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A Sabesp trabalha 
para oferecer 300%

Levamos saúde e qualidade de vida a 364 municípios de São Paulo. 

E hoje, 141 já são beneficiados com 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado

e 100% de esgoto tratado, ou seja, são municípios 300%. Mas a Sabesp não para.

Investe constantemente em novas tecnologias e soluções ambientais para

universalizar seus serviços nos outros 223 municípios e atender seus

clientes sempre com mais qualidade. Haja fôlego, mas o resultado vale a pena.  

Sabesp. A vida tratada com respeito.

100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado. 
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Não há nada que nos orgulhe mais do que ter acompanhado e, por que não dizer, influenciado, a 
história do saneamento brasileiro. Ao longo de seus 76 anos, de suas 191 edições, contando esta que o 
leitor tem em mãos, a Revista DAE tem se preocupado em mostrar que saneamento é mais do que levar 
água e coletar esgotos: saneamento é desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida em seu mais 
amplo e completo sentido.

Desenvolvimento social, pois propicia a melhoria da qualidade de vida, permite as relações humanas e 
assegura a saúde. Desenvolvimento ambiental, pois transforma o habitat, preserva e conserva de forma 
sustentável, gerando e intensificando o ciclo natural da vida.

Desenvolvimento econômico, pois permite a geração de empregos, a implantação industrial e o fo-
mento de iniciativas. Desenvolvimento tecnológico, pois incentiva a pesquisa, o desenvolvimento de 
novos materiais, novas soluções e sua aplicação prática.

É pelo saneamento que se formam cidades, mesmo que não se percebam que aqueles agrupamentos 
somente ali se estabeleceram porque ali havia água para que as pessoas pudessem sobreviver. E a Re-
vista DAE contou muitas dessas histórias, mostrou muito do desenvolvimento que o saneamento trouxe 
e incentivou muito do desenvolvimento que o saneamento veio a proporcionar.

Nessa edição histórica, a matéria que apresentamos conta um pouco de como foi a relação entre o 
desenvolvimento do saneamento e o papel da Revista DAE nesse processo.

Trazemos também uma nova editoria, sob o título “Memória”. Mais do que registrar a evolução, o 
crescimento, o desenvolvimento da engenharia sanitária, a Revista DAE participou desse processo. O 
que vamos mostrar no “Memória” é que a inovação, o desenvolvimento tecnológico sempre esteve em 
nossas páginas e muito do que hoje é prática, um dia aqui esteve como teoria. Completam essa edição 
os artigos técnicos:
• Análise crítico-comparativa das regulamentações brasileira, estadunidense e britânica de qualidade 

microbiológica de biossólidos para uso agrícola. 
• Avaliação do potencial de fermentação metanogênica da Eichhornia crassipes (aguapé)
• Avaliação da fitorremediação de solos contaminados com metais pelo capim braquiária e mostarda 

da Índia
• Influência do plantio de gramíneas na camada de cobertura de aterro sanitário no fluxo de gases
• Avaliação de trialometanos formados na etapa de pré-oxidação com cloro e permanganato de potássio 

em água de abastecimento
• Avaliação do uso de agente lastrante no controle do intumescimento filamentoso em sistema de lodos 

ativados utilizando efluentes de fábrica de papel reciclado

Boa leitura

Américo de Oliveira Sampaio
Editor Chefe  

Capa: Obras de 
construção de 
um aqueduto 
pertencente ao 
Sistema Rio Claro, da 
época que a Revista 
DAE estava sendo 
lançada.
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Toda publicação, em espe-
cial as dirigidas, tem um 
grande objetivo: conseguir 

acompanhar e retratar os aconte-
cimentos e a evolução do setor ao 
qual ela dedica a sua cobertura.

Toda publicação, principal-
mente as dirigidas, tem uma 
grande aspiração: conseguir ser 
referência para os profissionais 
que atuam no segmento em que 
ela está inserida.

Toda publicação, particular-
mente as dirigidas, tem uma 
grande meta: conseguir influen-
ciar o desenvolvimento do mer-
cado, propiciando crescimento e 
valor a toda a cadeia de relações 
envolvida em seus processos.

A Revista DAE, em seus 76 anos 
de existência, procurou atingir seu 
objetivo, realizar sua aspiração e 
continua a cumprir a sua meta.

A Revista DAE está indexada no 
Latindex - Sistema regional de in-
formación en línea para revistas 
científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal. Em ou-
tubro de 2012, foi avaliada e aten-
deu aos 33 critérios exigidos pela 
base de dados. Foi também rea-
valiada pelo sistema QUALIS da 
CAPES e reenquadrada como B3.

A Revista DAE influenciou e 
orientou toda uma geração de 
profissionais  ligados ao sane-
amento na divulgação de estu-
dos, práticas e pesquisas que 
auxiliaram o desenvolvimento de 
melhores serviços à sociedade 
como um todo. O crescimento e 

Repartição passa a ser o Departa-
mento de Águas e Esgotos – DAE.

Em 1955, 19 anos depois, já 
comemorando 25 edições, o Bo-
letim tornou-se Revista D.A.E. 
– Revista do Departamento  de 
Água e Esgoto do Estado de São 
Paulo. Seu lançamento foi um 
acontecimento pioneiro, em uma 
época em que a engenharia sani-
tária era apenas uma engenharia 
civil aplicada aos sistemas de 
águas e esgotos e a Repartição de 
Águas e Esgotos era onde se pro-
duzia especialistas em sistemas 
de abastecimento e tratamento 
de águas. Ao publicar e divul-
gar as experiências operacionais 
da RAE, a revista tornou-se re-
ferência do conhecimento e do 
desenvolvimento da engenharia 
sanitária. 

a importância histórica do sanea-
mento são traduzidos na própria 
revista, uma das mais antigas 
no setor. Nessa edição, resgata-
mos um pouco da história desse 
veículo que, acima de tudo, tor-
nou-se uma instrumento de com-
partilhamento de conhecimento.

Em 1936, no inicio do cresci-
mento industrial da cidade de São 
Paulo, um grupo de engenheiros, 
funcionários da Repartição de 
Águas e Esgotos da Secretaria de 
Viação e Obras Públicas (R.A.E.), 
criou um Boletim com intuito de 
registrar  e divulgar  os trabalhos 
realizados  e as dificuldades  e 
soluções enfrentadas na área 
de saneamento. Profissionais 
brasileiros que viajavam para 
o exterior traziam novidades e 
publicavam artigos técnicos no 
Boletim, que em pouco tempo, 
tornou-se referência na área, aju-
dando a formar grandes nomes 
da engenharia sanitária no Brasil. 
Vivia-se um grande momento de 
urbanização e industrialização e 
seus primeiros artigos refletem 
bem esse momento. Em 1954, a 

O desenvolvimento pelas 
páginas da revista DAE

A Revista DAE 
influenciou e 
orientou toda 
uma geração 
de profissionais  
ligados ao 
saneamento
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De 1969 a 1973, a Revista 
DAE foi dirigida pelo engenheiro 
Luiz Augusto de Lima Pontes. 
Nesse período ganha um tra-
tamento mais jornalístico com 
a inserção de novas editorias 
como entrevistas, fotolegen-
das e notícias, sem deixar de 
lado sessões tradicionais, como 
as Notas Brasileiras e Notícias 
Técnico-Sanitárias da Europa. 
A tiragem da revista triplicou e 
ganhou números especiais para 
serem levados a congressos com 
artigos divulgando os trabalhos 
do DAE, com grande sucesso e 
reconhecimento. 

No final de 1973, com a criação 
da Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo - SABESP, a 
responsabilidade da publicação 
passou para a sua Superinten-
dência de Comunicação, sob a 
direção do Lamberto Wiss. Nesta 
época, bastante reconhecida no 
setor de saneamento, ela contava 
com assinantes em toda a Amé-
rica Latina e em vários países da 
Europa, Ásia e África, chegando 
a receber menções de aplauso 
nos congressos de Engenharia 
Sanitária de Quito e Caracas.

No decorrer de sua história, 
a Revista DAE sempre acompa-
nhou a evolução do saneamento 
e evoluiu, também, para uma 
nova revista. Modernizou-se, vi-
rou uma marca, passou a ser si-
nônimo de credibilidade, cresceu 
em tiragem e em representati-
vidade nacional e internacional. 
Acumulou um grande número 
de assinantes em todas as Amé-
ricas, Europa, Ásia e África, gra-
ças aos artigos produzidos por 
técnicos do próprio DAE e à co-
laboração de vários professores 
da antiga Faculdade de Higiene, 
hoje Faculdade de Saúde Pública 
da USP. Paralelamente, a enge-
nharia sanitária também passava 
por transformações. Surgem o 

comprometimento com o meio 
ambiente e as discussões sobre 
poluição das águas e do solo, 
assuntos tratados pela revista já 
nos anos 70. 

Em 1985, com 50 anos de 
existência, a DAE já era reconhe-
cida como documento histórico 
da evolução da área de sanea-
mento e da engenharia ambien-
tal. Era referência em salas de 
aulas de engenharia, citada em 
trabalhos científicos e comen-
tada nas conversas do dia a dia 
de sanitaristas. 

Em fevereiro de 1994, depois 
de 175 edições, a Revista DAE 

sai de circulação devido ao pe-
dido de demissão conjunta do 
conselho editorial que percebeu 
que a revista estava se afastando 
do seu objetivo principal e sendo 
utilizada para propaganda insti-
tucional. 

Mas o veículo que havia sido 
tão importante na formação 
de grandes sanitaristas do sé-
culo XX não podia morrer. Em 
2007, após a formação de um 
novo conselho editorial e apoio 
da Direção da Sabesp a revista 
volta com toda a força como RE-

VISTA DAE, apresentando uma 
proposta arrojada: voltar a ser o 
periódico que se transformou na 
principal referencia bibliográfica 
de técnicos da área de sanea-
mento. 

Rapidamente, a Revista DAE 
cumpre esse papel, graças à 
força da assinatura Sabesp,  ao 
núcleo de excelência de análise 
dos artigos publicados,  pelo ga-
barito de seu Conselho Editorial 
ou pela abrangência de sua linha 
editorial que, mesmo focada, 
ganha amplitude ao buscar a 
riqueza da abordagem. Ou, sim-
plesmente, pelo fato de o setor 

de engenharia de saneamento 
efetivamente necessitar de um 
porta-voz de sua evolução. Um 
porta-voz que tem na Revista 
DAE, a cada edição, a sua conso-
lidação.

Ao circular por empresas de 
saneamento, universidades, ins-
titutos de pesquisa, organizações 
não governamentais e centros 
de desenvolvimento, a Revista 
DAE deixa uma marca indelével 
de que a engenharia sanitária e 
ambiental são fatores basais do 
desenvolvimento. Para a Revista 
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Realizações que a Revista DAE 
vem influenciando há muito 
tempo. 

E justamente para valorizar 
esse aspecto que, a partir desta 
edição, a Revista DAE ganha uma 
nova editoria com o nome de 
“Memória”.

O “Memória” terá como mis-
são mostrar a evolução de algum 
processo tecnológico, de algo 
que de tendência, passou a rea-
lidade e prática no saneamento 
e que teve o acompanhamento 
(ou até mesmo a influência da 
Revista DAE) nessa efetivação.

Um exemplo – e que já é o 
tema desta primeira edição – é 
a questão do aproveitamento do 
gás oriundo dos processos de 
tratamento dos esgotos.

Tema de um excepcional ar-
tigo do Eng.º  Jesus Netto (que 
teria seu nome eternizado em 
uma das primeiras estações de 
tratamento da Sabesp), logo no 
primeiro número da DAE – na 
época ainda RAE e, vale o desta-
que: atentem para a grafia gra-
matical da época (1936 – gaz / 
gás). Riqueza técnica e cultural 
– o assunto foi revitalizado em 
outras edições e está mais atual 
do que nunca, seja em estudos 
ou em acordos, inclusive interna-
cionais, atraindo a atenção dos 
profissionais do saneamento.

A Revista DAE não quer ser 
considerada a mais significativa 
publicação do mercado de enge-
nharia sanitária, pela divulgação 
do que acontece nesse amplo 
setor. A DAE quer estar ao lado 
de cada profissional, engenheiro, 
técnico, sanitarista, biólogo, quí-
mico ou outra formação, desde 
que seu compromisso seja o 
mesmo do saneamento básico e 
ambiental: promover o desenvol-
vimento e melhoria da qualidade 
de vida em seu mais amplo e 
completo sentido.

DAE, assuntos que lidam com te-
mas relacionados à qualidade de 
vida e à saúde pública, sempre 
estarão em sua pauta, falando 
do hoje, mas de olho em como 
construir o amanhã, procurando 
sempre estar um passo adiante.

Mesmo sendo publicada pela 
SABESP, a Revista DAE não é 
uma publicação departamental, 
institucional ou regional. Recebe 
artigos de todo o país, de pes-
quisadores ligados a diferentes 
instituições. Se na década de 70 
a maioria dos artigos publicados 
descreviam experiências técni-
cas da Repartição, hoje os artigos 

acadêmicos são preponderantes, 
cerca de 80%.

Contudo, existe um movimento 
demandado pela própria comu-
nidade técnica de saneamento 
ambiental  com o apoio do Con-
selho Editorial, de estimular  
publicações de  artigos e notas 
técnicas relacionadas a questões 
operacionais  e de gestão de em-
preendimentos dos sistemas de 
saneamento. Sem perder o cará-
ter técnico e o viés da inovação, 
mas tendo como norte a opera-
ção, a engenharia, o cotidiano, a 

prática. Afinal, é para isso que a 
Revista DAE foi criada: para fa-
zer com que a prática do sane-
amento fosse cada vez melhor e 
seus resultados mais efetivos. 

Outro passo igualmente im-
portante foi a digitalização de 
todas as suas edições, ocorrida 
em 2009 e a criação do site da 
Revista DAE na Internet. 

Seja para os editores, para os 
articulistas ou para seus parece-
ristas, a Revista DAE representa 
algo mais do que um compro-
misso de apresentar, a cada 
quatro meses, uma nova revista 
a seus leitores. Para quem a es-

creve, compõe e publica, cada 
edição da Revista DAE é um novo 
capítulo da história do sanea-
mento que está sendo registrada 
e, muitas vezes, incentivada.

A leitura da DAE não é sim-
plesmente uma consulta ou con-
ferência, mas um estudo que é 
concretizado nas salas de aulas 
das principais faculdades de en-
genharia, debatido em laborató-
rios e em salas de reuniões das 
empresas de tecnologia, infra-
estrutura e que é transcrito em 
atos, práticas e realizações.
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Resumo
Apresenta-se uma leitura crítica-comparativa das regulamentações do Brasil, dos Estados Unidos da 

América (EUA) e Reino Unido sobre uso agrícola de biossólidos. Destacam-se convergências e divergên-
cias entre essas três peças normativas e, sob a perspectiva de avaliação de risco à saúde, discutem-se as 
exigências de qualidade microbiológica dos biossólidos e as restrições de uso impostas nas respectivas 
normas.

Palavras-chave: biossólidos, organismos indicadores, patógenos, saúde, risco de infecção.

Abstract
A critical and comparative evaluation of the regulations for biosolids use in agriculture in Brazil, in 

the USA and in the UK is presented. Similarities and divergences between these regulations are high-
lighted, and their requirements for biosolids microbial quality and use restrictions are discussed in the 
context of health risk assessment.

Key-words: biosolids, health, indicator organisms, pathogens, risk of infection.

Análise crítico-comparativa das regulamentações brasileira, 
estadunidense e britânica de qualidade microbiológica de 

biossólidos para uso agrícola
Critical and comparative analysis of the Brazilian, American and British 
regulations on microbiological quality of biosolids for agricultural use
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Introdução
A produção de lodo de esgotos vem aumen-

tando em todo o mundo como resultado do cres-
cimento populacional e das exigências cada vez 
mais restritivas de tratamento de efluentes. Nos 
EUA, estima-se que em 2004 tenham sido produ-
zidas aproximadamente 7,2 milhões de toneladas 
de lodo de esgotos1 (LeBLANC et al., 2008). Na 
Europa, a produção de lodo em 2005 era esti-
mada em 8-10 milhões de toneladas (IRANPOUR 
et al., 2004). Em alguns países, incluindo o Brasil, 
o manejo do lodo de esgotos talvez não seja ainda 
alvo de grande preocupação, mas eventualmente, 
ou inevitavelmente, será, pois a atual cobertura 
limitada dos serviços de tratamento de esgotos 
é um desafio a ser superado. Em um dos poucos 
estudos sobre produção de lodo de esgotos no 
país, Machado et al. (2004), com base em banco 
de dados de 275 estações de tratamento (ETEs) 
tratando esgotos de aproximadamente 12,8 mi-
lhões de habitantes, estimaram que 151.700 to-
neladas de lodo são produzidas por ano, o que 
corresponde à média per capita de 33 gramas 
por dia. 

Em paralelo ao crescimento da produção de 
lodo de esgotos, cresce também o interesse pelo 
uso benéfico dos biossólidos2. Nos EUA, estima-
-se que 55% do lodo produzido em 2004 era 
aplicado em atividades agrícolas, silvicultura e 
recuperação de áreas degradadas; na União Eu-
ropeia, estima-se que em 2010 o uso agrícola 
respondesse por cerca de 50% das opções de 
destino final do lodo produzido; no Reino Unido, 
de acordo com estimativas de 2008, 67% das 1,5 
milhões de toneladas de lodo produzidas anual-
mente eram aplicadas na agricultura (LeBLANC 
et al., 2008).

Apesar dos vários benefícios associados ao 
uso agrícola de biossólidos, essa prática ainda é 
objeto de polêmicas, principalmente no que diz 
respeito aos impactos potencialmente adversos 
à saúde humana (CHROSTOWSKI e O’DETTE, 

2002; JENKINS et al., 2007). Em vista disso, fre-
quentemente, a resposta “oficial” é a imposição 
de normas rigorosas, incluindo critérios bastante 
exigentes de qualidade dos biossólidos e sérias 
restrições de uso. Por outro lado, não faltam críti-
cas no sentido de que tais normas carecem da ne-
cessária e adequada abordagem de avaliação de 
risco (GALE, 2005; SIMMONDS, 2005; JENKINS 
et al., 2007; EISENBERG et al., 2008).

De acordo com Blumenthal et al. (2000), exis-
tem, basicamente, três abordagens para o es-
tabelecimento de critérios de qualidade para a 
irrigação com águas residuárias, as quais podem 
ser extrapoladas para o uso agrícola de lodos 
de esgotos (SIMMONDS, 2005): (i) ausência de 
patógenos e, ou de organismos indicadores no 
lodo; (ii) a medida do risco atribuível à utilização 
agrícola do lodo dentre uma população exposta e 
(iii) a estimativa do risco mediante o emprego de 
modelos probabilísticos.

A primeira abordagem objetiva a ausência de 
perigos3, tem sido referida como abordagem do 
“risco nulo” e criticada por rigor excessivo e fra-
gilidade em termos de fundamentação epidemio-
lógica (BLUMENTHAL et al., 2000). Na segunda 
abordagem, buscam‐se evidências epidemioló-
gicas de associação entre o fator de risco (uso 
agrícola de biossólidos) e a ocorrência de doença 
na população por meio de medidas de risco, vi-
sando à ausência de risco atribuível4. Entretanto, 
esse enfoque apresenta dificuldades práticas, 
por, dentre outros aspectos, depender de com-
plexos estudos epidemiológicos (BLUMENTHAL 
et al., 2000).

Alternativamente, tomando como referência 
um nível de risco tido como “tolerável” e baseado 
na construção de “cenários de exposição”, limi-
tes microbiológicos podem ser estabelecidos a 
partir de modelos de Avaliação Quantitativa de 
Risco Microbiológico (AQRM) (BLUMENTHAL et 
al., 2000, WHO, 2006a). Na realidade, a abor-
dagem epidemiológica também poderia ser uti-

1- As citações de massa de lodo de esgoto ou biossólido se referem à base seca.
2- O termo biossólidos tem sido empregado para designar o lodo de esgotos que foi suficientemente processado a fim de permitir, de forma segura, seu 
uso. O emprego desse termo objetiva destacar o potencial uso benéfico dos biossólidos ao invés de serem vistos apenas como resíduo a ser descartado 
(NRC, 2002; NEBRA, 2008).
3- O conceito de perigo é compreendido como as propriedades inerentes de um agente (biológico, químico ou físico) que, em uma dada condição de 
exposição, possam implicar algum efeito adverso à saúde, esse último traduzido no conceito de risco, o qual, em epidemiologia, refere-se à probabilida-
de de um evento ocorrer. A literatura especializada de reúso da água para irrigação tem empregado como sinônimo de perigo o termo risco potencial.
4- Em Epidemiologia, risco atribuível (risco em excesso ou diferença de risco) é definido como a proporção de um dano à saúde entre a população 
exposta que é devida a um fator de risco; o cálculo é feito por subtração entre dois coeficientes – de expostos e não expostos ao fator de risco – usual-
mente expressos pela taxa de incidência. A literatura especializada de reúso da água para irrigação tem empregado como sinônimo o termo risco real.
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lizada para estabelecer padrões tendo como 
referência o “risco tolerável”, mas evidências 
epidemiológicas podem ser escassas e estudos 
epidemiológicos são, em geral, restritos ao es-
tudo específico, além de apresentar, em alguns 
casos, baixa sensibilidade na detecção de riscos. 
Portanto, para determinadas situações, a AQRM 
pode se revelar como a única abordagem plau-
sível, sendo especialmente adequada quando o 
risco tolerável se encontra abaixo do nível que 
pode ser mensurado por estudos epidemioló-
gicos (BLUMENTHAL et al., 2000). Idealmente, 
evidências epidemiológicas e AQRM devem ser 
utilizadas como ferramentas complementares, 
como nas Diretrizes da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para o uso de águas residuárias na 
agricultura, em que o padrão bacteriológico (E. 
coli) para a abordagem de riscos bacterianos, 
virais e de protozoários foi definido a partir da 
AQRM (risco tolerável) e o padrão de helmintos 
foi estabelecido com base em evidências epide-
miológicas (ausência de risco atribuível) (WHO, 
2006a).

O objetivo desse trabalho foi avaliar critica e 
comparativamente as regulamentações sobre 
uso agrícola de biossólidos dos EUA, do Reino 
Unido e do Brasil. A regulamentação estaduni-
dense foi selecionada pelo fato de ser uma das 
normas vigentes mais antigas e ser considerada 
referência no cenário mundial. No caso do Reino 
Unido, a escolha se deu pelo fato da mesma ser 
representativa dos países da União Europeia, 
uma vez que não somente ratifica, mas amplia e 
detalha o especificado pela Comissão Europeia. 
O artigo é desenvolvido procurando-se identi-
ficar os princípios teórico-metodológicos que 
fundamentam essas peças normativas, além de 
convergências e divergências entre as mesmas. 
Serão abordados nesse texto apenas os aspectos 
relativos à qualidade microbiológica dos biossóli-
dos e os respectivos riscos à saúde humana.

Apresentação das regulamentações sobre 
uso agrícola de biossólidos dos Estados 
Unidos, do Reino Unido e do Brasil

Estados Unidos– Norma 503
Em 1993, a Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (USEPA) promulgou os Standards 
for the Use or Disposal of Sewage Sludge, Code 
of Federal Regulations, Part 503 of the Clean 
Water Act, regulamentação esta usualmente 
denominada Part 503 Rule, ou aqui de “Norma 
503” (USEPA, 1994). Segundo essa norma, as 
exigências e restrições para aplicação no solo de-
pendem, em primeira instância, da qualidade do 
biossólido, definida em duas categorias – Classe 
A e Classe B.

Para a produção de biossólidos Classe B, o lodo 
deve ser tratado por Processos de Redução Sig-
nificativa de Patógenos (PRSP), mas a qualidade 
microbiológica é estabelecida, essencialmente, 
em termos de coliformes termotolerantes (CTer): 
< 2 x 106 Cter / g de sólidos totais (ST) (Tabela 
1). Dentre os PRSP, encontram-se: (i) digestão 
aeróbia, (ii) secagem ao ar; (iii) digestão anae-
róbia; (iv) compostagem e (v) estabilização com 
cal. A esses processos são associadas condições 
operacionais, tais como tempo, temperatura e 
pH, não detalhadas aqui (USEPA, 1994; USEPA, 
2003). Na realidade, a garantia da qualidade dos 
biossólidos Classe B pode ser avaliada tanto pela 
verificação do padrão bacteriológico do produto 
final quanto pela avaliação do processo de tra-
tamento. Isto é, se as condições operacionais 
especificadas são observadas não é necessário o 
monitoramento microbiológico.

Para produção de biossólidos Classe A, o lodo 
deve ser submetido a Processos de Redução Adi-
cional de Patógenos (PRAP), alcançando um dos 
seguintes critérios: (i) < 1.000 Cter/g ST ou (ii) < 
3 Salmonella spp./ 4 g ST (Tabela 1). Além disso, 
os requisitos de uma das seguintes alternativas 
devem ser atendidos: (iii) tempo x temperatura 
– uma dada temperatura (elevada) deve ser man-
tida por um período de tempo pré-determinado 
ou (iv) tratamento alcalino, em condições contro-
ladas de tempo, temperatura, pH e teor de sóli-
dos5 ou (v) o lodo é tratado por PRAP ou processo 
equivalente. Alternativamente às opções (iii) (iv) 
e (v), a qualidade Classe A pode ser verificada 
pelo monitoramento microbiológico de acordo 
com os seguintes critérios: (vi) < 1 unidade for-
madora de placa (UFP) de vírus entéricos por 4 
gramas de sólidos totais e (vii) < 1 ovo viável de 
helmintos por 4 gramas de sólidos totais. Den-

5- Os critérios de tempo e temperatura e de estabilização alcalina para a produção de biossólidos Classe A podem ser verificados em documentos 
referentes à Norma 503 (USEPA, 1994; USEPA, 2003).
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País E. coli ou CTer Salmonella Vírus entéricos Ovos de helmintos

Biossólidos Classe A

EUA < 103 CTer / g ST < 3 NMP / 4 g ST < 1 UFP /4 g ST < 1 / 4g ST

Reino Unido < 103 E. coli / g ST ND em 2 g ST(1) NE NE

Brasil < 103  CTer / g TS ND em 10 g ST < 0,25 UFP ou UFF/g ST < 0,25 / g ST

Biossólidos Classe B

EUA < 2 x106 CTer / g ST NE NE NE

Reino Unido < 105 E. coli / g ST NE NE NE

Brasil < 106 CTer/ g ST NE NE < 10 / g ST

CTer: coliformes termotolerantes; NMP: número mais provável; UFP: unidade formadora de placa; UFF: unidade formadora de foco; ST: 
sólidos totais; ND: não detectável; NE não especificado. (1) Environment Agency (2004)

SR: sem restrição; NP: não permitido; (1) Informações resumidas do conteúdo mais detalhado das normas; (2) Intervalo mínimo após a apli-
cação de biossólidos; (3) Incluindo hortaliças; (4) O intervalo de 20 meses é aplicado quando os biossólidos permanecem na superfície do 
solo por quatro meses ou mais antes de serem incorporados no solo; o intervalo de 38 meses é aplicado quando o biossólido permanece na 
superfície menos de quatro meses até a incorporação; (5) Os intervalos de 30 dias e 12 meses se aplicam a situações com, respectivamen-
te, baixo e elevado potencial de exposição pública, no segundo caso incluindo a aplicação em parques e jardins; (6) Os intervalos de 12 e 
30 meses aplicam-se, respectivamente, a hortaliças ingeridas cruas e a outras verduras e legumes; (7) aplicação superficial não é permitida 
em pastos; (8) somente cultivo de café, silvicultura, culturas para produção de fibras e óleos, com a aplicação mecanizada, em sulcos ou 
covas, seguida de incorporação; o intervalo de 6 meses  se aplica no caso de colheita manual.

Tabela 1 – Padrões de qualidade microbiológica de biossólidos nos EUA, Reino Unido e Brasil.

Tabela 2 – Restrições estabelecidas para uso agrícola de biossólidos nas 
regulamentações dos EUA, Reino Unido e Brasil (1)

País

Intervalo para Cultivo (C) / Colheita (Co) (2)

Pastejo (P), 
cultivo (C) ou 
colheita (Co) 
de forrageiras 
e pastagens

Acesso pú-
blico

Culturas alimentícias
Culturas não 
alimentíciasRente ao nível 

do solo Raízes Outras

Biossólidos Classe A

EUA SR SR SR SR SR SR

Reino Unido 10 meses (Co) 10 meses (Co) 10 meses (Co) 3 semanas 
(Co)

3 semanas (P) 
(Co)

Brasil 48 meses (C) 48 meses (C) SR SR 24 meses (C) 30 dias

Biossólidos Classe B

EUA 14 meses (3) 20-38 meses 
(Co) (3) (4) 30 dias (Co) 30 dias (Co) 30 dias (P) 30 dias-12 

meses(5)

Reino Unido 12-30 meses 
(Co)(6)

12-30 meses 
(Co)(6)

12-30 meses 
(Co)(6)

3 semanas 
(Co)

3 semanas (P) 
(Co) (7)

Brasil NP NP NP 6 meses (C)(8) NP 12 meses



Artigo Técnico

14 Revista DAE nº191 janeiro-abril 2013

tre os PRAP, encontram-se: (i) compostagem; (ii) 
secagem térmica; (iii) tratamento térmico; (v) ir-
radiação com raios beta e (vi) pasteurização. Aos 
PRAP são também associadas condições opera-
cionais mínimas (USEPA, 1994; USEPA, 2003).

Caso os biossólidos Classe A atinjam também 
requisitos especificados para redução de metais 
e de vetores, podem ser utilizados sem quaisquer 
restrições, incluindo a possibilidade de comercia-
lização ou distribuição e a aplicação em grama-
dos e jardins residenciais. Essas últimas opções 
de uso não são permitidas para biossólidos Classe 
B, os quais, no entanto, podem ser aplicados em 
grande escala em solos agrícolas e florestais, em 
recuperação de áreas degradadas e em locais pú-
blicos, desde que os requisitos de controle de ve-
tores e de poluentes químicos sejam observados, 
bem como as restrições resumidas na Tabela 2.

Reino Unido – Safe Sludge Matrix
No Reino Unido, o controle da aplicação de lodo 

de esgotos em solos é estabelecido, em primeira 
instância, na Sludge (Use in Agriculture) Regula-
tions de 1989 (HMSO, 1989), a qual constitui, 
essencialmente, aplicação da Diretiva do Con-
selho da União Europeia 86/278/CEE de 1986 
(CEC, 1986). Essas regulamentações são comple-
mentadas pelo Código de Boas Práticas (Code of 
Practice) emitido pelo Department of the Envi-
ronment (DoE, 1996), o qual apresenta exigên-
cias mais detalhadas para o monitoramento da 
qualidade do lodo e do solo, além de restrições 
para a aplicação dos biossólidos. Contudo, o foco 
principal dessas normas está nas substâncias 
químicas potencialmente tóxicas.

Além das normas legais, existem instrumentos 
de autocontrole consensuados entre as empresas 
de saneamento, o setor atacadista de comércio 
de alimentos e órgãos governamentais, consubs-
tanciados na Safe Sludge Matrix (ADAS, 2001). A 
Safe Sludge Matrix compreende uma combinação 
de orientações sobre níveis de tratamento e con-
dições de aplicação dos biossólidos a diferentes 
culturas, em termos de permissão de pastejo ou 
colheita após a aplicação de biossólidos (Tabela 
2). É vedado o uso de lodo não tratado em solo 
agrícola para produção de alimentos, bem como 
a aplicação superficial em pastos de biossólidos 
tratados por “processos convencionais”.

