas II e IV para Cor Verdadeira (B). 

 
 

Comparando a saída do pós-tratamento e a saída da etapa IV, as duas apresentam 

valores idênticos de concentração 40 mgPt-Co/L, o que indica a utilização do extrato 

diretamente no reator, não necessitando de uma etapa a mais. 

Em relação à turbidez, tanto a etapa II como a IV obtiveram a mesma ordem de 

eficiência de remoção de turbidez, 99,99%, e valores de saídas de 0,02 NTU.  

 

4. Conclusão e recomendações 
 

Ao analisar os resultados obtidos nas etapas estudadas é possível concluir que o sistema 

proposto de lodo ativado com coagulantes naturais (etapa IV) possui altas taxas de 

eficiência no tratamento de efluentes de cervejarias, principalmente em relação à 

degradação de matéria orgânica e nutrientes derivados do nitrogênio, atendendo assim 

às legislações de lançamento e reuso em 90% das concentrações. Em relação ao sistema 

apenas de MBBR (Etapa II) o sistema se mostrou estável e com elevadas taxas de 

degradação de matéria orgânica, porém como o efluente de cervejaria contém valores 

muito acima dos encontrados nos demais efluentes industriais e domésticos, apresentou 

algumas saídas de concentração que não se enquadram nas legislações de reuso e 

lançamento em corpos hídricos necessitando de pós-tratamento ou maiores tempos de 

detenção hidráulica. Após a saída do efluente do MBBR, o mesmo passou pelo pós-

tratamento com coagulantes naturais (Etapa III) em Jar Test com diferentes 

concentrações, sendo que a melhor dosagem de 250 mg/L de extrato de moringa obteve 

uma eficiência em remoção dos parâmetros como Cor (80%), Turbidez (99,99%) e 

Sólidos Totais (64,8%), atendendo às legislações brasileiras (CONAMA 357/05 e NBR 

13.969) e norte-americanas (USEPA 1992), entretanto a aplicação do coagulante natural 

nas dosagens estudadas no ensaio de jarros não teve influência significativa na remoção 

do fosfato necessitando de um estudo mais avançado que foi o foco da etapa IV. Nesta 

última etapa, não foi possível adequar o parâmetro Fosfato. Sendo assim, como 

recomendações devem-se realizar estudos específicos para a remoção de fosfato com 

maiores tempos de estudo, além de analises de playback do sistema proposto. 

 

 

 

Referências  
 

DI BERNARDO, Ângela. Influência das condições de aplicação de polímeros 

catiônicos na eficiência da floculação. Dissertação (Mestrado) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000. 

FERREIRA, Rubens et al. Inovação na fabricação de cervejas especiais na 

região de Belo Horizonte. Perspectivas em Ciência da Informação, vol 16, no. 4, 

Belo Horizonte. Out/Dez.2011. 



  

 

 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 10 no 1 – Junho de 2015 

 
156 

JORDÃO, Eduardo Pacheco; PESSOA, Constantino Arruda. Tratamento de Esgoto 

Doméstico. 4. Rio de Janeiro: ABES, 2005.  

KOCHENBORGER, Guilherme. Tratamento Físico-Químico para efluente de 

cervejaria. Dissertação (Mestrado – Engenharia Sanitária e Ambiental) - 

Universidade de Passo Fundo, Minas Gerais, 2012. 

MOGAMI, Sandra. Reuso de Água no Brasil. Hydro Especial, Campinas, 29 nov 

2011, p. 18 – 29. 

PAIVA, Gabriel Mafra. Estudo do processamento e mercado de cervejas 

especiais no Brasil. TCC (Tecnólogo) – Faculdade de Tecnologia Termomecânica, 

São Bernardo do Campo, 2011. 

RESENDE, Letícia Passos. Reuso de água nas indústrias de alimentos e 

bebidas. Revista Hydro, São Paulo, ano 7, n.70, p.16-21, Agosto,2012. 

RICO, Thiago Emanuel. SANTOS, Lucas Moreira. Tratamento de água residuária 

de curtume com utilização de sementes de moringa (Moringa oleifera L.) 

Revista Agro@mbiente On-line, v. 4, n. 2, p. 96-101, jul-dez, 2007. 

RODRIGUES, Alessandro Urenha; IMAGIIRE, Luis Otavio Kaneioshi Montes; SOUZA, 

Robson Farias. Avaliação do tratamento combinado de esgoto e lixiviado do 

aterro sanitário em um reator sequencial com biofilme em leito móvel. 

Monografia (Graduação - Engenharia Ambiental) – Centro Universitário SENAC, São 

Paulo, 2013. 

RUSTEN, Bjorn et al. Treatment of pulp and paper industry wastewater in 

novel moving bed biofilm reactors. Water Science and Technology, v.30, p. 

161-171, 1994. 

SANTOS, H. R. Aplicação de coagulantes no afluente do reator anaeróbio de 

leito expandido alimentado com esgoto sanitário. 2001, 183 f. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Ambiental) - Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, 2001. 

SILVA, F.J.A.; SILVEIRA NETO, J.W.; MOTA, F.S.B.; SANTOS, G.P. Descolorização 

de efluente da indústria têxtil utilizando coagulante natural (Moringa 

oleifera e quitosana). In: Anais Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, 21., 2001, João Pessoa. Anais... João Pessoa: ABES, 2001. 

VON SPERLING, M. Lodos Ativados. Princípios básicos do tratamento biológico de 

águas residuárias. Volume 4. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais, 1997.  

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de 

esgotos. 3. Ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais, 2005. 

 

 
Recebido em 29/01/15 e Aceito em 16/03/15. 



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade 
Vol. 10 no 1 – Junho de 2015, São Paulo: Centro Universitário Senac 
ISSN 1980-0894     
 
© 2015 todos os direitos reservados - reprodução total ou parcial permitida, desde que citada a fonte 
 
Portal da revista InterfacEHS: http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/ 
E-mail: interfacehs@sp.senac.br 

Aspectos socioeconômicos de catadores de recicláveis em uma 

associação em Santo Antônio do Monte – MG 
 

Socioeconomic aspects of recyclable association from Santo Antônio do Monte – MG 

 

 

Franciely Cristina Aquino1, Alysson Rodrigo Fonseca2, Fabrízio Furtado Sousa3, Denise 

Rover M. S. Rabelo4 

 

Resumo: O trabalho constou de uma pesquisa exploratória transversal de natureza 

quantitativa, sendo a população de estudo constituída pelo conjunto de pessoas envolvidas 

com a catação de recicláveis, por meio de uma associação de catadores de materiais 

recicláveis de Santo Antônio do Monte - MG. Portanto, teve como objetivo principal 

caracterizar estes profissionais quanto aos aspectos socioeconômicos. Como instrumento 

de levantamento de dados utilizou-se uma entrevista estruturada, com questões fechadas, 

aplicado a todos os associados que concordaram em participar do estudo. O estudo 

mostrou a presença de idosos entre os trabalhadores, apesar da maioria deles estarem na 

faixa etária entre 18 e 42 anos. De um modo geral, observou-se uma baixa escolaridade 

e a renda mensal obtida mostrou-se insuficiente para possibilitar a manutenção de suas 

famílias sem o auxílio de uma atividade extra ou de incentivos do governo. As condições 

encontradas apontam que a profissão de catador não foi uma escolha por opção e sim por 

não encontrarem outra profissão dentro do mercado de trabalho, garantindo assim a sua 

subsistência dentro de uma realidade social marcada pela incerteza e insegurança. 

 

Palavras-chave: Catadores, renda, condições sociais. 

 

 

Abstract: The study consisted of a cross-sectional exploratory research of a quantitative 

nature, and the study population comprised all persons involved in scavenging of 

recyclable, through a combination of recyclable materials of Santo Antonio do Monte - MG. 

Therefore aimed to characterize these professionals concerning socioeconomic aspects. As 

an instrument of data collection used a structured interview with closed questions applied 

to all members who agreed to participate in the study. The study showed the presence of 

elderly among workers, although most of them are aged between 18 and 42 years. In 

general, we observed a low educational level and monthly income obtained was insufficient 

to enable the maintenance of their families without the aid of an extra activity or 

government incentives. The conditions found suggest that the profession of collector was 
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not a choice by choice but because they can not find another job within the job market, 

thus ensuring their livelihood within a social reality marked by uncertainty and insecurity. 

 

Key words: Pickers, income, social conditions.  

 

 

1. Introdução 
 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU’s) constituem uma preocupação ambiental mundial, 

especialmente em grandes centros de países em desenvolvimento. A geração de RSU’s, 

proporcional ao crescimento populacional, tem suscitado uma maior demanda por serviços 

públicos, pois, se não coletados e tratados adequadamente, podem ocasionar efeitos 

diretos e indiretos sobre a saúde da população, além da degradação ambiental (GOMES; 

ANDRADE, 2011; GOUVÊIA, 2012). 

Tal situação tem originado problemas ambientais graves como a poluição do solo, do ar, 

da água, além da contaminação da cadeia alimentar e dos organismos. Conforme 

menciona Sobral (1996) e Jacobi e Besen (2011), geralmente, a quantidade de lixo 

acumulada pode estar associada à cultura de uma sociedade, pois se pressupõe que a 

necessidade de se produzir implica em quantidades maiores de matéria-prima e energia 

que são transformadas em produtos. 

Para Carvalho (2002) e Silva (2007), desde que os conceitos de natureza e ambiente 

abandonaram os limites da ciência ecológica e designaram uma agenda de lutas sociais, 

passaram a ser vistos não apenas como mais uma questão a ser equacionada pela lógica 

científica, mas, sobretudo, como um valor crítico do modo de vida dominante, em torno 

da qual se tem organizado um importante debate acerca dos valores éticos, políticos e 

existenciais que deveriam reorientar a vida individual e coletiva. 

A ênfase na questão da redução do consumo supérfluo e do importante papel do cidadão 

enquanto agente dessa mudança adquiriu centralidade no âmbito das políticas ambientais 

da década de 1990, e se agregou aos já presentes temas do aumento populacional e do 

modelo produtivo e seus impactos (RIBEIRO e BESEN, 2007). 

Neste contexto da geração de lixo e da busca pela sustentabilidade, a coleta seletiva de 

recicláveis tem se destacado. Ela consiste na separação de materiais recicláveis, como 

plásticos, vidros, papéis, metais e outros, nas várias fontes geradoras – residências, 

empresas, escolas, comércio, indústrias, unidades de saúde –, com a respectiva coleta e 

o encaminhamento para a reciclagem. Segundo WAITE (1995), SINGER (2002) e RIBEIRO 

e BESEN (2007), entre as vantagens ambientais da coleta seletiva destacam-se a redução 

do uso de matéria-prima virgem e a economia dos recursos naturais renováveis e não 

renováveis; a economia de energia no reprocessamento de materiais se comparada com 

a extração e produção a partir de matérias-primas virgens e da valorização das matérias-

primas secundárias; a redução da disposição de lixo nos aterros sanitários e 

consequentemente dos impactos ambientais decorrentes. Dessa forma, além de contribuir 

significativamente para a sustentabilidade urbana, a coleta seletiva vem incorporando 

gradativamente um perfil de inclusão social e geração de renda para os setores mais 

carentes e excluídos do acesso aos mercados formais de trabalho, cabendo também 

ressaltar a valorização econômica dos materiais recicláveis e seu potencial de geração de 

negócios, trabalho e renda.  

A figura do catador de lixo ou de recicláveis aparece intimamente ligada à proposta da 

coleta seletiva e tem importância fundamental no processo (ZANIN e GUTIERREZ, 2011). 

No Brasil, a atividade de catador de material reciclável foi regulamentada, em 2002, pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e consta na Classificação Brasileira de Ocupações sob o 

nº 5192-05. Este indivíduo participa como elemento base de uma cadeia produtiva que 

têm como principal atividade o reaproveitamento de materiais que já foram utilizados e 
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descartados e que podem ser reindustrializados e recolocados novamente no mercado 

para serem consumidos. 

Visando melhorar suas condições econômicas e sociais, muitos catadores tem buscado a 

formação de cooperativas ou associações (ZANETI et al., 2009; JESUS et al., 2012). Ao 

se organizarem, esses trabalhadores geralmente alcançam benefícios, como local 

adequado para a separação, acondicionamento e venda dos materiais provenientes da 

coleta, assim como obtenção de melhores preços, o que proporciona a estes indivíduos 

mais dignidade e renda. Segundo Ribeiro e Besen (2007), destacam-se, a partir de 1990, 

a criação de organizações nas quais as administrações municipais estabeleceram parcerias 

com catadores em associações e cooperativas para a gestão e execução dos programas. 

Essas parcerias além de reduzir o custo dos programas se tornaram um modelo de política 

pública de resíduos sólidos, com inclusão social e geração de renda apoiada por entidades 

da sociedade civil. 

A notoriedade alcançada pelas cooperativas de catadores de recicláveis e os desafios 

encontrados na implementação de projetos de coleta seletiva nas cidades brasileiras vêm 

constituindo-se em um elemento relevante para se pensar a (re)estrutura de organização 

coletiva do trabalho no circuito inferior da economia na qual envolve o mercado de 

reciclagem, haja vista que as significativas mutações, persistências e resistências ao 

trabalho institucionalizado têm representado um processo de embate à sobrevivência das 

cooperativas e associações de catadores de recicláveis no Brasil (COSTA e CHAVES, 2013). 