Com respeito às duas categorias estabelecidas 
de tratamento de lodo, o “tratamento convencio-
nal” deve assegurar remoção de E. coli de 2 log 

e concentração máxima de 105 E. coli / g ST, en-
quanto o “tratamento avançado” deve assegurar 
6 log de redução de E. coli, concentração máxima 
de 10³ E. coli /g ST e ausência de Salmonella spp. 
(Tabela 1). 

Os critérios operacionais para processos de tra-
tamento do lodo visando à produção de biossó-
lidos por tratamento convencional ou avançado 
não são especificados na Matrix, muito embora 
existam recomendações a esse respeito no Code 
of Practice. Cabe ao produtor de lodo identificar 
os parâmetros de controle de processos e moni-
torá-los, a fim de assegurar que a redução (uni-
dades logarítmicas) e os requisitos de qualidade 
do produto sejam alcançados. Para tanto, a abor-
dagem de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (APPCC) tem sido adotada pelas empre-
sas de saneamento (WATER UK, 2004). 

Brasil - Resolução CONAMA Nº 375 / 2006
A Resolução Conama Nº 375 de 29 de agosto 

de 2006 (BRASIL, 2006) também estabelece dois 
níveis de qualidade de biossólidos. Em termos ge-
rais, os padrões de qualidade microbiológica de 
biossólidos na resolução brasileira são similares 
aos dos EUA e do Reino Unido (Tabela 1). Para 
produção de biossólidos Classe A e Classe B, a 
Resolução 375/2006 estabelece que o lodo te-
nha que ser submetido aos mesmos processos de 
tratamento citados na Norma 503, ou seja, res-
pectivamente, PRAP e PRSP.

O biossólido Classe A deve satisfazer todos 
os requisitos apresentados na Tabela 1, signi-
ficando, portanto, que o monitoramento deve 
abranger todos os organismos especificados 
(indicadores e patógenos). Com relação aos ví-
rus, é estabelecido que o monitoramento para 
vírus entéricos deva, preferencialmente, incluir 
adenovírus e enterovírus (Poliovirus, Echovirus, 
Coxsackievirus), mas que sob circunstâncias es-
pecíficas (endêmicas ou epidêmicas), a pesquisa 
de outros vírus, como rotavírus e vírus da hepa-
tite A, pode ser requerida. Biossólidos Classe A 
podem, a princípio, ser aplicados em qualquer 
cultura, desde que as restrições resumidas na Ta-
bela 2 sejam observadas.

Biossólidos Classe B somente podem ser aplica-
dos em cafezais, culturas fibrosas ou oleaginosas 
ou na silvicultura, desde que sejam incorporados 
ao solo mecanicamente e que sejam obedecidas 
as restrições de colheita e de acesso público re-
sumidas na Tabela 2. Adicionalmente, a aplica-
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ção de biossólidos Classe B tinha previsão de ser 
banida cinco anos após a publicação da Resolu-
ção 375/2006, a não ser que “sejam propostos 
novos critérios ou limites baseados em estudos 
de avaliação de risco e dados epidemiológicos 
nacionais, que demonstrem a segurança do uso 
do lodo de esgoto Classe B” (BRASIL, 2006). 

Avaliação comparativa entre as regula-
mentações dos Estados Unidos, Reino 
Unido e Brasil

Essas três peças regulatórias assumem a abor-
dagem de dupla barreira de proteção à saúde 
(tratamento do lodo e restrições de uso de bios-
sólidos), estabelecendo dois níveis de qualidade 
de biossólidos (os quais, para efeito de uniformi-
zação de terminologia, serão aqui referidos como 
Classe A e Classe B) (Tabela 1), para os quais são 
estabelecidas diferentes restrições de aplicação 
(Tabela 2).

Pressupõe-se que tanto a qualidade microbio-
lógica do biossólido Classe A quanto a do Classe 
B alcancem o mesmo nível de redução de risco / 
proteção à saúde. No caso do biossólido Classe 
A, pelo tratamento do lodo em si, reduzindo os 
patógenos a níveis abaixo dos limites de detec-
ção. No que diz respeito ao biossólido Classe B, 
a redução do risco, ou a proteção à saúde, se-
riam alcançadas pela combinação de processos 
de tratamento que reduziriam os patógenos a ní-
veis ainda detectáveis, e de restrições de cultivo e 
de acesso (humano e animal). Impõem-se, assim, 
intervalos de tempo entre a aplicação do biossó-
lido e o momento da exposição, durante os quais 
o decaimento natural proporcionaria redução 
complementar de patógenos até concentrações 
abaixo dos limites de detecção (portanto, a níveis 
de proteção equivalentes àqueles alcançados por 
biossólidos Classe A) (NRC, 2002; USEPA, 2003).

Os critérios de qualidade Classe A, em termos 
de padrão de E. coli ou coliformes termotole-
rantes são, essencialmente, os mesmos nos três 
países (10³ E. coli ou Cter / g ST). Nos EUA o 
padrão de coliformes termotolerantes é assu-
mido como indicador da ausência de Salmonella. 
Assim, como controle de qualidade, a norma dos 
EUA exige que as exigências estabelecidas em 
termos de coliformes termotolerantes “ou” de 
Salmonella sejam cumpridas. Biossólidos Classe 
A também devem estar livres de vírus entéricos 
e ovos (viáveis) de helmintos (abaixo dos limites 
de detecção); entretanto, na Norma 503 essa 

condição pode ser demonstrada pelo monitora-
mento desses patógenos ou de variáveis de con-
trole operacional dos processos de tratamento. 
Infere-se, portanto, que o padrão de coliformes 
termotolerantes não é assumido como indicador 
confiável da ausência de vírus entéricos e de ovos 
de helmintos, mas que as variáveis operacionais 
se prestam, sim, ao papel de indicadores da efici-
ência do tratamento e substituem o controle por 
meio do monitoramento de patógenos. 

No Reino Unido, para ser designado como bios-
sólido Classe A, o produto final deve apresentar 
concentração máxima de 103 E. coli/g ST e au-
sência de Salmonella spp. Adicionalmente, o “tra-
tamento avançado” deve assegurar remoção de 
E. coli de 99,9999%. Em geral, esses critérios pa-
recem inconsistentes, visto que, dadas as densi-
dades de E. coli usualmente encontradas no lodo 
bruto, uma redução de 6 log10 deve facilmente 
garantir níveis de E. coli muito menores que 
103 org /g e populações de Salmonella bem 
abaixo do limite de detecção. Não existem exigên-
cias explícitas de ausência de outros patógenos 
(como vírus e helmintos), para os quais o con-
trole é supostamente alcançado pela eficiência de 
tratamento e indicado pela redução específica de 
E. coli e, ou por variáveis de controle operacional 
dos processos de tratamento.

A categoria brasileira Classe A claramente 
reproduz a dos EUA, porém apresenta alguns 
aspectos mais rigorosos. Na Norma 503, biossó-
lidos Classe A devem apresentar menos de 1.000 
Cter/g ST ou menos de 3 salmonelas / 4 g ST 
(limite de detecção), mas, assim como no Reino 
Unido, na Resolução CONAMA 375/2006 essa 
alternativa é traduzida como “e”. Além disso, 
a ausência de vírus entéricos e de ovos de hel-
mintos também deve ser demonstrada pelo mo-
nitoramento do produto final e, diferentemente 
da abordagem da Norma 503 e do Reino Unido, 
a eficiência de tratamento (verificada por meio 
de variáveis de controle operacional) não pode 
ser utilizada em substituição ao monitoramento 
dos patógenos. Em outras palavras, a abordagem 
brasileira parece ignorar o fato de que monito-
ramento de rotina para patógenos não é prática 
viável, além de desconsiderar o próprio conceito 
de organismos indicadores e a utilidade de vari-
áveis de controle operacional (incorporados nos 
procedimentos de APPCC no Reino Unido).

Os parâmetros microbiológicos da Norma 503 
para biossólidos Classe A têm como referência 
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os limites de detecção dos métodos disponíveis 
à época (1993) para a pesquisa de patógenos, 
os quais, por definição (ou por razões logísticas), 
são baseados em um dado tamanho amostral 
(em termos de massa). Essas questões explicam 
os limites adotados, aparentemente estranhos, 
como < 3 salmonelas (NMP) /4 g ST, < 1 ente-
rovírus (UFP) /4 g ST e < 1 ovo de helminto/4 
g ST. Entretanto, a ausência de microrganismos 
numa pequena quantidade de material não as-
segura sua ausência em amostras maiores pro-
venientes da mesma fonte. Assim, poderia ser 
especulado (somente especulado) que essa se-
ria a razão do limite brasileiro para Salmonella 
ser especificado com base na ausência em 10 g, 
talvez objetivando um padrão mais rigoroso ou 
mais seguro.

O padrão da Norma 503 para biossólidos 
Classe B foi desenvolvido com base na premissa 
de que os PRSP resultam em concentrações de 
coliformes termotolerantes menores que 2x106 
org./g e que, considerando os valores tipica-
mente encontrados no lodo não tratado, isso 
corresponderia à redução de, aproximadamente, 
2 log de CTer, 1 log de vírus entéricos e 1,5 log 
de Salmonella (USEPA, 2003; FARRELL, 2005). 
Como apontado anteriormente, na norma dos 
EUA, a qualidade de biossólidos Classe B pode 
ser avaliada tanto pela verificação do padrão 
bacteriológico especificado quanto pela avalia-
ção da eficiência dos processos de tratamentos, 
implicando que os parâmetros de controle ope-
racional são aceitos como substitutos dos orga-
nismos indicadores (CTer).

No Reino Unido, processos de “tratamento 
convencional” são entendidos como aqueles que 
asseguram 2 log de redução de E. coli (conse-
quentemente, de patógenos) e concentração 
máxima permitida no biossólido de 105 E. coli 
/ g ST. Portanto, os critérios britânico e estadu-
nidense soam coerentes entre si. De toda forma, 
nos dois casos não existe padrão explícito de 
patógenos e a redução esperada desses organis-
mos é evidenciada pela redução correspondente 
(ou pela concentração máxima permitida) de E. 
coli ou coliformes termotolerantes (organismos 
indicadores) ou pelos parâmetros de controle 
operacional dos processos de tratamento.

A Resolução CONAMA 375/2006 estabelece 
um padrão de coliformes termotolerantes para 
biossólidos Classe B bem similar ao da Norma 
503 (< 106 CTer/g ST) e um limite de ovos de hel-

mintos bastante permissivo (< 10 ovos viáveis/g 
ST), muito provavelmente sem qualquer funda-
mentação de avaliação de risco. Poder-se-ia infe-
rir que o padrão de coliformes é entendido como 
indicador de alguma remoção (não especificada) 
de vírus entéricos e bactérias patogênicas por 
meio dos PRSP, mas, obviamente, não de ovos de 
helmintos. Entretanto, assim como para Classe 
A, a qualidade de biossólidos Classe B não pode 
ser assegurada com base na eficiência de trata-
mento. Mais uma vez, o conceito de parâmetros 
substitutos parece ter sido ignorado.

De acordo com a abordagem da dupla barreira 
de proteção, restrições de uso de biossólidos de-
veriam promover proteção adicional quando o 
tratamento por si só não é uma medida suficiente 
para remover “completamente” os organismos 
patogênicos. Essa é precisamente a lógica da 
Norma 503 para biossólidos Classe A, pois não 
existem restrições para o uso dessa categoria 
(Tabela 2), que é considerada “livre de patóge-
nos”. Isso poderia ser visto como um clássico 
exemplo da tão chamada abordagem de “risco 
nulo” encontrada em algumas normas de reúso 
de águas residuárias, como nos Guidelines for 
Wastewater Use da USEPA (BLUMENTHAL et al., 
2000; USEPA, 2004).

No entanto, no Reino Unido, mesmo que “tra-
tamentos avançados” sejam entendidos como 
“processos capazes de eliminar patógenos”, a 
regulamentação britânica impõe intervalos de 
colheita/pastejo quando biossólidos tipo Classe 
A são aplicados em pastagens e forrageiras (3 
semanas) ou em culturas alimentícias (verduras 
e legumes) (10 meses), sendo esses ingeridos 
crus ou não (Tabela 2). A legislação brasileira 
estabelece restrições ainda mais rigorosas para 
o uso de biossólidos Classe A, impondo longos 
intervalos entre a aplicação do biossólido no solo 
e o cultivo de culturas comestíveis (novamente, 
sendo essas ingeridas cruas ou não) (48 meses) e 
pastagens (24 meses) (Tabela 2). Ressalta-se que 
as restrições da Resolução CONAMA 375/2006 
são fixadas em referência ao plantio (cultivo), o 
que acrescenta intervalos de tempo ainda maio-
res até a colheita ou pastejo. Em suma, as exi-
gências britânicas e brasileiras para biossólidos 
Classe A aparentam ser extremamente conserva-
doras, algo como uma abordagem de risco “me-
nor que nulo”!

Como discutido anteriormente, as restrições 
para o uso de biossólidos Classe B são impostas 
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com vistas à redução adicional de patógenos por 
processos de decaimento natural, objetivando, 
assim, o mesmo nível de proteção alcançado no 
caso de biossólidos Classe A. As restrições à uti-
lização de biossólidos Classe B estabelecidas na 
Norma 503 foram desenvolvidas levando em con-
sideração a sobrevivência dos patógenos no solo, 
a qual pode variar em faixas tão amplas quanto 
dias e meses, dependendo do tipo de patógeno, 
da concentração inicial dos patógenos, da taxa e 
do método de aplicação do biossólido e das con-
dições climáticas. Por esse motivo, a USEPA ba-
seou suas restrições em “patógenos-referência” 
e em condições de exposição tidas como repre-
sentativas e conservadoras o suficiente para per-
mitir o uso dos biossólidos em qualquer região 
dos EUA e nos mais variados tipos de aplicação 
(NRC, 2002). A referência central foi a sobrevi-
vência de ovos de helmintos, os quais são reco-
nhecidos como os organismos mais resistentes 
(USEPA, 2003). É importante salientar que o pa-
drão de coliformes termotolerantes para biossó-
lidos Classe B é 2.000 vezes menos restritivo do 
que para biossólidos Classe A. Portanto, o cum-
primento das restrições de uso e manejo é tido 
como fundamental e aí, provavelmente, reside a 
razão para o rigor de tais exigências em termos 
do tempo decorrido entre a aplicação dos biossó-
lidos e da colheita das culturas ou do acesso de 
pessoas e animais.

Em relação às restrições para os diferentes 
usos de biossólidos Classe B, as condições climá-
ticas brasileiras são, comparadas às dos EUA e 
do Reino Unido, em tese e em geral, menos favo-
ráveis à sobrevivência de patógenos, mas, ainda 
assim, a Resolução Conama 375/2006 estabe-
lece critérios muito mais restritivos, ao ponto 
de proibir a aplicação em culturas alimentícias 
e pastagens. Mais uma vez, a abordagem brasi-
leira aparenta ser extremamente conservadora, 
exceto, contraditoriamente, pelo padrão bastante 
permissivo de ovos de helmintos.

Dado que as restrições fixadas para biossóli-
dos Classe B foram desenvolvidas com base no 
que seria suficiente para reduzir os patógenos a 
concentrações abaixo do limite de detecção no 
momento de exposição ao público (NRC, 2002; 
USEPA, 2003), assim como no caso da Classe 
A, isso poderia também ser interpretado como 
abordagem de risco nulo. Entretanto, questio-
namentos têm sido levantados a respeito da real 
efetividade dessas restrições, uma vez que não 

existem exigências para que a redução de pató-
genos seja confirmada a partir de monitoramento 
de campo (NRC, 2002; FARRELL, 2005). Se por 
um lado isso poderia justificar a adoção de medi-
das conservadoras, por outro, poder-se-ia contra-
-argumentar que as restrições estabelecidas pela 
Norma 503 são injustificadamente restritivas (e 
mais ainda as da legislação brasileira).

Vantagens e limitações da abordagem de 
avaliação quantitativa de risco microbio-
lógico

Considerando que, por razões logísticas, os li-
mites de detecção de patógenos em biossólidos 
são baseados no tamanho da amostra em análise 
(usualmente pequena) e que esses limites podem 
mudar à medida que os métodos são aperfeiço-
ados, normas que têm como padrão o limite de 
detecção podem levar a falsa percepção de prote-
ção (SIMMONDS, 2005). Além disso, sem a abor-
dagem de avaliação de risco, tais normas podem 
ser excessivamente rigorosas impondo encargos 
desnecessários. Em resumo, a abordagem do 
“risco nulo” não somente é pouco confiável, mas 
também, talvez, desnecessária.

Embora possa haver referência implícita à ava-
liação de risco na norma dos EUA (justificada 
pela histórica falta de evidências sobre impactos 
na saúde humana), seus padrões microbiológi-
cos são reconhecida e unicamente baseados no 
desempenho operacional dos processos de tra-
tamentos (NRC, 2002). Também o é o marco re-
gulatório do Reino Unido, embora esse apresente 
abordagem mais ampla ao incorporar procedi-
mentos de APPCC (WATER UK, 2004). Quanto à 
Resolução CONAMA 375/2006, tendo como ní-
tida referência a Norma 503, também carece de 
fundamentação em avaliação de risco. Em suma, 
nota-se, nas três regulamentações, a ausência do 
emprego adequado da abordagem de avaliação 
de risco, significando dizer que não há de fato 
caracterização dos riscos associados à utilização 
de biossólidos Classe A ou Classe B.

O enfoque de avaliação de risco permite o 
preenchimento de algumas lacunas não devida-
mente abordadas por essas três regulamenta-
ções, subsidiando eventuais atualizações e, até 
mesmo, preservando-as de críticas, por vezes 
justificadas, por vezes não. Por exemplo, a uti-
lização de AQRM proporcionaria: (i) preencher 
lacunas de informação devidas à insuficiência (se 
não à ausência) de evidências epidemiológicas 
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associadas à exposição ao uso de biossólidos; (ii) 
a comparação mais consistente entre os níveis de 
risco / proteção da saúde pública associados ao 
uso de biossólidos Classe A e Classe B; (iii) uma 
análise mais detalhada dos diversos cenários de 
exposição / modos de transmissão, incluindo o 
risco aos trabalhadores no momento da aplica-
ção do biossólido, em geral negligenciado nas 
normas vigentes (JENKINS et al., 2007); (iv) em 
conjunto com os demais componentes da análise 
de risco (gestão de risco e comunicação de risco), 
estabelecer padrões de qualidade associados a 
determinado nível de risco tido como tolerável, 
bem como efetivamente aceito pelos vários se-
tores interessados (por exemplo, os setores de 
saúde e saneamento, além do público em geral) 
(BEECHER et al., 2005).

Entretanto, uma abordagem consistente de 
AQRM depende da disponibilidade de dados e de 
informações confiáveis, incluindo: (i) a ocorrên-
cia de patógenos em biossólidos, sua dinâmica 
no ambiente e a contaminação esperada de dife-
rentes culturas cultivadas com biossólidos; (ii) a 
qualidade real do biossólido produzido por “Pro-
cessos de Redução Significativa de Patógenos” e 
“Processos de Redução Adicional de Patógenos”; 
(iii) o significado real dos padrões atuais que têm 
por base organismos indicadores, ou seja, a re-
lação patógenos / organismos indicadores em 
biossólidos Classe A e Classe B, e a confiabilidade 
dos usuais organismos indicadores e (iv) a con-
fiabilidade dos métodos analíticos atualmente 
disponíveis para a detecção e enumeração de 
patógenos em amostras ambientais e de biossó-
lidos.

Nesse sentido, é importante reconhecer o fato 
de que os organismos-referência utilizados pela 
USEPA para a elaboração da Norma 503 (em 
1993!) foram selecionados para representar os 
patógenos mais frequentemente encontrados em 
lodos de esgoto (ex: Salmonella e enterovírus fo-
ram utilizados como indicadores de um conjunto 
mais amplo de bactérias e vírus entéricos), até 
porque à época existiam métodos padronizados 
disponíveis para detecção e quantificação desses 
organismos. Entretanto, desde a publicação da 
Norma 503, os métodos analíticos têm sido aper-
feiçoados e vários outros patógenos têm sido 
detectados em lodos de esgotos (SIDHU e TOZE, 
2009). Sendo assim, as normas atuais não neces-
sariamente asseguram o risco nulo esperado de 
um biossólido ou ambiente (solos e plantas) su-

postamente livre de patógenos. 
A literatura mais recente reconhece como limi-

tação o fato de que as regulamentações dos EUA 
e do Reino Unido carecem de melhor fundamen-
tação em avaliação de risco (GALE, 2005; SIM-
MONDS, 2005; JENKINS et al., 2007; EISENBERG 
et al., 2008). Aproximadamente 15 anos após a 
promulgação da Noma 503, e considerando sua 
influência sobre a regulamentação de biossólidos 
no Brasil, é chegada a hora de abordar a questão 
em bases mais consistentes. O avanço científico 
na área de AQRM tem permitido a estimativa de 
riscos associados a diferentes cenários de exposi-
ção, servindo de base para o desenvolvimento de 
diretrizes e padrões para água potável (USEPA, 
2006; WHO, 2006b) e para utilização de águas 
residuárias (WHO, 2006a). Mais recentemente, 
a abordagem da AQRM tem sido estendida para 
o uso de biossólidos (GALE, 2005; EISENBERG 
et al., 2008; GERBA et al., 2008), expondo limi-
tações das normas vigentes. Por exemplo, Gale 
(2005) estimou que o uso de biossólidos trata-
dos por processos convencionais (digestão ana-
eróbia) no cultivo de cenouras, considerando o 
decaimento no solo por 1-3 meses, resultaria em 
riscos anuais de infecção por Salmonella, Giar-
dia, Cryptosporidium e enterovírus em ordens de 
grandeza de 105-109. Se considerados os tempos 
entre a aplicação de biossólidos e a colheita, es-
pecificados na Safe Sludge Matrix (Tabela 2), os 
respectivos riscos seriam praticamente inexis-
tentes. Para efeito de comparação, os riscos anu-
ais assumidos como aceitáveis na formulação de 
normas de qualidade da água potável pela OMS e 
pela USEPA são da ordem de 10-4 (USEPA, 2006, 
WHO, 2006b). BASTOS et al. (2009), aplicando 
AQRM em cenários hipotéticos de exposição 
adaptados a realidade brasileira, sugerem que 
a Resolução CONAMA 375/2006 possa ser de-
masiadamente rigorosa para o padrão Classe A, 
tanto nos critérios de qualidade do lodo, quanto, 
principalmente, nas restrições de uso. Os autores 
sugerem ainda que o mero banimento do uso de 
lodo Classe B possa ser medida desnecessaria-
mente rigorosa e que seu uso parece defensável, 
desde que acompanhado de medidas adequadas 
de proteção à saúde, com especial atenção à 
saúde ocupacional.

Conclusões
As reflexões levantadas nesse trabalho deli-

neiam desafios à academia, às empresas de sa-
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neamento e aos órgãos reguladores no que diz 
respeito à adequada apropriação e aplicação da 
metodologia de AQRM para a crítica bem funda-
mentada da Resolução CONAMA 375/2006, com 
vistas ao processo continuado de sua revisão e 
atualização. Para isso, torna-se necessária a ob-
tenção de dados e informações (provenientes de 
pesquisa locais e, ou da experiência internacio-
nal) que permitam a construção de cenários de 
exposição específicos e realísticos. Será ainda 
preciso problematizar outra questão central na 
aplicação de AQRM: o que constitui risco tolerá-
vel no contexto brasileiro?

Agradecimentos
Ao CNPq pela concessão de bolsas aos dois pri-

meiros autores para a realização do pós-douto-
rado na Universidade de Leeds-UK, instituição do 
terceiro autor e à qual são também registrados 
os devidos créditos.

Referências
ADAS. AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND 
ADVISORY SERVICE. The sewage sludge ma-
trix. Guidelines for the application of sewage 
sludge to agricultural land. Wolverhamp-
ton, 2001. Disponível em:< http://www.adas.
co.uk/LinkClick.aspx?fileticket=f_CX7x_
v4nY%3D&tabid=211&mid=664>. Acesso em: 21 
out 2009.

BASTOS, R.K.X.; BEVILACQUA, P.D; DIAS, G.M.F.; 
BARONY, F.J.A. Análise crítica da legislação bra-
sileira para uso agrícola de lodos de esgotos na 
perspectiva da avaliação quantitativa de risco mi-
crobiológico. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias 
Ambientales: Investigación, Desarrollo y Práctica, 
v.2, n.1, p.143-59, 2009.

BEECHER, N.; HARRISON, E.; GOLDSTEIN, N.; 
McDANIEL, M.; FIELD, P.; SUSSKIND, L. Risk per-
ception, risk communication, and stakeholder 
involvement for biosolids management and re-
search. Journal of Environmental Quality. v.34, 
p.122–128, 2005.

BLUMENTHAL, U.J.; MARA, D.D., PEASEY, A.; RUIZ-
-PALACIOS, G.; STOTT, R. Guidelines for the micro-
biological quality of treated wastewater used in 
agriculture: recommendations for revising WHO 
guidelines. Bulletin of the World Health Organiza-
tion, v.78, n.9, p.1104-16, 2000.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

Resolução nº 375 de 29 de agosto de 2006. De-
fine critérios e procedimentos, para o uso agrícola 
de lodos de esgoto gerados em estações de trata-
mento de esgoto sanitário e seus produtos deriva-
dos, e dá outras providências Brasília, DF: Diário 
Oficial da União, 30 de ago. 2006.

CEC. COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNI-
TIES. Council Directive 86/278/EEC of 12 June 
1986 on the protection of the environment, and in 
particular of the soil, when sewage sludge is used 
in agriculture. Official Journal L, v.181, p.6-12, 
1986.

CHROSTOWSKI, P.C.; O’DETTE, R.G. Demystifying 
the great biosolids debate. Sound science removes 
emotion from decisions about biosolids recycling. 
Pollution Engineering, v.34, n.8, p. 23-7, 2002.

DoE. DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT. Code 
of practice for agricultural use of sewage sludge. 
Ruislip, 1996. 20 p.

EISENBERG, J.N.S.; MOORE, K.; SOLLER, J.A.; EI-
SENBERG, D.; COLFORD, J.M. Microbial risk asses-
sment framework for exposure to amended sludge 
projects. Environmental Health Perspectives, 
v.116, n.6, p.727-33, 2008.

ENVIRONMENT AGENCY. The Microbiology of 
Sewage Sludge (2004) - Part 4 - Methods for the 
detection, isolation and enumeration of Salmo-
nellae. Methods for the examination of waters 
and associated materials. Bristol, UK: Environment 
Agency, 2004.

FARRELL, J.B. Pathogen reduction requirements 
of 40 CFR Part 503: their origin, evaluation, new 
reduction approaches. In: SMITH, J.E.; MILLNER, 
P.D.; JAKUBOWSKI, W.; GOLDSTEIN, N.; RYNK, R. 
Contemporary perspectives on infectious disease 
agents in sewage sludge and manure. Emmaus: 
The JG Press Inc, 2005. p.217-29.

GALE. P. Land application of treated sewage sludge: 
quantifying pathogen risks from consumption of 
crops. Journal of Applied Microbiology, v.98, n.2, 
p.380–96, 2005.

GERBA, C.P.; CAMPO, N.C.; BROOKS, J.P.; PEPPER, 
I.L. Exposure and risk assessment of Salmonella in 
recycled residuals. Water Science and Technology. 
v.57, n.7, p.1061-65, 2008.

HMSO. HER MAJESTY STATIONARY OFFICE. Sta-
tutory Instrument No. 1263. The Sludge (Use in 



Artigo Técnico

20 Revista DAE nº191 janeiro-abril 2013

Agriculture) Regulation. London, 1989. Dispo-
nível em: <http://www.opsi.gov.uk/si/si1989/
Uksi_19891263_en_1.htm>. Acesso em: 21 out 
2009.

IRANPOUR, R.; COX, H. H. J.; KEARNEY, R. J.; 
CLARK, J. H.; PINCINCE, A. B.; DAIGGER, G. T. Re-
gulations for biosolids land application in U.S. and 
European Union. Journal of Residuals Science & 
Technology, v.1, n.4, p.209-22, 2004.

JENKINS, S.R.; ARMSTRONG, C.W.; MONTI, M.M. 
Health effects of biosolids applied to land: Availa-
ble scientific evidence. Virginia, 2007. 34 p. Dis-
ponível em: <www.vdh.state.va.us/epidemiology/
DEE/documents/Biosolidsfinal.pdf>. Acesso em: 
02 nov 2009.

LeBLANC, R.J.; MATTHEWS, P.; RICHARD, R.P. 
(ed.). Global atlas of excreta, wastewater sludge, 
and biosolids management: moving forward the 
sustainable and welcome uses of a global resource 
welcome uses of a global resource. Nairobi, 2008. 
608 p. Disponível em: <http://esa.un.org/iys/
docs/san_lib_docs/habitat2008.pdf>. Acesso em: 
19 out 2009.

MACHADO, M.F.S.; FIGUEIREDO, R.F.; CORAUCCI 
FILHO, B. Produção brasileira de lodos de esgotos. 
Sanare - Revista Técnica da Sanepar, v.22, n.22, 
p.66-74, 2004.

NEBRA. NORTH EAST BIOSOLIDS AND RESIDU-
ALS ASSOCIATION. Information update: official 
usage of the term “biosolids”. Tamworth, 2008. 
7 p. Disponível em <http://www.nebiosolids.org/
uploads/pdf/Biosolids-theWord-NEBRA08.pdf>. 
Acesso em: 2 nov 2009

NRC. NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Biosolids 
applied to land: advancing standards and practi-
ces. Washington, 2002. 282 p.

SIDHU, J.P.S.; TOZE, S.G. Human pathogens and 
their indicators in biosolids: A literature review. 
Environment International, v.35, n.1, p.187–201, 
2009.

SIMMONDS, C. Pathogens in biosolids: risks and 
regulations. In: SMITH, J.E.; MILLNER, P.D.; JAKU-
BOWSKI, W.; GOLDSTEIN, N.; RYNK, R. Contempo-
rary perspectives on infectious disease agents in 
sewage sludge and manure. Emmaus: The JG Press 
Inc, 2005. p 231-8.

USEPA. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PRO-
TECTION AGENCY. A plain English guide to the 
EPA 503 part biosolids rule. Washington, 1994 
Disponível em: <http://www.epa.gov/OW-OWM.
html/mtb/biosolids/503pe/index.htm>. Acesso 
em: 21 out 2009.

USEPA. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PRO-
TECTION AGENCY. Control of pathogens and vec-
tor attraction in sewage sludge. Cincinnati: 2003. 
186 p. Disponível em: <http://www.epa.gov/nr-
mrl/pubs/625r92013/625r92013.htm>. Acesso 
em: 21 out 2009.

USEPA. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PRO-
TECTION AGENCY. Guidelines for water reuse. Wa-
shington, 2004. 28 p.

USEPA. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PRO-
TECTION AGENCY. National primary drinking 
water regulations: Long term 2 enhanced surface 
water treatment rule. Washington, 2006. 653-
786p. (Final Rule. Federal Register, Part II, 40CFR, 
Parts 9, 141 and 142).

WATER UK. The application of HACCP procedures 
in the water industry: Biosolids treatment and use 
on agricultural land. London, 2004. 52 p.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guide-
lines for the safe use of wastewater, excreta and 
greywater. Volume 2: Wastewater use in agricul-
ture. Geneva: WHO, 2006a. 213 p.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guideli-
nes for drinking water quality [electronic resource]: 
Incorporating first addendum. Vol. 1, Recommen-
dations. 3.ed. Geneva: WHO, 2006b. 595p.



Artigo Técnico

21Revista DAEjaneiro-abril 2013 nº191



22 Revista DAE

Artigo Técnico

nº191 janeiro-abril 2013

Resumo
Em milhões de anos o consumo de energia cresceu espantosamente, ocasionando o uso excessivo dos 

combustíveis fósseis, que resultou não só na poluição do ar e no aceleramento do efeito estufa, mas 
também na exaustão das reservas petrolíferas, tornando a questão energética um grande desafio para 
a humanidade. Neste sentido, o presente trabalho contém estudos que avaliam a potencialidade do uso 
da E. crassipes  como substrato de metanização  para obtenção de energia renovável. O estudo utilizou 
meios de reação triturado e fluidizado, compostos por diferentes substratos. De acordo com os dados 
obtidos, o meio indicado como ideal para a biodigestão é o composto por aguapé triturado, serragem, 
25% de inóculo e bicarbonato, alcançando a eficiência das bactérias metanogênicas e conduzindo a for-
mação de biogás contendo 80,76% de metano, com rendimento em biogás de 6,90 cm³/g de substrato.

Palavras-chave: Energia; Biogás; Eichhornia Crassipes; Fermentação Metanogênica.

Abstract
In millions of years the energy consumption has grown remarkably, resulting in the excessive use of 

fossil fuels, which not only resulted in air pollution and accelerating the greenhouse effect, but also in 
the depletion of oil reserves, making the energetic issue a major challenge for humanity. In this sense, 
the present work contains studies that evaluate the potentiality of the use of E. crassipes as methanisa-
tion substrate for obtaining renewable energy. The study used reaction fields crushed and fluidized, 
composed by different substrates. According to the data obtained, the field indicated as the ideal for 
biodigestion is the composed by crushed water hyacinth, sawdust, 25% of inoculum and bicarbonate, 
reaching the efficiency of the methanogenic bacterias and leading to the formation of biogas containing 
80.76% of methane, with biogas yield of 6.90 cm³/g of substrate.

Key-words: Energy; Biogas; Eichhornia Crassipes; Methanogenic Fermentation.

Avaliação do potencial de fermentação metanogênica da 
Eichhornia crassipes (aguapé)

Evaluation the potential methanogenic fermentation 
of Eichhornia crassipes (hyacinth)

Francyelly Giovany Cordeiro*
Engenheira Ambiental pelo Centro Universitário de Lins, pós- graduanda em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo Centro Univer-
sitário de Lins e mestranda em Engenharia Civil e Ambiental pela UNESP de Bauru. E-mail: fran.g.cordeiro@gmail.com 
Angélica Christina Melo Nunes Astolfi
Engenheira Ambiental pelo Centro Universitário de Lins. E-mail: angelchrismelo@gmail.com

* Endereço para correspondência: Rua Benjamim Hadba, n. 520, Centro - Iacanga (SP), CEP: 17180-000. E-mail: fran.g.cordeiro@gmail.com

Data de entrada: 01/02/2012   |  Data de aprovação: 03/09/2012

Francyelly Giovany Cordeiro  |  Angélica Christina Melo Nunes Astolfi



23Revista DAE

Artigo Técnico

janeiro-abril 2013 nº191

1. Introdução
Após a Revolução Industrial, os modelos de 

consumo de energia vieram tomando forma e se 
tornando insustentáveis diante principalmente 
da degradação ambiental e da saúde humana. 
Segundo dados do caderno de informações de 
saúde, cerca de 2,4 milhões de pessoas morrem 
anualmente devido a causas diretamente relacio-
nadas à poluição do ar (MINISTÉRIO DA SAÚDE; 
IBGE, 2010).

Dados divulgados por especialistas revelam 
que estamos caminhando para o esgotamento 
destas reservas petrolíferas. Em uma entrevista 
para o jornal britânico The Independent, o econo-
mista chefe da Agência Internacional de Energia 
(IEA), Fatih Birol, fez um alerta sobre as reservas 
de petróleo, ele afirmou que a produção mundial 
deverá atingir o pico em cerca de 10 anos, pelo 
menos uma década mais cedo do que a maioria 
dos governos havia estimado (CONNOR, 2009).

Apesar de tudo, de acordo com levantamentos 
feitos pelo MME; EPE (2010), a matriz energética 
mundial ainda é predominantemente fóssil, ape-
nas 29,5% do consumo final mundial são de fon-
tes renováveis, o que gera emissões de poluentes 
locais, gases de efeito estufa e põem em risco o 
suprimento de longo prazo no planeta. 

Já o Brasil possui características geográfi-
cas e hidrológicas favoráveis, assegurando que 
quase 80% da oferta interna de energia elétrica 
seja hidráulica, considerada “energia limpa”, no 
entanto, com a crise energética vivenciada pelo 
Brasil em 2001 e 2002, observou-se que o país é 
dependente das condições climáticas, causando 
limitações na produção e no desenvolvimento 
econômico, sendo necessário sua diversificação. 

Em vista do exposto, a questão energética se 
tornou um grande desafio para a humanidade, e 
para solucionar os mesmos as fontes renováveis 
de energia vêm sendo pesquisadas. 

Em meio às possibilidades para se gerar ele-
tricidade a partir de fontes renováveis tem-se a 
E. crassipes, que se sobressai dentre às diversas 
fontes de biomassa devido sua enorme veloci-
dade de crescimento (MUKUNO, et al., 1995).

Wolverton; Mcdonald (1979) afirmam que a 
Eichhornia crassipes é uma planta que apresenta 
uma produtividade elevadíssima, podendo atin-
gir 360 a 480 t/ha.ano, conferindo a ela a feição 
de praga aquática, causando problemas em rios, 
reservatórios de usinas hidrelétricas e reservató-
rios de água para irrigação.

Além disso, o aguapé tem a capacidade de ab-
sorver em seus tecidos elevadas quantidades de 
nutrientes, o que torna interessante sua utilização 
como agente despoluidor de águas (KNIPLING, et 
al., 1970), conferindo a essa biomassa um custo 
nulo de produção. Tornando assim interessante 
o seu aproveitamento como matéria-prima para 
a metanização.

Neste sentido, o presente estudo tem como ob-
jetivo avaliar a possibilidade do aproveitamento 
deste material como substrato de fermentação na 
geração de gás metano, buscando valorizar essa 
biomassa que atualmente vem causando sérios 
danos ao meio ambiente. O trabalho contém es-
tudos que avaliam e comparam as eficiências de 
produção de biogás e metano quando utilizados 
diferentes tipos de substratos buscando identifi-
car a composição ideal para a biodigestão.

Metodologia
O trabalho experimental consistiu na investiga-

ção do potencial de metanização da E. crassipes.
Os experimentos foram divididos em duas eta-

pas: na primeira fase do projeto foram avaliados 
os efeitos da adição de inóculo em meios de re-
ação triturados e fluidizados. A segunda etapa 
consistiu-se em avaliar o desempenho da corre-
ção de C/N e adição de carbonato como solução 
tampão em meio triturado inoculado.

Instalações experimentais
A pesquisa proposta foi desenvolvida no Labora-

tório de Química do Centro Universitário de Lins.
Para realização dos ensaios foram utilizados 

como bioreatores garrafas âmbar com volume de 
600 mL, comercialmente vendidas como embala-
gens de cerveja. Na tampa do reator foi utilizada 
uma rolha para vedar o sistema e acoplada uma 
mangueira para conduzir o biogás produzido até 
o sistema de coleta do gás, figura 1.

Figura 1 - Bancada experimental
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Os reatores foram mantidos a temperatura 
constante, 30ºC, para isso os mesmos foram ins-
talados em um recipiente com água dotada de 
um termostato com aquecedor elétrico e uma 
bomba de agitação para a homogeneização da 
temperatura.

A produção do biogás foi registrada utilizando 
o método de deslocamento de volume utilizando 
provetas de 500 mL invertidas em um recipiente 
com água, figura 2. Para realizar a medição do 
gás metano, em um dos recipientes foi preparada 
uma solução com hidróxido de bário (Ba(OH)2), 
cujo objetivo foi dissolver o dióxido de carbono 
(CO2) presente no biogás, já que o mesmo é 
considerado como o principal problema na via-
bilização do armazenamento e na produção de 
energia, interferindo principalmente na quali-
dade do biogás.

Preparação do meio de reação
Foram utilizados como substratos de fermen-

tação as folhas, caules e as raízes da Eichhornia 
crassipes, provenientes do curso d’água urbano, 
o rio Dourado, localizado no Município de Lins, 
figura 3. Os aguapés coletados foram os que 
apresentaram diâmetro foliar entre 12 cm e 15 
cm, ou seja, se encontram na fase adulta, simu-
lando a necessidade de limpeza das Wetlands e 
outras lagoas de tratamento de esgoto, já que os 
aguapés ao atingirem a fase adulta passam a re-
ter menos nutrientes em seu tecido e devem ser 
descartados.

Após a realização da coleta em campo, o 
aguapé passou por um processo de esterilização 
com água sanitária e em seguida foram submeti-
das à cominuição.

Foi trabalhado com aguapé verde triturado de 
tamanho médio inferior a 3 mm, feito por inspe-
ção visual, e também foi realizado experimentos 
com o “suco” do aguapé.

Os volumes de trabalho em cada um dos diges-

Tabela 1 Informações dos substratos utilizados na digestão.

Figura 2 - Provetas empregadas como gasômetro: (A) proveta 
com água (B) proveta com solução de hidróxido de bário.

Figura 3 - Aguapé rio Dourado.

PRIMEIRA ETAPA SEGUNDA ETAPA

Experimento Aguapé (g) “Suco” 
aguapé (mL) Inóculo (mL) Experimento Aguapé (g) Serragem (g) Inóculo 

(mL)
Bicarbona-

to (mL0

TH 0 170 --- --- THT 25 (1) 40 --- 22,6 0,25

TH 25 170 --- 128 THT 25 (2) 40 --- 22,6 0,90

SH 0 --- 260 --- THS 25 40 54,2 118,8 ---

SH 25 --- 260 96 THTS 25 40 54,2 118,8 ---

TC 0 170 --- --- TCT 25 (1) 40 --- 22,6 0,25

TC 25 170 --- 128 TCT 25 (2) 40 --- 22,6 0,90

SC 0 --- 260 --- TCS 25 40 54,2 118,8 ---

SC 25 --- 260 96 TCHS 25 40 54,2 118,8 ---
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tores se encontram na tabela 1, a relação água 
biomassa utilizada foi de 2:4 e 4:5, respectiva-
mente para o meio triturado e fluidizado na pri-
meira etapa e 4:5 na segunda.  

A correção do pH para  aproximadamente 7, foi 
feito através da adição da solução de Hidróxido 
de sódio (NaOH) 0,1N, medido com papel indica-
dor universal.

A determinação do teor de umidade para obten-
ção dos sólidos totais foi feita pelo Método Clás-
sico, gravimetricamente, até obtenção da massa 
constante, conforme descrito pelo Instituto Adolf 
Lutz (2005), utilizando as seguintes equações:

                       EQ. (1)

Onde:
U é o teor de umidade da amostra, em %; Pu é o peso úmido 
da amostra, em g; e Ps é o peso seco da amostra, em g

                                    EQ. (2)

Onde:
ST é o teor de sólidos totais, em %; e U é o teor de umidade 
da amostra, em %, obtidos pela equação (1)

Já na determinação das concentrações de só-
lidos voláteis, os materiais já secos em estufa, 
foram levados a mufla a 550ºC por 1h, esfria-
dos em dessecador até atingirem peso constante, 
massa final de inertes (cinzas), e o teor de sólidos 
voláteis foi determinado utilizando a seguinte 
equação (3):

                    EQ. (3)

Onde:
SV é o teor de sólidos voláteis, em %; Pm é o peso obtido 
após a queima no bico de bunsen, em g; e Ps é o peso seco 
da amostra, em g

Antes de dar inicio ao experimento foi retirado 
o oxigênio presente nos reatores com o auxilio 
de uma chama, onde a combustão consumiu todo 
o oxigênio presente no interior dos mesmos e, 
em seguida, foram vedados com a rolha. Todo o 
sistema também foi coberto por um pano preto 
impedindo a luminosidade e assim garantindo a 
não realização da fotossíntese. Com isso foi pro-
porcionado todas as condições necessárias para 
o inicio imediato da fermentação anaeróbia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Parâmetros físicos
O teor de umidade, de sólidos totais e sólidos 

voláteis, verificados no inicio do experimento, 
são apresentados na tabela 2, os resultados fo-
ram obtidos através de tripla amostragem para 
uma avaliação quantitativa correta.

Tabela 2- Caracterização da E. crassipes no 
inicio da digestão.

Analisando os dados da tabela 2, observa-
-se que o substrato foi constituído por apenas 
13,34% de sólidos totais. Isto significa dizer que 
dos 170 mg de substrato inicialmente utilizados 
para o abastecimento dos reatores, apenas 22,68 
mg correspondia ao material sólido. Da fração de 
sólidos totais, 92,77%, em média, era constituído 
de materiais sólidos voláteis, que apresentam 
possibilidade de ser mais facilmente digeridos.

Resultados da primeira etapa experimental
Os experimentos desta etapa foram monito-

rados por um período de 25 dias, sendo que as 
medições foram realizadas no inicio de hora em 
hora e passado às 6 horas iniciais de operação foi 
registrado a produção diária.

Nesta etapa todos os reatores apresentaram 
taxa de produção de metano inferior ao citado 
nas literaturas. Para o meio de reação com aguapé 
triturado não inoculado (TC 0) e inoculado (TC 
25), respectivamente, a porcentagem de me-
tano presente foi em torno de 16,67% e 24,24%, 

Umidade (%) Sólidos totais (%) Sólidos voláteis 
(%)

86,655 13,345 92,769
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apresentando um percentual volumétrico de gás 
metano pouco significativo, já que as concentra-
ções de metano são usualmente na faixa de 55% 
a 70% (PINTO, 1999). Já para o meio de reação 
com “suco” de aguapé não foi possível estimar a 
porcentagem de metano presente no biogás de-
vido à inversão da relação biogás e metano pro-
duzido, em que se alcançou uma maior produção 
de metano do que de biogás.

A baixa produção de metano pode ser expli-
cada pelo pH final de cada substrato (pH 5), veri-
ficou-se faixas abaixo da atividade metanogênica,  
inibindo a ação das bactérias produtoras de me-
tano. Esta redução pode ter sido provocada pela 
baixa relação C/N dificultando a fermentação e o 
crescimento microbiano, pois a relação C/N ideal 
está entre 25:1 e 30:1 (YADVIKA, et al., 2004), 
e para o experimento foi utilizado o aguapé 
como única fonte de carbono, que apresenta a 
relação C/N na ordem de 8,9, afetando assim o 
desenvolvimento principalmente das bactérias 
metanogênicas, pois elas são as mais sensíveis, 
ocasionando o acúmulo de ácidos voláteis, pro-
duzidos nas primeiras etapas da fermentação 
acima da capacidade de consumo das bactérias 
metanogênicas, acidificando o meio, ou então,  
pela incapacidade do meio em produzir solução 
tampão, geralmente bicarbonato, para manter o 
pH favorável a metanização.

Na figura 4 são mostrados os volumes acumu-
lados de biogás e metano produzidos durante a 
primeira etapa experimental.  

Pode observar que a adição de inóculo no meio 
fluidizado inibiu a etapa metanogênica, e no meio 
triturado, mesmo não interferindo no volume de 
biogás produzido, melhorou a qualidade do bio-
gás, aumentando a produção de metano.

Esta inversão dos resultados, em que a adição 
de inóculo foi benéfica para o meio triturado 
e não benéfica para o meio fluidizado, podem 
ser explicadas pelas características de cada 
substrato, possivelmente, o meio composto por 
aguapé triturado ofereceu nutrientes suficientes 
para manter a massa microbiana, e a mesma, 
por sua vez, contribuiu na fase metanogênica, 
aumentando a produção, enquanto que no meio 
fluidizado, provavelmente, o inóculo utilizado 
não foi adequado para a degradação podendo ter 
desencadeado condição de competição devido à 
proliferação de microorganismos não desejados 
para o processo de metanização.

Resultados da segunda etapa experimental 
Todos os reatores desta etapa foram inocu-

lados, pois devido aos resultados obtidos na 
primeira etapa, se verificou uma melhora na qua-
lidade do biogás com este procedimento, em que 
foram alcançados maiores produções de metano 

Figura 4- Produção acumulada de biogás e metano, em cm³, após o 
abastecimento dos reatores na primeira fase experimental
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no meio triturado inoculado.
Para a correção da relação C/N, elevando de 

8,9 para 25, atingindo a faixa ideal, como reco-
mendado por (YADVIKA, et al., 2004), foi adicio-
nado serragem junto às folhas, caules e raízes 
trituradas do aguapé. Foi adicionado também 
bicarbonato em alguns reatores para atuar como 
solução tampão, corrigindo assim todos os pa-
râmetros necessários para se obter sucesso na 
digestão, principalmente na etapa metanogênica.

Após a inoculação o sistema foi monitorado 
diariamente por um período de 36 dias e as me-
dições foram realizadas em intervalo de tempo 
igual à primeira etapa.

Na figura 5 são mostrados os resultados dos 
estudos em relação à produção acumulada de 
biogás e metano.

Analisando o perfil de produção de biogás e 
metano, verifica-se que o meio de reação onde foi 
apenas adicionado serragem (THS 25) apresen-
tou uma taxa de degradação inferior aos demais. 
Este fato indica que, provavelmente, somente a 
correção da relação C/N, conforme determinado 
por (YADVIKA, et al., 2004), não foi suficiente 
para manter a estabilidade do pH, indicando que 
o meio é incapacitado de produzir solução tam-
pão, pois o pH final do substrato foi 5, inibindo a 
atividade das bactérias metanogênicas.

Os maiores volumes de metano produzido fo-
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Figura 5- Produção acumulada de biogás e metano, em cm³, após o abastecimento 
dos reatores na segunda faze experimental.

ram alcançados no reator com aguapé, serragem 
e bicarbonato (TCTS 25) e no reator onde foi 
adicionado 0,90 mL de bicarbonato (TCT 25(2)), 
respectivamente. Em ambos o pH se manteve es-
tável, garantindo a eficiência na produção de me-
tano pelas bactérias metanogênicas. O aumento 
da produção de metano, ocorrida no reator TCTS 
25, pode ser explicado pelo fato da correção C/N 
beneficiar, principalmente, o desenvolvimento 
das bactérias metanogênicas alcançando assim 
maiores volumes de metano produzido.

No meio TCS 25 verifica-se uma produção 
quase que continua indicando que provavel-
mente não ocorreu a fase metanogênica. Já nos 
demais se percebe um salto na produção de me-
tano, que provavelmente, indica inicio da fase 
metanogênica, principal responsável pela produ-
ção de metano.

Os reatores com a adição apenas de serragem 
(TCS 25) e com a adição de 0,25 mL de bicar-
bonato (TCT 25 (1)) apresentaram taxa de pro-
dução de metano inferior ao citado por Pinto 
(2009), com porcentagem de 8,69% e 34,71%, 
respectivamente.

Os demais reatores apresentaram taxa de pro-
dução de metano satisfatória. No meio com serra-
gem + bicarbonato (TCTS 25) a porcentagem foi 
de 80,76% e no meio com 0,90 mL de bicarbo-
nato (TCT 25 (2)) foi de 56,12%. 
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CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos e na meto-

dologia empregada pode-se chegar às seguintes 
conclusões:

De modo geral, a E. crassipes é recomendada  
para compor o substrato de metanização;

A adição de inóculo nos meios de reação com 
aguapé triturado não influenciou na quantidade 
de biogás gerado, no entanto, o meio inoculado 
apresentou maior produção de metano, ou seja, 
influenciou na melhora da qualidade do biogás 
produzido, sendo interessante sua utilização, 
pois de acordo com Costa (2006), seu poder ca-
lorífico aumenta de acordo com a quantidade de 
metano presente. 

Em geral, os inóculos utilizados na pesquisa de-
monstraram que não influenciam na velocidade 
de degradação do aguapé, podendo indicar que 
o início da fase de metanogênica não depende 
do inóculo, ou então, a quantidade adicionada foi 
insignificante.

A correção apenas da relação C/N não é su-
ficiente para se atingir a faixa ideal de metani-
zação, sendo necessária a adição de solução 
tampão.

Em geral, o sistema não é capaz de produzir so-
lução tampão para manter a estabilidade do pH, 
sendo necessário a adição desta solução para a 
produção de biogás com concentrações conside-
rável de metano. 

O emprego de 25% de inóculo, proveniente da 
lagoa anaeróbia da ETE, e uso de aguapé tritu-
rado mais serragem, para a correção C/N em 25, 
e a adição de bicarbonato conduziu a formação 
de biogás contendo 80,76% de metano, atingindo 
de acordo com Costa (2006), poder calorífico en-
tre 6.253,01 e 10469,60 kcal/kg, possibilitando 
a utilização deste resíduo para compor o subs-
trato de metanização, e posterior seu aproveita-
mento energético.

Nas condições experimentais avaliadas, para 
o reator que apresentou maior produção de me-
tano foi obtido rendimento em biogás de 6,90 
cm³/g de substrato.
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E você achando que 100% 
fosse o máximo que alguém 
pudesse se dedicar.
Sabesp 300%: 100% de água tratada, 100%  
de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado.

O saneamento transforma a vida das pessoas. Por isso,  
não medimos esforços para levar, até 2014, o Sabesp 300% 
para todos os municípios do interior atendidos pela Sabesp.  
E, até 2018, para todas as outras cidades atendidas por nós. 
Saiba mais acessando www.sabesp.com.br/RS2011
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Resumo
Neste trabalho de pesquisa foram avaliadas a capacidade do capim braquiária (Braquiária Decumbens) 

e mostarda da índia (Brassica Juncea) de extrairem metais de solo L 25, Latossolo Roxo. O delineamento 
experimental foi realizado em blocos com esquema fatorial 2 espécies x 4 doses de metais x 4 repetições. As 
doses de metais foram baseadas nos valores de Intervenção para solos agrícolas da decisão no 195-2005-E, 
de 23/11/2005 da CETESB, aplicadas na forma de sais com as seguintes concentrações em mg kg-1: dose 
zero; dose I – adição combinada de 450 de Zn, 3 de Cd, 180 de Pb, 70 de Ni e 150 de Cr; dose II – 2 vezes 
a dose I e  dose III-  3 vezes a dose I. A colheita foi realizada após 180 dias do plantio.  A mostarda da índia 
adaptou-se a todas as concentrações aplicadas. O zinco foi o metal que apresentou maior remoção do solo 
contaminado pelas duas espécies. Para contaminação dose I a mostarda da índia se mostrou melhor na 
remoção de cromo (37%), chumbo (39%) e níquel (68%), enquanto o capim braquiária removeu melhor os 
metais chumbo (40%), cromo (62%) e níquel (88%). Ambas espécies revelaram ser boas opções para fitorre-
mediação de solos contaminados com metais pesados.

Palavras-chave: Fitoextração, Brassica Juncea, Brachiaria Decumbens, Poluição Do Solo.

Abstract
We evaluated the ability of pasture grass and Indian mustard plants grown in eight-liter pots to ex-

tract metals from the soil latosol. The experimental design consisted in randomized blocks with facto-
rial 2 species x 4 metal doses x 4 replications. The metal doses were based on values recommended 
by the CETESB interventional decision number 195-2005-E issued on 23rd November 2005 and were 
applied in the form of inorganic salts with the following concentrations in mg kg-1: dose zero – without 
addition of any metal; dose I – combined addition of 450 Zn, 3 Cd, 180 Pb, 70 Ni, and 150 Cr; dose II– 
combined addition of 900 Zn, 6 Cd, 360 Pb, 140 Ni, and 300 Cr; dose III- combined addition of 1350 
Zn, 9 Cd, 540 Pb, 210 Ni, and 450 Cr. The crop was harvested 180 days after planting. Brassica juncea 
was the species that best adapted to all the applied concentrations. Zinc was the element that showed 
greatest soil removal in soil contaminated by both species. For the contamination dose I Brassica juncea 
was the best for chromium (37%), lead (39%), and nickel (68%) removal, while Brachiaria decumbens 
removed the metals lead (40%), chromium (62%), and nickel (88%) the most effectively. Both species 
were excellent choices for the phytoremediation of soils contaminated with heavy metals.

Key-words: Phytoextraction, Brassica Juncea, Brachiaria Decumbens, Soil Pollution.

Avaliação da fitorremediação de solos contaminados com 
metais pelo capim braquiária e mostarda da Índia

Evaluation of phytoremediation of soils contaminated with metals by 
surinam grass and India mustardcrassipes (hyacinth)
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Introdução
A contaminação de solos e água com poluentes 

químicos representa grande problema ambiental 
com implicações para a saúde humana e animal. 
A crescente industrialização e urbanização têm 
exposto animais e vegetais a elementos químicos 
potencialmente tóxicos. Entre estes, os metais 
pesados representam o maior contaminante in-
dustrial dos ecossistemas (Gaetke e Chow, 2003).  
O estado de São Paulo possui 1396 áreas conta-
minadas segundo Relatório da qualidade do solo 
do estado de São Paulo de Novembro de 2009 
(http://www.cetesb.sp.gov.br/solo/publicações-
-e-Relatórios/1-Publicações-/-Relatórios)

O tratamento de áreas degradadas é exigência 
da lei (Lei Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
regulamentada pelo Decreto Nº 99.274/90) e, 
além disso, assumiu o status de compromisso so-
cial que precisa ser realizado. Existem inúmeras 
tecnologias para remediação de solos de áreas 
contaminadas, as quais envolvem processos quí-
micos,  processos físicos e processos biológicos, 
sendo que todos requerem tecnologias muitas 
vezes complicadas e de custo elevado. As técni-
cas de remediação têm por base processos de en-
genharia direcionados a aumentar a capacidade 
de extração dos contaminantes com a aplicação 
de calor, surfactantes, ácidos e manipulação fí-
sica do solo contaminado. Os processos de reme-
diação podem ser divididos em dois grupos de 
acordo com o local de operação, in situ ou ex situ 
(Huang e Cunnigham, 1996).

Os métodos in situ são os mais apropriados, en-
tretanto sua eficiência depende de algumas vari-
áveis como características do local, concentração 
dos metais pesados a serem removidos, além do 
uso final do ambiente contaminado (Cunningham 
et al., 1996; Siqueira et al., 1999). Esses métodos 
têm como objetivo imobilizar os metais pesados, 
para removê-los. O tratamento de áreas contami-
nadas por metais pesados através de processos 
físico-químicos, além de apresentarem custos 
elevados, freqüentemente causa danos colaterais 
indesejados, como a necessidade de remoção de 
parte do solo. (Mulligan et al., 2001).

Por esse motivo, o uso da fitorremediação, tec-
nologia baseada no uso 

de plantas capazes de absorver e acumular em 
seus tecidos metais pesados e outros compos-
tos químicos do solo e da água, ganhou grande 
interesse durante as últimas década (Maine et 
al., 2004; Silva et al., 2006; Skinner et al., 2007; 

Agunbiade et al., 2009).
As substâncias alvo da fitorremediação incluem 

metais (Pb, Zn, Cu, Ni, Hg, Se, Cr, Cd), compostos 
inorgânicos, elementos químicos radioativos (U, 
Cs, Sr), hidrocarbonetos derivados de petróleo, 
praguicidas e herbicidas, explosivos (TNT, DNT), 
solventes clorados (TCE, PCE) e resíduos orgâni-
cos industriais (PCP, HPA), entre outros (Cunnin-
gham et al, 1996; Wei et al, 2008; Shengwei et 
al, 2009; ).

As plantas hiperacumuladoras são altamente 
especializadas em acumular ou tolerar concen-
trações elevadas de metais como: 10.000 mg 
kg-1  de Zn e Mn;  1.000 mg kg-1 de Pb, Ni e 
Cu;  100 mg kg-1 de Cd (Raskin et al., 1994). 
Até o momento foram identificadas cerca de 
400 plantas hiperacumuladoras, sendo a maio-
ria originária de áreas contaminadas da Europa, 
Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália (Khan 
et al., 2000). Essas plantas hiperacumuladoras 
pertencem às famílias Brassicaceae, Fabaceae, 
Euphorbiaceae, Asteraceae, Lamiaceae e Scro-
phulariaceae (Garbisu e Alkorta, 2001). Algumas 
plantas possuem potencial para extrair vários me-
tais do solo, outras são mais específicas. A Bras-
sica juncea possui potencial para remediar solos 
com altos teores de Pb, Cr, Cd, Cu, Ni, Zn, Sr, B e 
Se; Thlaspi caerulescens para fitorremediar Cd, 
Ni e Zn; Helianthus annuus, Nicotiana tabacum 
e Alyssum wufenianum para extrair Ni (USEPA, 
2000).  A fitorremediação de solos contaminados 
com metais parte de dois principais processos: 
fitoestabilização, que consiste na imobilização de 
metais no solo ou nas raízes, reduzindo assim a 
sua mobilidade e biodisponibilidade e fitoextra-
ção, que identifica a captação de contaminantes 
do solo e sua translocação das raízes para a parte 
aérea da planta (Pivetz, 2001).

A fim de alcançar uma boa eficiência no pro-
cesso de fitorremediação as plantas devem acu-
mular grandes quantidades de metais pesados, 
tolerar solos com poluição, e também produzir 
uma grande quantidade de biomassa nas condi-
ções de contaminação  (McGrath et al., 2002). 

Dessa forma, a investigação do desenvolvi-
mento das plantas em diferentes níveis de con-
taminação por metais se torna relevante.este 
trabalho foi avaliada a fitorremediação de solos 
artificialmente contaminado com os metais Zn, 
Cd, Pb,  Cr e Ni pelos vegetais capim braquiá-
ria (Brachiaria decumbens) e mostarda da índia 
(Brassica juncea). Foram aplicadas diferentes do-
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ses de metais a fim de verificar a adaptação de 
cada planta a diferentes graus de contaminação 
do solo.

Materiais e Métodos
Os ensaios foram realizados em recipientes de 10 

L contendo em média 8 kg de solo típico da região 
de Ribeirão Preto-SP (Latossolo Roxo). O solo foi 
preparado com terra de barranco (terra virgem), 
oriunda de Guaxupé – MG, substrato orgânico, 
adubo do tipo supersimples e calcário. Os experi-
mentos foram delineados em blocos ao acaso com  
esquema fatorial 2 X 4, com 4 repetições..

 Os vegetais estudados foram capim braqui-
ária e Mostarda da Índia. Estes vegetais foram 
selecionados por apresentarem características 
fitorremediadoras (Hong-Ming et al, 2009). As 
sementes de mostarda da Índia utilizadas foram 
fornecida pela Isla Sementes e as de capim braqui-
ária foram fornecidas pela AgroLima Sementes.

Para contaminação do solo foram utilizados 
sais com grau analítico de cada um dos metais 
distribuídos em diferentes concentrações, de 
forma a fornecer múltiplos dos Valores de In-
tervenção preconizados pela CETESB (2005). A 
Tabela 1 apresenta os valores de intervenção 
para cada metal estudado, os sais aplicados e as 
3 concentrações de contaminação efetuadas da-
dos em miligramas de metal por quilograma de 
solo seco.

Os vasos foram mantidos em área coberta com 
iluminação natural e rega diária. A temperatura 

média durante o período de experimento foi de 
25±3oC.A coleta dos vegetais foi realizada após 
180 dias do plantio.  Os vegetais foram coleta-
dos, lavados, armazenados em sacos de papel e 
mantidos em estufa a 600C até secagem total. 
Em seguida cada amostra foi triturada em moi-
nho e passada por uma placa perfurada com fu-
ros de 1 mm de diâmetro e 17% de área aberta. A 
massa seca foi então pesada e digerida para aná-
lise dos metais. Após a coleta dos vegetais, o solo 
de cada vaso foi quarteado, coletado e digerido 
para análise dos metais. Tanto para a digestão do 
metal como para a digestão do solo foi utilizada 
a digestão nitro-perclórica segundo Malavolta 
(1997).