Diante desse cenário, questões ligadas à qualidade de vida dessa classe trabalhadora 

passaram a ser tema comum entre pesquisadores, por servirem como indicadores para a 

compreensão e melhoria das condições de vida desses indivíduos (KIRCHNER et al., 2009; 

FELIPONE, 2010; ROOS et al., 2010; SERBIM; FIGUEIREDO, 2011; BAZO et al., 2011; 

MIURA; SAWAIA, 2013; CASTILHOS JÚNIOR et al., 2013). 

 

Tendo em vista a atual problemática que envolve a geração e o tratamento dado ao lixo, 

assim como os trabalhadores que tiram dele o seu sustendo, o trabalho buscou 

caracterizar alguns aspectos socioeconômicos dos catadores de recicláveis de uma 

associação em Santo Antônio do Monte – MG, sendo esses: gênero, faixa etária, estado 

civil, escolaridade, acesso a moradia e equipamentos sociais básicos, renda, tempo e locais 

de trabalho e ainda, materiais coletados para venda. Cabe ressaltar que essa associação 

de catadores é a primeira e a única existente no município, sendo portanto uma nova 

experiência que poderá futuramente servir como base para o desenvolvimento de outras 

associações, não somente na cidade, mas também em municípios vizinhos.  

2. Metodologia 

O estudo foi realizado no município de Santo Antônio do Monte, que se localiza na região 

centro-oeste de Minas Gerais, considerada uma cidade que se destaca por possuir intensa 

atividade no ramo de produção de fogos de artifício. O município possui uma área de 1.126 

km2 e área urbana situada na interseção das coordenadas geográficas 20o 05` 12” de 

latitude sul e 45o 17` 28” de longitude oeste, distante 194 km da capital Belo Horizonte, 

sendo sua população estimada de 25.980 habitantes (IBGE, 2010a). 

O trabalho constou de uma pesquisa exploratória transversal de natureza quantitativa, 

sendo a população de estudo constituída pelo conjunto de pessoas envolvidas com a 

catação de recicláveis, por meio de uma associação de catadores de materiais recicláveis 

em Santo Antônio do Monte, que contava no período da realização da pesquisa com 11 

trabalhadores. 

Como instrumento de levantamento de dados utilizou-se uma entrevista estruturada 

aplicada aos catadores da associação que aceitaram o convite em participar do estudo. 

Foram analisados aspectos como gênero, faixa etária, estado civil, escolaridade, acesso a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
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moradia e equipamentos sociais básicos, renda, tempo e locais de trabalho e ainda, 

materiais coletados para venda. 

As entrevistas foram aplicadas em janeiro e fevereiro de 2013, nas dependências da 

associação, em dias alternados, objetivando atingir todos os trabalhadores associados. Os 

dados obtidos foram dispostos em um banco de dados (Excel) e organizados em tabelas 

para melhor análise e visualização dos dados.  

Antecedeu-se à pesquisa o encaminhamento do projeto a um Comitê de Ética devidamente 

cadastrado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, sendo aprovado pelo 

parecer número 142.559. 

3. Resultados e discussão 

Dentre os 11 catadores pesquisados, seis indivíduos eram do sexo masculino e cinco do 

sexo feminino. Três indivíduos situavam-se na faixa etária entre 18 a 28 anos, sendo o 

mesmo número obtido para a faixa entre 29 a 39 anos. Entre os 40 a 50 anos, 

encontravam-se um indivíduo e por fim, na faixa entre 51 a 62 anos haviam quatro 

indivíduos. O número representativo de trabalhadores nos intervalos entre 51 a 62 anos 

(n = 4), evidencia um grave problema social, uma vez que o serviço de catação tem 

representado a esses idosos a única possibilidade de inserção no mercado de trabalho, 

expondo os mesmos a riscos e esforços físicos inapropriados a essa idade. Medeiros e 

Macêdo (2006) e Rios e Fonseca (2008) destacam que a presença de idosos nesse tipo de 

labor é comum em vários estados brasileiros e que a idade avançada desses catadores 

está geralmente relacionada ao aumento do desemprego associado à escolarização 

precária e baixa condição social, garantindo assim a sua subsistência dentro de uma 

realidade social marcada pela incerteza e insegurança. 

No que se refere ao estado civil, verificou-se que quatro indivíduos se reconheceram como 

solteiros, quatro amigados, dois viúvos e apenas um desquitado. Tais resultados mostram 

uma ausência da união formal dos indivíduos pesquisados, evidenciando uma nova 

estruturação familiar. Segundo Oliveira (2003), a união estável é considerada hoje como 

a mais importante e poderosa das instituições de direito privado, uma vez que é 

considerada a principal base da família, que por sua vez é a base da sociedade.  

Com relação à composição familiar, cinco indivíduos afirmam ter quatro ou mais filhos, 

um tinha três filhos e outro afirmou ter apenas um. Quatro indivíduos declararam que 

nunca tiveram filhos. Sobre essa questão, dados do IBGE (2010a) demonstram que, no 

Brasil, a média de filhos da classe média rica é de 1,8 e nas classes mais baixas esse 

número aumenta para 5,8 filhos, corroborando com os dados levantados nesta pesquisa. 

Questionados sobre o grau de escolaridade, cinco responderam ter o primeiro grau 

incompleto e o mesmo número de indivíduos relataram terem este grau concluído. Apenas 

um trabalhador afirmou ter o segundo grau incompleto. Ainda assim, nove dos 

entrevistados afirmaram saber ler e escrever. Tais resultados evidenciaram o baixo grau 

de escolaridade dos indivíduos que compõem o quadro de associados da instituição 

pesquisada. Segundo Sousa e Mendes (2006), Carmo (2009) e Cunha (2011), essa 

realidade evidencia duas questões de extrema importância: a primeira diz respeito à 

dificuldade existente para se inserir no mercado de trabalho, uma vez que cada vez mais 

os concursos estão entrando para o cenário dos indivíduos. A segunda refere-se a 

dificuldade em se exigir um conhecimento avançado desses associados, já que o grau de 

instrução deles é extremamente limitado. 

Balassiano et al. (2005) e Jesus et al. (2012) destacam a preocupação com a elevada 

quantidade de jovens inseridos em setores da economia em que se utiliza mão de obra 

básica, ou seja, aquela que os trabalhadores não necessitam ter nível de especialização e 

nem grau de escolaridade. Esses jovens, sem perspectivas de melhora na sua condição 

social, se inserem em empregos que não tem como pré-requisito a contratação de 

empregados com algum nível de escolaridade. 
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O número de catadores que possuíam casa alugada constou de três indivíduos, enquanto 

oito relataram morar em casas próprias e/ou de familiares. Concomitantemente dois 

entrevistados relatam morarem sozinhos, seis indivíduos afirmaram morar com mais 

quatro pessoas em residências que possuem apenas um quarto, o que aponta para 

condições insalubres e superlotação das residências. Os demais (n = 3) moravam em 

casas de pais ou familiares com mais de sete pessoas, em casas com mais de um quarto. 

Ainda sobre as condições de habitação e moradia, a totalidade dos catadores afirmou 

possuir rede de esgoto, energia elétrica, coleta de lixo e abastecimento de água, 

mostrando que apesar da baixa renda, eles tem acesso à equipamentos sociais básicos, o 

que confirma os resultados de indicadores que colocam o município de Santo Antônio do 

Monte entre os municípios mineiros com melhor qualidade de vida, apresentando o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,724 (IBGE, 2013b). 

A quase totalidade dos catadores entrevistados (n = 10) tinha outra profissão antes de 

ser catador, como manipulador de fogos (n = 1), doméstica (n = 2), cozinheira (n = 1), 

arrematador de fogos (n = 2), auxiliar de mecânico (n = 1), ajudante de trator (n = 1) e 

lavrador (n = 2). Medeiros e Macêdo (2006), em seus estudos realizados com dez 

catadores de duas cooperativas de reciclagem em Goiânia – GO, verificaram que os 

catadores possuíam anteriormente algum tipo de trabalho assalariado formal, entretanto, 

com o aumento das inovações tecnológicas nas empresas, muitos deles tiveram seus 

postos de trabalho suprimidos. Os autores complementam citando que o desemprego tem 

sido um dos elementos fundamentais para o direcionamento dos indivíduos para 

trabalharem na catação de materiais recicláveis, como forma de obter renda para a 

sobrevivência de suas famílias.  

Corroborando com essa afirmação, Castilhos Júnior et al. (2013) ressaltam que além do 

desemprego, a baixa escolaridade, as limitações físicas para exercer outras atividades, o 

subdesenvolvimento, a falta de apoio aos pobres e a crescente demanda industrial por 

matéria-prima tem direcionado muitos indivíduos para esse tipo de labor. 

De acordo com Montenegro (2011), essa classe trabalhadora constitui-se como o elo mais 

frágil da corrente que une o setor da reciclagem, pois estes inserem-se a uma massa sem 

unidade significativa, geralmente com uma organização coletiva ainda embrionária para o 

trabalho (cooperativas e associações), cujos aspectos como exploração da força de 

trabalho e o subemprego são as características marcantes na constante busca de 

assegurar as condições mínimas de sobrevivência através da realização diária de formas 

de trabalho, em geral, extremamente precarizadas. 

No tocante à renda apurada apenas com a catação de recicláveis, verificou-se que poucos 

(n = 3) atingiram o salário mínimo, que na época da pesquisa era de R$678,00. Os que 

afirmaram atingir um salário mínimo apresentaram condições de trabalho baseadas em 

extensas jornadas e numa clientela definida, como lojas e moradores que guardam 

materiais recicláveis para determinado catador. Assim, as respostas sobre a renda obtida 

com a catação de lixo, variaram entre R$200,00 (n = 1) e R$ 680,00 (n = 3), com valores 

intermediários de R$350,00 (n = 4) e R$400,00 (n = 3). Ressalta-se que apenas um dos 

catadores afirmou não ter outra renda além da catação. Em um estudo realizado por Roos 

et al. (2010), na região oeste do estado do Paraná, foi possível observar que a realidade 

dos catadores de material reciclado é precária, pois, a maioria deles tem renda inferior a 

um salário mínimo, independentemente se os catadores pertenciam a alguma associação 

ou se trabalhavam individualmente.  

Com relação à complementação da renda através de outras fontes, observou-se que a 

bolsa reciclagem é a segunda fonte de renda para seis catadores, a aposentadoria junto à 

bolsa reciclagem complementam a renda de dois indivíduos e a bolsa família junto à bolsa 

reciclagem a de um entrevistado. Uma catadora afirmou complementar a renda através 

da realização de serviços gerais e outro disse não ter outra fonte de renda.  



 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 10 no 1 – Junho de 2015 

 
162 

De acordo com o SERVAS (2013), o Bolsa Reciclagem é um programa criado pelo governo 

de Minas Gerais no ano de 2011 como forma de incentivar e reconhecer o trabalho dos 

indivíduos que atuam no processo de coleta, separação, enfardamento e comercialização 

de materiais recicláveis. Assim, o valor da bolsa a ser recebido pelas associações é 

calculado através do envio de notas fiscais ou recibos emitidos pelas empresas que 

compram o material reciclado. Ressalta-se que o programa foi implantado de maneira 

gradual, abrangendo inicialmente a coleta de materiais como papel, plástico, vidro e metal. 

Os recursos são repassados a cada três meses às associações onde 90% dos recursos são 

repassados aos catadores e 10% são utilizados para pagamento de despesas e aquisição 

de equipamentos e melhoria na infraestrutura das associações. 

No que se refere à renda familiar, observou-se que, com relação ao montante final 

recebido pela família, três catadores afirmaram receber R$350,00; cinco recebem entre 

R$ 351,00 e R$ 700,00 e outros três recebem entre R$ 701,00 e R$ 1000,00. Já no tocante 

ao tempo despendido no trabalho, dez catadores afirmaram trabalhar de oito a onze horas 

diárias e apenas um entre oito e seis horas. Todos relataram não terem um horário fixo 

específico para a atividade da catação, variando o trabalho em função das necessidades 

de cada um, o clima e as condições de trabalho. De um modo geral, o valor recebido 

mediante à quantidade de horas trabalhadas não permite, na maioria das vezes, que estes 

supram suas necessidades e de suas famílias, sendo que a quantidade per capita de 

trabalho despendida diariamente é determinada, principalmente, pela necessidade de 

aumento da renda. 

Dentre os locais onde os catadores realizavam as coletas, os mais comuns foram as ruas 

(n = 8), seguida pela coleta em casas (n = 5), aterro controlado (n = 3), lojas (n = 2) e 

supermercados (n = 1). No que se refere à coleta de recicláveis no aterro controlado, tal 

situação mostrou-se peculiar, visto que o é ilegal a coleta neste local. Entretanto, os 

catadores que tinham essa prática mostraram-se insensíveis a essa situação de 

impedimento. Sobre a natureza dos materiais coletados, dez associados coletavam todo 

tipo de resíduo reciclável disponível em seus locais de coleta (alumínio, cobre, papelão, 

plástico duro e mole, PET, sucata e vidro) e apenas um apontou não coletar papelão, 

plástico mole e sucata, justificando que o preço de venda é menor do que o alcançado por 

outros tipos de materiais disponíveis, como o alumínio ou o cobre. Cabe ressaltar que a 

associação conta com o apoio da Prefeitura Municipal na coleta dos materiais, que 

disponibiliza o caminhão que recolhe o lixo e o transporta até o galpão da associação. 

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (2013), os catadores associados são 

responsáveis por recolher e enviar para reciclagem 18 toneladas mensais do lixo produzido 

na cidade, o que equivale a 21,7% de todo o lixo gerado mensalmente. 

Segundo Bazo et al. (2011), a escolha do tipo de material a ser coletado expressa 

diretamente o interesse das empresas que compram os materiais recicláveis. Assim, cada 

tipo de material possui um valor para comercialização, que varia principalmente em função 

da época e demandas do mercado. Ressalta-se que no município de Santo Antônio do 

Monte o município tem investido em melhorias em prol da associação como a aquisição de 

maquinários como prensa e disponibilização de um terreno para que, desta maneira, os 

catadores possam melhorar sua arrecadação financeira ao final do mês. 

Finalizando, Costa e Chaves (2013) chamam a atenção ao fato que os baixos preços desses 

materiais na comercialização, a grande oferta de mão de obra e a busca incessante pelos 

materiais recicláveis são pontos seminais que contribuem significativamente para que os 

catadores permaneçam em condições precárias de trabalho e de vida. A grande oferta de 

produtos refutados e passíveis de reaproveitamento tem motivado a inserção de um 

número cada vez maior de trabalhadores na catação, uma vez que a baixa escolaridade e 

a exigência cada vez maior pelo mercado de trabalho de qualificação profissional os 

colocam entre as atividades laborais que mais cresce ano a ano, embora a inexistência de 

dados oficiais constitua um sério entrave à possibilidade de análise e reflexão mais profícua 

sobre a realidade dos catadores no Brasil. 
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4. Considerações Finais 

A caracterização socioeconômica dos catadores permitiu uma visão ampliada sobre a 

situação desse trabalhador e de sua complexidade social. A partir dos resultados obtidos 

foi possível concluir que a condição econômica, social e humana do catador de materiais 

recicláveis no município de Santo Antônio do Monte é precária. No entanto, acredita-se 

que esta pode ser melhorada através da valorização do trabalho do catador, apoio 

governamental e parcerias com a sociedade e o poder público e privado. 

Dentre os principais resultados obtidos entre os catadores de matérias recicláveis podemos 

destacar: existência de idosos na lida de catação; o baixo grau de escolaridade; ausência 

de união formal dos indivíduos; acesso dos catadores aos instrumentos sociais básicos 

como rede de esgoto, energia elétrica, coleta de lixo e abastecimento de água; baixa renda 

e necessidade de complementação através de outros trabalhos. 

A partir desse quadro e dos problemas constatados, é importante envolver os catadores 

com diferentes parceiros, considerando toda a problemática inerente ao lixo, que deve ser 

vista e direcionada de forma que o governo e a sociedade possam assumir novas posturas, 

visando gerenciar de modo mais adequado a grande quantidade e diversidade de resíduos 

que são produzidos. Torna-se, portanto, necessário o desenvolvimento de políticas 

públicas e a busca por alternativas de melhorias nos sistemas operacionais de coleta, na 

criação de fluxos que otimizem a triagem dos materiais e ainda, de desenvolvimento de 

campanhas permanentes capacitação dos catadores e de conscientização da população, 

de forma que esses indivíduos sejam tratados com os mesmos direitos e deveres de 

qualquer trabalhador, além de zelar pela saúde e bem-estar dos mesmos.  

Finalizando, foi possível verificar que a profissão do catador não tem sido uma escolha e 

sim uma questão de sobrevivência, visto a complexidade social e econômica na qual essa 

classe trabalhista se encontra e carece de maior atenção por parte do poder público e da 

sociedade. 

 

Referências 
 

BALASSIANO, M.; SEABRA, A. A. de; LEMOS, A. H. Escolaridade, salários e 

empregabilidade: tem razão a teoria do capital humano? Revista administração 

contemporânea, v. 9, n. 4, p. 118-129, 2005. 

 

BAZO, M. L.; STURION, L.; PROBST, V.S. Caracterização do reciclador da ONG RRV 

em Londrina-Paraná. Fisioterapia e Movimento, v. 24, n. 4, p. 42-53, 2011.  

 

CARMO, S. A semântica do lixo e o desenvolvimento socioeconômico dos catadores 

de recicláveis - considerações sobre um estudo de caso múltiplo em cooperativas na 

cidade do Rio de Janeiro. Cadernos EBAPE.BR. v. 7, n. 4, p. 12-21, 2009. 

 

CARVALHO, I. C. M. Desafios e dilemas políticos dos movimentos ambientalistas In: 

Pensando e praticando a educação ambiental na gestão do meio ambiente. Brasília: 

Edições IBAMA, 2002. 

 

CASTILHOS JUNIOR, A. B.; RAMOS, N. F.; ALVES, C. M.; FORCELLINI, F. A.; 

GRACIOLLI, O. D. Catadores de materiais recicláveis: análise das condições de 

trabalho e infraestrutura operacional no Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil. Ciência 

& Saúde Coletiva, v. 18, n. 11, p. 29-37, 2013. 

 

COSTA, W.B.; CHAVES, M. R. Catadores de recicláveis: entre a informalidade e a 

precarização do trabalho. Espaço em Revista, v. 15, n. 1, p. 143– 155, 2013. 

 



 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 10 no 1 – Junho de 2015 

 
164 

CUNHA, M. R. R. L. da. Lixo, identidade e trabalho: a construção da identidade dos 

catadores de materiais recicláveis associados de Goiânia. Sociedade e Cultura, v. 14, 

n. 1, p. 53-61, 2011. 

 

FELIPONE, S. M. N. Análise da implementação da lei e dos princípios do 

cooperativismo: o caso da COOPERCAPS – Cooperativa de Produção, Coleta, 

Triagem, Beneficiamento e Comercialização de material reciclável da Capela do 

Socorro. InterfacEHS - Revista de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, v. 5, n. 

3, p. 2-20, 2010. 

 

GOMES; A. E. de S.; ANDRADE; M. O. A gestão dos resíduos sólidos urbanos na 

Paraíba: parcerias entre setor público e terceiro setor. Revista Gestão Pública: 

Práticas e Desafios. v. 2, n. 4, p. 23-29, 2011. 

 

GOUVEIA, N. Resíduos sólidos urbanos: impactos sócio ambientais e perspectiva de 

manejo sustentável com inclusão social. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 6, p. 

1503-1510, 2012. 

 

IBGEa – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico, 

2010. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/0000001043561

0212012563616217748.pdf. Acesso em: 10 fev. 2014. 

 

IBGEb – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Índice de 

Desenvolvimento Humano, 2013. Disponível em: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=316040&idtema

=118&search=minas-gerais|santo-antonio-do-monte|Índice-de-desenvolvimento-

humano-municipal-idhm- .Acesso em 4 jan. 2014. 

 

JACOBI, P. R.; BESEN, G. R. Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da 

sustentabilidade. Estudos avançados, v. 25, n. 71, p. 47-56, 2011. 

 

JESUS, M. C. P.; SANTOS, S. M. R.; ABDALLA, J. G. F.; JESUS, P. B. R,; ALVES, M. 

J. M.; TEIXEIRA, N.; JESUS, R. R. DE.; VILELA, M. M. P.; MATTOS, L. R. Avaliação 

da qualidade de vida de catadores de materiais recicláveis. Revista Eletrônica de 

Enfermagem. v. 14, n. 2, p. 277-85, 2012.  

 

KIRCHNER, R., SAIDELLES, A., STUMM, E. Percepções e perfil dos catadores de 

materiais recicláveis de uma cidade do RS. Revista Brasileira de Gestão e 

Desenvolvimento Regional, v. 5, n. 3, p. 221-232, 2009. 

 

MEDEIROS, L. F. MACEDO, K. B. Catador de material reciclável: uma profissão para 

além da sobrevivência. Revista Psicologia & Sociedade, v. 18, n. 2, p. 62-71, 2006. 

 

MIURA, P. O.; SAWAIA, B. B. Tornar-se catador: sofrimento ético-político e potência 

de ação. Psicologia & Sociedade, v. 25, n. 2, p. 331-341, 2013. 

 

MONTENEGRO, D. M. Trabalho, lixo e lucro: precariedade do trabalho no circuito 

econômico da reciclagem. In: Anais do XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências 

Sociais: diversidades e (des)igualdades. Salvador. Universidade Federal da Bahia, 

2011. Disponível em: 

http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br/resources/anais/3/1308335335_ARQUIV

O_TRABALHOCO MPLETO-XICONGLUSOAFROBRASCSOCIAIS.pdf. Acesso em 

20.02.2015. 

 



 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 10 no 1 – Junho de 2015 

 
165 

OLIVEIRA, E. B. de. União estável: do concubinato ao casamento: antes e depois do 

novo Código Civil. 6ed. São Paulo: Método, 2003. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE. Secretaria de Meio 

Ambiente. Arquivos, 2013. 

 

RIBEIRO, H.; BESEN, G. R. Panorama da coleta seletiva no Brasil: desafios e 

perspectivas a partir de três estudos de caso. InterfacEHS - Revista de Saúde, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, v.2, n.4, p.1-18, 2007. 

RIOS, C. M.; FONSECA, A. R. Lixo e Cidadania: um estudo sobre catadores de 

recicláveis em Divinópolis. Cadernos da Pós Graduação Contemporaneum. 2008. 

Disponível em: 

http://www.funedi.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1123&

Itemid=518. Acesso em: 29 jan. 2014. 

 

ROOS, D.; CARVALHAL, M. D.; RIBEIRO, S. Q. A precariedade do trabalho dos 

catadores de material reciclável no oeste paranaense e a dinâmica estratégica da 

reprodutividade do capital. Revista Pegada, v. 11 n. 2. p. 44-53, 2010. 

 

SILVA, M. C. da. Trabalho e saúde dos catadores de materiais recicláveis em uma 

cidade do Sul do Brasil. 2007. 220p. Tese (Doutorado em Epidemiologia) - 

Universidade Federal de Pelotas. Disponível em: http://www.epidemio-

ufpel.org.br/uploads/teses/tese%20marcelo%20cozzensa.pdf. Acesso em: 19 set. 

2013. 

 

SINGER, P. A recente ressurreição da economia solidária no Brasil. In: SANTOS, 

Boaventura de Souza (Org.) Produzir para viver: os caminhos da produção não 

capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 2002. p.81-126. 

 

SERBIM, A. K; FIGUEIREDO, A. E. P.L. Qualidade de vida de idosos em um grupo de 

convivência. Scientia Medica, Porto Alegre, v. 21, n. 4, p. 166-172, 2011. 

 

SERVAS. Bolsa Reciclagem remunera catadores de material reciclável. 2013. 

Disponível em: http://www.servas.org.br/5970/imprensa/bolsa-reciclagem-

remunera-catadores-de-material-reciclavel.aspx. Acesso em: 10 ago. 2013. 

 

SOBRAL, H. R. O meio ambiente e a cidade de São Paulo. São Paulo: Makron Books, 

1996.  

 

SOUSA, C. M. de. MENDES, A. M. Viver do lixo ou no lixo? A relação entre saúde e 

trabalho na ocupação de catadores de material reciclável cooperativos no Distrito 

Federal estudo exploratório. Revista Psicologia, v. 6, n. 2, p. 13-43, 2006. 

 

ZANETI, I. C. B. B.; SÁ, L. M.; ALMEIDA, V. G. Insustentabilidade e produção de 

resíduos: a face oculta do sistema do capital. Sociedade e Estado, v. 24, n. 1, p. 

173-192, 2009. 

 

ZANIN M.; GUTIERREZ, R. F. (Org.). Cooperativas de catadores: reflexões práticas. 

São Carlos: Claraluz, 2011. 

WAITE, R. Household waste recycling. London: Earthscan Publications, 1995. 

 

Recebido em 29/12/14 e Aceito em 10/03/15. 

http://www.epidemio-ufpel.org.br/uploads/teses/tese%20marcelo%20cozzensa.pdf
http://www.epidemio-ufpel.org.br/uploads/teses/tese%20marcelo%20cozzensa.pdf


 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade 
Vol. 10 no 1 – Junho de 2015, São Paulo: Centro Universitário Senac 
ISSN 1980-0894     
 
© 2015 todos os direitos reservados - reprodução total ou parcial permitida, desde que citada a fonte 
 
Portal da revista InterfacEHS: http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/ 
E-mail: interfacehs@sp.senac.br 

Calagem em cana-de-açúcar: efeitos no solo, planta e reflexos na 

produção 

Limestone in sugarcane: effects on soil, plant and reflections in production 

Rener Luciano de Souza Ferraz1, Marcelo de Andrade Barbosa2, Jane Lima Batista3, 

Ivomberg Dourado Magalhães4, Geffson de Figueiredo Dantas5, Fernando Oliveira 

Franco6 

 

Resumo. A conservação da fertilidade do solo e o incremento da produtividade das 

culturas são questões chave para garantir a segurança alimentar. Desta forma, 

objetivou-se com este trabalho fazer uma abordagem teórica acerca das implicações da 

calagem no solo e na produção da cultura da cana-de-açúcar. Verificou-se que a 

aplicação de calcário é preponderante para o condicionamento do solo, melhorando os 

atributos físicos e químicos, de modo a promover condições ideais de crescimento e 

desenvolvimento da cultura. Este cenário evidencia um campo vasto para pesquisas com 

possibilidades de geração de conhecimentos técnicos e científicos além de geração de 

tecnologias viáveis para a agricultura e meio ambiente. 

Palavras-Chave: Saccharum spp, calcário agrícola, produtividade, meio ambiente. 

 

Abstract. The conservation of soil fertility and increasing crop productivity are key 

issues to ensure food security. Thus, the aim of this work a theoretical approach about 

the implications of lime in soil and crop production of sugarcane. It has been found that 

the application of limestone is predominant for conditioning the soil, improving the 

physical and chemical properties, in order to promote optimal conditions for growth and 

development of the crop. This scenario shows a vast field for research generating 

possibilities of technical and scientific knowledge as well as generation of viable 

technologies for agriculture and the environment. 