A análise dos metais foi realizada em triplicata 
utilizando a técnica de Espectrofotometria de ab-
sorção atômica (EAA) em um espectrofotômetro 
Perkin Elmer (AAnalyst100) com chama de ar/
acetileno e lâmpada de catodo oco. Foram utili-
zadas soluções padrões  com reagentes de grau 
analítico de cada um dos metais para construção 
de cada curva de calibração. Os limites de quanti-
ficação para todos os metais foi de 0,001 mg.L-1. 
Com os resultados obtidos foi criado um parâme-
tro para avaliar o potencial acumulador de cada 
metal por cada uma das plantas. O parâmetro foi 
calculado pela divisão da massa de metal acumu-
lado pela massa de matéria seca obtida de cada 
planta e pelo tempo de plantio em dias e multipli-
cado por 30 para resultar em g de metal/grama 
de massa seca/mês. 

Tabela 1 - Dados dos valores de intervenção e da contaminação realizada em cada um dos 
tratamentos em mg do metal por kg de solo seco.

Metal Sal aplicado Valor de Inter-
venção mg.kg-1

Contaminação mg.kg-1

I II III

Chumbo Pb(NO3)2 180 180 360 540

Cadmio CdCl2 3 3 6 9

Cromo K2Cr2O7 150 150 300 450

Níquel Ni(NO3)2 70 70 140 210

Zinco ZnCl2 450 450 900 1350
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Resultados e Discussões
Desenvolvimento das plantas – Sintomas visu-
ais

O capim braquiárias se desenvolveu em 12 dos 
16 recipientes, sendo 4 sem contaminação, 4 con-
taminados com dose I , 3 com dose II e  apenas 
1 com dose III.   Observaram-se diferenças sig-
nificativas no desenvolvimento das plantas, que 
apresentaram redução no número de folhas nos 
vasos com contaminação II e III. A mostarda da 
Índia se desenvolveu na maioria dos recipientes, 
exceto em dois vasos com dose III, mostrando-se 
melhor adaptada às condições estudadas . A Fi-

Figura 1: Número médio de folhas presentes nos vasos de Brachiaria decumbens após 
175 dias do plantio e nos vasos de mostarda da Índia   após 104 dias do plantio

Tabela 2 - Média dos pesos das massas vegetais obtidas em cada grau de contaminação

gura 1 apresenta o gráfico com o número médio 
de folhas de cada espécie em cada dose de metal 
aplicada.

Observa-se que a dose I tanto para o capim 
braquiária quanto para a mostarda da Índia não 
provocou redução significativa no número de fo-
lhas. Já a dose II  levou a uma redução de 67% no 
número de folhas da Braquiária e 43% da Bras-
sica. Nos vasos com o dose III a redução foi de 
73% na Braquiária e 68% para a Brassica. Mesmo 
apresentando bom desenvolvimento, as plantas 
apresentaram algumas deformações como man-
chas esbranquiçadas nas folhas, principalmente 

Solo de cultivo

Capim braquiária Mostarda da Índia

Massa de vegetal 
seco (g) Desvio médio Massa de vegetal 

seco (g) Desvio médio

Não contaminado 22,3 2,7 11,0 1,8

grau I 19,5 2,1 11,1 1,2

grau II 12,1 2,3 8,4 0,6

grau III 4,2 - 7,0 0,7
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nos vasos com maior concentração dos metais. 
Este fato aponta uma elevada fitotoxidade das 
plantas que se desenvolvem em solos com altas 
concentrações de metais pesados. Este tipo de 
comportamento foi observado por Zeitouni et al. 
(2007) no estudo da capacidade das plantas de 
mamona, girassol, pimenta da amazônia e tabaco 
em extrair Zn e Cd de um Latossolo Vermelho-
-Amarelo distrófico, onde foi observado uma re-
dução das folhas e aparecimento de manchas nas 
mesmas em função da fitotoxidade.      

1. Produção de Matéria Seca 
A Tabela 2 apresenta o peso total do vegetal 

seco obtido em cada uma das contaminações 
aplicadas e o desvio médio.

Com os dados apresentados na Tabela 2, ob-
serva-se que, conforme a contaminação aumen-
tou, houve uma redução significativa na massa 
seca do capim braquiária. Com dose I houve re-
dução de 12,8%, já na dose II, 45,8% e na dose 
III, a redução foi de 81,2%. Isso demonstra que 
a contaminação por metais afeta o desenvol-
vimento da planta, prejudicando o processo de 
fitorremediação nessa espécie. Esta redução de 
massa seca deve ser decorrente da fitotoxidade 
dos metais no capim braquiária.

 A mostarda da Índia não apresentou redução 
de massa para contaminação dose I. Já para a 
dose II, a redução foi de 23,6% e para dose III, de 
36,4%. Este fato vem corroborar a boa perspec-

tiva de aplicação deste vegetal na fitorremedia-
ção de solos contaminados por metais (USEPA, 
2000). 

Metais presentes na matéria seca
A Tabela 3 apresenta a concentração dos me-

tais na matéria seca dos vegetais em cada dose 
de contaminação.

Comparando os resultados das concentrações 
dos metais em cada um dos vegetais, em cada 
tratamento, observa-se que a mostarda da Índia 
apresenta melhor acúmulo de Zn e Cd, enquanto 
o capim braquiária acumulou maior quantidade 
de Ni, Cr e Pb. Na dose de contaminação II a mos-
tarda da Índia continuou melhor para acumular 
Zn e superou o capim braquiária no acúmulo de 
Cr e Pb. 

Metais presentes no solo
A Tabela 4 apresenta as médias da concentra-

ção de cada metal (contaminação dose I, dose II 
e dose III) no solo onde estavam cultivados os 
vegetais mostarda da Índia e capim braquiária.   

Para o grau de contaminação I, houve redução 
de cerca 40% do Zn presente no solo de ambos os 
cultivos. A braquiária se mostrou mais eficiente 
na redução das concentrações de Ni e Cr (88% e 
62% respectivamente).  Já a mostarda da índia foi 
mais eficiente na remoção do Cd, com remoção 
de 17,3%, sendo que o capim braquiária removeu 
apenas cerca de 7%. 

Tabela 3 - Resultados das concentrações dos metais em mg de metal por kg de vegetal obtidos nos 
vegetais capim braquiária e mostarda da Índia para a contaminação I, II e III

Metal

Contaminação 1 Contaminação 1 Contaminação 3

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Capim 
Braquiária

Mostarda da 
Índia

Capim 
Braquiária

Mostarda da 
Índia

Mostarda da 
Índia

Cd 0,70±0,05 0,90±0,05 5,0±0,9 1,5±0,3 7,0±0,9

Zn 120±4 191±4 178±2 293±5 320±9

Ni 23±2 10,5±0,5 35±2 16±1 24±1

Cr 56±6 27±4 13,0±0,5 75±8 0,10±0,05

Pb 35± 3 18±1 31±9 37±6 15±1
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Tabela 4 - Resultados das concentrações dos metais no solo onde foram cultivados os vegetais 
mostarda da Índia e capim braquiária

Tabela 5 - Parâmetros de remoção de cada metal pelo capim braquíária e pela Mostarda da Índia dados 
em gramas de metal por kg de vegetal por um período médio de 30 dias

Dose I

Espécie Cultivada Cd Ni Cr Zn Pb

Inicial 3,00 70 150 450 180

Capim Braquiária 2,78 ± 0,07 8,2 ± 0,7 57 ± 14 280 ± 21 107 ± 18

Mostarda da Índia 2,48 ± 0,08 22 ± 2 94 ± 12 276 ± 26 127 ± 25

Dose II

Inicial 6,00 140 300 900 360

Capim Braquiária 2,4 ± 0,7 23 ± 2 242 ± 30 724 ± 99 299 ± 38

Mostarda da Índia 3,6 ± 0,3 45 ± 5 203 ± 26 575 ± 56 224 ± 23

Dose III

Inicial 9,00 210 450 1350 540

Mostarda da Índia 6,5 ± 2 86 ± 21 Parcela perdida 1091 ± 213 386 ± 87

Dose I

Espécie Cultivada Cd Ni Cr Zn Pb

Capim Braquiária 0,004 1,058 1,592 2,910 1,250

Mostarda Da Índia 0,016 1,438 1,677 5,211 1,578

Dose II

Brachiaria Decumbes 0,099 3,223 1,598 4,848 1,680

Mostarda Da Índia 0,114 4,505 4,599 15,41 6,449

Dose III

Capim Braquiária 0,099 4,921 - 10,28 6,111

mg de metal por kg de solo

Remoção (g.kg-1.mês-1)



36 Revista DAE

Artigo Técnico

nº191 janeiro-abril 2013

Verificou-se que, após o aumento da contami-
nação para a dose II, o solo onde estava cultivada 
a mostarda da índia obteve uma redução maior 
na quantidade dos metais Cr, Zn e Pb. Já o solo 
onde estava cultivado o capim braquiária, obteve 
uma redução maior na quantidade dos metais Cd 
e Ni, confirmando os dados obtidos nas análises 
dos vegetais. 

A fim de criar um parâmetro para definir o po-
tencial acumulador de cada vegetal, foi calculada 
a massa de metal acumulada por kg de vegetal 
em um período médio de 30 dias (Tabela 5).

Nenhuma das espécies estudadas se mostar-
ram boas acumuladoras para o cádmio e as duas 
espécies apresentaram resultados satisfatórios 
para remoção de zinco, cromo, níquel e chumbo. 
A mostarda da Índia apresentou no geral melho-
res resultados quando comparada com o outro 
vegetal estudado, obtendo-se uma remoção mais 
elevada de Zn (5,21 g/kg.mês) enquanto o ca-
pim braquiária obteve 2,91 g. kg-1.mês-1. Para 
a dose II, observou-se que no solo onde estava 
cultivada a mostarda da Índia houve uma maior 
remoção dos metais Zn, Pb, Cr e Ni. Já no solo 
onde estava cultivada o capim braquiária, houve 
uma maior remoção dos metais zinco, níquel e 
chumbo. Comparando os resultados obtidos pe-
los dois vegetais, conclui-se que a mostarda da 
Índia apresentou uma remoção de 15,41 g. kg-
-1mês-1 para o zinco enquanto o capim braquiá-
ria obteve 4,84 g. kg-1.mês-1 para este metal. Os 
resultados continuaram insatisfatórios para a re-
moção de cádmio e a mostarda da Índia apresen-
tou melhores resultados que o capim braquiária. 

Na dose III somente a mostarda da Índia se de-
senvolveu. Comparando o comportamento dos 
dois vegetais nos solos contaminados com dife-
rentes concentrações (I, II e III), pode-se observar 
o melhor desempenho da mostarda da Índia na 
maioria dos metais analisados. Para o metal cá-
dmio não houve avanço na remoção pelos dois 
vegetais. 

É importante destacar o comportamento de 
remoção de metais pela mostarda da Índia que 
se manteve inalterado mesmo aumentando a 
concentração dos metais de dose II para dose III. 
Este fato indica uma boa resistência deste vege-
tal em solos com elevadas concentrações de me-
tais, mostrando a viabilidade de sua aplicação na 
fitorremediação de solos deste tipo.

Esses resultados se mantiveram para o cád-
mio, chumbo e níquel. Houve uma diminuição 

de remoção para o zinco (de 15,41 g kg-1 mês-1 
no grau II de contaminação para 10, 27 g kg-1 
mês-1 no grau III de contaminação).

Conclusões
A mostarda da Índia foi a espécie que melhor 

se desenvolveu em solos contaminados com me-
tais, se mostrando um vegetal com excelente 
potencial fitorremediador para Zn, Cr, Pb e Ni. 
O capim braquiária se mostrou eficiente apenas 
na fitorremediação de solos com contaminação 
correspondente ao grau de intervenção, sendo o 
Zn o metal com melhor remoção. Para contami-
nações com concentrações superiores houve re-
dução significativa da massa seca e sintomas de 
intoxicação com a morte das plantas.

Ambas as espécies não foram eficientes para 
fitorremediação de solos contaminados com cá-
dmio.

Referências 
AGUNBIADE, F. O., OLU-OWOLABI, B. I; ADEBO-
WALE, K. O., Phytoremediation potential of Ei-
chornia crassipes in metal-contaminated coastal 
water,. Bioresource Technology, v. 100, n. 19, p. 
4521-4526, 2009.

CETESB – Companhia de Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental. Decisão de Diretoria nº 195 – 
2005, de 23 de Novembro de 2005. Dispõe sobre 
a aprovação dos valores orientadores para solos 
e águas subterrâneas no Estado de São Paulo, 
São Paulo, 2005. 

CUNNINGHAM, S.D.; ANDERSON, T.A.; SCHWAB, 
P. e HSU, F.C.; Phytoremediation of soils contami-
nated with organic polluants. Advance in Agro-
nomy, v.56, p. 55-114, 1996. 

GAETKE, L.M., CHOW, C.K.. Copper toxicity, oxi-
dative stress, and antioxidant nutrients. Toxico-
logy, v. 189, p.147–163, 2003.

GARBISU, C.; ALKORTA, I. Phytoextraction: a cost 
effective plant-based technology for the removal 
of metals from the environment. Bioresource Te-
chnology, v. 77, p. 229 -236, 2001.

HONG-MING LIANG , TING-HSIANG LIN , JENG-
-MIN CHIOU , KUO-CHEN YEH , Model evaluation 
of the phytoextraction potential of heavy metal 
hyperaccumulators and non-hyperaccumulators 
Environmental Pollution, v.157, p.1945–1952, 
2009.



37Revista DAE

Artigo Técnico

janeiro-abril 2013 nº191

A Sabesp trabalha para oferecer 300%
100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado.

Tanto é que, até 2014, todos os municípios do interior atendidos pela Sabesp serão 300%. E, em 2018, todo o Estado de São Paulo. Haja fôlego, mas o resultado vai valer a pena.

Saiba mais em www.sabesp.com.br/rs2011

HUANG, J.W.; CUNNINGHAM, S.D. Lead phyto-
extraction: species variation in lead uptake and 
translocation. New Phytologist, v. 134, p 75-84, 
1996.

KHAN, A.G.; KUEK, C.; CHAUDHRY, T.M.; KHOO, 
C.S; HAYES, W.J. Role of plants, mycorrhizae and 
phytochelators in heavy metal contaminated 
land remediation. Chemosphere, v.41, p.197-
207, 2000.

McGrath, S.P., Zhao, F.J., Lombi, E., 2002. Phyto-
remediation of metals, metalloids, and radionu-
clides. Adv. Agron. v. 75,p.  11 on

MAINE, M.A., SUN E, N.L., LAGGER, S.C., Chro-
mium bioaccumulation: comparison of the capa-
city of two floating aquatic macrophytes. Water 
Research v. 38, p. 1494–1501, 2004

MALAVOLTA, E. VIITI, G. C., OLIVEIRA, S. A.. Ava-
liação do Estado Nutricional das Plantas - Prin-
cípios e Aplicações.,2ª Ed., Piracicaba: Potafos, 
1997, 319 p.

MULLIGAN, C.N., YONG, R.N., GIBBS, B.F.  Re-
mediation technologies for metal contaminated 
soils and groundwater: an evaluation, Eng. Geol.  
v. 60, p.193–207, 2001.

MULLIGAN, C.N.; YONG, R.N. & GIBBS, B.F. Re-
mediation technologies for metal-contaminated 
soils and groundwater: An evaluation. Enginee-
ring.Geology, v. 60, p. 193-207, 2001.

Pivetz, B.E., 2001. Phytoremediation of Contami-
nated Soil and Ground Water at Hazardous Sites. 
Ground Water Issue, EPA/540/S-01/500.

RASKIN, I.; KUMAR, PBA. N.; DUSHENKOV, S.; 
SALT, D.E. Bioconcentration of heavy metals by 

plants. Current opinions in Biotechnology, v.5, 
p.285-290, 1994

SHENGWEI PENG, QIXING ZHOU, ZHANG CAI, 
ZHINENG ZHANG, Phytoremediation of petro-
leum contaminated soils by Mirabilis Jalapa L. in 
a greenhouse plot experiment. Journal of Hazar-
dous Materials v.168, p. 1490–1496, 2009.

SILVA, S.; SIQUEIRA, J.O. E SOARES, C.R.F.S. Fun-
gos micorrízicos no crescimento e na extração de 
metais pesados pela braquiária em solo contami-
nado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 41, n. 
12, p. 1749-1757, 2006.

SINGH, O.V.; Phytoremediation of toxic aromatic 
polluants from soil. Applied Microbiology and 
Biotechnology, v. 63, n. 2, p. 128-135, 2003. 

SKINNER, K., WRIGHT, N., Porter-Goff, E.,  Mer-
cury uptake and accumulation by four species of 
aquatic plants. Environmental Pollution, v. 145, 
p. 234–237, 2007.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTEC-
TION AGENCY (US-EPA). Introduction to phyto-
remediation: EPA/600/R-99/107. Cincinatti: 
National Risk Management Research Laboratory, 
2000.

WEI, S., SILVA, J. A. T., ZHOU, Q., Agro-improving 
method of phytoextracting heavy metal conta-
minated soil, Journal of Hazardous Materials, v. 
150, p. 662–668, 2008.

ZEITOUNI, C. F., BERTON, R.S.; ABREU, C. A.. Fi-
toextração de cádmio e zinco de um latossolo 
vermelho-amarelo contaminado com metais 
pesados. Bragantia, Campinas, v.66, n.4, p.649-
657, 2007.



38 Revista DAE

Artigo Técnico

nº191 janeiro-abril 2013

Resumo
O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a influência do plantio de gramíneas na camada de cobertura 

convencional de uma célula experimental de resíduos sólidos sobre o fluxo de CH4 e CO2 para a atmos-
fera. Os capins estudados (Andropogon, Mombaça, Buffel, Massai) e a grama (Bermuda) apresentaram 
uma capacidade diferente de reter as emissões dos gases (Mombaça: média de 2,5% de CH4 e 5,0% de 
CO2; Massai: 1,9% de CH4 e 3,8% de CO2; Andropogon: 0,7% de CH4 e 1,4% de CO2; grama Bermuda: 
0,6% de CH4 e 1,1% de CO2; Buffel: 0,2% de CH4 e 0,5% de CO2). Os fluxos mássicos e volumétricos tam-
bém foram menores no solo cultivado com capim Mombaça e maiores no capim Buffel e isso manteve 
relação com as principais características morfogênicas, estruturais, produtivas e nutricionais utilizadas 
na avaliação da sobrevivência e desenvolvimento dos cultivos.

Palavras-chave: gramíneas, camada de cobertura, fluxo de gases

Abstract 
This study was aimed to assess the influence of grass planted in the cover layer of an experimental, 

conventional solid waste disposal cell on the release of CH4 and CO2 to the atmosphere. The studied 
grasses (Andropogon, Mombasa, Buffel, Massai and Bermuda) showed a different ability to retain gas 
emissions (Mombasa: averaging 2.5% CH4 and 5.0% CO2; Massai: 1.9% CH4 and 3.8% CO2; Andropogon: 
0.7% CH4 and 1.4% CO2; Bermuda: 0.6% CH4 and 1.1% CO2; Buffel: 0.2 % CH4 and 0.5% CO2). The volu-
metric and mass flows were also lower in the soil with Mombasa grass and greatest in the soil with 
Buffel grass. This was related to the main morphogenesis, structural, productive and nutritional fea-
tures used in the assessment of the survival and development of the different grasses.

Keywords: grasses, cover layer, gas flow
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Introdução
Conforme os estudos (Johannessen, 1999; 

Popov, 2005; Aye e Widjaya, 2006) os aterros 
geram preocupações ambientais relativas à eli-
minação de resíduos, principalmente no que diz 
respeito à poluição da água, odores, risco de ex-
plosão, danos à vegetação e emissão de Gases de 
Efeito Estufa (GEE).

Os GEE gerados em aterros sanitários, especial-
mente metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), 
alcançam a atmosfera durante o preenchimento 
do aterro, por processos de percolação nas ca-
madas de cobertura e através dos sistemas de 
drenagem vertical. Alguns estudos internacionais 
(Huber-Humer e Lechner, 1999; Hedge, Chan e 
Yang, 2003; Ishigaki et al., 2008) observaram 
variados fluxos de CH4 e CO2 pelas camadas de 
cobertura.

No Brasil, estudos sobre essas emissões (Ma-
ciel, 2003; Guedes, 2007; Fernandes, 2009; 
Berto Neto, 2009) também apontam para fluxos 
que variam em função de diversos fatores: tipo 
de área de disposição, características físicas dos 
solos aplicados nas camadas, forma de compac-
tação dos RSU, idade dos resíduos, estação do 
ano, horário de medição, altura das camadas de 
resíduos, questões de pressão e temperatura in-
terna-externa do aterro etc.

A emissão desses gases pela camada de co-
bertura é uma prática insustentável, representa 
desperdício de uma importante fonte de energia 
renovável e contribui para o agravamento das 
mudanças climáticas, trazendo riscos à integri-
dade do clima. Combater essas emissões não é 
tarefa simples em função da inadequação dos 
aterros sanitários para o desenvolvimento de 
pesquisas aprofundadas sobre esse tema, o que 
justifica a construção de células experimentais; 
onde é possível controlar sistematicamente a 
quantidade e qualidade dos RSU, acompanhar os 
processos de espalhamento, compactação e re-
cobrimento, estabelecer a altura ideal da camada 
de resíduos, do sistema de cobertura entre ou-
tros cuidados.

Nessa pesquisa, uma Célula Experimental (CE) 
foi instalada numa área virgem do Aterro Sani-
tário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), 
Região Metropolitana de Fortaleza, para permitir 
o plantio de sementes de gramíneas sobre sua 
camada de cobertura convencional (solo natu-
ral) e avaliação da influência desses cultivos nas 
emissões de CH4 e CO2 para a atmosfera.

Materiais e Métodos
1. A Célula Experimental

A célula experimental (CE) foi instalada no sudo-
este do ASMOC; aterro que começou a operar em 
1991 com os RSU coletados no município de Cau-
caia e a partir de 1998 com os RSU de Fortaleza.

A área cedida para a CE tinha 225 m2 (15 me-
tros de comprimento x 15 metros de largura) e para 
otimizar sua ocupação optou-se pelo método da 
trincheira, que também trouxe menor custo, maior 
segurança (pessoal e ambiental) e relativa facilidade 
de operação. Conforme Gomes e Martins (2003) 
esse método é adequado para recepção de pequena 
quantidade de resíduo. 

A CE recebeu 440 toneladas, sendo o processo 
de pesagem realizado em balança rodoviária eletrô-
nica existente na entrada do ASMOC e a cobertura 
desses resíduos se deu com a conformação de uma 
camada solo compactado de 60cm de espessura. O 
solo foi classificado como silto-argiloso, mediana-
mente plástico e com as seguintes características: 
entre 23 - 29% de argila, 30 - 35% de silte, 18 - 24% 
de areia fina, 11 - 18% de areia média, 4 - 5% de 
areia grossa, 1 - 4% de pedregulho, limite de liqui-
dez entre 27 - 31%, limite de plasticidade entre 
13 - 17% e índice de plasticidade entre 12 - 15%, 
umidade ótima entre 11,100 - 12,200%, massa es-
pecífica seca entre 1,989 - 2,008 g.cm-3 e permeabi-
lidade à água entre 2,0 - 3,4 x 10-5 cm.s-1.

2. O Plantio de gramíneas sobre a cobertura da CE
O plantio das gramíneas exigiria a preparação 

preliminar do solo da cobertura, porém esse pro-
cedimento não foi realizado mantendo-se assim a 
originalidade e semelhança da cobertura com as 
condições típicas dos aterros sanitários. Em seguida, 
uma área de 09m2 foi reservada para cada cultivo 
além dos espaços deixados como “corredores” para 
facilitar o processo de irrigação (manual) e evitar o 
transporte de sementes pelo vento de uma cultura 
para outra (contaminação).

A escolha das sementes se deu após revisão de 
literatura, leitura de catálogos, visitas à Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará 
(EMATERCE) e Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA). Assim, foram selecio-
nados cinco tipos de sementes: Cynodon dactylon 
(grama Bermuda), Andropogon gayanus cv. Planal-
tina (capim Andropogon), Cenchrus ciliaris L. (ca-
pim Buffel), Panicum maximum cv Massai (capim 
Massai) e Panicum maximum cv Mombaça (capim 
Mombaça).
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Os principais critérios adotados para escolha 
dessas espécies foram: alta resistência à seca, 
crescimento perene, pouca exigência quanto 
à fertilidade do solo e baixo custo de aquisição 
(Lauretti, 2003; Pereira, 2006; Veras et al., 2010).

As sementes (aproximadamente 100g de cada) 
foram lançadas sobre a cobertura da CE e poste-
riormente cobertas manualmente com uma fina 
camada (1-2cm) de solo natural disponível no en-
torno da CE. Esse tipo de plantio trouxe rapidez 
e a economia, no entanto, a semeadura ocorreu 
de forma irregular e a emergência desuniforme. 
O processo de irrigação foi manual e duas vezes 
ao dia durante a germinação e crescimento inicial 
com aproximadamente 2,5 litros.m-2 por turno, já 
que não havia disponibilidade de água superior a 
essa taxa. 

Quanto à fertilidade do solo, duas amostras da 
camada de cobertura foram coletadas na profun-
didade de 0 - 20 cm e analisadas no Laboratório 
de Solos, do Centro de Ciências Agrárias da Uni-
versidade Federal do Ceará. Segundo Bernardo 
(1995), o Laboratório de Salinidade dos Estados 
Unidos da América adota quatro categorias para 
a classificação dos solos afetados por sais: solos 
normais; solos salinos; solos salino-alcalino ou 
alcalino-sódico; e solo alcalino ou sódico. Consi-
derando que os solos salinos apresentam Condu-
tividade elétrica superior a 4,0 dSm-1 (resultado 
dessa pesquisa: 2,26 - 5,42 dSm-1) e que os solos 
sódicos apresentam PST superior a 15% (resul-
tado dessa pesquisa: 14 - 20%), o solo da camada 
de cobertura foi classificado como solos salino-
-alcalino ou alcalino-sódico.

Como o solo da camada de cobertura teve de 
baixa a muito baixa permeabilidade, há um au-
mento no tempo gasto para a água infiltrar e isso 
induz o processo de degradação da fertilidade 
do solo, já que ocorre aumento da concentração 
dos sais na superfície após a evaporação da água. 
O solo da cobertura apresenta alta saturação de 
base (96 - 100%) e isso reduz a concentração de 
sódio trocável no solo, a expansão e dispersão de 
argila, já que não há substituição de íons Ca2+ e 
Mg2+ por Na+, o que aumenta a atração entre as 
partículas do solo. Além disso, o solo estudado 
tem baixo de sodificação (RAS < 10).

Para determinar o fluxo no solo cultivado foi 
efetuado um corte uniforme em todos os cultivos 
após 60 dias da germinação a 10 cm do solo (Car-
valho, Freitas e Andrade, 1995; Dantas Neto et al., 
2000; Mesquita et al., 2010).

3. Medição dos Gases na Cobertura e nos Solos 
Cultivados

As estimativas das emissões de gases pela ca-
mada de cobertura vegetada e não vegetada foram 
realizadas através de ensaios com placa de fluxo 
estático em duas campanhas. Nessa modalidade, os 
gases sofrem recirculação entre o leitor de concen-
tração e o interior da placa através de conexões de 
borracha, compondo um ciclo fechado. Para tanto, 
foram confeccionadas cinco placas com chapa de 
aço em forma de degrau e na parte superior da cada 
placa foi fixada (com parafuso e fita dupla face 3M) 
uma peça quadrada (de 40 cm x 40 cm) de acrílico 
de 0,5 cm de espessura; onde dois pequenos orifí-
cios recebiam as conexões de borracha do leitor de 
gases.

A placa confeccionada seguiu o modelo pro-
posto por Maciel (2003), sendo considerada ade-
quada para estudos in situ pela simples instalação, 
baixo custo e precisos resultados pontuais. Cada 
placa possuía uma área útil de 0,16m-2 e volume 
de 8 litros. 

O equipamento utilizado para medir a concen-
tração dos gases foi o detector portátil da marca 
GEM2000 (LANDTEC), que foi alugado. Esse equi-
pamento permite a leitura simultânea das percen-
tagens volumétricas de CH4, CO2 e O2, além da 
temperatura interna e da pressão dos gases. 

O GEM2000 foi programado para (i) realizar uma 
leitura (chamada de ciclo) a cada 5 minutos e (ii) lê 
a concentração dos gases durante 30 segundos sem 
interrupções. O monitoramento dos gases em cada 
ensaio de placa durou 180 minutos, tanto no turno 
da manhã quanto da tarde. Na Figura 1 podem ser 
observados o GEM2000 conectado a placa insta-
lada na camada de cobertura, a título de exemplo.

 

Figura 1 - Vista do GEM2000 conectado a placa na cobertura
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O fluxo do gás foi calculado através de uma equa-
ção comum aos estudos sobre a emissão de gases 
em camadas de cobertura (Park e Shin, 2001; Abi-
chou et al., 2006; Scheutz et al., 2008).

Os resíduos estavam aterrados há seis meses (1ª 
campanha) e há um ano (2ª campanha).

Resultados e Discussão

1 Camada de cobertura (“branco”)
As concentrações dos gases CH4 e CO2 no interior 

da placa durante as campanhas (1ª: de 09 a 13 de 
janeiro de 2012, 2ª: de 06 a 10 de junho de 2012) 
aumentaram ao longo dos 180 minutos de monito-
ramento. A Figura 2 mostra o comportamento das 
concentrações durante o monitoramento.

Os gases emitidos pelo solo da camada de cober-
tura (“branco”) foram compostos, na primeira cam-
panha, em média, por 11,6% de CO2, 6,5% de CH4, 
9,1% de O2 e 72,7% de outros gases (identificados 
desta forma pelo equipamento). Na segunda campa-
nha, houve um aumento na concentração dos dois 
principais gases de interesse (CO2 e CH4) e redução 
na concentração de O2 e de outros gases (média): 

Em que: J = fluxo do gás expresso em kgm-2.s-1; Vp = volume útil da placa 
de fluxo (0,008m3); A = área de solo coberta pela placa (0,16m2); ρgás = 
densidade do gás a determinada temperatura (kgm-3); ∆C/∆t  = variação 
da concentração do gás (%vol.) com o tempo (s). A densidade dos gases 
CH4 e CO2 foi corrigida em função das leituras de temperatura interna da 
placa por meio das seguintes expressões:

Em que: ρCH4(t) = densidade do metano em função da temperatura (t) em 
°C; ρCH4(0°C) = 0,716 kgm-3; ρCO2(t) = densidade do dióxido de carbono 
em função da temperatura (t) em °C; PMCH4 = peso molecular do metano 
(16), PMCO2 = peso molecular do dióxido de carbono (44).

Figura 2 - Concentração (%) de CH4 e CO2 na placa (cobertura 
da CE, duas campanhas)

   

Dados da semana de monitoramento (%)

Variável Calculada
CH4 CO2 O2 OG OG

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Moda 7,6 13,5 12,0 17,2 9,0 6,0 70,5 65,0

Mínimo 0,2 0,3 0,4 0,6 6,0 4,0 63,5 55,7

Máximo 10,8 14,8 19,1 23,2 13,0 10,7 88,2 89,6

Desvio padrão 2,6 3,6 4,6 5,5 1,5 1,5 6,0 8,0

Aumento da média 2,8 3,3 - -

Redução da média - - 1,9 4,2

Tabela 2 - Resultados das concentrações dos gases na camada de cobertura (duas campanhas)

C = Campanha, OG = Outros Gases
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14,9% de CO2, 9,4% de CH4, 7,2% de O2 e 68,5% de 
outros gases. Outras variáveis calculadas estão na 
Tabela 2.