Key words: Saccharum spp, agricultural lime, productivity, environment. 
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1. Introdução 

Marcos históricos evidenciam a evolução da agricultura perfazendo toda sua trajetória 

até a contemporaneidade. O cenário agrícola mundial, atualmente, vislumbra uma fase 

de intensificação científica e adoção de tecnologias robustas para sistemas de alta 

produtividade. Esta situação culmina na particularização de diversos cultivos, 

evidenciando a necessidade de estudos direcionados a culturas estratégicas. 

 

Questões cruciais como aumento populacional, mudanças climáticas e escassez de 

recursos naturais oportunizam o apogeu de algumas culturas nos planos estratégicos, 

dentre as quais destacam-se as bioenergéticas como sorgo, milho, soja, algodão, 

mamona, cana-de-açúcar (Saccharum spp.) e outras. Silva et al. (2012) relatam que a 

cana-de-açúcar desponta no cenário contemporâneo mundial como uma das culturas de 

expressiva importância econômica, social e ambiental. A mesma destaca-se no 

agronegócio brasileiro por constituir-se como a principal fonte de matéria-prima utilizada 

pela indústria sucroalcooleira para a produção de açúcar e álcool, além dos diversos 

derivados (BENETT et al., 2012). 

 

O Brasil ocupa o posto de maior produtor de cana-de-açúcar, visto que o complexo desta 

cultura representa a segunda maior fonte de energia do país detendo 18% da oferta 

sendo superada somente pelo petróleo e seus derivados que detém 37,9% (BARBOSA et 

al., 2012). A produtividade média do Brasil estimada na safra de 2012/2013 foi de 

aproximadamente 602,2 milhões de toneladas em 8,6 milhões de hectares (ha) 

cultivados (CONAB, 2012). 

 

A cana-de-açúcar, a exemplo da maioria das plantas cultivadas de interesse comercial, 

possui susceptibilidade aos estresses abióticos, como hídrico (BARROS et al., 2012a; 

BARROS et al., 2012b), salino (PEREIRA et al., 2012; SANTOS et al., 2012), toxicidade 

por alumínio (RHEIN et al., 2011; CARLIN et al., 2012) e saturação nutricional 

(CALHEIROS et al., 2012; VITORINO et al., 2012), tendo como consequência alterações 

morfofisiológicas e bioquímicas, que acarretam em perdas de produção afetando a 

disponibilidade de matéria prima para a indústria sucroalcooleira. 

 

A cultura em questão é considerada forte extratora de elementos presentes no solo para 

suprimentos nutricional e neutralização de agentes estressores. Dentre os elementos 

presentes no solo, o alumínio (Al+3) é um metal leve encontrado em abundância, cerca 

de 7% da crosta terrestre, ocupando a terceira colocação dentre os constituintes do solo, 

sendo quantitativamente superado apenas por oxigênio e silício. O Alumínio também é 

encontrado de forma onipresente nas plantas, embora não possua função biológica 

específica (SINGH et al., 2011). O metal interfere na absorção, transporte a utilização de 

nutrientes essenciais incluindo Ca+2, Mg+2, K, P, Cu+2, Fe+2, Mn+2 e Zn+2 (GUO et al., 

2003). Acrescente-se que o Al+3 é considerado um fator de restrição do crescimento, 

desenvolvimento e produção das culturas. 

 

Diante do exposto, solos com altos teores de Al+3 tóxico podem causar diversos danos às 

plantas, notadamente por conta da acidez reduzir a atividade da enzima redutase do 

nitrato, responsável pela assimilação de nitrogênio nos vegetais, além de reduzir a 

concentração de clorofilas, pigmentos cloroplastídicos, responsáveis pela etapa 

fotoquímica da fotossíntese (CARLIN et al., 2012). Como consequência, diminuir sua 

produtividade; assim, seu manejo torna-se imprescindível para obter maiores 

produtividades, de modo que a aplicação de calcário constitui na principal estratégia 

para diminuir a toxidez por Al+3 e a consequente redução da acidez do solo. 

 

Objetivou-se com este trabalho fazer uma abordagem teórica acerca das implicações da 

calagem no solo e na produção da cultura da cana-de-açúcar, visando, sobretudo, 

pontuar a evolução e o estado da arte sobre a temática em questão. 
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2. Desenvolvimento 

     2.1 A cultura da cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.; Poaceae) possui como centro de origem a Ásia 

Meridional, na região central da Nova Guiné e Indonésia, é monocotiledônea, alógama, 

de ciclo semiperene e própria de climas tropicais e subtropicais (DANIELS; ROACH, 

1987). 

 

A introdução da cultura no Brasil ocorreu em 1532, idealizada por colonizadores 

portugueses que a trouxeram da Ilha da Madeira. Este acontecimento impulsionou a 

formação dos primeiros engenhos no país como o sustentáculo das capitanias 

hereditárias. Estas instalações foram responsáveis pelo desenvolvimento da produção, 

do comércio e da cultura do Nordeste brasileiro, onde foi implantado o primeiro centro 

açucareiro do país (UNICA, 2013). 

 

Desde o Brasil Colônia a cultura vem se destacando no setor agrícola, devido à condição 

climática tropical do país ser favorável à formação de grandes latifúndios monocultores, 

que se conservaram nos séculos XVI e XVII, consolidando a colonização brasileira e 

sustentando a economia do país. Em sentido contrário, o setor canavieiro padeceu com 

oscilações, convergindo para mudanças decisivas as quais justificam o fato de que no 

século XIX e início do XX, o cultivo da cana-de-açúcar perdeu importância no cenário 

econômico do país, com o fortalecimento da cultura do café e também devido à 

concorrência do açúcar produzido pelo mercado externo. Porém, programas 

governamentais associados aos avanços científicos e técnológicos conferem lugar de 

destaque à cultura no contexto econômico nacional (NEGRÃO; URBAN, 2013). 

 

Diante do exposto, pode-se inferir que a cana-de-açúcar desempenha um papel de 

grande importância no cenário econômico, social e ambiental, tanto para o Brasil quanto 

para o mundo, de modo que, o investimento em tecnologias que viabilizem seu cultivo e 

incremente sua produtividade é de expressiva relevância perante as prospecções 

contemporâneas que apontam para uma agricultura centrada na sustentabilidade. 

 

       2.2 Calcário agrícola 

Abordagens acerca do calcário são imperativas para avanço do agronegócio, isso porque, 

dentre os fatores ambientais do solo, os ligados à acidez (pH, saturação por bases, 

acidez potencial e disponibilidade de nutrientes) interferem de forma significativa a 

produtividade das culturas. Assim a calagem promove a neutralização do Al+3, a 

elevação do pH e o fornecimento de Ca+2 e Mg+2, possibilitando a proliferação de raízes e 

tornando-as mais resistentes a períodos de baixa precipitação pluviométrica (ROSSETTO 

et al., 2004). 

 

Devido à baixa solubilidade e à lenta movimentação do calcário ao longo do perfil do 

solo, há obrigatoriedade de se fazer distribuição uniforme e incorporação profunda 

(SORATTO; CRUSCIOL, 2008). O calcário deve ser considerado um investimento, visto 

que os benefícios da calagem perduram além de um ano, ou de uma safra agrícola 

(NATALE et al., 2007). 

 

Em se tratando de calcário para a agricultura, quão maior a granulometria (até o limite 

da peneira ABNT n.10 – partículas menores que 2 mm), maior seu efeito residual, 

porque a ação do calcário depende do contato com o solo. Neste sentido, quanto menor 

a partícula (para um mesmo calcário), maior o contato, mais rápida sua ação e, 

portanto, a correção da acidez; contudo, o efeito residual será menor. Em sentido 

complementar, as práticas agrícolas convencionais, que mobilizam anualmente o solo, 

condicionam as reações de correção da acidez, não obstante, reduzem o efeito residual 

do mesmo (NATALE et al., 2007). 
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3. Calagem na cana-de-açúcar 

3.1 Necessidade de calagem 

A calagem é a primeira prática a ser adotada na implantação e na manutenção da 

lavoura de cana-de-açúcar, pelos diversos efeitos já descritos anteriormente. Nesta 

conjectura, o critério de recomendação mais utilizado para a cana-de-açúcar é o da 

saturação por bases, o qual baseia-se em atributos químicos e físicos do solo, da planta 

e do calcário. Assim, a necessidade de calagem pode ser calculada conforme as relações 

descritas em Marques et al. (2008). 

 

Em solos muito arenosos, com capacidade de troca de cátions (CTC) < 35 mmolc dm-3 e 

com baixos teores de Ca+2 e Mg+2, o critério da saturação por bases pode não 

recomendar calcário, fazendo-se necessário a utilização do modelo proposto pela 

Copersucar para a camada de 0 a 20 cm (BENEDINI, 1988). Em cana soca (brotada após 

o corte), o pesquisador supracitado recomenda que seja realizada uma nova amostra de 

solo, após o segundo corte, e efetue nova recomendação de calcário, caso a saturação 

por bases (V%) indique valores (somatório de Ca+2 com K e Mg+2) menores que 50% na 

camada de 0 a 20 cm, de modo que deve-se utilizar a dose de 3,0 t ha-1 de calcário. 

 

Na região Sudeste o calcário é recomendado conforme o que preconiza o Boletim Técnico 

Número 100 (RAIJ et al., 1997), que leva em consideração, assim como as formas 

descritas anteriormente, a saturação por bases (V%), a capacidade de troca de cátions 

(CTC) e o poder relativo de neutralização total (PRNT) do calcário. 

 

       3.2 Aplicação de calcário 

A aplicação do calcário, assim como outros corretivos e fertilizantes, é feita obedecendo-

se a vários aspectos preponderantes, sendo estes intrínsecos à cultura e às 

características dos solos. Acrescente-se que a quantidade, a forma de distribuição, bem 

como a profundidade de incorporação do calcário são cruciais para sua eficácia. 

 

A distribuição do calcário deve ser uniforme, para que a ação neutralizadora seja 

eficiente, é preciso haver o contato entre a partícula do solo e o calcário. A incorporação 

o calcário na profundidade adequada é imprescindível; quando esta é feita a 

profundidade menor do que 20 cm poderá ocorrer calagem excessiva, chegando, nesses 

casos, a dobrar a dose de calcário recomendada, refletindo-se em desordens no 

equilíbrio dos diversos nutrientes, que pode refletir em alterações expressivas na 

produção das plantas de cana-de-açúcar gerando danos econômicos (STAUT, 2013). 

 

Desta forma, recomenda-se aplicar calcário para elevar a saturação por bases a 60%, 

porém, não aplicando menos que 1 t ha-1 e mais que 5 t ha-1 do corretivo com poder 

relativo de neutralização total (PRNT= 100). Se o teor de Mg+2 trocável no solo for 

inferior a 5 mmolc/dm3, deve-se aplicar pelo menos 1 t ha-1 de calcário dolomítico (RAIJ 

et al., 1997). 

        3.3 Efeitos no solo 

O calcário consiste em um produto de solubilidade incipiente, e para que reaja no solo 

necessita de boa incorporação. Entretanto, o revolvimento do solo para a incorporação 

de corretivos não é desejável, notadamente em sistemas de plantio direto (SPD), o que 

se justifica pelo fato da mobilização destruir atributos físicos favoráveis, do ponto de 

vista da conservação, obtidos ao longo do tempo de adoção do referido sistema 

(ALLEONI et al., 2005). 

 

O calcário, quando misturado ao solo e com água, dissolve-se e o carbonato de cálcio 

dissocia-se. Os produtos da dissolução do calcário reagem com os colóides do solo e, 

nessa reação, elevam o pH, os teores de Ca+2 e Mg+2 e a saturação por bases, e 
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diminuem o Al+3 e o Mn+2 trocáveis no solo. Acrescente-se que, a reação do calcário é 

restrita a uma pequena distância do local da aplicação, assim o benefício máximo é 

obtido com a aplicação antecipada, distribuição uniforme e a incorporação profunda 

(SORATTO; CRUSCIOL, 2008). 

 

De todo modo, a calagem superficial tem propiciado melhorias no ambiente radicular e, 

ressalvadas as situações de impedimento físico por compactação ou selamento de poros, 

propicia alterações de atributos químicos em profundidade, comparáveis à calagem 

incorporada pelo revolvimento do solo, especialmente em solos menos argilosos e com 

menor acidez potencial (AMARAL, 2002; GATIBONI et al., 2003; KAMINSKI et al., 2005).  

 

Trabalhos de pesquisas com aplicação de calcário na superfície em solos brasileiros 

resultaram em elevação de pH e dos teores de Ca+2 e Mg+2 trocáveis e redução do Al+3 

em regiões com disponibilidade hídrica satisfatória aos cultivos. Em contrapartida, em 

longo estudo realizado em Luvissolo crômico (FAO-UNESCO, 1974), sob precipitação 

pluvial média de 570 mm ano-1, constatou-se que a aplicação de 1,5 t ha-1 de calcário 

em superfície levou entre dois e quatro anos para alcançar a profundidade de 10 cm e 

não foi eficiente em aumentar o pH abaixo dessa profundidade por um período de oito 

anos (CONYERS et al., 2003). 

 

Em pesquisa realizada por Alleoni et al. (2005) visando avaliar os atributos químicos de 

um latossolo de cerrado sob plantio direto, de acordo com doses e formas de aplicação 

de calcário, os pesquisadores verificaram que a calagem aumentou o pH, os teores de 

Ca+2 e Mg+2 trocáveis e a saturação por bases, bem como reduziu os teores de Al+3 

trocável e a acidez potencial (H + Al) do solo após 30 meses, conforme ilustrado na 

figura 1. 
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Figura 1 - Atributos químicos de um latossolo de cerrado sob plantio direto. pH CaCl2 0,01 mol L-1 
(A), Al+3 trocável (mmolc dm-3) (B), H+Al (mmolc dm-3) (C), Ca+2 (mmolc dm-3) (D), Mg+2 (mmolc dm-

3) (E), K (mmolc dm-3) (F), CTC (mmolc dm-3) (G) e V (%) (H). Fonte: Alleoni et al. (2005). 

 

 
 

Alleoni et al. (2005) verificaram que a neutralização da acidez do solo e o aumento do 

Ca+2 e do Mg+2 trocáveis com a aplicação de calcário na superfície restringiram-se aos 

primeiros 10 cm de profundidade, enquanto a incorporação do calcário corrigiu a acidez 

do solo até à profundidade de 20 cm. Os autores acrescentam que os valores de 

saturação por bases obtidos na profundidade de 0-20 cm com a calagem foram menores 

do que os estimados pelo método da elevação do V%, mesmo com a incorporação de 

calcário no solo. E, por fim, a calagem reduziu os teores de Mn+2 e Fe+2 no solo até à 

profundidade de 10 cm, quando realizada na superfície, e até à profundidade de 20 cm, 

quando incorporada, mas os teores desses nutrientes mantiveram-se, ainda, acima dos 

limites considerados baixos. 

 

Ao realizarem pesquisas com aplicação de calcário incorporado e em superfície, Kaminski 

et al. (2005) verificaram que a eficiência da calagem manteve-se por período superior a 

sete anos da sua aplicação em sistema plantio direto, independentemente da forma de 

aplicação, limitada pela dose aplicada e pela profundidade de incorporação. Acrescente-

se que, as doses integrais da necessidade de calcário promoveram maior avanço da 

frente de neutralização da acidez no solo, proporcionando eficiência por períodos mais 
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prolongados. Estes pesquisadores também cientificaram que a incorporação do calcário 

antes da implantação do sistema plantio direto neutralizou a acidez em profundidades 

maiores e mostrou-se mais eficiente que a aplicação superficial. 

        3.4 Efeitos na planta e reflexos na produção 

Em se tratando do efeito da calagem na produção da cana-de-açúcar, deve-se observar 

que os acréscimos na produtividade desta cultura em resposta à aplicação do insumo 

são esporádicos, o que pode ser explicado pelo fato da cana ser considerada muito 

tolerante à acidez do solo principalmente quando comparada com outras culturas 

(ROSSETTO et al., 2004). Acrescente-se que, respostas expressivas da cultura à 

calagem ocorrem em solos deficitários em nutrientes, além da soma de diversos fatores 

desfavoráveis. 

 

Em pesquisa realizada por Prado et al. (2002), utilizando calcário e escória da siderurgia 

como materiais para correção do solo, os pesquisadores verificaram que na medida em 

que as doses de calcário e de escória eram aumentadas, as plantas de cana planta 

(Figura 2A) e cana soca (Figura 2B) respondiam de forma positiva com incremento de 

produção, ressaltando-se que não havia diferenças entre os tipos de materiais 

corretivos. Assim, pode-se inferir que o aumento da produção da cultura possui relação 

com a correção do solo, pela influência sobre as características do solo, de modo a 

proporcionar melhorias nas condições do ambiente de cultivo, conforme descrito 

anteriormente em (AMARAL, 2002; GATIBONI et al., 2003; ALLEONI et al., 2005; 

KAMINSKI et al., 2005). 

 

 
Figura 2 - Produtividade da cana planta (A) e cana soca (B) em função da aplicação de doses 
crescentes de calcário e escória da siderurgia. * e ** indicam níveis de significância (1% e 5% de 
probabilidade de erro, respectivamente) da análise de regressão polinomial. Fonte: Prado et al. 
(2002). 

 
 

Para Prado et al. (2002), as respostas positivas da cana planta e da cana soca ao 

calcário estão diretamente atreladas às alterações na disponibilidade dos nutrientes no 

solo em decorrência da correção. Esta informação é ratificada pelo fato do acúmulo e 

exportação de nutrientes na parte aérea das plantas terem aumentado com a aplicação 

de calcário e escória siderúrgica, conforme ilustrado nas figuras 3A e B. 
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Figura 3 - Produtividade da cana planta (A) e cana soca (B) em função da aplicação de doses 
crescentes de calcário e escória da siderurgia. * e ** indicam níveis de significância (1% e 5% de 
probabilidade de erro, respectivamente) da análise de regressão polinomial. Fonte: Prado et al. 
(2002). 

 
 

Estudando os efeitos da calagem e da adubação potássica na cultura da cana-de-açúcar, 

em diversos locais do estado de São Paulo, Rosseto et al. (2004) reportaram que houve 

respostas da cultura à calagem, muito embora estas respostas tenham sido evidenciadas 

em apenas duas usinas dentre seis em que foram instalados experimentos. Estes 

autores verificaram incremento na produtividade de colmos na Usina Amália, localizada 

em Santa Rosa Viterbo e na Usina São José, localizada em Macatuba (Tabela 1). 

Tabela 1 - Médias de produtividades de colmos de cana-de-açúcar obtidas com cana soca em dois 
experimentos em diferentes locais do estado de São Paulo. 

Calagem 

Usinas 

Amália São José 

----------------------Produtividade t ha-1--------------------- 

0 147,4 123,9 

1/5 NC 151,1 136,2 

NC 154,5 132,4 

2 NC 155,2 132,5 

F 3,85* 5,72** 

C.V. (%) 4,2 5,7 
C.V.: coeficientes de variação, **, *: significativo a 1 e 5% pelo teste estatístico de Fischer 
respectivamente, NC: necessidade de calagem. Fonte: Adaptado de Rosseto et al. (2004). 

 

As respostas da cana-de-açúcar à calagem verificadas por Rosseto et al. (2004) podem 

ser justificadas pelo fato dos solos dos locais onde os experimentos foram desenvolvidos 

serem todos de baixa fertilidade, e a calagem faria parte das recomendações de manejo 

da fertilidade desses solos. Os autores acrescentam que em todos os locais o pH era 

inferior a 4,6, os teores de Ca+2 menores que 9 mmolc dm-3 e a saturação por bases 

inferior a 27%. 

 

O calcário, quando combinado com outros insumos pode sofrer algumas reações, sendo 

estas positivas ou negativas no que tange a produção, além dos atributos qualitativos do 

produto colhido da cultura da cana-de-açúcar. Assim, após realização de pesquisa para 

averiguar os efeitos da palhada, do calcário e da vinhaça nos atributos químicos do solo 

e na produtividade desta cultura, Watanabe et al. (2004) verificaram que, embora não 

tenha influenciado o rendimento agrícola, as combinações destes insumos promoveram 

alterações nos parâmetros de qualidade da matéria prima colhida de cana (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Rendimento agrícola e parâmetros de qualidade da matéria prima da cana-de-açúcar. 

Tratamentos t ha-1 ºBrix Pol % cana AR% 

01 101,44a 13,56ab 10,58ab 0,85a 

02 105,34a 12,98ab 10,00ab 0,88a 

03 108,52a 14,52ab 11,42a 0,83a 

04 94,52a 12,00b 8,85b 0,97a 

05 90,48a 15,28a 11,67a 0,89a 

06 100,04a 13,46ab 10,40ab 0,87a 
Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferenciam ao nível de 5% no teste de Tukey. 1- 
vinhaça, calcário e palhada (aplicação única); 2- vinhaça e calcário (4 aplicações) e palhada 

(aplicação única); 3- calcário (4 aplicações) vinhaça e palhada (aplicação única); 4- calcário 
misturado à vinhaça e palhada (aplicação única); 5- testemunha sem vinhaça, sem calcário e sem 
palhada e 6- testemunha com palhada, sem calcário e sem vinhaça. Toneladas por hectare (t ha-

1), teor de sólidos solúveis (°Brix), percentagem de açúcares polarizáveis (Pol %) e percentagem 
de açúcares redutores (AR%). Fonte: Watanabe et al. (2004). 

Watanabe et al. (2004) cientificaram que a manutenção da palhada na superfície foi 

suficiente para se obter ganhos em produtividade na ordem de 10 t ha-1. Estes 

pesquisadores enfatizaram que estes resultados refletem, sobretudo, a absorção, 

transporte e acúmulo de nutrientes, sendo estes benefícios são decorrentes do equilíbrio 

entre cátions e ânions dentro da planta, pelo fato destes estarem ligados aos diversos 

processos fisiológicos, promovendo o desenvolvimento da planta. 

4. Considerações finais e perspectivas 

Com base na abordagem teórica acerca das implicações da calagem no solo e na 

produção da cultura da cana-de-açúcar, verificou-se que a aplicação de calcário é 

preponderante para o condicionamento do solo, melhorando os atributos físicos e 

químicos de modo a promover condições ideais de crescimento e desenvolvimento pleno 

da cultura. 

 

Analisando-se a evolução tecnológica e científica da calagem em cana-de-açúcar, é 

possível pode-se inferir que houveram mudanças expressivas para bom manejo da 

cultura, com propostas de recomendações de calagem ajustadas para tipos de solos 

diferentes e variados sistemas de cultivo, contribuindo de maneira marcante para 

incremento da produção de cana. 

 

As perspectivas denotam aumento expressivo na utilização do calcário para correção dos 

solos e disponibilidade de nutrientes à cultura. Este cenário evidencia um campo vasto 

para pesquisas com possibilidades de geração de conhecimentos técnicos e científicos 

além de geração de tecnologias viáveis para a agricultura e meio ambiente. 
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Resumo. O artigo aborda a questão da baixa utilização de modelos normativos ou 

acadêmicos para a gestão de segurança do trabalho na construção civil. Para identificar 

as possíveis razões deste fato, foi realizada uma revisão da literatura, bem como um 

estudo comparativo entre modelos de sistema de gestão da segurança do trabalho e as 

práticas organizacionais na construção civil. A pesquisa de campo foi realizada em duas 

empresas da indústria da construção civil brasileira, de médio porte, por meio de visitas 

e entrevistas com os responsáveis pelo gerenciamento da segurança do trabalho. As 

empresas estudadas são construtoras atuantes na região metropolitana do Rio de 

Janeiro. A partir dos resultados da pesquisa de campo e bibliográfica, verificou-se a 

complexidade dos modelos de gestão. Dentre as restrições encontradas podem ser 

citadas a falta de exigência legal quanto a uma política de segurança e saúde do 

trabalhador nas empresas assim como a falta de análises estruturadas de perigos e 

riscos nos ambientes de trabalho. O conhecimento e a experiência dos profissionais 

atuantes nas empresas estudadas contribuíram para a baixa utilização destes modelos 

nas empresas.  

 

Palavras-chave: Sistemas de gestão de segurança. Indicadores de desempenho em 

SST. Competências organizacionais em gestão da segurança do trabalho. 

 

 

Abstract. The article addresses the issue of low utilization of normative or academic 

models for work safety management in construction. To identify possible reasons for this 

fact, a literature review was performed, as well as a comparative study between models 

of work safety management system and organizational practices in construction. The 

field research was conducted in two companies in the Brazilian civil construction 

industry, midsize, through visits and interviews with those responsible for the 

management of safety. The companies studied are active builders in the metropolitan 

region of Rio de Janeiro. From the field research findings and literature, it was the 

complexity of management models. Among the restrictions found can be cited the lack of 

legal requirement as a security policy and workers' health in the companies and a lack of 

structured analysis of hazards and risks in the workplace. The knowledge and experience 

of professionals working in the companies studied have contributed to the low use of 

these models in business. 

 

Key words: Systems security management. Performance indicators in OSH. 

Organizational skills in managing workplace safety.  
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A Indústria da Construção Civil (ICC) é um dos segmentos empresariais de maior poder 

econômico no Brasil. Em 2011, chegou a absorver 8,4% de toda a mão de obra do país 

(DIEESE, 2012). Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2014), 

em 2013 foi responsável por 7,6% do Produto Interno Bruto (PIB). 

  

Por possuir particularidades diferenciadas das demais atividades industriais, a indústria 

da construção se destaca como um dos setores que mais necessitam de análises 

voltadas às melhorias do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho 

(SGSST). Fatores como a falta de homogeneidade do produto, a diversidade de materiais 

e componentes empregados, a alta rotatividade, a desqualificação da mão de obra e a 

predominância de empresas de pequeno e médio porte contribuem para a ausência da 

cultura de segurança no ambiente de trabalho (ALCOFORADO, 2008; DIEESE, 2012). 

 

O desenvolvimento e a inovação dos processos tecnológicos dos últimos anos gerou o 

aumento do número de acidentes e doenças profissionais. Situações de risco fazem parte 

do contexto laboral. Entretanto, o excesso de confiança por parte de alguns 

trabalhadores e, o descaso por parte de algumas empresas tornou este processo 

inseguro. Mais do que custos econômicos, os acidentes geram custos jurídicos e sociais. 

Na maioria das vezes, as empresas atendem somente aos requisitos legais. No entanto, 

as empresas vêm buscando certificações voluntárias com o intuito de atenderem a 

procedimentos e boas práticas gerenciais relativos à gestão da saúde e segurança do 

trabalho (SST). Questões ambientais, tecnológicas, legais, organizacionais e de SST 

passaram a ser tratadas diferenciadamente, trazendo significativa redução dos índices de 

acidentes de trabalho no mundo. A divulgação de informações, a motivação dos 

trabalhadores e, a prevenção e controle dos riscos auxiliam na redução de situações 

inseguras.  (COSTELLA, 2008; COSTELLA et al., 2008a; PEREIRA, 2011). 