Como se observa na Tabela 2, da primeira para a 
segunda campanha de monitoramento a concentra-
ção de CH4 que mais se repetiu no interior da placa 
(Moda) foi 7,6 (1ªC) e 13,5% (2ªC), para o CO2 foi 
12,0 e 17,2% e para O2 foi 9,0 e 6,0%. Observou-
-se ainda que a menor concentração de CH4 foi 0,2 
(1ªC) e 0,3% (2ªC) e a maior 10,8 e 14,8% entre 
as campanhas. Para o CO2 (menores valores: 0,4 
e 0,6%; maiores valores: 19,1 e 23,2%). Para o O2 
(menores valores: 6,0 e 4,0%; maiores valores: 13,0 
e 10,7%). Observou-se um aumento na dispersão 
dos dados referentes às concentrações de todos os 
gases de uma campanha para outra, exceto para o 
oxigênio (mesmo desvio padrão). Os fluxos estão 
consolidados na Tabela 3, mas nas duas condições 
tem-se uma célula de resíduos na fase ácida de di-
gestão, entendida como a etapa onde há conversão 
microbiológica do material orgânico complexo em 
compostos com baixa massa molecular, como o 
ácido acético. Nessa fase, o dióxido de carbono é o 
principal gás gerado e também serão produzidas 
quantidades menores de hidrogênio.

Os resultados das cinco coletas das variáveis fí-
sico-químicas do chorume (pH: 5,63 a 6,56; Turbi-
dez: 47,5 a 187,6 uT; Cor Aparente: 2540 a 6001 
uH; Ferro: 2,01 a 5,02 mgL-1; Sólidos Dissolvidos 
Totais: 14280 a 40111 mgL-1; Alcalinidade:  28,3 a 
141,3 mgL-1; Condutividade: 21000 a 43321 µScm-

1; Amônia: 8,58 a 19,1 mgL-1; Nitrito: 0,81 a 1,01 
mgL-1; Nitrato: 3,30 a 4,78 mgL-1; Fósforo total: 8,62 
a 12,2 mgL-1; DQO: 4858 a 7269 mgL-1) reafirmam 
a fase ácida de digestão.

A ampla faixa de variação do fluxo indica que 

existem vários fatores que interferem na emissão 
desses gases: (i) características geotécnicas do solo, 
(ii) qualidade e espessura da camada de cobertura, 
(iii) pressões de gases no contato solo-resíduo, (iv) 
idade dos resíduos, (v) condições climáticas da re-
gião etc.

Os resultados dos fluxos medidos na cobertura 
da CE durante as duas campanhas estão dentro dos 
intervalos constantes na literatura, como se observa 
na Tabela 4.

Como se observa, cada área pesquisada pelos au-
tores listados na Tabela 4 apresenta uma particular 
capacidade de permitir ou reter o fluxo dos gases, 
assim como observado nessa pesquisa.

As características geotécnicas do solo empregado 
na cobertura de um aterro permitem a criação de 
múltiplos cenários de emissão ou retenção, ou seja, 
se o solo estiver mais compactado numa determi-
nada área em relação à outra, deverá existir um me-
nor número de espaços vazios em seu interior com 
consequente menor fuga dos gases.

Se os materiais de cobertura forem escolhidos 
com maior rigor (solos argilosos são melhores que 
solos arenosos devido a coesão entre as partícu-
las) e a espessura da camada de cobertura atender 
a recomendações das normas (maior que 60 cm) 
espera-se que ao aterro retenha um volume maior 
de gases, além de facilitar a movimentação de veí-
culos sobre a massa de resíduos coberta e aumentar 
a estabilidade da área, evitando desmoronamentos 
e acidentes.

As pressões dos gases no contato solo-resíduo 
tendem a aumentar com a profundidade do aterro 
e a tendência natural desses gases é escapar para 
a atmosfera, seja pela cobertura, seja pelas laterais 
do aterro; assim algumas áreas podem apresentar 

Variável Calculada
CH4 CO2

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média

mássico gm2.s-1

2,5 x 3,6 x 1,2 x 10-2 1,5 x 10-2

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Máximo 1,3 x 10-2 2,9 x 10-2 6,9 x 10-2 8,6 x 10-2

Média
volumétrico m3m-2.s-1

4,0 x 10-6 5,7 x 10-6 7,0 x 10-6 8,8 x 10-6

Máximo 2,0 x 10-5 4,6 x 10-5 4,0 x 10-5 5,0 x 10-5

Tabela 3 - Fluxos mássicos e volumétricos dos gases pela cobertura (duas campanhas)
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Autor(es)/ano
Emissão superficial

CH4 CO2

Park e Shin (2001)
0,0055 - 2,4137 m3m-2.h-1

(1,5 x 10-6 - 6,7 x 10-4 m3m-2.h-1)*
0,0121 - 2,639 m3m-2.h-1

(3,4 x 10-6 - 7,3 x 10-4 m3m-2.h-1)*

Marion e Peter (1998)
0,1 - 0,4 m3m-2.h-1

(2,8 x 10-5 - 1,1 x 10-4 m3m-2.h-1)*
—

Hedge, Chan e Yang (2003)
0,99 - 157,56 mgm-2.h-1

(2,8 x 10-7 - 4,4 x 10-5 gm-2.s-1)*
48,46 - 99,21 mgm-2.h-1

(1,3 x 10-5 - 2,8 x 10-5 gm-2.s-1)*

Laurila et al. (2006)
0,5 - 74 m3ha-1.h-1

(1,4 x 10-8 - 2,1 x 10-6 m3m-2.s-1)*
—

Milke, Holman e Khire (2006)
0,005 - 1,49 gm-2.min-1

(8,3 x 10-5 - 2,5 x 10-2 gm2.s-1)*
—

Stern et al. (2007)
18,1 gm-2.h-1

(5,0 x  gm-2.s-1)*
—

Scheutz et al. (2008)
29 gm-2.d-1

(3,4 x 10-4 gm-2.s-1)*
—

Jha et al. (2008)
1,0 - 23,5 mgm-2.h-1

(2,8 x 10-7 - 6,5 x 10-6 gm-2.s-1)*
39,0 - 906 mgm-2.h-1

(1,1 x 10-5 - 2,5 x 10-4 gm-2.s-1)*

Georgaki et al. (2008)
17 gm-2.h-1

(4,7 x 10-3 gm-2.s-1)*
33 gm-2.h-1

(9,2 x 10-3 gm-2.s-1)*

Johnsson (2010)
0,0004 - 0,06 gm-2.h-1

(1,1 x 10-7 - 1,7 x 10-5 gm-2.s-1)*
1,26 - 4,45 gm-2.h-1

(3,5 x 10-4 - 1,2 x 10-3 gm-2.s-1)*

Capaccioni et al. (2011)
3,8 gm-2.d-1

(4,4 x 10-5 gm-2.s-1)*
13,1 gm-2.d-1

(1,5 x 10-4 gm-2.s-1)*

Nava-Martinez, Garcia-Flores e Waki-
da (2011)

0,17 - 2441,81 gm-2.h-1

(4,7 x 10-5 - 6,8 x 10-1 gm-2.s-1)*
—

Maciel (2003) 1,2 - 4,2 x 10-3 gm-2.s-1 —

Fernandes (2009)
23,24 - 337,67 gm-2.d-1

(2,7 x 10-4 - 3,9 x 10-3 gm-2.s-1)*
29,09 e 233,24 gm-2.d-1

(3,4 x 10-4 - 2,7 x 10-3 gm-2.s-1)*

Berto Neto (2009)
5,66 - 148,20 gm-2.d-1

(6,6 x 10-5 - 1,7 x 10-3 gm-2.s-1)*
17,78 - 223,04 gm-2.d-1

(2,1 x 10-4 - 2,6 x 10-3 gm-2.s-1)*

Mariano e Jucá (2010)
7 - 146 kgm-2.ano-1

(2,2 x 10-4 gm-2.s-1)*
—

Lopes et al. (2010)
35,20 - 151,95 gm-2.d-1

(4,1 x 10-4 - 1,8 x 10-3 gm-2.s-1)*
58,07 - 644,74 gm-2.d-1

(6,7 x 10-4 - 7,5 x 10-3 gm-2.s-1)*

Dados encontrados (médias)

2,5 x 10-3 gm-2.s-1 ou
4,0 x 10-6 m3m-2.s-1 (1ª C)

3,6 x 10-3 gm-2.s-1 ou 
5,7 x 10-6 m3m-2.s-1 (2ª C)

1,2 x 10-2 gm-2.s-1 ou
7,0 x 10-6 m3m-2.s-1 (1ª C)

1,5 x 10-2 gm-2.s-1 ou
8,8 x 10-6 m3m-2.s-1 (2ª C)

* Unidade convertida para a utilizada neste trabalho, facilitando a comparação.       C = Campanha

 
Tabela 4 - Fluxos de gases em camadas de cobertura relatados na literatura
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maior ou menor fluxo.
A idade dos resíduos também deve ser consi-

derada em estudos sobre gases: aterros ‘’novos’’ 
tendem a emitir um maior volume de gás quando 
comparados a ‘’aterros antigos’’ especialmente em 
função da degradação dos resíduos classificados 
como facilmente degradáveis, sendo que a recircu-
lação do chorume sobre o platô do aterro potencia-
liza a produção de gás nas duas situações.

Da mesma forma, as condições climáticas da re-
gião influem no volume e na qualidade do gás emi-
tido pelo aterro já que as águas pluviais que caem 
sobre a área e a porção que infiltra na massa de 
resíduos distribui umidade, nutrientes e microrga-
nismos, aumentando as reações de degradação e 
potencializando a geração de gás. Da mesma forma, 
baixa umidade implica em um processo de digestão 
mais lento com menor geração de gás.

Os resultados dos fluxos medidos na cobertura da 
CE durante as duas campanhas por turno estão con-
solidados na Tabela 5, da qual se observou que os 
maiores valores aconteceram pela tarde, podendo 
o aumento natural da temperatura na massa de 
lixo decorrente das reações de biodegradação, bem 
como o aumento da temperatura externa ao aterro 
(turno mais quente do dia) terem influenciado, já 
que reduz-se a saturação do solo em função da eva-
poração superficial da água e aumenta-se o número 
de espaços vazios, permitindo um maior fluxo.

2. Camada de cobertura cultivada
Os dados alcançados durante as leituras das emis-

sões pelo solo cultivado com os capins Mombaça, 
Massai, Buffel, Andropogon e grama Bermuda, 

nas duas campanhas (1ª: de 09 a 13 de janeiro de 
2012; 2ª: de 13 a 17 de agosto de 2012) permiti-
ram observar que houve crescimento na concentra-
ção (%) do CH4 e CO2 no interior da placa ao longo 
dos 180 minutos de monitoramento, mas abaixo do 
encontrado no monitoramento da área considerada 
como “branco”. As Figuras 3 a 10 mostram o com-
portamento comparativo dessas diferenças nas con-
centrações dos gases no interior da placa (“branco” 
x cultivo).

Os gases emitidos pelo solo cultivado com capim 
Mombaça foram compostos, na primeira campa-
nha, em média, por 7,0% de CO2, 3,9% de CH4, 5,5% 
de O2 e 83,6% de outros gases (identificados desta 
forma pelo equipamento). Na segunda campanha, 
houve um aumento na concentração dos dois prin-

Turno Variável Calculada
CH4 CO2

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Manhã

Média

mássico gm-2.s-1

2,5 x 10-3 3,5 x 10-3 1,1 x 10-2 1,5 x 10-2

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Máximo 1,3 x 10-2 1,8 x 10-2 6,9 x 10-2 8,6 x 10-2

Média
volumétrico m3m-2.s-1

3,9 x 10-6 5,6 x 10-6 6,5 x 10-6 8,5 x 10-6

Máximo 2,0 x 10-5 2,9 x 10-5 4,0 x 10-5 5,0 x 10-5

Tarde

Média

mássico gm-2.s-1

2,6 x 10-3 3,6 x 10-3 1,3 x 10-2 1,6 x 10-2

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Máximo 1,2 x 10-2 2,9 x 10-2 6,6 x 10-2 8,1 x 10-2

Média
volumétrico m3m-2.s-1

4,1 x 10-6 5,7 x 10-6 7,4 x 10-6 9,0 x 10-6

Máximo 2,0 x 10-5 4,6 x 10-5 3,8 x 10-5 4,7 x 10-5

Tabela 5 - Fluxos mássico e volumétrico na cobertura (duas campanhas por turno)

 Figura 3 - Concentração (%) de CH4 no “branco” e nos cultivos 
(1ª campanha, manhã)
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Figura 5 - Concentração (%) de CH4 no “branco” e nos cultivos 
(1ª campanha, tarde)

Figura 4 - Concentração (%) de CH4 no “branco” e nos cultivos 
(2ª campanha, manhã)

Figura 6 - Concentração (%) de CH4 no “branco” e nos cultivos 
(2ª campanha, tarde)

 Figura 7 - Concentração (%) de CO2 no “branco” e nos cultivos 
(1ª campanha, manhã)

Figura 8 - Concentração (%) de CO2 no “branco” e nos cultivos 
(2ª campanha, manhã)

 Figura 9 - Concentração (%) de CO2 no “branco” e nos cultivos 
(1ª campanha, tarde)
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cipais gases de interesse (CO2 e CH4) e redução na 
concentração de O2 e de outros gases (média): 8,9% 
de CO2, 5,6% de CH4, 4,3% de O2 e 78,7% de outros 
gases. Outras variáveis calculadas estão na Tabela 6.

Como se observa na Tabela 6, da primeira para 
a segunda campanha de monitoramento a con-
centração de CH4 que mais se repetiu no interior 
da placa (Moda) foi 4,8 (1ªC) e 7,2% (2ªC), para 
o CO2 foi 9,7 e 11,9% e para O2 foi 5,7 e 5,3%. 
Observou-se ainda que a menor concentração de 
CH4 foi 0,2 (1ªC) e 0,3% (2ªC) e a maior 5,4 e 
7,6% entre as campanhas. Para o CO2 (menores 
valores: 0,4 e 0,5%; maiores valores: 9,8 e 11,9%). 
Para o O2 (menores valores: 4,1 e 2,9%; maiores 
valores: 7,2 e 6,1%).

Observou-se um aumento na dispersão dos 

Dados da semana de monitoramento (%)

Variável Calculada
CH4 CO2 O2 OG OG

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Moda 4,8 7,2 9,7 11,9 5,7 5,3 82,4 76,7

Mínimo 0,2 0,3 0,4 0,5 4,1 2,9 80,5 72,9

Máximo 5,4 7,6 9,8 11,9 7,2 6,1 92,4 93,9

Desvio padrão 1,4 2,0 2,6 3,1 0,9 0,8 3,3 5,6

Aumento da média 1,7 2,0 - -

Redução da média - - 1,1 4,9

Tabela 6 - Concentrações dos gases (camada com capim Mombaça, duas campanhas)

Tabela 7 - Retenção dos gases (camada com capim Mombaça, duas campanhas)

Variável Calculada

CH4 CO2

%

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média 2,6 3,8 4,6 6,0

Mínimo 0,2 0,2 0,3 0,4

Máximo 3,6 5,0 6,6 8,0

Tabela 8 - Fluxos mássicos e volumétricos (camada com capim Mombaça, duas campanhas)

Variável Calculada
CH4 CO2

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média

mássico gm-2.s-1

1,5 x 10-3 2,2 x 10-3 7,3 x 10-3 9,1 x 10-3

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Máximo 5,2 x 10-3 1,1 x 10-2 2,9 x 10-2 3,3 x 10-2

Média
volumétrico m3m-2.s-1

3,3 x 10-6 4,7 x 10-6 5,7 x 10-6 7,2 x 10-6

Máximo 1,3 x 10-5 2,8 x 10-5 2,7 x 10-5 3,2 x 10-5

Figura 10 - Concentração (%) de CO2 no “branco” e nos cultivos 
(2ª campanha, tarde)
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dados referentes às concentrações de todos os 
gases de uma campanha para outra, exceto para 
o oxigênio. Observou-se retenção dos dois ga-
ses de interesse pela camada de cobertura culti-
vada com capim Mombaça nas duas campanhas 
(medida pela diferença entre a concentração no 
dreno e a concentração na camada), como apre-
senta a Tabela 7. Já os fluxos estão consolidados 
na Tabela 8.

Os gases emitidos pelo solo cultivado com ca-
pim Massai foram compostos, na primeira cam-
panha, em média, por 8,1% de CO2, 4,6% de CH4, 
6,4% de O2 e 80,9% de outros gases (identifica-

dos desta forma pelo equipamento). Na segunda 
campanha, houve um aumento na concentração 
dos dois principais gases de interesse (CO2 e CH4) 
e redução na concentração de O2 e de outros ga-
ses (média): 10,4% de CO2, 6,6% de CH4, 5,1% de 
O2 e 84,9% de outros gases. Outras variáveis cal-
culadas estão na Tabela 9.

Como se observa na Tabela 9, da primeira para 
a segunda campanha de monitoramento a con-
centração de CH4 que mais se repetiu no interior 
da placa (Moda) foi 5,7 (1ªC) e 8,7% (2ªC), para 
o CO2 foi 9,6 e 12,7% e para O2 foi 6,6 e 6,0%. 
Observou-se ainda que a menor concentração 

Dados da semana de monitoramento (%)

Variável Calculada
CH4 CO2 O2 OG OG

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Moda 5,7 8,7 9,6 12,7 6,6 6,0 79,8 70,4

Mínimo 0,3 0,4 0,5 0,6 4,8 3,4 77,3 70,0

Máximo 6,3 8,8 11,5 14,0 8,4 7,1 91,1 92,5

Desvio padrão 1,6 2,3 3,0 3,6 1,0 1,0 3,8 6,1

Aumento da média 2,0 2,3 - -

Redução da média - - 1,3 4,6

Tabela 9 - Concentrações dos gases (camada com capim Massai, duas campanhas)

Tabela 10 - Retenção dos gases (camada com capim Massai, duas campanhas)

Tabela 11 - Fluxos mássicos e volumétricos (camada com capim Massai, duas campanhas)

Variável Calculada

CH4 CO2

%

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média 2,0 2,8 3,5 4,5

Mínimo 0,1 0,1 0,2 0,2

Máximo 2,7 3,8 4,9 6,0

Variável Calculada
CH4 CO2

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média

mássico gm-2.s-1

1,8 x 10-3 2,5 x 10-3 8,5 x 10-3 1,1 x 10-2

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Máximo 6,3 x 10-3 1,4 x 10-2 3,4 x 10-2 3,9 x 10-2

Média
volumétrico m3m-2.s-1

2,8 x 10-6 4,1 x 10-6 4,9 x 10-6 6,2 x 10-6

Máximo 1,0 x 10-5 2,2 x 10-5 2,0 x 10-5 2,3 x 10-5
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de CH4 foi 0,3 (1ªC) e 0,4% (2ªC) e a maior 6,3 
e 8,8% entre as campanhas. Para o CO2 (meno-
res valores: 0,5 e 0,6%; maiores valores: 11,5 e 
14,0%). Para o O2 (menores valores: 4,8 e 3,4%; 
maiores valores: 8,4 e 7,1%). Observou-se um au-
mento na dispersão dos dados referentes às con-
centrações de todos os gases de uma campanha 
para outra, exceto para o oxigênio.

Observou-se retenção dos dois gases de inte-
resse pela camada de cobertura cultivada com 
capim Massai nas duas campanhas (medida pela 
diferença entre a concentração no dreno e a con-

centração na camada), como apresenta a Tabela 
10. Já os fluxos estão consolidados na Tabela 11.

Os gases emitidos pelo solo cultivado com ca-
pim Andropogon foram compostos, na primeira 
campanha, em média, por 9,7% de CO2, 5,5% de 
CH4, 8,2% de O2 e 76,7% de outros gases (iden-
tificados desta forma pelo equipamento). Na 
segunda campanha, houve um aumento na con-
centração dos dois principais gases de interesse 
(CO2 e CH4) e redução na concentração de O2 e 
de outros gases (média): 12,4% de CO2, 7,8% de 
CH4, 6,5% de O2 e 73,3% de outros gases. Outras 

Dados da semana de monitoramento (%)

Variável Calculada
CH4 CO2 O2 OG OG

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Moda 7,5 10,5 4,0 13,3 10,3 7,3 71,2 72,0

Mínimo 0,3 0,4 0,3 0,5 6,1 4,4 71,1 65,5

Máximo 8,0 11,2 14,6 17,8 10,6 8,9 89,0 90,4

Desvio padrão 2,3 3,3 4,0 4,9 1,3 1,3 5,3 7,2

Aumento da média 2,4 2,7 - -

Redução da média - - 1,7 3,4

Tabela 12 - Concentrações dos gases (camada com capim Andropogon, duas campanhas)

Tabela 13 - Retenção dos gases (camada com capim Andropogon, duas campanhas)

Tabela 14 - Fluxos mássicos e volumétricos (camada com capim Andropogon, duas campanhas)

Variável Calculada

CH4 CO2

%

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média 1,1 1,5 1,9 2,5

Mínimo 0,1 0,1 0,0 0,1

Máximo 2,4 3,4 3,7 4,6

Variável Calculada
CH4 CO2

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média

mássico gm-2.s-1

2,3 x 10-3 3,2 x 10-3 1,1 x 10-2 1,4 x 10-2

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Máximo 8,3 x 10-3 1,6 x 10-2 4,3 x 10-2 5,7 x 10-2

Média
volumétrico m3m-2.s-1

3,6 x 10-6 5,2 x 10-6 6,2 x 10-6 7,9 x 10-6

Máximo 1,3 x 10-5 2,5 x 10-5 2,5 x 10-5 3,3 x 10-5
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variáveis calculadas estão na Tabela 12.
Como se observa na Tabela 12, da primeira 

para a segunda campanha de monitoramento a 
concentração de CH4 que mais se repetiu no inte-
rior da placa (Moda) foi 7,5 (1ªC) e 10,5% (2ªC), 
para o CO2 foi 4,0 e 13,3% e para O2 foi 10,3 e 
7,3%. Observou-se ainda que a menor concentra-
ção de CH4 foi 0,3 (1ªC) e 0,4% (2ªC) e a maior 
8,0 e 11,2% entre as campanhas. Para o CO2 (me-
nores valores: 0,3 e 0,5%; maiores valores: 14,6 
e 17,8%). Para o O2 (menores valores: 6,1 e 4,4%; 
maiores valores: 10,6 e 8,9%). Observou-se um 
aumento na dispersão dos dados referentes às 

concentrações de todos os gases de uma campa-
nha para outra, exceto para o oxigênio. 

Observou-se retenção dos dois gases de inte-
resse pela camada de cobertura cultivada com 
capim Andropogon nas duas campanhas (medida 
pela diferença entre a concentração no dreno e 
a concentração na camada), como apresenta a 
Tabela 13. Já os fluxos estão consolidados na Ta-
bela 14.

Os gases emitidos pelo solo cultivado com a 
grama Bermuda foram compostos, na primeira 
campanha, em média, por 10,1% de CO2, 5,7% de 
CH4, 8,3% de O2 e 76,0% de outros gases (iden-

Dados da semana de monitoramento (%)

Variável Calculada
CH4 CO2 O2 OG OG

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Moda 7,6 10,9 11,9 16,4 9,3 7,9 70,6 89,5

Mínimo 0,1 0,1 0,3 0,5 6,2 4,4 70,5 64,8

Máximo 8,2 11,5 14,9 18,2 10,9 9,2 89,0 90,5

Desvio padrão 2,4 3,5 4,3 5,3 1,3 1,2 5,6 7,8

Aumento da média 2,5 2,8 - -

Redução da média - - 1,7 3,5

Tabela 15 - Concentrações dos gases (camada com grama Bermuda, duas campanhas)        

Tabela 16 - Retenção dos gases (camada com grama Bermuda, duas campanhas)

Tabela 17 - Fluxos mássicos e volumétricos (camada com grama Bermuda, duas campanhas)

Variável Calculada

CH4 CO2

%

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média 0,9 1,3 1,6 2,0

Mínimo 0,1 0,2 0,0 0,1

Máximo 2,6 3,6 4,2 5,7

Variável Calculada
CH4 CO2

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média

mássico gm-2.s-1

2,3 x 10-3 3,4 x 10-3 1,1 x 10-2 1,4 x 10-2

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Máximo 7,3 x 10-3 2,3 x 10-2 4,3 x 10-2 5,1 x 10-2

Média
volumétrico m3m-2.s-1

3,7 x 10-6 5,4 x 10-6 6,4 x 10-6 8,2 x 10-6

Máximo 1,2 x 10-5 3,7 x 10-5 2,5 x 10-5 3,0 x 10-5
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tificados desta forma pelo equipamento). Na 
segunda campanha, houve um aumento na con-
centração dos dois principais gases de interesse 
(CO2 e CH4) e redução na concentração de O2 e 
de outros gases (média): 12,9% de CO2, 8,1% de 
CH4, 6,6% de O2 e 72,4% de outros gases. Outras 
variáveis calculadas estão na Tabela 15.

Como se observa na Tabela 15, da primeira 
para a segunda campanha de monitoramento a 
concentração de CH4 que mais se repetiu no inte-
rior da placa (Moda) foi 7,6 (1ªC) e 10,9% (2ªC), 
para o CO2 foi 11,9 e 16,4% e para O2 foi 9,3 e 
7,9%. Observou-se ainda que a menor concentra-

ção de CH4 foi 0,1 (1ªC) e 0,1% (2ªC) e a maior 
8,2 e 11,5% entre as campanhas. Para o CO2 (me-
nores valores: 0,3 e 0,5%; maiores valores: 14,9 
e 18,2%). Para o O2 (menores valores: 6,2 e 4,4%; 
maiores valores: 10,9 e 9,2%). Observou-se um 
aumento na dispersão dos dados referentes às 
concentrações de todos os gases de uma campa-
nha para outra, exceto para o oxigênio.

Observou-se retenção dos dois gases de inte-
resse pela camada de cobertura cultivada com 
capim Andropogon nas duas campanhas (medida 
pela diferença entre a concentração no dreno e 
a concentração na camada), como apresenta a 

Dados da semana de monitoramento (%)

Variável Calculada
CH4 CO2 O2 OG OG

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Moda 7,9 10,6 13,2 19,1 8,8 5,4 68,9 66,2

Mínimo 0,2 0,3 0,6 0,9 1,0 0,8 68,8 62,8

Máximo 8,6 12,1 15,7 19,2 11,5 9,7 88,0 89,4

Desvio padrão 2,4 3,4 4,1 5,0 1,6 1,5 5,5 7,4

Aumento da média 2,7 3,2 - -

Redução da média - - 1,8 4,0

Tabela 18 - Concentrações dos gases (camada com capim Buffel, duas campanhas)

Tabela 19 - Retenção dos gases (camada com capim Buffel, duas campanhas)

Tabela 20 - Fluxos mássicos e volumétricos (camada com capim Buffel, duas campanhas)

Variável Calculada

CH4 CO2

%

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média 0,4 0,6 0,5 0,6

Mínimo 0,1 0,1 0,1 0,1

Máximo 1,5 2,1 0,7 0,8

Variável Calculada
CH4 CO2

1ª C 2ª C 1ª C 2ª C

Média

mássico gm-2.s-1

2,4 x 10-3 3,5 x 10-3 1,2 x 10-2 1,5 x 10-2

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0

Máximo 8,3 x 10-3 1,8 x 10-2 4,6 x 10-2 5,2 x 10-2

Média
volumétrico m3m-2.s-1

3,9 x 10-6 5,6 x 10-6 6,7 x 10-6 8,5 x 10-6

Máximo 1,3 x 10-5 2,8 x 10-5 2,7 x 10-5 3,0 x 10-5
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Tabela 16. Já os fluxos estão consolidados na Ta-
bela 17.

Os gases emitidos pelo solo cultivado com o ca-
pim Buffel foram compostos, na primeira campa-
nha, em média, por 11,1% de CO2, 6,1% de CH4, 
8,6% de O2 e 74,1% de outros gases (identifica-
dos desta forma pelo equipamento). Na segunda 
campanha, houve um aumento na concentração 
dos dois principais gases de interesse (CO2 e CH4) 
e redução na concentração de O2 e de outros ga-
ses (média): 14,3% de CO2, 8,8% de CH4, 6,8% de 
O2 e 70,1% de outros gases. Outras variáveis cal-
culadas estão na Tabela 18.

Como se observa na Tabela 18, da primeira 
para a segunda campanha de monitoramento a 
concentração de CH4 que mais se repetiu no inte-
rior da placa (Moda) foi 7,9 (1ªC) e 10,6% (2ªC), 
para o CO2 foi 13,2 e 19,1% e para O2 foi 8,8 e 
5,4%. Observou-se ainda que a menor concentra-
ção de CH4 foi 0,2 (1ªC) e 0,3% (2ªC) e a maior 
8,6 e 12,1% entre as campanhas. Para o CO2 (me-
nores valores: 0,6 e 0,9%; maiores valores: 15,7 
e 19,2%). Para o O2 (menores valores: 1,0 e 0,8%; 
maiores valores: 11,5 e 9,7%).

Observou-se um aumento na dispersão dos 
dados referentes às concentrações de todos os 
gases de uma campanha para outra, exceto para 
o oxigênio. Observou-se retenção dos dois gases 
de interesse pela camada de cobertura cultivada 
com capim Andropogon nas duas campanhas 
(medida pela diferença entre a concentração no 
dreno e a concentração na camada), como apre-
senta a Tabela 19. Já os fluxos estão consolida-
dos na Tabela 20.

Como se observa, o capim Mombaça apre-
sentou um melhor desempenho em relação aos 
demais, provavelmente, por possuir uma maior 
capacidade de (i) sequestrar carbono, (ii) au-
mentar a saturação do solo em função do cres-
cimento da umidade na zona das raízes, (iii) 
reduzir os espaços vazios do solo (impedimento 
mecânico) provocado pelas raízes ou outros pro-
cessos ainda pouco estudados.

Considerando tais questões, estudos voltados 
à redução das emissões de CH4 e CO2 pela co-
bertura dos aterros sanitários complementam os 
temas já pesquisados no Brasil e podem auxiliar 
(i) no desenvolvimento de projetos de aprovei-
tamento energético do metano e de créditos de 
carbono mais seguros e econômicos, (ii) na recu-
peração paisagística das áreas de disposição de 
RSU (com consequente redução do impacto vi-

sual e reintegração da área do aterro a paisagem 
vizinha) e (iii) no sequestro de carbono.

O uso de gramíneas sobre a cobertura final 
de aterros sanitários contribui para: i) redução 
das fissuras, dos processos erosivos e da entrada 
de água e ar no maciço de RSU, ii) aumento da 
estabilidade dos taludes, iii) recuperação paisa-
gística, iv) sequestro de carbono, v) redução da 
suspensão de partículas (poeira) e vi) regulação 
da temperatura. 

Além disso, o processo de revegetação da su-
perfície dos aterros sanitários ainda é pouco 
pesquisado no Brasil (LONDE e BITAR, 2011) e 
a remediação dessas áreas com a utilização de 
espécies vegetais, além do efeito visual e pro-
tetor, é geralmente uma exigência legal e um 
compromisso social que precisam ser executa-
dos, criando uma enorme demanda tecnológica, 
oportunidades de pesquisa científica [...] (LONDE 
e BITAR, 2011).

Oliveira (2004) lembra que a revegetação de 
um aterro é a alternativa de recuperação da área 
degradada mais barata e, na atualidade, existe 
uma grande demanda por áreas verdes nas cida-
des. Assim sendo, resultados que apontem desen-
volvimento satisfatório dos cultivos escolhidos 
podem significar, senão sozinhos, o início de um 
processo de sucessão ecológica, onde o solo da 
camada de cobertura do aterro sanitário passará, 
aos poucos, a favorecer o desenvolvimento de es-
pécies superiores e mais exigentes, justificando, 
portanto esse tipo de investigação.

Conclusão
 O tempo de aterramento dos resíduos sólidos 

na CE favoreceu o aumento nas concentrações 
dos gases CH4 e CO2 já que os resultados da se-
gunda campanha foram maiores, em concentra-
ção e em fluxo, que os resultados da primeira 
campanha. 