 

Um sistema de gestão pode consolidar a melhoria contínua de processos e produtos e 

agregar valor à cultura organizacional de uma empresa.  Planejamento e trabalho em 

equipe podem ser ferramentas que venham a auxiliar para a maior confiabilidade nos 

sistemas produtivos. Indicadores de desempenho podem auxiliar neste processo 

trazendo credibilidade, e tornando-se subsídio para tomada de futuras decisões 

(DUARTE; LORDSLEEM JÚNIOR, 2009; ALMEIDA, 2013). 

 

2. Objetivo da pesquisa 
 

A pesquisa tem como objetivo central, verificar a adoção de modelos de sistema de 

gestão de saúde e segurança do trabalho, em empresa de médio porte, do setor da 

construção civil brasileira.  

 

Como objetivo específico, a pesquisa pretende verificar as razões pelas quais empresas 

de médio porte no setor da construção civil brasileiras não utilizarem modelos de gestão 

de segurança do trabalho em suas obras. 

 

O desenvolvimento da pesquisa de campo foi realizado na cidade de Niterói, no estado 

do Rio de Janeiro, em duas empresas de médio porte do setor da construção civil. O 

estudo foi realizado entre os meses de março e junho de 2014. Para o desenvolvimento 

da pesquisa, foi definido junto às empresas, que haveriam encontros para a coleta das 

informações necessárias, com duração em média de uma hora. Nos meses de março e 

abril houve encontros semanais. No mês de maio, foi realizada uma reunião, junto aos 

gestores das empresas, para finalização da coleta de dados. Já no mês de junho, houve 

a reunião de fechamento com a apresentação dos resultados obtidos. 
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A metodologia desenvolvida neste trabalho pode ser classificada como uma pesquisa 

descritiva de natureza básica, qualitativa, cujo procedimento técnico incluiu revisão da 

literatura e uma pesquisa de campo. A escolha pela abordagem qualitativa ocorreu 

devido à metodologia de avaliação adotada pelo método escolhido para o estudo de 

caso, o Método de Avaliação de Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho - 

MASST (COSTELLA, 2008).  

   

3. Revisão da literatura   
  

         Considerações iniciais  

  Na busca por transformações empresas vêm procurando modelos de sistemas de gestão 

que possam auxiliar em seus processos produtivos, proporcionando maior credibilidade 

junto a clientes e trabalhadores. Entretanto, as empresas costumam adotar ações 

pontuais quando o assunto está relacionado à saúde e segurança no ambiente de 

trabalho, não percebendo a importância de uma gestão efetiva no contexto empresarial. 

Entre as vantagens da implementação de um SGSST estão à melhoria da cultura de 

segurança, a redução do índice de acidentes e a minimização da perda de tempo de 

produção. Como dificuldades enfrentadas, podem ser citadas a necessidade de mudança 

da cultura organizacional, a implementação de uma equipe multidisciplinar e o 

investimento financeiro, visto que os resultados demandam tempo para serem 

percebidos (ARAÚJO, 2002; BENITE, 2004; CARNEIRO, 2005; FUNDACENTRO, 2005; 

CAMPOS, 2006; RIBEIRO; AMARAL, 2011; BONATO, 2012; ALMEIDA, 2013). 

 

Com intuito de inovar, o meio acadêmico vem desenvolvendo pesquisas na área de 

sistemas de gestão de SST. Uma destas pesquisas foi desenvolvida em um trabalho 

acadêmico pelo engenheiro Marcelo Fabiano Costella, em 2008, em sua tese de 

doutorado. Preocupado com a crescente disseminação no mercado de SGSST, Costella 

(2008) elaborou o Método de Avaliação de Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no 

Trabalho - MASST (2008). O autor conciliou a abordagem estrutural, operacional e por 

desempenho tendo por enfoque a Engenharia de Resiliência (ER) aplicada à segurança 

do trabalho. Elaborado com sete critérios de avaliação e subdividido em vinte e sete 

itens o método realiza análises a partir de informações coletadas na empresa. Costella 

(2008) considerou como fontes de evidências entrevistas realizadas com trabalhadores 

de funções e níveis hierárquicos diversos, análise documental e observação direta. Como 

parâmetro de avaliação e mensuração das respostas coletadas, Costella (2008) utilizou o 

método de avaliação do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). Para o autor, esta 

metodologia seria adequada, haja vista ser conhecida por centenas de avaliadores 

qualificados além de ser uma avaliação com fatores e regras claras, reduzindo-se assim, 

a subjetividade.   

 

Sistemas de gestão 

Práticas de sistemas de gestão estão se tornando comuns em empresas que têm por 

princípio racionalizar e englobar processos. Define-se sistema de gestão como o conjunto 

de processos, procedimentos e práticas utilizadas por uma organização para a 

implementação de sua política. Na construção civil, tais práticas são embasadas, 

principalmente, na legislação e nas regulamentações vigentes. Os sistemas de gestão 

possuem parâmetros distintos que devem ser compreendidos, analisados e 

continuamente monitorados. A eficiência é a resposta e o reflexo da condução adequada 

deste sistema de gerenciamento. Já como estratégia de gestão, as práticas 

prevencionistas controlam e monitoram as condições de trabalho, trazendo benefícios 

como produtividade e a redução de ocorrências de incidentes e acidentes. Entretanto, 

esbarram com dificuldades. Entre elas, pode ser citada a relação com as empresas 

terceirizadas que, por muitas vezes, não seguem as orientações legislativas, quebrando 

parte do processo que deve englobar da origem até seu produto final (BENITE, 2004; 

CARNEIRO, 2005; DUARTE; LORDSLEEM JÚNIOR, 2009). 
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Na década de 90, a Organização Internacional de Normatização (ISO), com o objetivo de 

facilitar o comércio e promover boas práticas de gestão e o avanço tecnológico, além de 

disseminar conhecimentos, criou e implementou as normas ISO 9001, para Sistemas de 

Gestão da Qualidade (SGQ) e, a norma ISO 14001, para Sistemas de Gestão Ambiental 

(SGA). Com o tempo, normas de gestão voltadas à segurança do trabalho passaram a 

ser integradas aos sistemas produtivos, atendendo às questões legais, às exigências 

normativas e às demandas do mercado. Entre as mais conhecidas, encontram-se as 

normas OHSAS 18001, BS 8800 BSI, DuPont e a ILO-OSH: 2001. Entretanto, estas 

normas são voluntárias (ILO-OSH, 2001; ARAÚJO, 2002; FUNDACENTRO, 2005). 

 

A crescente competitividade dos mercados e a busca das empresas por menores custos 

e maior produtividade, agregadas ao aumento do nível de exigência dos clientes, 

levaram empresas brasileiras a buscarem processos que trouxessem melhoria em seus 

sistemas de gestão. A gestão da qualidade passou a ser na década de 90, uma das 

principais ferramentas utilizadas pelas empresas construtoras que buscavam atender às 

exigências do mercado e a certificação de seus processos. Paralelamente a isto, 

programas foram lançados, como o Programa da Qualidade da Construção Habitacional 

do Estado de São Paulo (QUALIHAB) e o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat (PBQP-H), que visavam à melhoria da gestão da qualidade na 

construção civil. Neste contexto, as empresas que viessem a participar de concorrências 

públicas deveriam atender tanto ao sistema de gestão da International Organization for 

Standardization (ISO) quanto aos requisitos do PBQP-H. Entretanto, as peculiaridades da 

Indústria da Construção Civil (ICC), a qual tem por característica ser um modelo de 

produto individual, que possui locais distintos de produção, especificidade de projetos e 

complexidade da mão de obra, dificultavam a utilização na prática de tais programas. 

Apesar desse contexto, empresas do setor continuaram a buscar modelos de gestão que 

melhor espelhassem suas realidades dentro do processo produtivo. Não só a qualidade 

dos processos e produtos empregados deveriam ser observados, como também, a 

qualidade da segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos nos processos 

(CARNEIRO, 2005; ALCOFORADO, 2008). 

 

Empresas que empregam sistemas de gestão em SST, na busca por certificação, 

demonstram comprometimento com os trabalhadores, com os fornecedores, com o 

Poder Público e com a sociedade em geral. A adoção de indicadores, criar posturas 

proativas nas empresas. Gestores e trabalhadores passam a controlar as situações em 

vez de analisá-las posteriormente. A ausência de fatores negativos, dentro de um 

sistema de gestão, pode indicar um falso desempenho em SST. Indicadores de 

desempenho do SGSST servem para avaliar qualitativa e quantitativamente o sistema, 

vislumbrando resultados. Para Almeida (2013), medidas deveriam ser adotadas para que 

houvesse uma efetiva melhoria no sistema. Entre elas, poderiam ser citadas: 

 

 Participação dos trabalhadores: Devem estar envolvidos e comprometidos com 

o processo de melhoria contínua dos sistemas de gestão. A criação de um canal 

direto entre funcionários, alta direção e representante da direção auxilia na 

tramitação das informações;  

 Indicadores de desempenho: São de extrema importância e devem ser 

implementados, monitorados e analisados pela alta direção. As metas 

preestabelecidas devem ser reavaliadas pelos responsáveis do monitoramento, 

periodicamente, a fim de averiguar seu cumprimento e validade; 

 Criação de um Manual dos Sistemas de Gestão com indicadores: Devem 

integrar a rotina da empresa;  

 Definição do plano de trabalho: Delimitação da rotina que compõe todas as 

atividades dos sistemas de gestão e respectivos responsáveis pela realização de 

cada atividade.  
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Ferramentas de medições quantitativas podem expressar fatores que, quando 

comparados entre os diversos estabelecimentos, podem não expressar necessariamente 

a melhoria do SGSST, visto que algumas situações podem ser manipuladas para uma 

melhor pontuação da organização. Além disso, os sistemas de gestão tendem a se 

deteriorar, tornando-se obsoletos em consequência das constantes mudanças 

(COSTELLA, 2008; HOLLNAGEL et al., 2011).  

 

Modelos de sistemas de gestão 

Entre os diversos modelos de sistemas de gestão em SST existentes, podem ser citados, 

como os mais utilizados por empresas, as normas OHSAS 18001, BS 8800, ILO-OSH e o 

sistema DuPont. Entretanto, sistemas de gestão em SST acadêmicos, também vêm 

sendo desenvolvidos. Um exemplo de modelo acadêmico é o MASST, desenvolvido por 

Costella (2008) (COSTELLA, 2008; COSTELLA et al., 2008b; PEREIRA FILHO, 2011; 

RIBEIRO, AMARAL; 2011). 

 

1. BS 8800 

De origem inglesa, criada pelo British Standard Institution (BSI), a BS 8800 é uma 

norma voltada à gestão da saúde e segurança ocupacional. Ela é passível de auditoria e 

de certificação. Originalmente, conhecida como BS 8750 e publicada em 1996, é 

considerada como a mais eficaz para a implantação de um sistema de gerenciamento de 

questões relacionadas com a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais (LOUETTE, 

2007; DE LA ROSA, 2012; SOBES, 2014). 

 

2. DuPont 

Com o intuito de atingir a alta qualidade, a empresa DuPont desenvolveu programas de 

gestão voltados à Segurança de Processos (PSM) e aos Riscos Operacionais (ORM). Estas 

ferramentas, além de auxiliarem na melhoria da continuidade sustentável dos negócios e 

na produtividade, ajudam na redução de lesões e incidentes correlacionados aos 

processos. Sua vantagem sobre os demais sistemas de gestão, na área de segurança, no 

ambiente de trabalho, é a possibilidade de ser moldada a realidade de cada empresa, 

desenvolvendo as habilidades de seus funcionários e minimizando os riscos (DUPONT, 

2014). 

 

3. OHSAS 18001 

A OHSAS 18001:2007 é uma das normas mais conhecidas e utilizadas no SGSST.  Foi 

elaborada em 1999 por um grupo de entidades internacionais, entre elas, a Bureau 

Veritas Certification (BVQI), a Det Norske Veritas (DNV) e o grupo Lloyd’s Register 

(LLOYDS), e publicada pela British Standards Institution (BSI). Tem por diretriz, o 

atendimento às questões relacionadas à segurança e saúde no trabalho. Sua certificação 

só é conferida por organismos certificadores que possuam credenciamento oficial. Por ter 

uma estrutura similar às normas ISO, sua implementação se torna mais fácil em 

empresas que já operam com este tipo de sistema de gestão (CARNEIRO, 2005; 

FISCHER, 2005; ALMEIDA, 2013). 

 

Para a melhoria contínua, a OSHAS 18001 trabalha com princípios do PDCA (Plan, Do, 

Check and Action). Entretanto, a OHSAS 18001:2007 possui alguns requisitos que 

podem dificultar sua aplicabilidade quando não há envolvimento da alta administração. A 

efetividade dos controles depende diretamente da identificação dos perigos, da avaliação 

dos riscos, da determinação, priorização e implementação de controles, do 

monitoramento e análise dos resultados. Como uma pirâmide, todos os envolvidos no 

sistema devem ter uma participação ativa para que haja uma efetiva resposta ao 

sistema (ALCOFORADO, 2008; SALLES, 2008; RIBEIRO; AMARAL, 2011). 
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4. ILO-OSH 

A ILO-OSH:2001 é uma norma reconhecida pelos governantes, empregadores e 

trabalhadores. Teve por base a Convenção nº 155, da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), que tratava de Segurança e Saúde no Trabalho. Tinha por objetivo, 

incentivar e integrar com outros sistemas de gestão. A partir de 2001, a ILO-OSH 

passou a fazer parte do conjunto de normas internacionais voltadas ao gerenciamento 

da segurança e saúde do trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) passou a 

adotar as diretrizes da OIT sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

em outubro de 2005, por meio da Declaração de Intenções. Para o MTE, esta norma 

auxilia na implementação do sistema de gestão, podendo ser utilizada em qualquer ramo 

de atividade econômica (BRASIL, 2005; FUNDACENTRO, 2005). 