O comportamento das emissões pela cobertura 
foi semelhante nas duas campanhas, ou seja, 
houve um elevado acréscimo da concentração 
dos gases de interesse até certo ponto do ensaio 
(em minutos) seguido de um crescimento mais 
lento, com tendência da curva ficar paralela ao 
eixo do tempo (constante). 

A concentração do CO2, em todas as situações, 
esteve acima da concentração do gás CH4, mos-
trando que a CE continha resíduos sólidos na 
fase ácida de digestão, também verificada pela 
qualidade do chorume, e esses resultados estão 
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dentro dos intervalos constantes na literatura. 
Os resultados dos fluxos indicam que os maio-

res valores aconteceram pela tarde, provavel-
mente porque o solo, nesse turno, esteve menos 
saturado e isso facilita a percolação vertical dos 
gases. Além disso, os dados apresentaram maior 
correlação (menor dispersão) no turno da ma-
nhã. 

O fluxo médio de CO2 durante o turno da ma-
nhã (em g.m-2.s) foi 4,4 vezes maior que o fluxo 
de CH4 e pela tarde essa diferença aumentou 
para 5,0 vezes. Em termos volumétricos essa di-
ferença foi menor (de 1,8 vezes) tanto na manhã 
quanto na tarde.

O plantio das gramíneas sobre a cobertura da 
CE reduziu as emissões de gases pelo solo e esse 
resultado pode inaugurar localmente uma linha 
de pesquisa sobre o tema, já que além da redu-
ção da emissão de gases de efeito estufa pelos 
aterros, os cultivos representaram o início de 
uma recuperação paisagística da área, reduzindo 
o impacto visual.

Entre os cultivos, o capim Mombaça permitiu 
os menores fluxos de CH4 e CO2 (maior retenção), 
tanto mássico quanto volumétrico, em relação ao 
“branco” e o capim Buffel foi o que apresentou 
maiores fluxos (menor retenção).
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Resumo
Este trabalho teve como objetivos identificar e quantificar trialometanos em água de abastecimento, 

a partir da água coletada do manancial Santa Maria da Vitória, com a intenção de simular as etapas de 
tratamento de água, inclusive a etapa de pré-oxidação com cloro ativo e permanganato de potássio. A 
determinação de trialometanos totais e o potencial de formação de TAMs, após o tratamento de água, 
foram realizados através da técnica de cromatografia gasosa com headspace-trap com detector de cap-
tura de elétrons. Com os resultados obtidos, foi possível comparar a formação dos trialometanos após o 
tratamento realizado com os dois oxidantes, revelando os benefícios do permanganato de potássio em 
relação ao cloro e, além disso, reforçando a idéia de que o permanganato de potássio representa uma 
boa opção de substituição.

Palavras-chave: cloro, permanganato de potássio, trialometanos, água de abastecimento.

Abstract
This work had as objectives to identify and quantify trihalomethanes in water supply, water col-

lected from the wellspring of Santa Maria da Vitoria, with the intention of simulating the steps of 
water treatment, including the step of pre-oxidation with chlorine and permanganate potassium. The 
determination of trihalomethanes and the total formation potential TAMs after the water treatment was 
performed using gas chromatography with headspace-trap with an electron capture detector. With the 
results obtained, it was possible to compare the formation of trihalomethanes conducted after treat-
ment with both oxidants, showing the benefits of potassium permanganate in respect to chlorine and 
furthermore reinforcing the idea that potassium permanganate is a good option substitution.

Key-words: chlorine, potassium permanganate, trihalomethanes, water supply.

Avaliação de trialometanos formados na etapa de pré-
oxidação com cloro e permanganato de potássio em água de 
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Introdução
Para atingir os padrões exigidos pela legislação 

brasileira (Portaria 518/2004 do Ministério da 
Saúde), a água captada de um manancial é sub-
metida a vários processos de tratamento, como: 
pré-oxidação, coagulação, floculação, decantação, 
filtração e desinfecção. Duas etapas importantes 
são discutidas neste trabalho: a pré-oxidação e a de-
sinfecção, devido à formação de subprodutos consi-
derados de relevância para a saúde pública.

A oxidação química é utilizada para a remoção 
de matéria orgânica em estações de tratamento de 
água e nos tratamentos de águas residuárias indus-
triais (TAN, 2005). Os oxidantes mais utilizados são 
o cloro gasoso ou seus derivados (hipoclorito de só-
dio ou hipoclorito de cálcio), devido seu baixo custo, 
fácil manuseio e alto potencial oxidante. O poder 
oxidante do cloro tem fornecido vários benefícios 
adicionais na etapa de pré-oxidação no tratamento 
de água, como a remoção de cor, ferro e manganês, 
assim como têm sido efetivo na redução de sabor e 
odor da água. No Brasil, muitas estações de trata-
mento de água utilizam o cloro como pré-oxidante. 
Essa prática tem sido questionada, devido à possi-
bilidade de formação de subprodutos halogenados 
durante a cloração (PASCHOALATO, 2005).

Dentre os subprodutos originados da reação en-
tre as substâncias húmicas e o cloro encontram-
-se os trialometanos (TAMs). Dentre os fatores que 
contribuem para a sua formação, podem-se citar: 
a concentração e composição da matéria orgânica 
natural, o tipo e a concentração de oxidante, a tem-
peratura e o pH do meio. 

Dos trialometanos possíveis de serem forma-
dos, quatro se formam em maior concentração, 
são eles: clorofórmio (CHCl3), diclorobromome-
tano (CHBrCl2), dibromoclorometanto (CHClBr2) e 
bromofórmio (CHBr3). A soma das concentrações 
desses quatro compostos na água é chamada de 
trialometanos totais. Alguns estudos associaram a 
mortalidade por câncer com halometanos em água 
potável e relacionaram a presença desses compos-
tos com vários tipos de câncer, incluindo o de be-
xiga e de cérebro (ANDREOLA et al., 2005). 

No Brasil, a Portaria 518/2004 determina que o 
limite máximo permitido (LMP) de trialometanos 
totais para as águas de abastecimento público deve 
ser de 100 μg L−1. Esse valor coincide com o limite 
estabelecido pela União Européia, porém a tendên-
cia mundial é diminuir estes limites. Por isso, outros 
tipos de oxidantes passaram a ser estudados com o 
objetivo de substituir o cloro na etapa de pré-oxida-

ção (CLEASBY et al., 1965).
Segundo a EPA, o permanganato de potássio pode 

ser utilizado para o controle de gosto e odor, remo-
ção de cor, ferro, manganês e no controle do cres-
cimento biológico nas estações de tratamento de 
água. Uma segunda aplicação do permanganato de 
potássio é o controle da formação de trialometanos 
(TAMs) e outros subprodutos (BRYANT, 1992). 

Objetivos
Os objetivos deste trabalho estão focados na iden-

tificação e quantificação de trialometanos em água 
de abastecimento, levando-se em consideração a 
análise da realização da etapa de pré-oxidação utili-
zando o permanganato de potássio, combinado com 
o cloro, visando comparar as concentrações de sub-
produtos organoclorados formados a partir do uso 
destes oxidantes químicos.

Metodologia
Para o desenvolvimento deste trabalho foi utili-

zada água bruta coletada no manancial superficial 
Santa Maria da Vitória, que é utilizado para abaste-
cimento público pela Companhia Espírito Santense 
de Saneamento (CESAN) e que abastece os municí-
pios de Vitória e Serra, ambos no Espírito Santo. Os 
ensaios foram realizados em bancada, em teste de 
jarros, considerando a sequência: coagulação, flocu-
lação, decantação, filtração e desinfecção; precedida 
ou não da etapa de pré-oxidação. 

O desenvolvimento do trabalho foi dividido em 
06 (seis) etapas:

1. Caracterização da água bruta;
2. Elaboração do diagrama de coagulação, consi-

derando a remoção de cor aparente;
3. Estudo da demanda de oxidantes, utilizando os 

compostos químicos permanganato de potássio e 
hipoclorito de cálcio para a determinação da dosa-
gem do oxidante em relação ao tempo de contato 
para a pré-oxidação;

4. Determinação de trialometanos totais e do po-
tencial de formação dos trialometanos, utilizando a 
técnica de Cromatografia Gasosa com headspace-
-trap (CG/HS-trap); 

5. Realização das etapas do tratamento completo 
em teste de jarros: com e sem pré-oxidação, coagu-
lação, floculação, sedimentação, filtração e desinfec-
ção;

6. Avaliação sobre a influência do tratamento 
convencional na formação de trialometanos totais 
e no potencial de formação de TAMs, quando a pré-
-oxidação é realizada com o hipoclorito de cálcio e 
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quando é realizada com permanganato de potássio. 
A água bruta foi coletada e estocada em reserva-

tório fechado, com ausência de luz, sob temperatura 
média de 22o C. A caracterização foi realizada atra-
vés da medição dos parâmetros: pH, turbidez, alcali-
nidade, absorbância em 254 nm, cor aparente e cor 
real, condutividade elétrica, análise de trialometa-
nos totais e potencial de formação de trialometanos.

A determinação de cor aparente foi realizada 
através de leituras da absorbância da amostra de 
água bruta de acordo com o Standard Methods. As 
análises realizadas para elaboração do diagrama de 
coagulação foram feitas em bancada, utilizando re-
atores estáticos (jarteste). A etapa de pré-oxidação 
foi realizada com gradiente de velocidade de 100 
s-1. Os oxidantes utilizados foram permanganato de 
potássio, KMnO4 (Synth, 99,0% de pureza), e hipo-
clorito de cálcio, Ca(ClO)2 (CRQ, 65% de pureza). 

Na Figura 01 estão representadas as etapas do 
estudo da pré-oxidação. 

 Para a detecção dos oxidantes foi utilizado o mé-
todo de calibração externa, usando um espectrofotô-
metro da marca HACH DR 2000. Para a construção 
da curva analítica de calibração do permanganato 
de potássio foram realizadas leituras de absorbân-
cia de sete concentrações de KMnO4 que variaram 
de 0,5 a 3,5 mg L−1 em meio ácido (pH < 2,0) em 
comprimento de onda de 525 nm, de acordo com 
Standard Methods 45000 – KMnO4 B.

A curva de calibração externa do cloro ativo foi 
utilizada para o cálculo da concentração de cloro 
residual nos ensaios com hipoclorito de cálcio. O 
ensaio foi realizado com DPD, solução tampão de 
fosfato e oito concentrações diferentes de perman-
ganato de potássio, que variaram de 0,0 a 3,5 mg 
L−1 a 515 nm de acordo com Standard Methods. A 

Permanganato de
Potássio Cloro ativo

Determinação da demanda do oxidante
em relação ao tempo de contato (<20 uH)

Determinação da demanda do oxidante
em relação ao tempo de contato (<20 uH)

Análises de cor real e residual
de cloro ativo

Ajuste de pH (6,5 a 7,0) para a realização
das etapas de tratamento: coagulação, flocu-
lação, filtração e desinfecção. Análises de cor
real e residual de permanganato de potássio

Coleta de Água Bruta

Pré-oxidação

Análise de cor (real e aparente), turbidez,
condutividade elétrica, pH, absorbância

254 nm, alcalinidade e trialometanos
(TTAMs e PFTAMs)

Figura 01: Etapas do estudo de demanda de pré-oxidantes
TTAMs: Trialometanos totais - PFTAMs: Potencial de formação de trialometano
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determinação da dosagem do oxidante e do tempo 
de contato para a oxidação foram definidos limi-
tando-se a cor real para valores menores que 20 
uH, faixa que possibilita verificar a influência das 
etapas do tratamento de água na remoção da cor.

Os parâmetros para as etapas na simulação do 
tratamento da amostra de água bruta do manancial 
foram: pré-oxidação (G = 100 s-1; T = 10 min), se-
guida de coagulação utilizando sulfato de alumínio 
(G = 500 s-1; T = 20 s); floculação (G = 30 s-1; T = 
20 min); sedimentação (V = 1,0 cm/min-1); filtração 
(filtro da marca Quality com porosidade de 28 µm) 
e a desinfecção utilizando cloro ativo com concen-
tração de 6,0 mg L−1(G = 100 s-1; T = 30 min).

Para avaliar a formação de trialometanos, foram 
propostas três rotas de tratamento. A primeira 
rota foi realizada sem a etapa da pré-oxidação; a 
segunda foi realizada com a etapa da pré-oxidação 
utilizando permanganato de potássio; e a terceira 
foi preparada com a etapa de pré-oxidação com 
hipoclorito de sódio. As análises de determinação 
de trialometanos foram realizadas em um Croma-
tógrafo a gás da Perkin Elmer modelo Clarus 500 
acoplado a um sistema Headspace-trap e o detector 
utilizado foi DCE (Detector de Captura de Elétrons) 
instalado no laboratório da Fundação Nacional de 
Saúde - FUNASA/ES.

Resultados e discussões
Foram realizadas três coletas de água bruta du-

rante o estudo de formação de trialometanos. As 
amostras de água da primeira coleta foram utiliza-
das para a elaboração do diagrama de coagulação; 
as amostras da segunda para o estudo da demanda 
dos oxidantes (permanganato de potássio e cloro 
ativo) e as da terceira, para a realização da simula-
ção do tratamento convencional em Jarteste com a 
etapa de pré-oxidação e coleta para determinação 
de trialometanos totais e do potencial de formação 
de TAMs.

Após ter sido feita a caracterização físico-química 
da água bruta com uma das amostras, o diagrama 
de coagulação foi elaborado para auxiliar na escolha 
da dosagem de coagulante e alcalinizante na simu-
lação do tratamento de água para abastecimento. A 
partir da análise do diagrama, a condição escolhida 
foi utilizando 10 mg L−1 de sulfato de alumínio em 
pH de 6,7. Esse ponto fornece uma cor aparente 
igual a 26 uH, necessitando realizar a etapa de pré-
-oxidação,  para redução de cor.

O próximo passo foi efetuar os ensaios de de-
manda dos oxidantes, sendo inicialmente testando 

o permanganato de potássio. As dosagens aplicadas 
variaram de 0,25 a 2,0 mg.L−1 KMnO4 em pH < 2,0 
e as amostras foram retiradas nos tempos de con-
tato: 10, 20, 30, 60 e 90 min. A dosagem escolhida 
de KMnO4 foi de 0,25 mg L-1 para a pré-oxidação 
em um tempo de contato de 10 min, fornecendo um 
residual de 0,15 mg L-1 e a cor real da água no final 
do processo foi de 5,8 uH.

Já no estudo da pré-oxidação da água utilizando 
o hipoclorito de cálcio, foram adicionadas concen-
trações iniciais de 0,25 a 2,5 mg.L−1 de cloro nos 
jarros. Após o estudo de oxidação com o cloro, a do-
sagem escolhida para a etapa de pré-oxidação foi de 
1,0 mg L−1 em um tempo de contato de 10 min, que 
gerou um residual de 0,08 mg L−1 de cloro ativo e 
cor de 17,5 uH.

Os valores de cor real da água bruta e da água 
tratada com pré-oxidação utilizando permanganato 
de potássio foram iguais.  A medida da cor real da 
água bruta foi de 35,0 uH e após o tratamento con-
vencional sem a etapa de pré-oxidação a cor obtida 
foi igual a 12,7 uH. A cor real obtida depois do tra-
tamento convencional com a etapa de pré-oxidação 
utilizando permanganato de potássio e hipoclorito 
de cálcio foi 35,0 uH e 12,7 uH, respectivamente. 

Os resultados indicam, portanto, que o trata-
mento convencional sem e com a pré-oxidação uti-
lizando o cloro ativo forneceram o mesmo valor de 
cor real (12,7 uH) a 465 nm, o que sugere que o 
cloro ativo não foi eficiente na oxidação da maté-
ria orgânica. No comprimento de onda de 254 nm, 
para o tratamento utilizando o cloro ativo na etapa 
da pré-oxidação, mostrou-se mais eficiente do que o 
tratamento convencional sem a etapa e em relação 
à medida da absorbância, a amostra tratada com 
permanganato de potássio foi a que forneceu o me-
nor valor de absorbância. 

Na simulação do tratamento de água utilizando-
-se o permanganato de potássio na pré-oxidação, 
observou-se a dificuldade em controlar o pH du-
rante o processo. A utilização do KMnO4 na pré-
-oxidação necessita de pH abaixo de 2,0 para que 
a oxidação da matéria orgânica seja eficiente (EPA, 
1999). Para a redução do pH, foi utilizada solução 
de ácido sulfúrico 6,0 N. Para ajustar o pH para 7,0 
(para a etapa de coagulação), após a oxidação, foi 
utilizada solução de hidróxido de sódio 0,1 mol L−1 
ou ácido clorídrico 0,1 mol L−1. 

Em relação aos trialometanos totais, os valores 
experimentais obtidos estão representados na 
Tabela 1.

A partir dos resultados obtidos, pode-se consta-



Artigo Técnico

58 Revista DAE nº191 janeiro-abril 2013

tar que a maior formação de TAMs ocorreu quando 
a água foi tratada com pré-oxidação utilizando o 
cloro ativo, obtendo-se um valor igual a 57,5 μg 
L−1. Quando o tratamento foi realizado sem a etapa 
de pré-oxidação, a concentração de TAMs formada 
foi igual a 48,5 μg L−1. A menor concentração de 
trialometanos detectados ocorreu na rota de tra-
tamento utilizando-se permanganato de potássio, 
26,5 μg L−1. A formação de trialometanos totais 
foi 2,2 vezes maior no processo de tratamento uti-

lizando cloro ativo na pré-oxidação em relação ao 
tratamento utilizando o permanganato de potássio. 
Para o rio Santa Maria da Vitória, em todas as rotas 
de tratamento realizadas, a formação das concen-
trações de TTAMs foram abaixo do limite estabele-
cido pela Portaria 518/2004, que é de 100 µg L-1.

As amostras preparadas para a análise de poten-
cial de formação de trialometanos foram analisadas 
no cromatógrafo a gás após sete dias de reação. Os 
resultados obtidos estão descritos na Tabela 2.

Tabela 1: Resultados obtidos de trialometanos totais das amostras da água bruta 
e tratada do Rio Santa Maria da Vitória.

Tabela 2: Resultados obtidos de potencial de formação de trialometanos das amostras 
de água bruta e tratada do rio Santa Maria da Vitória

AB: água bruta utilizada como branco;
SPO: rota de tratamento em que não foi realizada a pré-oxidação;
KMnO4: rota de tratamento usando KMnO4 na pré-oxidação (0,3 mg L-1);
Cl2: rota de tratamento utilizando cloro ativo na pré-oxidação (1,0 mg L-1);
ND: não detectado.

AB: água bruta utilizada como branco;
SPO: rota de tratamento em que não foi realizado pré-oxidação;
KMnO4: rota de tratamento utilizando permanganato de potássio na pré-oxidação;
Cl2: rota de tratamento utilizando cloro ativo na pré-oxidação;
ND: Não detectado

Amostras Clorofórmio 
(µg)/L

Diclorobro-
mometano 

(µg)/L

Dibromoclo-
rometano 

(µg)/L

Bromofórmio 
(µg)/L

PFTHMs 
(µg)/L

AB 0,1 0,3 ND 0,1 0,5

SPO 4,0 30,0 11,0 3,0 47,5

KMnO4 7,0 12,0 ND 2,0 20,5

Cl2 7,0 45,0 12,0 2,0 65,5

Amostras Clorofórmio 
(µg)/L

Diclorobro-
mometano 

(µg)/L

Dibromoclo-
rometano 

(µg)/L

Bromofórmio 
(µg)/L TTHMs (µg)/L

AB 0,1 0,3 ND 0,1 0,5

SPO 9,0 29,0 9,0 2,0 48,5

KMnO4 8,0 12,0 5,0 2,0 26,5

Cl2 5,0 41,0 10,0 2,0 57,5



Artigo Técnico

59Revista DAEjaneiro-abril 2013 nº191

A maior formação de PFTAMs também ocorreu 
quando a água foi tratada com pré-oxidação uti-
lizando o cloro ativo, obtendo-se um valor igual a 
65,5 μg L−1. Quando o tratamento foi realizado 
sem a etapa de pré-oxidação, a concentração de 
trialometanos formados após 7 dias de reação foi 
igual a 47,5 μg L−1. A menor concentração de 
trialometanos detectados ocorreu na rota de trata-
mento utilizando-se permanganato de potássio na 
pré-oxidação, 20,5 μg L−1.

O potencial de formação de trialometanos foi 
3,1 vezes maior no processo de tratamento utili-
zando cloro ativo na pré-oxidação em relação ao 
tratamento utilizando o permanganato de potássio. 
A formação de trialometanos foi 1,4 vezes maior 
quando o Cl2 foi utilizado na pré-oxidação, em rela-
ção ao tratamento sem pré-oxidação. A quantidade 
de trialometanos formados quando o tratamento foi 
realizado sem pré-oxidação foi 2,3 vezes maior do 
que no tratamento realizado com pré-oxidação uti-
lizando o KMnO4.

Conclusões 
Considerando a análise da etapa de pré-oxidação 

utilizando o permanganato de potássio, combinado 
com o cloro ativo, verificou-se que o permanganato 
de potássio mostrou ser mais eficiente que o cloro 
na remoção de cor real do manancial Santa Maria 
da Vitória. Além disso, apresentou-se ainda como 
melhor oxidante na remoção de absorbância a 254 
nm, trialometanos totais e potencial de formação de 
trialometanos, apesar da dificuldade em se contro-
lar o pH durante o processo de tratamento. 

Nas rotas de tratamento em que não foi realizada 
a etapa de pré-oxidação, os valores de TTAMs e 
PFTAMs foram superiores aos valores detectados 
quando foi utilizado permanganato de potássio na 
etapa de pré-oxidação.

Devido à tendência mundial de estabelecimento 
de padrões de qualidade da água mais restritivos e, 
considerando o menor valor limite encontrado na 
literatura, que é o estabelecido pela Itália de 30 μg 
L−1,  a rota de tratamento utilizando a pré-oxida-
ção com permanganato de potássio foi a única que 
forneceu resultados de trialometanos com valores 
inferiores a este, demonstrando  que para esse ma-
nancial o permanganato de potássio é uma alterna-
tiva de pré-oxidante que pode ser utilizada na etapa 
de pré-oxidação,  substituindo o cloro e sem que 
haja comprometimento da saúde humana. 

Esses resultados mostraram que o permanganato 
de potássio pode substituir o cloro na etapa de pré-

-oxidação e assim, reduzir as concentrações de ma-
téria orgânica natural antes da etapa de desinfecção 
(cloração).
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Resumo
Com o objetivo de testar o uso de agente lastrante – talco – para o controle do intumescimento fila-

mentoso do lodo, foi utilizado lodo biológico com alto teor de bactérias filamentosas da espécie Tipo 
021N obtido de uma fábrica de papel reciclado. O experimento consistiu de um sistema de tratamento 
biológico em batelada, operado com uma idade de lodo de dez dias. Foram construídos cinco reatores 
biológicos e dosadas diferentes concentrações de talco: 0%, 25%, 50%, 75% e 100% em relação aos sóli-
dos suspensos totais no tanque de aeração. Adições sucessivas de talco contribuíram para a redução do 
índice volumétrico do lodo, sendo que as dosagens de 75% e 100% foram as mais eficientes. A presença 
do talco não interferiu na atividade biológica, no entanto, verificou-se a necessidade de promover um 
maior descarte de lodo para a manutenção de condições operacionais. A adição do talco teve efeito 
temporário, sendo necessárias repetidas adições para manutenção de baixo índice volumétrico do lodo.

Palavras-chave: agente lastrante; intumescimento filamentoso; lodos ativados; índice volumétrico do lodo.

Abstract
The objective of this study was to test the use of ballasting agent – talc – for the control of filamentous 

bulking. The bio-sludge used was obtained from a recycling paper mill and had an abundance of fila-
mentous bacteria Type 021N. The experiment consisted of five bioreactors operating batch mode with 
sludge age of ten days. Different talc applications were used: 0%, 25%, 50%, 75% and 100% in relation 
to the total suspended solids in the aeration tank. The following analyses were carried out to monitor 
the system: suspended solids, sludge volumetric index (SVI) and chemical oxygen demand. Successive 
additions of talc contributed for the reduction of SVI. Dosages of 75% and 100% showed to be most effi-
cient to improve settleability of the sludge. The presence of talc did not interfere with biological activity 
of the sludge. However, it was observed an increase of the total suspended solid concentration in the 
aeration tank. The addition of talc had a temporary effect on sludge settleability, so it was necessary to 
add repeatedly talc in the reactor in order to maintain a low filamentous bulking.

Key-words: ballasting agent; filamentous bulking; activated sludge; sludge volumetric index.

Avaliação do uso de agente lastrante no controle do 
intumescimento filamentoso em sistema de lodos ativados 

utilizando efluentes de fábrica de papel reciclado

Evaluation of the use of ballasting agent for filamentous bulking control 
in activated sludge treatment process using effluent
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Notícias

Introdução
Nas últimas décadas, as fábricas de celulose e 

papel vêm buscando reduzir o consumo de água e, 
consequentemente, o volume gerado de efluentes 
líquidos a serem tratados e lançados no meio am-
biente. Não somente por pressões ambientais, mas, 
sobretudo por questões econômicas, tais esforços 
tendem a ser intensificados em um futuro próximo.

O processo de tratamento dos efluentes de fá-
bricas de celulose e papel mais comumente utili-
zado no mundo é o de lodos ativados (POKHREL 
e VIRARAGHAVAN, 2004; AGRIDIOTIS et al. 2006). 
Consiste basicamente de um reator aeróbio, onde 
ocorre a oxidação da matéria orgânica e a síntese 
de novas células na presença de uma população di-
versificada de microrganismos (biomassa), formada 
principalmente por bactérias, protozoários, rotífe-
ros e fungos, seguido de um decantador secundário 
que separa a fase líquida da fase sólida e uma linha 
de recirculação do lodo do decantador secundário 
para o reator, que tem como objetivo manter uma 
elevada concentração de biomassa no reator bioló-
gico (PACHECO e PESSÔA, 2009; SANT’ANNA JU-
NIOR, 2010).

Um problema operacional bastante comum nos 
sistemas de lodos ativados está relacionado à sepa-
ração da biomassa microbiana do meio líquido no 
decantador secundário, sendo este problema prin-
cipalmente relacionado aos parâmetros biológicos, 
ou seja, à formação de flocos de biomassa (LOURES, 
2007; SOUSA, 2008).

Quando o lodo biológico apresenta um equilíbrio 
entre as bactérias filamentosas e as formadoras de 
flocos, a biomassa é separada do efluente com faci-
lidade. Por outro lado, havendo pouca ou nenhuma 
ocorrência de bactérias filamentosas, o floco perde 
sua resistência às tensões de cisalhamento provoca-
das pela turbulência da aeração, dando origem a um 
floco pequeno e frágil, de difícil decantação. Lodos 
biológicos com predominância dos organismos fila-
mentosos levam ao aparecimento de flocos volumo-
sos e de difícil separação no decantador secundário. 
Este fenômeno é conhecido como intumescimento 
do lodo, ou na expressão inglesa: “bulking” filamen-
toso (MARTINS et al. 2004).

O floco biológico intumescido é menos denso e 
não sedimenta na unidade de decantação secun-
dária, levando, assim, a perdas de biomassa no 
efluente tratado e menor eficiência na remoção de 
compostos orgânicos, o que resulta em baixa quali-
dade do efluente tratado.

Existem diversos estudos envolvendo o controle 

do intumescimento do lodo, que consistem, prin-
cipalmente, em corrigir as causas do crescimento 
excessivo das bactérias filamentosas ou em criar 
condições favoráveis ao crescimento das bactérias 
formadoras de flocos. Como exemplo de uso de me-
didas preventivas no controle do intumescimento 
do lodo, pode-se citar a otimização de parâmetros 
operacionais da estação de tratamento de efluentes 
(ETE) (METCALF & EDDY, 2003), como: idade do 
lodo, controle de pH, concentração de nutrientes, 
uso de seletores biológicos e outras.

Já em casos em que ocorre o intumescimento 
severo do lodo, pode ocorrer a perda da eficiência 
de tratamento e de clarificação do efluente tratado. 
Neste caso, o uso de medidas agudas que aumentam 
prontamente a sedimentabilidade do lodo torna-se 
necessário. Dentre essas medidas, podem ser cita-
das, conforme estudos reportados por Jenkins et 
al. (2003) e Mamais et al. (2011), uso de agentes 
biocidas (compostos oxidantes), agentes lastrantes 
(talco) e agentes floculantes e coagulantes (políme-
ros sintéticos).

A função básica da adição de agentes lastrantes 
no reator biológico em um tratamento de efluentes 
por lodos ativados é aumentar a densidade e o ta-
manho do floco biológico, melhorando a sedimenta-
ção do lodo na unidade de decantação.

Apesar de alguns estudos (GRAJA et al., 1998; 
PIIRTOLA, et al., 1999(a); PIIRTOLA, et al., 1999(b); 
SEKA, et al., 2000; AGRIDIOTIS, et al., 2006) mostra-
rem uma expressiva influência de agentes lastran-
tes – entre estes o uso de talco –, no controle do 
“bulking” filamentoso, por meio da redução do ín-
dice volumétrico do lodo (IVL), o número de traba-
lhos dedicados a este tema ainda é muito reduzido, 
mesmo mundialmente, sendo esta carência ainda 
mais expressiva para as condições brasileiras. Além 
disso, existe uma deficiência de informações sobre 
a dosagem ótima e o seu efeito sobre população mi-
crobiológica do tratamento de efluentes.

Cabe destacar que o talco é um insumo utilizado 
na indústria de papel, empregado como carga e 
como pigmento alvejante quando incorporados à 
massa celulósica. Como principais características, 
o talco deve ser livre de impurezas, apresentando 
coloração ou alvura aceitável, ter alto índice de re-
fração para uma boa opacidade e ser quimicamente 
inerte, evitando reações com outros materiais usa-
dos na fabricação ou uso do papel (CAMARA, 2003).

Além da melhoria da qualidade do papel, o uso 
do talco traz benefícios significativos no processo 
produtivo, dentre os quais pode ser destacado que o 
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maior teor de mineral no papel implica na diminui-
ção da quantidade de fibras celulósicas, o que, tam-
bém, acarreta em economia de energia na secagem 
do papel (CRUZ et al. 2006).

Com base nesta perspectiva, o principal objetivo 
do presente trabalho foi testar o uso de talco para o 
controle do intumescimento filamentoso utilizando 
lodo biológico e águas residuárias provenientes de 
uma Indústria de Papel Reciclado. Buscou-se avaliar 
as concentrações ou dosagens ótimas de aplicação 
do talco e verificar o seu efeito sobre o sistema labo-
ratorial de tratamento de efluentes.

Metodologia
Visando verificar a influência do uso de talco 

para o controle do intumescimento filamentoso do 
lodo, utilizou-se tratamento biológico laboratorial 
constituído de um sistema de lodos ativados de ali-
mentação intermitente, denominados “reatores em 
batelada sequencial” (RBS), mantendo o tempo de 
retenção hidráulica compatível com o sistema con-
vencional de lodos ativados. 

Os biorreatores foram constituídos frascos de 
PVC de 3.000 mL, com um volume útil de 2.000 
mL, equipados com difusores de ar, os quais foram 
suficientes para a agitação mecânica e para o su-
primento de oxigênio necessário ao tratamento 
aeróbio dos efluentes, e, mantidos em temperatura 
controlada de 35ºC. 

Foram realizados testes com o talco em cinco 

Figura 1 – (a) Esquema laboratorial e aparatos utilizados na montagem do reator em batelada 
sequencial (RBS) e (b) Módulos dos RBS e sequencia de tratamentos do experimento.

Termômetro

Reator biológico (a)

35º C

Termostato

Aerador

(a) (b)

Tratamentos Talco/SSTTA

T1 0%

T2 25%

T3 50%

T4 75%

T5 100%

Tabela 1 – Tratamentos propostos na execução 
do experimento

concentrações diferentes em relação aos sólidos 
suspensos totais no tanque de aeração (SSTTA) (Ta-
bela 1).

Consequentemente, na condução do experimento 
foram utilizados cinco biorreatores, sendo um para 
o tratamento sem a adição de talco (controle) e os 
outros quatro para os tratamentos com utilização 
do talco para o controle do bulking filamentoso.

Na Figura 1(a) e (b), estão representados o es-
quema laboratorial e os biorreatores empregados 
neste estudo, respectivamente.

O tempo de cada ciclo de tratamento adotado foi 
de 24 horas, sendo 21 horas de enchimento/rea-

T1 T2 T3 T4 T5
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ção e três horas de sedimentação/repouso. A idade 
do lodo foi mantida em dez dias, sendo o descarte 
do lodo efetuado no próprio reator, e, o oxigênio 
dissolvido (OD), mantido acima de 2,0 mg.L -1. O 
pH do efluente de entrada foi ajustado na faixa 
da neutralidade (6,8 – 7,2) e a relação alimento/
microrganismo (A/M) mantida entre 0,2 e 0,3 
kgDBO5.kgSSV.dia-1. Como fonte de nutrientes, foi 
adicionado no efluente de entrada dos sistemas labo-
ratoriais, nitrogênio na forma de uréia – (NH2)2CO – 
e fosfato monobásico de sódio – (NaH2PO4.H2O) –, 
como fonte de fósforo, obedecendo à proporção de 
DBO:N:P igual a 100:5:1.

A água residuária afluente utilizada na alimenta-
ção dos reatores biológicos foi coletada na Indús-
tria de Papel Reciclado, em operação há mais de 30 
anos, localizada em Ponte Nova, Minas Gerais.

Neste trabalho, foram utilizadas amostras das 
águas residuárias final da máquina de papel reci-
clado, coletadas na canaleta de efluentes depois do 
tratamento primário e antes da entrada do trata-
mento biológico. O inóculo utilizado foi o lodo aeró-
bio da estação de tratamento de efluentes por lodos 
ativados convencional da mesma indústria onde fo-
ram coletadas as águas residuárias. 

As técnicas empregadas para as análises físico-
-químicas das águas residuárias seguiram os pro-
cedimentos descritos no Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater  (APHA, 
2005). Assim, foram realizadas as análises de de-
manda química de oxigênio (DQO) total e filtrada, 
demanda bioquímica de oxigênio de cinco dias 
(DBO5) total e filtrada, cor, cloretos, dureza, nitro-
gênio (N) e fósforo (P), sólidos totais (ST), sólidos 
suspensos totais (SST) e sólidos dissolvidos totais 
(SDT), pH e condutividade elétrica (CE).

As análises da caracterização físico-química das 
águas residuárias quanto aos parâmetros de DQO 
e DBO denominadas “total” se referem à amostra 
bruta, ou seja, in natura. Já as análises “filtradas” 
das mesmas são correspondentes à amostra filtrada 
em membranas de fibra de vidro com diâmetro dos 
poros de 1,2 μm.

Na Tabela 2, encontram-se os valores médios das 
características físico-químicas das águas residuárias 
afluentes utilizadas na execução do experimento. As 
análises foram realizadas com três determinações, 
incluindo-se, ainda, um branco de reagentes, para 
avaliar possíveis contaminações.

O agente lastrante – talco – utilizado no experi-

Tabela 2 – Caracterização físico-química das águas residuárias afluentes utilizadas na alimentação do experimento

Parâmetros Unidade n Valores

DQO total

mg.L-1

60 3.065 ± 427

DQO filtrada 60 2.427 ± 363

DBO5 total

12

2.892 ± 183

DBO5 filtrada 2.476 ± 123

Cor 264 ± 21

Cloretos 95 ± 11

Dureza total 776 ± 24

N total 0,70 ± 0,05

P total 1,41 ± 0,03

ST 182 ± 70

SST 152 ± 324

SDT 64 ± 25

pH - 60 5,4 ± 1,7

CE mS.cm-1 60 2,4 ± 0,26

Nota: n (número de amostras); ± (desvio padrão)



64 Revista DAE

Artigo Técnico

nº191 janeiro-abril 2013

mento é composto por silicato de magnésio hi-
dratado (3MgO.4SiO2.H2O), produzido a partir de 
minério extraído de jazidas em Brumado-BA e be-
neficiado em moinhos de rolos ou vertical tipo “ray-
mond”. O talco apresenta-se na forma de pó branco, 
muito fino, untuoso ao tato, inodoro e isento de as-
bestos. Encontra-se na Tabela 3 a composição quí-
mica do talco estudado.

O controle microbiológico foi realizado por meio 
de amostras de lodo analisadas em microscópio de 
luz direta e contraste de fase nos aumentos de 100, 
200, 400 e 1.000 vezes. Foram também realizadas 
observações microscópicas para avaliar a interação 
do lodo fresco e do talco.

A identificação dos microrganismos foi realizada 
com observações microscópicas do lodo de acordo 
com a chave dicotômica para determinação da es-
pécie disponível em Jenkins et al. (2003). A técnica 
permite observar a forma dos filamentos e das cé-
lulas, bem como a relação destes com os flocos e as 
medidas de diâmetro e comprimento das células e 
filamentos.

Avaliou-se o efeito de adições de talco sobre o 
sistema de tratamento, com controle de sólidos por 
meio da manutenção da idade do lodo de dez dias. 
Neste sentido, foram realizadas três aplicações de 
talco, sendo que entre as aplicações foi observado 
um período de adaptação equivalente a duas idades 

do lodo (20 dias), neste sentido, buscou-se garantir 
que, ao final deste período, toda a biomassa dos re-
atores biológicos fosse renovada e adaptada à nova 
condição de tratamento.

Assim, os experimentos foram conduzidos e mo-
nitorados em escala laboratorial durante 90 dias 
consecutivos, sendo que foram coletadas 30 obser-
vações – o que caracteriza três repetições, de dez 
dias (equivalente a idade do lodo), em um deline-
amento inteiramente causalizado –, para cada um 
dos tratamentos com o intuito de avaliar o efeito do 
talco sobre o controle do intumescimento filamen-
toso. 

As seguintes análises foram realizadas nos efluen-
tes tratados: DQO (total e filtrada), DBO5 (total e fil-
trada), turbidez, CE e pH. 

As análises realizadas no lodo/reator biológico fo-
ram: sólidos suspensos totais no tanque de aeração 
(SSTTA), sólidos suspensos voláteis no taque de ae-
ração (SSVTA), sólidos suspensos fixos no tanque de 
aeração (SSFTA), índice volumétrico do lodo (IVL), 
oxigênio dissolvido (OD), temperatura (ºC) e obser-
vações microscópicas.

A eficiência dos tratamentos e a sedimentabi-
lidade do lodo foram determinadas por meio da 
remoção de DQO dos efluentes e do IVL, respecti-
vamente.

Cabe destacar que o IVL é um ensaio empírico de 
sedimentabilidade bastante usual no controle de es-
tações de tratamento, o qual é definido como o vo-
lume ocupado por 1g de lodo após a sedimentação 
por trinta minutos.

Com o intuito de verificar o comportamento da se-
dimentabilidade do lodo, os valores de IVL (mL.g-1) 
foram avaliados com base na faixa de valores apre-
sentadas na Tabela 4.

As técnicas empregadas para as análises físico-
-químicas e biológicas dos efluentes tratados e 
lodo/reator biológico seguiram os procedimentos 
descritos em APHA (2005).

Os dados obtidos durante a fase de execução do 
experimento foram testados quanto à normalidade, 
homogeneidade e de aderência das variâncias, uti-
lizando os testes Shapiro-Wilk e Qui-quadrado dis-
poníveis no software Statoft Statistica® (STATSOFT, 
2007). 

Verificou-se que a distribuição normal não se 
aplicou às amostras de dados, fato já esperado 
conforme inúmeros exemplos na literatura especia-
lizada (OLIVEIRA, 2006). Logo, recorreu-se a um es-
copo de métodos inferenciais compostos por testes 
não paramétricos.

Tabela 3 – Características físico-químicas do agente 
lastrante (talco)

Característica 
Físico-Química Unidade Valores

pH (solução 10%) - 9,0

Tamanho de partícula mesh #325

Densidade aparente g.cm-3 0,90

Densidade compactada g.cm-3 1,60

Área específica cm2.g-1 9.000

Alvura (mínima)

%

94

Umidade (máxima) 1,00

Absorção de óleo 51

MgO 31,0

SiO2 60,1

CaO 0,2

Fe2O3 0,3

Al2O3 1,4

Perda ao fogo (1.000º C) 7,0
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Os resultados foram avaliados segundo análise de 
variância de medianas por meio do teste Kruskal-
-Wallis e, quando detectadas diferenças significati-
vas entre as amostras independentes, aplicou-se o 
teste de comparações múltiplas, ao nível de 5% de 
probabilidade, disponível no programa StatSoft Sta-
tistica®.

No auxílio de apresentação, interpretação e dis-
cussão dos dados, utilizou-se gráficos “box-plot” e 
buscou-se inferir sobre a distribuição dos valores 
das variáveis monitoradas em termos de medida 
de posição. Além disso, este permite observar os 
valores mínimo, primeiro quartil, segundo quartil, 
terceiro quartil e valor máximo.

Resultados e discussão
O lodo utilizado durante o experimento apre-

sentou uma concentração excessiva de bactérias 
filamentosas, as quais ocasionavam o intumesci-

mento filamentoso (Figura 2 (a)). Esta condição foi 
ideal para a execução dos testes e determinação das 
dosagens ótimas de talco para avaliar o impacto 
deste no aumento da sedimentabilidade do lodo 
biológico.

Os flocos apresentavam-se mal formados – for-
matos irregulares – devido à excessiva presença de 
bactérias filamentosas em seu interior. No entanto, 
não se observou bactérias formadoras de flocos dis-
persas.

Devido à presença de bactérias filamentosas no 
interior dos flocos biológicos, estes apresentaram 
tamanhos variáveis, sendo sempre inferiores a 100 
µm. 

De acordo com a escala de concentração de or-
ganismos filamentosos proposta por Jenkins et al. 
(2003), observou-se uma presença abundante da es-
pécie Tipo 021N, sendo esta a bactéria responsável 
pelo intumescimento filamentoso do lodo (Figura 
2(b)). Conforme destaca Sousa (2008) esta espécie 
de bactéria filamentosa é comumente encontrada 
em lodos de tratamentos biológicos de efluentes de 
fabricas de papel.

A bactéria Tipo 021N apresenta filamentos retos 
ou levemente curvos, com diâmetro aproximado do 
filamento de 1 a 2 µm, comprimento do filamento 
que podem chegar até a 5.000 µm (MARTINS et al. 
2004). Conforme pode ser verificado na Figura 2(a) 
e (b) e destacado por Bitton (2005) os filamentos 
geralmente estão associados aos flocos, fazendo 
pontes entre eles, mas podem crescer dispersos na 
solução do lodo. As células apresentam coloração 
de Gram negativa, coloração de Neisser positiva 

Tabela 4 – Interpretação aproximada do índice 
volumétrico do lodo (IVL)

Fonte: METCALF & EDDY (2003) e VON SPERLING (2011)

Sedimentabilidade IVL (mL.g-1)

Ótima 0 – 50

Boa 50 – 100

Média 100 – 200

Ruim 200 – 300

Péssima > 300

Figura 2 – Microfotografias de contraste de fase do lodo biológico utilizado no experimento: (a) amostra 
fresca do lodo evidenciando concentração excessiva de bactérias filamentosas (100x) e (b) amostra de lodo 

corada, utilizada na identificação da bactéria filamentosa Tipo 021N (1.000x).

(a) (b)
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para as células e negativa para os filamentos, colo-
ração de poly-β-hidroxybutirato positiva. 

A bactéria Tipo 021N caracteriza-se por formar 
pontes entre os flocos, impossibilitando a aproxima-
ção entre eles, dificultando a sedimentação do lodo. 
Como consequência, a manta de lodo no decanta-
dor secundário permanece ascendente, o que oca-
siona grandes massas de sólidos suspensos totais 
no efluente tratado. Devido a essa dificuldade de 
interação entre os flocos ocasionada por esta espé-
cie, o intumescimento torna-se bastante agressivo e 
excessivo. 

Conforme Jenkins et al. (2003) e Henze et al. 
(2008) o crescimento desse microrganismo está 
associado a diversos fatores, tais como deficiência 
de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, 
presença de substratos facilmente biodegradáveis, 
principalmente ácidos graxos voláteis de cadeia 
curta e açúcares simples, e septicidade no efluente 
com a presença de sulfeto.

De uma maneira geral, observa-se que durante 
aplicação do agente lastrante – talco – (Figura 3(a)), 
os valores de IVL para o tratamento controle, ou 
seja, tratamento sem adição de talco, encontraram-
-se, desde o primeiro ciclo de tratamento, sempre 
superiores a 180 mL.g-1, atingido valores máximos 
de até 270 mL.g-1. Esses valores mostram que, du-
rante a execução do experimento, o lodo biológico 
utilizado apresentou baixos índices de sedimentabi-
lidade, sendo este classificado, segundo Von Sper-
ling (2011), como ruim. Neste tratamento, devido à 
baixa sedimentabilidade do lodo, foram observadas 
perdas de sólidos junto ao efluente tratado durante 
a etapa de sedimentação na maioria dos ciclos.

Para os demais tratamentos, nos quais foram 
utilizadas concentrações crescentes de talco, após 
a aplicação, houve uma redução do índice volumé-
trico do lodo (IVL) inversamente proporcional à 
dosagem de talco no tanque de aeração, obtendo-
-se valores médios de IVL de 187,9; 154,3; 121,5 e 
104,9 mL.g-1, para os tratamentos T2, T3, T4 e T5, 
respectivamente, estando estes classificados como 
de média sedimentabilidade. Cabe destacar que nos 
tratamento T4 e T5 foram observados valores de 
IVL inferiores a 100 mL.g-1, o que os classifica como 
de boa sedimentabilidade.

Para avaliar qualitativamente o efeito de adições 
de talco sobre o sistema biológico quanto à melho-
ria de sedimentabilidade do lodo, a variância das 
medianas de IVL obtidas em cada tratamento foi 
analisada e está reunida no quadro de comparações 
múltiplas (Figura 3(a)).

De acordo com os resultados mostrados na Figura 
3(a), verificou-se a existência de diferenças estatisti-
camente significativas a 5 % de probabilidade.

Analisando o conjunto de dados do IVL, pode-se 
verificar que o tratamento controle (T1), no qual 
não foi aplicado talco, apresentou a maior valor de 
mediana, caracterizando um lodo de sedimentabili-
dade ruim, fato este que confirma estatisticamente 
que a adição de talco acarreta significativas melho-
rias na sedimentabilidade do lodo.

Já para os tratamentos em que foram adicionadas 
dosagens crescentes de talco em relação aos sólidos 
suspensos totais no tanque de aeração (SSTTA), ve-
rifica-se que existe diferença estatisticamente signi-
ficativa de sedimentabilidade em relação à dosagem 
aplicada nos reatores, ou seja, as medianas de valo-
res gerais do IVL são inversamente proporcionais à 
dosagem de talco aplicada.

Em T2 e T3 foram verificadas reduções nas me-
dianas dos valores do IVL, de 13,7% e 29,6%, em 
comparação ao tratamento controle, respectiva-
mente. No entanto, analisando o valor absoluto 
deste índice, pode-se afirmar que tais melhorias 
quanto à sedimentabilidade não são suficientes 
para o sistema biológico de tratamento de efluente, 
ficando fora do ideal (METCALF & EDDY, 2003).

Os melhores desempenhos quanto à sedimentabi-
lidade do lodo foram obtidos nos tratamentos com 
a maior dosagem de talco, tendo reduções, em rela-
ção aos valores de medianas do IVL comparado ao 
tratamento controle de 47,7% e 55,9%, para os T4 e 
T5, respectivamente. Os desempenhos em redução 
dos valores do IVL são estatisticamente iguais nes-
tes dois tratamentos.

Os resultados obtidos, foram semelhantes com os 
alcançados por Bidaut, et al. (1996) e Bidaut, et al. 
(1997), que verificaram os melhores efeitos de re-
dução do IVL e, consequentemente, aumento da se-
dimentabilidade do lodo nos tratamentos nos quais 
foram aplicados as proporções de 60, 80 e 100% 
de  talco em relação à biomassa expressa em termos 
de SSTTA.

Além da redução de perda de sólidos junto ao 
efluente tratado, têm-se outras vantagens quanto à 
melhoria na sedimentabilidade do lodo. Uma delas 
é que o lodo com boas características de sedimen-
tabilidade tem a possibilidade de operar com maior 
flexibilidade a estação, pois implica em redução 
da vazão de reciclo e melhorias quanto ao adensa-
mento e desidratação do lodo (SEKA, et al., 2000; 
AGRIDIOTIS, et al., 2006).

Apesar de constatado o efeito em curto prazo de 
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melhorias de sedimentabilidade pelo uso do talco 
em torno de dez dias, ele demonstrou ser um efi-
ciente agente lastrante, que aumenta o peso e a 
densidade do floco biológico e poderá ser utilizado 
como medida corretiva, ou seja, de maneira emer-
gencial em condições severas de intumescimento, 
evitando a perda da eficiência de tratamento e 
de clarificação do efluente tratado.  Este efeito de 
curto prazo, também foi observado por Eikelboom 
e Grovenstein (1998) ao conduzirem um estudo em 
escala real durante duas semanas, utilizando uma 
mistura de talco com coagulante catiônico na pro-
porção de 22% em relação aos SSTTA. Durante a 
condução do experimento, foram observadas redu-
ções significativas no IVL de aproximadamente 900 
mL.g-1 para valores inferiores a 250 mL.g-1, num pe-
ríodo entre 5 e 8 dias.

Destaca-se que este tempo de efeito do talco no 
aumento da sedimentabilidade também é o su-
ficiente para corrigir as causas que favorecem o 
crescimento excessivo das bactérias filamentosas 
ou para criar condições favoráveis ao crescimento 
das bactérias formadoras de flocos. Como exemplo, 
pode-se citar, segundo Metcalf & Eddy, (2003) e Bit-
ton (2005), o uso de medidas preventivas no con-
trole do intumescimento do lodo como: controle das 
cargas orgânicas e de pH, ajuste da concentração 
de nutrientes e oxigênio dissolvido, uso de seletores 
biológicos, entre outras.

Para avaliar o efeito da influência da utilização do 
talco sobre a atividade biológica e, por conseguinte, 
a remoção de matéria orgânica, foi aplicado o teste 
não paramétrico de comparações múltiplas sobre 
os valores de medianas de eficiência de remoção de 
DQO nos tratamentos (Figura 3(b)).

De acordo com os resultados mostrados na Figura 
3(b), verifica-se que não existem diferenças estatis-
ticamente significativas a 5% de probabilidade entre 
as medianas de remoção de DQO para os tratamen-
tos.

Todos os tratamentos removeram mais que 94% 
da DQO, de modo que o maior valor desse parâme-
tro, medido para os efluentes tratados, não chegou 
a 160 mg.L-1.

Além disso, eficiências de remoção de DQO acima 
de 90% são superiores aos valores máximos ci-
tados por Von Sperling (2011) para sistema de 
tratamento biológico por lodos ativados de águas 
residuárias domésticas.

No entanto, estes valores de eficiência de remo-
ção de DQO são similares aos resultados de estu-
dos reportados por Pokhrel e Viraraghavan (2004), 

devido à grande biodegradabilidade da matéria 
orgânica proveniente de efluentes das indústrias 
de papel reciclado, os processos de lodos ativados 
podem alcançar valores de eficiência de remoção 
de matéria orgânica em termos de DQO superior a 
93%. Deve-se salientar que em um sistema labora-
torial possui uma maior facilidade de manter o con-
trole operacional, otimizando, assim, o tratamento.

Analisando o conjunto de dados de remoção de 
DQO (Figura 3(b)), pode-se verificar que não houve 
diferenças, ocorrendo uma homogeneidade entre 
os dados observados quando comparados os tra-
tamentos. Assim, pode-se concluir que, estatistica-
mente, ocorreu a mesma eficiência de remoção de 
matéria orgânica nos cinco tratamentos. 

Desta forma, fica comprovado que, qualitativa-
mente, no tratamento controle (T1), comparado 
aos demais tratamentos em que foram adicionadas 
dosagens crescentes de talco (T2, T3, T4 e T5), não 
houve efeito dessa adição sobre o sistema biológico 
de tratamento. Comprova-se, com isso, a atuação 
inerte do talco sobre o sistema.

Conforme resultados obtidos por Seka, et al. 
(2000) e Agridiotis, et al. (2006), verificou-se que 
além de ser insolúvel e melhorar o balanço hidrofo-
bicidade/hidrofilicidade, o talco não afeta a eficiên-
cia do tratamento, o que prova sua compatibilidade 
com a biomassa.

Para avaliar qualitativamente o efeito de adições 
sucessivas de talco sobre o sistema biológico quanto 
ao efeito sobre a biomassa, as variâncias das media-
nas de SSVTA obtidas em cada tratamento foram 
analisadas e estão reunidas na Figura 3(c).

De acordo com os resultados mostrados na Figura 
3(c), verifica-se que não existem diferenças estatisti-
camente significativas a 5% de probabilidade entre 
as medianas de SSVTA para os tratamentos em cada 
uma das aplicações de talco.

Observa-se, pelos valores monitorados de bio-
massa, que estes sempre permaneceram superio-
res a 2.800 mg.L-1. De acordo com Metcalf & Eddy 
(2003), os valores típicos de SSVTA para sistemas 
de tratamento por lodos ativados de aeração pro-
longada variam entre 2.500 a 4.000 m.L-1.

Sistemas de aeração prolongada, como o utilizado 
neste estudo, têm uma grande concentração de SS-
VTA, ou seja, maior disponibilidade de biomassa 
para assimilar o substrato do efluente, resultando 
numa maior eficiência de remoção de carga orgâ-
nica (DQO) se comparado a outros sistemas de tra-
tamento biológico.

Fazendo uma comparação como o tratamento 
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Figura 3 – Resultados dos testes de comparações múltiplas, análises descritivas e inferenciais 
para os parâmetros de monitoramento dos sistemas de tratamento (“n” de 30 observações para cada um

dos tramentos): (a) IVL (mL.g-1); (b) DQO eficiência de remoção (%); e (c) SSVTA (mg.L-1).

Tratamentos* Mediana Média

T1 a 222,8 221,0

T2 a b 192,3 187,9

T3 b c 156,9 154,3

T4 c d 116,5 121,5

T5 d 98,2 104,9
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Figura 4 – Microfotografias de contraste de fase (100x), amostra fresca: (a) talco em solução de 
efluente utilizado neste experimento; (b) T1 = controle; (c) T2 = 25% Talco/SSTTA; (d) T3 = 50% Talco/SSTTA; 

(e) T4 = 75% Talco/SSTTA e (f ) T5 = 100% Talco/SSTTA.

*As setas indicam os locais de interação entre o talco e os filamentos presentes no lodo biológico.

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)
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controle em relação aos demais tratamentos nos 
quais foram aplicadas dosagens crescentes de talco, 
pode-se verificar que, durante todos os ciclos e em 
cada uma das aplicações, a concentração de bio-
massa não variou significativamente (Figura 3(c)). 

A constatação da manutenção da concentração 
de biomassa é um indicativo de que o crescimento 
bacteriano não foi afetado pela presença de talco.

Na Figura 4(b) a (f) encontram-se as microfoto-
grafias de contraste de fase dos cinco tratamentos. 
Pode-se observar a concentração excessiva de bac-
térias filamentosas do lodo biológico em todos os 
tratamentos.

Conforme exposto anteriormente, de acordo com 
a escala de concentração de bactérias filamentosos 
proposta por Jenkins et al. (2003), observou-se 
uma presença abundante da bactéria Tipo 021N 
(Figura 4(b)).

Na Figura 4(c) a (f) verifica-se que as partículas 
do talco se agregam no floco biológico, fortale-
cendo sua estrutura e aumentando o seu peso, de 
modo a facilitar sua sedimentação, caracterizando-
-se, assim, como um agente lastrante. Com isso, há 
uma queda nos valores de IVL dos tratamentos em 
que o talco está presente. 

De acordo com Bidault  et al. (1996); Graja et 
al. (1998) e Clauss et al. (1999), essa agregação 
hidrofóbica das partículas de talco junto ao floco 
biológico se deve à presença de exopolissacarídeos 
(EPS) dentro da matriz do floco biológico. Os EPS 
são compostos por várias substâncias, como prote-
ínas, ácidos nucléicos e lipídeos, possuindo caracte-
rísticas hidrofóbicas.

Também pode ser constatado que o talco modifi-
cou estruturalmente a floculação, sobretudo devido 
ao seu peso, agindo de forma que os filamentos 
das bactérias foram atraídos e aderidos ao lodo de-
vido à afinidade específica entre o talco e os EPS, 
contribuindo para a formação de flocos grandes e 
pesados, o que vai ao encontro dos resultados obti-
dos por Bidault et al. (1997). Neste mesmo estudo, 
os autores verificaram que o talco é atraído para 
dentro da matriz do floco, sendo colonizado pelas 
bactérias e interagindo com a matriz extracelular, 
formando um biofilme, mecanismo de interação en-
tre o floco e o talco chamado de “floco nucleação”.

Conclusões e considerações finais
As principais conclusões deste estudo são:
• A bactéria filamentosa Tipo 021N foi encon-

trada abundantemente em todas as fases de 
execução do experimento, sendo a responsável 

por um intumescimento filamentoso excessivo 
do lodo biológico proveniente de uma fábrica 
de papel reciclado, utilizado neste estudo.

• Houve uma redução do IVL inversamente pro-
porcional à dosagem de talco aplicada e, estatis-
ticamente, foi verificado o efeito em curto prazo 
do talco na melhoria da sedimentabilidade so-
bre o sistema de tratamento, sendo necessária, 
após dez dias, uma nova aplicação de talco para 
controlar o intumescimento filamentoso.

 • Melhores desempenhos quanto à sedimentabi-
lidade do lodo foram obtidas nos tratamentos 
com a maior dosagem de talco em relação aos 
SSTTA , tendo reduções do IVL em relação ao 
controle de 47,7% e 55,9%, para os tratamen-
tos T4 (Talco/SSTTA:75%) e T5 (Talco/SSTTA: 
100%), respectivamente. As medianas de valo-
res do IVL são estatisticamente iguais nestes 
dois tratamentos;

• Estatisticamente, comprovou-se que, qualita-
tivamente, no tratamento controle (T1), com-
parado aos demais tratamentos em que foram 
adicionadas quantidades crescentes de talco 
(T2, T3, T4 e T5), não houve efeito algum sobre 
a eficiência de remoção de matéria orgânica em 
termos de DQO, sendo esta eficiência superior a 
94,9% em todos os tratamentos.

• Foi constatado que, durante todos os ciclos, a 
concentração monitorada de biomassa, ex-
pressa em termos de SSVTA, permaneceu su-
perior a 2.800 mg.L-1 em todos os tratamentos, 
indicando que o crescimento bacteriano não foi 
afetado pela presença de talco;

• Por meio de análises microscópicas e da com-
posição do lodo, verificou-se que as partículas 
de talco foram incorporadas ao floco biológico, 
fortalecendo sua estrutura e aumentando o seu 
peso, sendo possível, portanto, considerá-lo um 
agente lastrante. Além disso, percebeu-se que 
o talco passou a fazer parte da composição da 
biomassa do tratamento biológico.

Os resultados apontaram que o talco poderá ser 
utilizado como medida corretiva, ou seja, de ma-
neira emergencial em condições severas de intu-
mescimento, podendo ser aplicado diretamente no 
reator biológico, evitando a perda da eficiência de 
tratamento e de clarificação do efluente tratado. 
Além disso, por fazer parte do processo produtivo 
da fabricação do papel, não serão necessários gran-
des investimentos em infraestrutura e logística para 
a obtenção do talco.

Apesar de comprovado o potencial de uso do 
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agente lastrante – talco – no controle do intumesci-
mento filamento, cabe destacar que não foi possível 
avaliar o impacto da adição de talco sobre todos os 
parâmetros de monitoramento de um sistema de 
tratamento por lodos ativados. Neste sentido, torna-
-se importante a condução de estudos em escala 
real com o intuito de avaliar o efeito do aumento na 
carga e na taxa de aplicação de sólidos (TAS) no de-
cantador secundário. Além disso, também é impor-
tante que seja verificado seu efeito sobre a taxa de 
transferência de oxigênio à biomassa, que pode ser 
prejudicada devido à presença de valores de sólidos 
elevados no reator biológico.
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O grande desafio atual das 
companhias de sanea-
mento básico no país, está 

em promover a universalização 
dos serviços prestados e sua mo-
dernização de forma economica-
mente sustentável.

Considerando ser este o setor 
de infraestrutura mais atrasado 
do Brasil e o grande aporte de re-
cursos necessários para execução 
de novos procedimentos e cus-
teio das despesas de operação e 
manutenção deles decorrentes, é 
absolutamente fundamental que 
as prestadoras de serviços se pre-
ocupem com o desenvolvimento 
de programas que possibilitem 
melhorar consideravelmente sua 
produtividade.

Nesse contexto, vem sendo bas-
tante estudada a possibilidade da 
utilização do potencial energético 
do gás produzido em estações de 
tratamento de esgotos para a pro-
dução de energia elétrica, de calor 
ou de ambas.

Consultando nossos arquivos, 
verificamos que essa preocupa-
ção é bastante antiga como pode 
ser observado no artigo técnico 
do Engº João Pedro Jesus Netto 
publicado na primeira edição da 
Revista DAE no ano de 1936, o 
qual reproduzimos na íntegra (ver 
página 76).

Confira este e outros artigos 
publicados na Revista DAE sobre 
o assunto.

A leitura das publicações históri-
cas da Revista DAE se torna uma 
experiência bastante prazeirosa 
principalmente para os profissionais 
envolvidos com a engenharia sanitá-
ria e ambiental.

APROVEITAMENTO DO 
GÁS DE ESGOTOS
Autores:
Azevedo Netto, José Marti-
niano de.
Resumo: 
Estuda o aproveitamento 
do gás de esgoto como 
uma possível contribuição 
para diminuição dos custos 
nos serviços de tratamento 
de esgotos descrevendo 
o gás de esgoto e antece-
dentes históricos; digestão 
e teorias de formação do 
gás, produção, composição 
e poder calorífico; carac-
terísticas do gás como 
combustível; purificação do 
gás; variações de produção 
e reservação; perigos nas 
instalações de gás e disposi-
tivos de segurança.

O GAZ DOS ESGOTOS
Autores:
Jesus Netto, J.P.
Resumo: 
Apresenta estudo sobre o 
aproveitamento dos gases 
nas estações de tratamento 
de esgotos, com implantação 
da estação experimental de 
Ponte Pequena. Focaliza os 
modernos decantadores de 
dois compartimentos e os 
digestores de lodo mecani-
zados como sendo a solução 
do problema para o aprovei-
tamento do gás.

1961

EDIÇÃO Nº: 1 EDIÇÃO Nº: 41

1936

Utilização do potencial energético do biogás 
de estações de tratamento de esgoto
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O acesso a todos os artigos poderá ser realizado através 
do site da Revista DAE: http://www.revistadae.com.br

Para ler os artigos completos, solicite 
através do site www.revistadae.com.br, 
que encaminharemos os arquivos em 
PDF por e-mail.

APROVEITAMENTO DO 
GÁS DE ESGOTOS
Autores:
Azevedo Netto, José Marti-
niano de.
Resumo: 
Continuação do estudo para 
aproveitamento do gás de 
esgoto como uma possível 
contribuição para diminui-
ção dos custos nos serviços 
de tratamento de esgotos, 
descrevendo as instalações 
de gás, sistema de coleta e 
canalizações; usos do gás de 
esgotos; estudo econômico e 
solução para São Paulo.