 

Segundo a ILO-OSH:2001, um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, 

em uma organização, deve ter como principais elementos de gestão: sua política, a 

organização, o planejamento e implementação e a avaliação de ação para melhorias 

contínuas. A política deverá incluir como princípios e objetivos a proteção da segurança e 

saúde dos trabalhadores e o cumprimento dos requisitos legais vigentes. A organização 

deverá responsabilizar-se e assegurar-se para a cooperação e a comunicação entre seus 

membros, satisfazendo os princípios do sistema de gestão de SST. No planejamento e 

implementação, além do conhecimento da legislação específica, deverão ser 

identificados, previstos e avaliados os fatores de risco do ambiente de trabalho, 

verificando se os controles existentes são adequados. Quanto à avaliação, deverão ser 

realizados o monitoramento e a medição de desempenho com base nas atividades da 

organização e os objetivos de SST. Já nas ações para melhorias, deverão ser observadas 

as ações preventivas e corretivas, tendo por base os resultados identificados 

(FUNDACENTRO, 2005; COSTELLA, 2008; OIT, 2011). 

 

5. MASST 

Com intuito de atender à crescente demanda por sistemas de gestão da segurança e 

saúde no trabalho (SGSST), o engenheiro civil Marcelo Fabiano Costella, em 2008, 

desenvolveu, em sua tese de doutorado em Engenharia de Produção, pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, o Método de Avaliação de Sistemas de Gestão de 

Segurança e Saúde no Trabalho - MASST. Segundo o autor, o MASST (COSTELLA, 2008) 

foi elaborado com o intuito de ser utilizado como uma diretriz para implementação de 

um SGSST. Para Costella (2008), as ferramentas de auditoria existentes, utilizadas como 

modelo de gestão, não representavam sua efetiva função.  

Elaborado com base em revisões bibliográficas, o MASST (COSTELLA, 2008) tem 

por pilar três estruturas, sendo elas, o sistema de segurança e saúde no trabalho, a 

engenharia de resiliência (ER) e, auditorias de SGSST. Segundo Costella (2008), este 

método apresenta duas características inovadoras: (a) a conciliação das abordagens 

estrutural (sistema prescrito), operacional (prática) e por desempenho (resultados de 

indicadores); e (b) a adoção do enfoque da engenharia de resiliência (ER) sobre a 

segurança e saúde. Sua pesquisa de campo foi desenvolvida em uma empresa de 

máquinas agrícolas no Rio Grande do Sul. Como parâmetro para avaliação, o método 

utiliza sete critérios de avaliação que se subdividem em vinte e sete itens conforme 

apresentados no Quadro 1. 
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             Quadro 1 - Requisitos do MASST (COSTELLA, 2008) com enfoque na ER. 

MASST (COSTELLA, 2008) Princípios da ER 

 

 

 

 

Item 
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1 Planejamento do sistema     

1.1 Objetivos e política do sistema de gestão da 

segurança e saúde 

    

1.2  Planejamento do sistema de gestão de 

segurança e saúde 

    

1.3 Estrutura e responsabilidade     

1.4 Documentação e registros     

1.5 Requisitos legais     

1.6 Compromisso com a alta direção     

2 Processos de produção 

2.1 Identificação de perigos de acidentes e doenças 

com enfoque tradicional 

    

2.2 Identificação de perigos de acidentes e doenças 

com enfoque na ER 

    

2.3 Avaliação dos riscos     

2.4 Planejamento de ações preventivas com 

enfoque tradicional 

    

2.5 Planejamento de ações preventivas com 

enfoque na ER 

    

3 Gestão e capacitação de pessoas 

3.1 Participação dos trabalhadores     

3.2 Treinamento e capacitação     

4 Fatores genéricos da segurança 

4.1 Integração de sistemas de gestão     

4.2 Gerenciamento das mudanças     

4.3 Manutenção     

4.4 Aquisição e contratação     

4.5 Fatores externos     

5 Planejamento do monitoramento de desempenho 

5.1 Indicadores reativos     

5.2 Indicadores proativos     

5.3 Auditoria interna     

6 Retroalimentação e aprendizagem 

6.1 Investigação de acidentes     

6.2 Ações preventivas     

6.3 Ações corretivas     

6.4 Condução da análise crítica e melhoria contínua     

7 Resultados 

7.1 Desempenho reativo     

7.2 Desempenho proativo     
     Fonte: Elaborado pela autora com base no modelo de gestão MASST (COSTELLA, 2008). 
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Como sistema de pontuação para a avaliação, Costella (2008) utilizou a metodologia 

empregada no Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). Para o autor, esta metodologia de 

avaliação confronta parâmetros relacionados à adequação, a proatividade, ao 

refinamento e a inovação com itens referentes à disseminação e a continuidade e 

integração desenvolvidos pela empresa. Já para os resultados, o PNQ compara fatores 

correlacionados à relevância e ao nível de desempenho com as tendências da empresa.  

 

Estudo comparativo entre modelos de sistema de gestão  

Entre os modelos de sistema de gestão apresentados anteriormente, três modelos 

serviram de base para um estudo comparativo (Quadro 2). Para este estudo, foram 

utilizadas as normas OHSAS 18001:2007 e ILO-OSH:2001 e, o Método de Avaliação de 

Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho – MASST (COSTELLA, 2008). Na 

busca por um modelo mais eficaz e sistêmico, foram utilizados, como parâmetros de 

avaliação, requisitos empregados pelas normas citadas. 

 
Quadro 2 - Requisitos de modelos de gestão em SST 

REQUISITOS OHSAS ILO-OSH MASST 

(COSTELLA, 

2008) 

Estrutura similar com as normas ISO, 

facilitando sua implantação 

X  X 

Indicadores de desempenho X X X 

Avaliação inicial dos procedimentos 

existentes 
X 

X X 

Participação ativa dos trabalhadores na 

gestão 

 
X 

X 

Gestão de mudanças X X X 

Melhoria contínua X X X 

Indicadores proativos   X 

Indicadores reativos X X X 

Aplicação da engenharia de resiliência 

(ER) 

  X 

Sistema de gestão em SST – acadêmico    X 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da análise do Quadro 2, constatou-se que o MASST (COSTELLA, 2008) possuía 

requisitos completos que sustentavam uma análise sistêmica do desempenho de gestão 

da segurança do trabalho. O estudo comparativo também demonstrou que o MASST 

(COSTELLA, 2008) apresenta requisitos similares às demais normas, facilitando sua 

compreensão e aplicação por gestores. Diferentemente das demais normas, o MASST 

(COSTELLA, 2008) é um método que trabalha com indicadores proativos voltados para a 

adequação das situações contrárias e suas especificidades. 

 

Para Costella (2008), o MASST é um método de avaliação que tem por base o estudo 

das evidências, coletadas por meio de um questionário-base, elaborado pelo autor. O 

método considera como fonte de evidências as entrevistas realizadas com os 

empregados, as observações diretas e as análises documentais. A cada item do 

questionário, é apresentada a abordagem a ser observada, que poderá ser de 

desempenho, estrutural ou operacional, sendo delimitando as fontes de evidência a 

serem verificadas na avaliação de cada requisito. Com intuito de aumentar o foco do 

entrevistador, para os itens relacionados à engenharia de resiliência, as questões 

voltadas a este tema são sublinhadas no questionário-base, visto ser este o foco 

principal do método (RIBEIRO; AMARAL, 2011). 
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A opção pela escolha do MASST (COSTELLA, 2008) foi devido à interligação existente 

entre os três modelos comparados. Outros fatores que pesaram na escolha do MASST 

(COSTELLA, 2008) para o estudo, foram o tipo de abordagem desenvolvida pelo método, 

que também trabalha com a abordagem por desempenho e, o enfoque na engenharia de 

resiliência (ER) sobre SST.  

 

Delimitação do estudo 

O estudo foi realizado na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em duas 

empresas construtoras (Alfa e Beta), de médio porte, com mais de trinta anos de 

mercado, entre os meses de março a junho de 2014, com visitas previamente 

agendadas, com duração aproximada de uma hora. As visitas foram realizadas dentro do 

horário de expediente, o que dificultou a retirada de alguns profissionais de seu posto de 

trabalho. As entrevistas foram realizadas com diversos profissionais de níveis 

hierárquicos diferenciados (gerente, técnico em segurança do trabalho e profissionais de 

áreas diversas), conforme orientação do modelo escolhido para elaboração do estudo. 

Também foram marcadas visitas para a realização da análise documental, para 

observação direta dos procedimentos operacionais e uma reunião para o fechamento dos 

estudos e apresentação dos resultados.  

 

       O desenvolvimento da pesquisa  

O projeto de pesquisa teve como objeto de estudo, a busca por um modelo mais eficaz e 

sistêmico de gestão de segurança do trabalho, para aplicação em empresas da 

construção civil brasileiras. Devido às características do modelo escolhido, não se cogitou 

encaminhar os questionários pelo correio eletrônico. A presença do entrevistador na 

empresa propiciou uma melhor compreensão das questões e respostas dos 

entrevistados. 

A pesquisa foi dividida em cinco etapas detalhadas a seguir. 

 Etapa 1 – Para conhecer as principais práticas e modelos de gestão de segurança do 

trabalho, existentes na literatura acadêmica, houve uma busca nos Portais Scopus, 

SciELO e no Banco de Dados da Capes. Nesta busca, foram utilizadas como palavras-

chave: sistemas de gestão de segurança; saúde ocupacional; modelos de gestão de 

segurança do trabalho; indicadores de desempenho em SST. Neste estudo, foi 

possível conhecer modelos de sistemas de gestão de segurança do trabalho, 

amplamente utilizados por empresas, e modelos desenvolvidos por acadêmicos em 

suas teses. Após uma análise preliminar, foram utilizadas, como critério de seleção, 

publicações dos últimos dez anos, nacionais e internacionais. Do material 

selecionado, 50,2 % foram publicados nos últimos cinco anos; 43,6 % nos últimos 10 

anos; e somente 6,2 % referem-se a publicações realizadas há mais de 10 anos. Do 

total, 75% são trabalhos nacionais e 25,0% trabalhos internacionais. 

 Etapa 2 - A partir da revisão da literatura, iniciou-se um estudo comparativo entre 

modelos de sistema de gestão de segurança do trabalho. Foram escolhidos três 

modelos de sistemas de gestão: ILO-OSH:2001; OHSAS 18001:2007; MASST 

(COSTELLA, 2008). Tendo por base o estudo comparativo, foi possível constatar que 

o MASST (COSTELLA, 2008), possuía requisitos apropriados para o desenvolvimento 

da pesquisa, por ser um modelo eficaz e sistêmico. A partir da escolha do modelo a 

ser empregado na pesquisa de campo, foi possível traçar a metodologia de trabalho a 

ser desenvolvida. 

 Etapa 3 - Iniciou-se uma busca por empresas que pudessem auxiliar no 

desenvolvimento da pesquisa de campo. As empresas deveriam ser de médio porte, 

atenderem ao setor da construção civil e terem empreendimentos na cidade de 

Niterói - RJ. Foram selecionadas cinco empresas. Entretanto, somente duas 

empresas aceitaram participar da pesquisa.  

 Etapa 4 – Nesta etapa foi realizada a coleta de dados. As empresas participantes da 

pesquisa foram questionadas quanto às práticas e modelos de sistemas de gestão de 

segurança do trabalho utilizados. Foi apresentado o modelo acadêmico a ser utilizado 
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ao longo da pesquisa, o MASST (COSTELLA, 2008). Todo o estudo foi desenvolvido a 

partir de entrevistas realizadas com funcionários de funções e níveis hierárquicos 

diversos. Houve, também, uma análise documental e a observação direta do 

ambiente de trabalho. 

 Etapa 5 - Após a coleta de dados foram realizadas as análises das informações 

obtidas ao longo da pesquisa, tendo como parâmetro as orientações do MASST 

(COSTELLA, 2008). Para mensuração dos itens, foram utilizados os parâmetros de 

avaliação do modelo estudado. Segundo o autor, as avaliações deveriam ser 

realizadas tendo por base os parâmetros de avaliação do PNQ.  

 Etapa 6 – A partir dos resultados obtidos na etapa 5, foram realizadas análises das 

práticas utilizadas pelas empresas Alfa e Beta, levando-se em consideração os 

parâmetros de avaliação do PNQ. A princípio, houve uma análise pontual por item 

para melhor compreensão das práticas adotadas pelas empresas. Posteriormente, 

seguindo os parâmetros de avaliação do PNQ, houve nova análise, tendo por base os 

resultados consolidados, para mensuração dos requisitos do MASST (COSTELLA, 

2008). De posse destas informações, os resultados foram avaliados a partir da 

utilização desta ferramenta de gestão. Pode-se verificar, também, que este modelo é 

adequado para avaliação de práticas de gestão de segurança do trabalho na indústria 

da construção civil. 

Como resultado do estudo, foi elaborado o Quadro 3, que apresenta o percentual de 

atendimento aos requisitos do modelo de gestão MASST (COSTELLA, 2008). A 

elaboração deste quadro teve por objetivo apresentar, pontualmente, cada avaliação 

realizada com intuito de evidenciar a busca, por parte da pesquisadora, da mensuração 

das informações coletadas, auxiliando nas avaliações finais. 
 

Quadro 3 - Pontuação por item das empresas Alfa e Beta 

Pontuação dos itens 

Item Alfa Beta 

1- Planejamento do sistema de gestão   

1.1 Objetivos e política do sistema de gestão da 

segurança e saúde 

(40%) (40%) 

1.2- Planejamento do sistema de gestão de 

segurança e saúde 

(40%) (50%) 

1.3- Estrutura e responsabilidade (40%) (40%) 

1.4- Documentação e registro (50%) (50%) 

1.5- Requisitos Legais (60%) (60%) 

1.6- Compromisso da alta direção (30%) (30%) 

2- Processos de produção   

2.1- Identificação de perigos de acidentes e 

doenças com enfoque tradicional 

(40%) (40%) 

2.2- Identificação de perigos de acidentes e 

doenças com enfoque na engenharia de resiliência 

(30%) (30%) 

2.3- Avaliação de riscos (40%) (40%) 

2.4- Planejamento de ações preventivas com 

enfoque tradicional 

(40%) (40%) 

2.5- Planejamento de ações preventivas com 

enfoque na ER 

(40%) (40%) 

3- Gestão e capacitação das pessoas   

3.1- Participação dos trabalhadores (40%) (40%) 

3.2- Treinamento e capacitação (40%) (40%) 

4- Fatores genéricos da segurança   

4.1- Integração de sistema de gestão (20%) (20%) 

4.2- Gerenciamento de mudanças (20%) (20%) 

4.3- Manutenção (50%) (40%) 
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4.4- Aquisição e contratação (30%) (30%) 

4.5- Fatores externos relacionados à segurança e 

saúde 

(20%) (20%) 

5- Planejamento do monitoramento do 

desempenho 

  

5.1- Indicadores reativos (20%) (20%) 

5.2- Indicadores proativos (20%) (20%) 

5.3- Auditoria interna (10%) (10%) 

6- Retroalimentação e aprendizado   

6.1- Investigação de incidentes (20%) (20%) 

6.2- Ações preventivas (30%) (30%) 

6.3- Ações corretivas (40%) (40%) 

6.4- Condução da análise crítica e melhoria 

contínua 

(20%) (20%) 

7- Resultados   

7.1- Desempenho reativo (20%) (20%) 

7.2- Desempenho proativo (20%) (20%) 
      Fonte: Elaborado pela autora com base no modelo de gestão MASST (COSTELLA, 2008). 

 

Desta análise, pode-se observar a similaridade das pontuações obtidas pelas empresas, 

o que demonstrou semelhanças na aplicação de sistemas de gestão. Dos vinte e sete 

itens analisados, somente dois itens apresentaram diferenciação quanto à pontuação.  

 

A diferença de pontuação entre empresas, relativo ao item 1.2 (Planejamento do sistema 

de gestão de segurança e saúde) do modelo, ocorreu, pois a empresa Beta (50%) vem 

desenvolvendo um sistema de gestão específico para o canteiro de obras, com vistas a 

melhorar o atendimento ao sistema de gestão empregado. Diferentemente, a empresa 

Alfa (40%) limita-se ao atendimento da legislação. 

  

Já a diferenciação de pontuação do item 4.3 (Manutenção), ocorreu devido à empresa 

Alfa (50%) possuir um controle próprio e diferenciado para o acompanhamento do 

processo de manutenção, junto às empresas terceirizadas, controlando diretamente os 

serviços.  Já a empresa Beta (40%), repassa a responsabilidade deste controle para as 

empresas contratadas, não realizando qualquer acompanhamento ou responsabilidade 

pelo processo.  

 

Análise dos resultados 

Foram agendadas reuniões nas empresas Alfa e Beta, para o fechamento do estudo de 

caso, nas quais participaram os engenheiros residentes e os Técnicos em Segurança do 

Trabalho (TST). 

 

No início da pesquisa, as empresas informaram que possuíam indicadores de 

desempenho voltados a área de segurança e saúde no trabalho. Estes indicadores, 

segundo as empresas, eram utilizados para avaliar resultados globais e de processos, de 

forma a promover uma melhoria contínua no SGSST. Entretanto, alguns dos indicadores 

não expressavam sua representatividade no contexto, pois não havia um feedback das 

situações à fonte geradora das informações. Dentro deste contexto, pôde ser observado 

que as empresas não trabalhavam, efetivamente, com indicadores de desempenho, não 

sendo possível, avaliar o desempenho dos processos. 

 

Quando da observação direta do ambiente de trabalho nas empresas, foram observados 

detalhes referentes às orientações prescritas nos documentos oficiais, como no 

Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho da Indústria da Construção-

PCMAT e, nos processos de treinamentos realizados pelos TST’s, junto aos funcionários. 

Entretanto, nos canteiros de obras, verificou-se que havia funcionários sem EPI’s e áreas 
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de armazenamento em situações inadequadas. Foi observado que nem todos os itens 

prescritos no PCMAT eram atendidos no canteiro de obras.  

 

Ao serem realizadas as entrevista e a devida aplicação dos questionários-base aos 

trabalhadores de funções e níveis hierárquicos diversos, inclusive com representantes da 

alta direção, constatou-se que na visão dos profissionais entrevistados, cabe unicamente 

aos TST’s a responsabilidade pelo gerenciamento dos sistemas de gestão de SST. 

 

Com base na análise dos requisitos do modelo de gestão de SST do MASST (2008), pode 

ser evidenciado que:  

 

  Item 1 - Planejamento do sistema de gestão: as empresas Alfa e Beta trabalham 

na busca do atendimento aos requisitos legais e possuem uma política de gestão 

de SST. Entretanto, não contam efetivamente com a participação da alta direção, 

limitando a gestão de SST a procedimentos e processos desenvolvidos pelos TST’s. 

  Item 2 - Processos de produção: para os gestores, a responsabilidade pelo 

gerenciamento do SGSST, é responsabilidade dos TST’s nos processos de 

produção, o que justifica sua contratação. 

  Item 3 - Gestão e capacitação das pessoas: as capacitações ocorrem na 

admissão dos trabalhadores ou em algumas situações pontuais.  Não há uma 

preocupação por parte dos TST’s em coletar dados para evidência de resultados, o 

que poderia auxiliar na solução de situações futuras. 

  Item 4 - Fatores genéricos da segurança: mudanças no gerenciamento dos 

processos são repassadas pelo engenheiro residente aos supervisores de área.  

Estes, em conjunto com os TST’s, têm a responsabilidade de orientar os 

trabalhadores. 

  Item 5 - Planejamento do monitoramento do desempenho: não há por parte dos 

órgãos governamentais, uma cobrança efetiva da dinâmica do processo, o que 

ocasiona brechas no efetivo controle. 

  Item 6 - Retroalimentação e aprendizado: apesar da empresa Alfa estar no 

décimo oitavo mês de obras, e a empresa Beta, no décimo quarto mês de obras, os 

TST’s afirmaram não ter havido qualquer tipo de acidente nas obras. Para seus 

representantes, tal situação espelha as ações que estão sendo tomadas 

preventivamente nos canteiros de obras, não justificando ações corretivas. 

  Item 7 – Resultados: os desempenhos reativos e proativos são trabalhados a 

partir das falhas encontradas no processo. Entretanto, existem prescrições no 

PCMAT, voltadas a segurança dos trabalhadores, que nem sempre são seguidas, 

devido às exigências do processo produtivo. 

Ao apresentar a análise final, na reunião de fechamento, para os gestores das 

empresas, não houve surpresa dos resultados obtidos. Para os gestores, os prazos 

muitas vezes curtos, os custos elevados e a falta de pessoal qualificado, por vezes, 

prejudicam o desenvolvimento para um processo de melhoria contínua. Entretanto, 

os gestores contam com a participação efetiva dos TST’s para o atendimento legal 

e, principalmente, para buscarem novos caminhos para uma efetiva gestão em 

SST. 

 

Com base nos resultados, pode-se verificar que os itens que obtiveram maior pontuação 

nas empresas Alfa e Beta foram os itens relativos aos requisitos legais (60%) e 

documentação e registro (50%), seguidos pela manutenção para a empresa Alfa (50%) 

e o planejamento do sistema de gestão de segurança e saúde para a empresa Beta 

(50%). Esta realidade, segundo Costella (2008), deve-se ao fato da necessidade das 

empresas terem que cumprir as orientações legais. Foi observado também, que a 

maioria dos itens, com enfoque na ER, obteve as pontuações mais baixas no 

questionário-base. Este resultado demonstra claramente que as empresas não trabalham 
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com modelos de sistema de gestão de segurança do trabalho com enfoque nesta 

realidade. 

 

Ao final dos trabalhos, foi realizado o cálculo da média da pontuação obtida pelas 

empresas Alfa e Beta. O resultado foi igual a 32,2%. Esta situação demonstra a 

similaridade entre os modelos de sistemas de gestão em segurança do trabalho 

aplicados no canteiro de obras pelas empresas. 

 

Ao longo da pesquisa de campo, pôde ser observado que há, por parte das empresas 

Alfa e Beta, uma preocupação com relação a sistemas de gestão voltados à SST. 

Entretanto, esta preocupação esbarra na constante cobrança do sistema produtivo que, 

por vezes, se diferencia dos sistemas prescritos. Outra situação evidenciada refere-se 

aos requisitos legais. Não há por parte dos órgãos públicos uma cobrança efetiva de uma 

política voltada a SST ou, uma obrigatoriedade estruturada de uma análise de perigos e 

riscos. Neste contexto, a gestão de SST acaba por não apresentar resultados que 

favoreçam para uma melhor atuação em campo.  

 

Conclusão e sugestões de novas pesquisas 

Embora a pesquisa tenha sido realizada em um número reduzido de empresas, visto a 

representatividade das mesmas no setor da construção civil, pôde ser observado que, na 

prática, os modelos de sistemas de gestão de segurança do trabalho ainda são pouco 

empregados. Existe um distanciamento acentuado entre as práticas de segurança no 

segmento da construção civil e o modelo proposto. A partir desta constatação, percebe-

se que há uma diferença entre as referências teóricas que envolvem sistemas de gestão, 

a própria legislação, e a prática empregada pelas empresas. Existe uma preocupação em 

atender à legislação, como a obrigatoriedade dos exames admissionais e da distribuição 

dos EPI’s. Entretanto, não há uma preocupação maior, por parte das empresas, no 

atendimento a todos os requisitos referentes aos programas de prevenção de riscos 

ambientais, exigidos pela legislação vigente. Tal situação ocorre devido à falta efetiva de 

cobrança de requisitos legais voltados a uma política em SST e, a uma análise 

estruturada de perigos e riscos, situações estas, que necessitam efetiva cobrança dos 

órgãos governamentais competentes. Uma análise da situação é apresentada no Quadro  

4. 

 
   Quadro 4 – Análise da situação evidenciada 

Requisito 

Situação evidenciada 

Sim  Não 
Parcia

l 

Aplicação de sistemas de gestão de segurança do 

trabalho nas empresas 
  X 

Diferenciação entre o sistema prescrito e o real 

quanto à segurança do trabalho 
X   

Preocupação por parte das empresas em atender à 

legislação 
  X 

Atendimento a requisitos referentes aos programas 

de prevenção de riscos ambientais 
  X 

Cobrança de requisitos legais voltados a uma 

política em SST pelos órgãos governamentais 
 X  

Cobrança dos órgãos governamentais de uma 

análise estruturada de perigos e riscos 
 X  

                                                           Fonte: Elaborado pela autora 
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Uma parceria entre o meio acadêmico e empresas, pode contribuir para o 

enriquecimento de resultados, proporcionando oportunidades relevantes de pesquisa e 

novos conhecimentos. Uma barreira, para a execução desta parceria, estaria no fato de 

a indústria da construção civil ser bastante conservadora, no que se refere à 

implementação de novos sistemas de gestão. Esta realidade pôde ser evidenciada, 

quando da busca por empresas que pudessem auxiliar na pesquisa de campo. Apenas 

duas se interessaram em ter suas práticas de gestão em SST avaliadas.  

 

Perante estas constatações, observa-se que existe a necessidade de difundir o uso de 

modelos de sistema de gestão de segurança do trabalho na construção civil, a fim de 

estruturar possíveis iniciativas. Para isso, faz-se necessária a divulgação do 

conhecimento técnico entre profissionais e gestores da construção civil. A partir dos 

resultados obtidos, poderão ser desenvolvidos: 

 

a) estudos comparativos de aplicação do modelo de gestão de segurança do 

trabalho MASST (COSTELLA, 2008) em empresas de pequeno e grande porte na 

indústria da construção civil; 

b) realizar o estudo em outros setores da indústria da construção civil (edificações, 

construção pesada, montagem industrial) e compará-los resultados entre si; 

c) realizar o estudo do modelo e práticas em empresas terceirizadas que atendam 

ao setor da construção civil; 

d) ampliar o universo de estudo para outras cidades comparando os resultados 

obtidos. 

 

O estudo concluiu também, que o MASST (COSTELLA, 2008) é um método que atende 

aos requisitos voltados à indústria da construção civil, podendo ser utilizado como uma 

ferramenta eficiente e legal para análise de sistemas de gestão em SST.  
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