APROVEITAMENTO DO ME-
TANO DO GÁS DE ESGOTO 
EM VEÍCULOS
Autores:
Camargo, Eulicio B.
Resumo: 
Descreve os resultados dos 
trabalhos desenvolvidos 
pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de São Paulo 
em matéria de energia no 
convencional: unidade piloto 
de purificação e compressão 
de gás proveniente de água 
residuária e conversão de 
veículos para o uso de meta-
no comprimido e gasolina. 
Menciona as vantagens 
do metano em matéria de 
segurança, poluição, cus-
tos e operação. Estuda a 
factibilidade de produção 
do metano pela Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo.

O BIOGÁS E O BIOFERTI-
LIZANTE NO BALANÇO 
ENERGÉTICO DO BRASIL
Autores:
Silva, Normando Alves da.
Resumo: 
Discute aspectos relativos a 
problemática da difusão do 
biogás, bem como a integra-
ção na política energética 
do País, apoio institucional, 
crédito rural para biodiges-
tores, pesquisas aplicadas, 
participação da indústria e 
assistência técnica perma-
nente. São levantados os 
entraves: eletrificação rural e 
o problema do gás liquefeito 
de petróleo (GLP). 
Analisa a viabilidade econô-
mica de biodigestores rurais, 
levando em conta o biogás e 
o biofertilizante. 

1982

1984

EDIÇÃO Nº: 42 EDIÇÃO Nº: 129 EDIÇÃO Nº: 136
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Professor da Escola 
de Engenharia da 
UFMG é indicado 
como “fellow” 
da Associação 
Internacional da Água

O Professor Marcos von Sperling, do Depar-
tamento de Engenharia Sanitária e Am-
biental da Escola de Engenharia da UFMG, 

foi indicado como “Fellow” da International Wa-
ter Association (IWA), a maior associação cientí-
fica mundial sobre o tema da água. Marcos é o 
primeiro brasileiro a ser indicado para esta dis-
tinção, “... em reconhecimento por seus extraordi-
nários alcances na profissão e por seu empenho 
em contribuir com os trabalhos da Associação”. 

A indicação foi feita por um grupo de dezenas 
de pesquisadores de diversos estados do Brasil, 
com apoio da Associação Brasileira de Engenha-
ria Sanitária e Ambiental, e aprovada pelo Comitê 
da IWA. No último congresso da IWA, em Busan, 
na Coreia do Sul, de 16 a 21 de setembro de 
2012, foi feita a divulgação dos novos Fellows e 
a entrega dos certificados.
Fonte: https://www.ufmg.br/online/arquivos/025851.shtml

Projeto da Renault 
transforma lodo em 
matéria-prima de 
peças metálicas 

Um projeto da Renault transforma os resíduos 
do lodo da Estação de Tratamento de Efluen-
tes Industriais do Complexo Ayrton Senna, 

na Grande Curitiba (PR), em matéria-prima na pro-
dução de peças metálicas em fundições e siderúr-
gicas. O processo é realizado junto a uma empresa 
recicladora, que recebe o lodo encaminhado e, pos-
teriormente, realiza o tratamento.

O processo consiste, basicamente, na secagem e 
volatilização (vaporização) da umidade e líquidos 
do lodo, transformando-o em uma espécie de pó 
metálico. Este pó ganha a forma de briquetes que 
são destinados às siderúrgicas ou fundições para a 
fabricação de aço, dando origem a peças metálicas 
diversas.

Segundo a Renault, o processo não gera qualquer 
resíduo, pois as cinzas existentes após a secagem do 
lodo são completamente incorporadas ao briquete. 
Desta forma, mais de 800 toneladas de lodo da esta-
ção de tratamento são recicladas por ano.

“Nesta área, o Instituto Renault está compro-
metido com a melhoria da qualidade ambiental, 
por meio do gerenciamento de resíduos fabris, da 
redução de impactos ambientais e com o desen-
volvimento da mobilidade sustentável”, destacou 
Antonio Calcagnotto, diretor de relações institucio-
nais da Renault do Brasil.

Recentemente, a empresa automotiva obteve o 
sexto melhor desempenho entre as 114 empresas 
avaliadas na oitava edição da Pesquisa de Gestão 
Sustentável, a maior do gênero da região Sul do Bra-
sil. Realizado pela consultoria Aequo Soluções em 
Sustentabilidade, o estudo funciona como um mapa 
da responsabilidade social. Além do sexto lugar ge-
ral, a Renault também ficou entre as dez melhores 
empresas avaliadas nos temas “Questões do Consu-
midor” e “Meio Ambiente”.

A empresa receberá o Certificado de Sustentabi-
lidade no Fórum de Gestão Sustentável, evento que 
será realizado na sede da Federação das Indústrias 
do Estado de Santa Catarina (Fiesc), em Florianópo-
lis, em setembro de 2012.
Fonte: http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2012/
agosto/projeto-da-renault-transforma-lodo-em-materia

Professor Marcos von Sperling (esquerda) e o Presidente 
da International Water Association, Glen Daigger (direita) 
durante a entrega do certificado de Fellow.
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JA
N

EI
RO

De 07 a 09

6TH INTERNATIONAL 
PERSPECTIVE ON WATER 
RESOURCES & THE ENVIRON-
MENT CONFERENCE (IPWE 
2013)

Swissôtel Grand Efes
Gaziosmanpasa Bulvan No: 1
35210 Alsancak, Izmir, Turquia
http://water.tallyfox.com/event/ipwe-
2013

De 15 a 17 INTERNATIONAL WATER 
SUMMIT

Abu Dhabi National Exhibition Centre 
(ADNEC), Emirados Arabes Unidos
http://iwsabudhabi.com/Portal/abu-
dhabi/about-abu-dhabi.aspx

De 20 a 23 2ND WATER RESEARCH CON-
FERENCE

MAX Atria/ Singapore EXPO, Singapura
http://www.waterresearchconference.
com/conference-venue.html

De 22 a 24
INTERNATIONAL EXHIBITION 
ON WATER, WASTEWATER & 
WASTE TREATMENT

Bangkok International Trade 
& Exhibition Centre (BITEC) 88 
Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna 
Bangkok,Tailandia
http://www.biztradeshows.com/trade-
events/3w-expo-bangkok.html

De 28 a 29 INFRA BRASIL EXPO & SUMMIT 

WTC Convention Center, Av. das Na-
ções Unidas, 12.551/São Paulo – SP
http://www.wtcconventioncenter.
com.br

De 29 a 31
INTERNATIONAL TRADE 
FAIR:SUSTAINABLE SOLU-
TIONS FOR THE ENVIRONMENT

Leipzig’s Exhibition Center 
http://www.leipziger-messe.de/
LeMMon/Graph1.NSF/Lookup/
terratec2013_ap_engl/$file/ter-
ratec2013_ap_engl.pdf

FE
VE

RE
IR

O

De 05 a 07

GEOGEN2013 INTERNATIONAL 
CONFERENCE TOWARDS 
SUSTAINABLE SAFE DRINK-
ING WATER SUPPLY IN 
DEVELOPING COUNTRIES:THE 
CHALLENGES OF GEOGENIC 
CONTAMINANTS AND MITIGA-
TION MEASURES

Addis Ababa, Ethiopia
http://www.eawag.ch/medien/ve-
ranstaltungen/events/geogen2013/
index_EN

De 05 a 06 2013 INORGANIC CONTAMI-
NANTS SYMPOSIUM

Sacramento, California
http://www.awwa.org/Conferences/
Content.cfm?ItemNumber=59378&na
vItemNumber=59380

De 19 a 20 TRADE SHOW: WASTE TO 
ENERGY + RECYCLING 2013

Bremen Exhibition Centre Bremen, 
Germany
http://www.environmental-expert.
com/events/waste-to-energy-recy-
cling-2013-10353
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FE
VE

RE
IR

O

De 24 a 25

THE 5TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE - WATER RE-
SOURCES AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 2013

Ecole Nationale Supérieure 
d’Hydraulique - BLIDA – Algérie
http://ciredd.ensh.dz/objectifs.php

De 25 a 28 AWWA/AMTA MEMBRANE 
CONFERENCE & EXPOSITION

Henry B. Gonzalez Convention Center
San Antonio, TX
http://www.awwa.org/Conferences/
membrane.cfm?ItemNumber=43708&
navItemNumber=1544

M
AR

ÇO

De 04 a 07 

5TH IWA SPECIALIZED CON-
FERENCE ON ODOURS AND 
AIR EMISSIONS JOINTLY HELD 
WITH 10TH CONFERENCE ON 
BIOFILTRATION FOR AIR POL-
LUTION CONTROL

San Francisco, California, USA
http://www.iwahq.org/1ss/events/
iwa-events/2013/odours-air-emis-
sions.html

De 12 a 14 

III SIGERA - III SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL SOBRE GE-
RENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
AGROPECUÁRIOS E AGROIN-
DUSTRIAIS. 

Cidade de São Pedro, Estado de São 
Paulo, Brasil, no Hotel Fazenda Colina 
Verde
http://www.sbera.org.br/sigera2013/ 

De 12 a 16
FEICON BATIMAT 2013
21º SALÃO INTERNACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO

Pavilhão de Exposições do Anhembi 
Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana - 
São Paulo/SP 
http://www.feicon.com.br/Home/

De 16 a 20 TWAM INTERNATIONAL CON-
FERENCE & WORKSHOPS

Aveiro / Portugal
http://ibtwm.web.ua.pt/congress/

De 19 a 21

AMERICANA 2013 - 10TH 
INTERNATIONAL ENVIRON-
MENTAL TECHNOLOGY TRADE 
SHOW AND CONFERENCE

Montreal,  Canada
http://www.environmental-expert.
com/events/americana-2013-10th-
international-environmental-technol-
ogy-trade-show-and-conference-9608

De 28 a 29 SYMPOSIUN OF BIOLOGICAL 
TREATMENT FOR WATER

Westin Denver Downtown
Denver, Colorado
http://www.awwa.org/Conferences/
Content.cfm?ItemNumber=3529&navI
temNumber=59379

AB
RI

L

De 09 a 12

5TH IWA INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON BENCH-
MARKING AND PERFORMANCE 
ASSESSMENT

Local: Medelin, Colombia
http://www.source.irc.nl/page/73309

De 09 a 11

COASTAL PROCESSES 2013 - 
3RD INTERNATIONAL CONFER-
ENCE ON PHYSICAL COASTAL 
PROCESSES, MANAGEMENT 
AND ENGINEERING

Local: Gran Canaria, Espanha
http://www.wessex.ac.uk/13-confer-
ences/coastal-processes-2013.html
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AB
RI

L

De 07 a 10 SUSTAINABLE WATER MAN-
AGEMENT CONFERENCE

Local: Loews Vanderbilt Hotel , Te-
nesse, TN
http://www.awwa.org/Conferences/
SustainableManagement.cfm?ItemNu
mber=56511&navItemNumber=56514

De 13 a 18
XVI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
SENSORIAMENTO REMOTO - 
SBSR

Complexo Rafain Expocenter
Av. Olimpio Rafagnin, 2357 - Parque 
Imperatriz - 85862-210 - Foz do 
Iguaçu, PR - Brasil
http://www.dsr.inpe.br/sbsr2013/lo-
cal.html

De 14 a 18
22ND INTERNATIONAL CON-
FERENCE ON MANAGEMENT 
OF TECHNOLOGY. 

Hotel Plaza São Rafael Porto Alegre/RS 
http://www.iamot2013.ea.ufrgs.br/

De 15 a 17 MINE WATER SOLUTIONS IN 
EXTREME ENVIRONMENTS 

Marriott Hotel, Lima, Peru
http://www.minewatersolutions.com/

De 23 a 26 TRADE FAIR: WASSER BERLIN 
INTERNATIONAL

Messe, Berlim/Alemanha
http://www.environmental-expert.
com/events/wasser-berlin-interna-
tional-2013-12074

De 23 a 25

ENVIRONMENTAL HEALTH RISK 
2013 - 7TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON THE IMPACT 
OF ENVIRONMENTAL FACTORS 
ON HEALTH

Budapeste, Hungria
http://www.wessex.ac.uk/13-
conferences/environmental-health-
risk-2013.html

De 24 a 26

ASSET MANAGEMENT FOR EN-
HANCING ENERGY EFFICIENCY 
IN WATER AND WASTEWATER 
SYSTEMS

Fuerte Marbella Hotel, Marbella, 
Espanha
http://iceam2013.es/asset/index.
php?idpagina=31&idioma=ang

M
AI

O

De 06 a 08
1ST INTERNATIONAL IWA 
CONFERENCE ON HOLISTIC 
SLUDGE MANAGEMENT

Västerås, Sweden

De 13 a 16 HYDROECO 2013

University of Rennes on the Campus 
of Beaulieu Rennes, França
http://osur.univ-rennes1.fr/Hydro-
Eco2013/objectives_and_scope.php

De 18 a 22

SMALL AND DECENTRALIZED 
WATER AND WASTEWATER 
SYSTEM COMBINED WITH 
SLUDGE MANAGEMENT

Hatbin, China
http://www.source.irc.nl/page/73300
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M
AI

O

De 19 a 24
17ª EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊN-
CIAS MUNICIPAIS DE SANEA-
MENTO

Centro de convenções  de Vitória Rua 
constante Sodré, 157 Sta Lúcia Vitoria/ES
http://assemae.org.br

De 20 a 23 

XI SILUSBA - 11ª EDIÇÃO DO 
SIMPÓSIO DE HIDRÁULICA 
E RECURSOS HÍDRICOS DOS 
PAÍSES DE LÍNGUA PORTU-
GUESA (11º SILUSBA)

Maputo, Moçambique
http://silusba2.wordpress.com/

De 21 a 23

WATER RESOURCES MANAGE-
MENT 7TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON SUSTAIN-
ABLE WATER RESOURCES 
MANAGEMENT

Wessex Institute of Technology
Ashurst Lodge/Ashurst Southampton/
Hampshire SO40 7AA New Forest, UK
http://www.wessex.ac.uk/13-con-
ferences/water-resources-manage-
ment-2013.html

De 22 a 24

7TH INTERNATIONAL CON-
FERENCE ON RIVER BASIN 
MANAGEMENT INCLUDING 
ALL ASPECTS OF HYDROLOGY, 
ECOLOGY, ENVIRONMEN-
TAL MANAGEMENT, FLOOD 
PLAINS AND WETLANDS

Wessex Institute of Technology
Ashurst Lodge/Ashurst Southampton/
Hampshire SO40 7AA New Forest, UK
http://www.wessex.ac.uk/13-confer-
ences/river-basin-management-2013.
html

De 22 a 24
4º WORKSHOP INTERNA-
CIONAL: AVANÇOS EM 
PRODUÇÃO MAIS LIMPA

São Paulo- SP
http://www.advancesincleanerpro-
duction.net

De 22 a 24

ISTANBUL INTERNATIONAL 
SOLID WASTE, WATER AND 
WASTEWATER CONGRESS 
2013

Halic Congress Center - Istanbul - 
TURKEY
http://istanbul3wcongress.org/

De 23 a 25
THE 10TH INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON POWER OF 
GREEN ENERGY

Faculty of Chemistry of Nicolaus Co-
pernicus University, Torun, Polonia.
http://www.euagenda.
eu/2012/9/20/10th-Symposium-on-
Power-of-Green-Energy

De 28 a 31 9TH INTERNATIONAL CONFER-
ENCE ON BIOFILM REACTORS

Paris França
http://www.iwabiofilm2013.com

De 28 a 31

WASTETECH-2013 - THE 
8TH INTERNATIONAL TRADE 
FAIR AND CONFERENCE 
FOR WASTE MANAGEMENT, 
RECYCLING, ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES AND RENEW-
ABLE ENERGY

Crocus Expo, International Exhibi-
tion and Convention Center Moscou, 
Russia
http:waste-tech.ru/
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Engenharia ambiental – Conceitos, tecnologia e gestão 

Sinopse
A publicação é dividida em cinco eixos temáticos  
–  Fundamentos, Ecossistemas Aquáticos e Terres-
tres, Impactos Ambientais, Ações Mitigadoras de 
Impactos Ambientais e Gestão Ambiental –  e con-
tou com a participação de mais de 50 autores de 
diversas áreas, considerando o fato de que a for-
mação de um engenheiro ambiental deve ter como 
base a consolidação de fundamentos de Engenha-

Coordenação: Profª Maria do Carmo Calijuri e pelo pesquisador Davi Gasparini Fernandes 
Cunha, ambos da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP.

ria, Biologia, Geologia, Ecologia, Química, Física e 
Saúde Pública. 
O leitor encontrará no livro diversas ilustrações, 
sugestões de leituras complementares e uma série 
de exemplos que abordam situações reais da ro-
tina de trabalho desse profissional.
Mais informações: http://www.editoras.com/
campus/

1ª 

edição
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to e Modelagem 
em Reservatórios 
· Plano de Gestão 
Sociopatrimonial 
de Reservatórios 
Hidrelétricos · Po-
líticas de Pesca e 
Aquicultura para 
a UHE de Belo 
Monte · Recupe-
ração Florestal 
de Margens de 
R e s e r v a t ó r i o s 
· Aplicação de 
Geoindicadores 
para Avaliar os 
Impactos Sociais e Econômicos do Ordenamento Ter-
ritorial nos Reservatórios de Hidrelétricas Brasileiras · 
Desafios na Gestão de Reservatórios de hidrelétricas 
no Brasil.
Mais informações: http://www.4shared.com/office/
TJuVz1l6/Release_LEITOR_Gesto_de_Reserv.html?

Gestão de reservatórios de 
hidrelétricas - 2012
Autores: Fernando Campagnoli; Noris Costa Diniz 

Editora: Oficina de Textos 

Sinopse
Este livro reúne especialistas de diversas áreas para tra-
tar de forma multidisciplinar da gestão, do encaminha-
mento e monitoramento de reservatórios, com o ob-
jetivo de preservar seu potencial hidráulico, limitar os 
impactos naturais e antrópicos, regular seu uso e ocu-
pação e fundamentar programas ambientais. Esta im-
portante obra de referência para profissionais de ges-
tão, regulação, técnicos e pesquisadores envolvidos na 
regulação e gestão de reservatórios de hidrelétricas foi 
escrita por dez experientes profissionais e acadêmicos 
na área, abordando, entre outros, os seguintes tópicos: 
· Energia e desenvolvimento · O potencial hidráulico 
da União gerido como recurso renovável · Benefícios 
socioambientais de empreendimentos de geração de 
hidroeletricidade · Medidas corretivas à erosão e de-
sertificação: exemplo de Gilbués - PI · Monitoramen-

Introdução ao controle de 
poluição ambiental 
4ª Edição - 2012
Autor: José Carlos Derisio
Editora: Oficina de Textos 

Sinopse
Este livro aborda os principais usos da água, do ar e do 
solo; os tipos de poluição que os afetam e os danos 
provocados; parâmetros e métodos para avaliação de 
qualidade; técnicas de controle de poluição; e aspectos 
legais e institucionais. A obra também trata da poluição 
decorrente de ruídos, vibrações e radiação, assim como 
de sistemas de gestão ambiental, de acordo com a nor-
ma ISO 14.001. Qualquer que seja a proposta política, as 
soluções para a poluição do solo, do ar e das águas, não 
podem prescindir da tecnologia que vai promover a re-
cuperação e a preservação dos recursos naturais, produ-
zindo qualidade de vida. Leitura obrigatória para todos 
os que atuam na área ambiental, principalmente aos que 
militam no setor produtivo e têm consciência de sua res-
ponsabilidade, buscando racionalizar a produção, dimi-
nuindo o desperdício de insumos, reduzindo a geração 
de resíduos e otimizando a reciclagem.
Mais informações: http://www.4shared.com/office/
WFfu3lWN/Release_LEITOR_Controle_poluio.html?
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Manual de controle da qualidade 
e operação do sistema de 
abastecimento de água
Autores: Nizar Qbar, Roseane Mª G. Lopes de Souza, 
Regina Mei Onofre e José Moreno
A publicação desse Manual de controle da qualidade 
e operação do sistema de abastecimento por quatro 
experientes engenheiros, Nizar Qbar, Roseane Mª G. Lo-
pes de Souza, Regina Mei Onofre e José Moreno, sobre 
a quantidade e qualidade da água, hoje são as maiores 
preocupações dos sanitaristas, havendo um déficit 
muito grande em publicações técnicas voltadas para 
esses dois temas em todo o Brasil, neste sentido vem ao 
encontro dessa necessidade estando fadado a ser uma 
referência não só nos meio técnico, mas também no 
acadêmico. 
   O manual desenvolve-se ao longo de 16 capítulos, 
estruturados como segue: Água e Saúde, Plano de Se-
gurança da Água – PSA, Sistema de Abastecimento de 
Água, Cloro: Propriedades e Uso, Desinfecção, Manual 
do Cloro, Difusores para ETA e ETE, Cuidados com a 
Reservação, Operação da Rede de Distribuição, Unida-
de Móvel de Desinfecção,  Estudo Relativo a Corrosão 
Interna das Tubulações, Fluoretação, Poços, Dosagem 
de Produtos Químicos por Bombas Dosadoras, Clorador 
por Difusão, Dosador de Nível Constante. 
 Mais informações:  Alessandra Buke através do  e-mail 
alessandra.buke@aesabesp.org.br 

Dicionário do meio ambiente
Organização: Yvette Veyret
Tradução: Marcos Bagno 
Editora: Senac São Paulo

Sinopse
O dicionário transdisciplinar foi adaptado à realidade 
brasileira, colaborando, assim, para a compreensão de 
ambientes diferentes do nosso. Agrega verbetes de 
amplo interesse (clima, geleiras) a preocupações glo-
bais (mudança climática, desmatamento) e pertinentes 
observações advindas da economia, da história e da 
ciência política (subdesenvolvimento, ecologia, gestão 
de riscos).
Mais informações: http://www.editorasenacsp.com.br
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Uma ponte para a sociedade 
sustentável 
Autor: Henrique Rattner
Editora: Senac São Paulo

Sinopse
O economista Henrique Rattner, conhecido por muitos 
como moré Rattner, deixa seu legado como pesquisa-
dor e professor nesse livro, no qual discute como criar 
uma sociedade realmente sustentável, e, como desen-
volver culturas em favor de todos e com foco na preser-
vação e continuidade para o futuro.  Os textos, escritos 
no século atual, vários em 2011, deixam transparecer 
que estes são tempos muito mais de destruidores do 
que de construtores da paz. Mas, mesmo nesses casos, 
Rattner descreve a humanidade como uma “comunida-
de de destino”. O autor constrói linhas narrativas sobre 
a história da humanidade que, mesmo breves, o aju-
dam a localizar-se no tempo e no espaço.
Mais informações: http://www.editorasenacsp.com.br

Mobilidade urbana, cidadania e 
sustentabilidade
 Autor: Eduardo Alcântara de Vasconcellos
 Editora: Senac Editoras

Sinopse
Esse livro apresenta as questões que envolvem a mo-
bilidade urbana: como funcionam as cidades, como as 
pessoas organizam seus deslocamentos e que recursos 
são consumidos na mobilidade. Engenheiro e sociólo-
go, o autor também aponta sugestões de medidas que 
podem ser adotadas para melhorar as condições do 
trânsito, do transporte público e também para a redu-
ção dos impactos do trânsito no meio ambiente.
Mais informações: http://www.editorasenacsp.com.br
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Guia de Potabilidade para 
Substâncias Químicas
Coordenadora: Gisela de A. Umbuzeiro
Editora: Limiar

Sinopse
Coordenado pela Professora Gisela de A. Umbuzeiro da 
UNICAMP, o livro tem como objetivo oferecer subsídios 
técnico-científicos para que os setores de Saúde, Meio 
Ambiente, Saneamento, Recursos Hídricos, Agências 
Reguladoras, Ministério Público e entidades privadas 
possam iniciar uma discussão sobre o complexo pro-
cesso de priorização de substâncias químicas a serem 
regulamentadas no Estado de São Paulo, critérios a se-
rem adotados, limitações tecnológicas e ferramentas 
para proteção da saúde de populações que consomem 
águas fora dos padrões de potabilidade ou oriundas de 
áreas contaminadas.
Mais informações: http://www.abes-sp.org.br/arquivos/
ctsp/guia_potabilidade.pdf

Rio Purus: águas, território e 
sociedade na Amazônia Sul-
Ocidental 
Organizadores: Wilson Cabral de Sousa Junior et al
Editora: LibriMundi

Sinopse
Este livro, prefaciado por Marina Silva, que cresceu em 
uma sub-bacia do rio Purus, reune trabalhos acadêmi-
cos sobre o rio, um dos principais afluentes da margem 
direita do complexo Solimões-Amazonas. Trata-se de 
uma bacia hidrográfica com grandes extensões de am-
bientes conservados, embora venha sofrendo pressões 
típicas do avanço da fronteira agrícola em seu interf-
lúvio com a bacia do rio Madeira e em sua porção su-
deste, no estado do Acre. Por diversas razões, dentre as 
quais a existência de áreas de grande importância bio-
lógica e a singularidade de seus ambientes de várzea, 
sujeitos à grande amplitude do regime de pulsos do rio, 
a bacia do Purus merece a atenção de pesquisadores e 
da sociedade.  
O livro é dividido em 4 partes: a primeira caracteriza e 
contextualiza o rio, seus ambientes e seus povos; a se-
gunda caracteriza e diagnostica seu comportamento 
hidrológico; a terceira discute os aspectos do avanço da 
pressão antrópica sobre a bacia; e a quarta apresenta 
elementos para uma nova visão de desenvolvimento 
para a região, baseada na conservação de seus recursos 
naturais. Procura-se, com esta abrangência temática, 
apresentar aspectos para discussão sobre a gestão das 

águas na Amazônia, tendo como plano de fundo uma 
meso-região hidrográfica característica.
Mais informações: http://30porcento.com.br/detalhes.
php?proc=9788563142092
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com os gestores da infraestrutura aeroportuária, respon-
deram a demandas específicas, resolvendo problemas 
e apresentando soluções práticas, aplicadas. Boa parte 
destas soluções é passível de replicação em outros am-
bientes e sistemas prediais e pode contribuir de maneira 
efetiva para a universalização do uso racional da água.

Mais informações: http://www.livrariarima.com.br/pro-
duto/2312708/Uso-Eficiente-da-Agua-em-Aeroportos

Uso eficiente da água em 
aeroportos 
Autores: Wilson Cabral de Sousa Junior e Elaine Nolasco 
Ribeiro
Editora: Rima

Sinopse
O livro Uso eficiente da água em aeroportos responde 
a uma demanda crescente de conhecimentos em ter-
mos de sistemas prediais, tendo em vista as projeções 
da ampliação do transporte aéreo no Brasil e no mundo. 
Baseado em projetos de pesquisa e desenvolvimento 
aplicados a instalações aeroportuárias no Brasil, no que 
concerne ao uso eficiente da água, incorpora experi-
ências e lições para o desenvolvimento de projetos de 
instalações hidráulicas e sistemas prediais que atendem 
não só plantas aeroportuárias como também edifica-
ções com características similares: grande movimenta-
ção de pessoas e usos variados da água. 
Os editores do livro lidaram com inovação: seja por 
lançar mão de pesquisas inovadoras realizadas por pes-
quisadores de várias instituições, seja pelos produtos 
e processos gerados por estas pesquisas, alguns já em 
patenteamento - como é o caso do Sistema de Monito-
ramento Remoto do Consumo de Água por Rede sem 
Fio, desenvolvido no Instituto Tecnológico de Aeronáu-
tica – outros em utilização pela sociedade – como é o 
caso do programa Agua Pura Vianet, do grupo de pes-
quisas em Tecnologia Limpa da Universidade Federal da 
Bahia -, mostrando a eficácia do processo de produção 
científica e tecnológica empreendido pelos grupos nele 
apresentados. 
Os projetos cujos resultados originaram este livro, em-
bora tenham atendido a uma chamada especial de fo-
mento, lidaram com realidades bastante diferentes em 
sítios aeroportuários brasileiros. E, chamados a dialogar 

Cidade e Meio Ambiente: A 
Apropriação do Relevo no 
Desenho Ambiental
Autor: José Guilherme SCHUTZER
Editora: FGV

Sinopse
Cidade e Meio Ambiente tem como objetivo central 
contribuir para a análise das questões ambientais urba-
nas, levantando aspectos que possam orientar os proje-
tos de requalificação urbana. Para isso o autor buscou 
caminhos de abordagem da questão ambiental nas 
áreas urbanas que facilitem a orientação e a incorpora-
ção de premissas ambientais nas propostas urbanísticas 
e nos projetos de intervenção no espaço urbano. A re-
qualificação ambiental das grandes cidades deve passar 

pela definição de uma 
nova abordagem da 
espacialização da so-
ciedade atual. O ca-
minho proposto é a 
análise dos processos 
naturais e dos proces-
sos urbanos, através 
de seus elementos 
constituintes, espe-
rando que, da intera-
ção dos mesmos, pos-
sam surgir elementos 
que orientem o processo de planejamento do território 
da cidade, tanto em uma escala macro como na escala 
local. 
Mais informações: http://www.edusp.com.br/detlivro.
asp?id=412783
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Avaliação ambiental de processos 
industriais
Autor: Luciano Miguel Moreira dos Santos
Editora: Oficina de Textos

Sinopse
Neste livro, o autor desenvolveu uma metodologia para 
calcular os impactos e pressão ambiental de determina-
dos poluentes em um processo industrial, tendo como 
base a legislação ambiental e o nível de sustentabilida-
de de consumo de recursos naturais e energia. Essa me-
todologia foi implementada no software SAAP - Siste-
ma de Avaliação Ambiental de Processos - para calcular 
o índice de pressão ambiental (IPA) de um processo in-
dustrial, por meio da seleção e do cálculo de indicadores 
e índices ambientais, utilizando as técnicas de Análise 
do Ciclo de Vida da série de normas ISO 14000. Elas de-
finem categorias de impacto ambiental mundialmente 
adotadas, tais como aquecimento global, destruição da 
camada de ozônio, acidificação, eutrofização e toxicida-
de, entre outras. Os pesos de cada categoria de impac-
to ambiental variam de acordo com o valor de pressão 
ambiental relativa de cada índice ambiental. A partir 
desses resultados, podem-se propor alternativas para 
diminuir os impactos e a pressão ambiental do pro-
cesso analisado. Dessa maneira, o software SAAP, que 
integra esta obra, torna-se uma poderosa ferramenta 
de gerenciamento ambiental de processos industriais. 
Mais informações: http://www.4shared.com/office/bjJj-
MUeB/Release_Leitor.html?

Sustentabilidade 
e Transformação 
Social
Autoras: Marta Irving e Elizabe-
th Oliveira
Editora: Senac Nacional

Sinopse
Com base em informações 
atuais e nos desafios contem-
porâneos à prática da sustentabilidade, as autoras pro-
põem, nesse livro, o debate sobre o tema e, a partir dele, 
a reflexão sobre a ação cidadã nas práticas cotidianas. 
O texto é ilustrado com experiências e práticas brasi-
leiras inovadoras que buscam alternativas econômicas 
mais sustentáveis capazes de transformar a sociedade 
e contribuir para a valorização dos recursos naturais 
disponíveis. O livro é um convite à construção de uma 
sociedade mais justa, solidária, cidadã e, portanto, mais 
sustentável.
Mais informações: http://www.editorasenacsp.com.br

Gestão Estratégica da Tecnologia 
e da Inovação - Conceitos e 
Soluções - 5ª Edição - 2012
Autores: Robert A. Burgel-
man; Clayton M. Christensen; 
Steven C. Wheelwrigth

Editora: Mcgraw Hill 

Sinopse
Este livro oferece uma sele-
ção de artigos que analisam o 
tema tanto da perspectiva do 
gestor-geral, ou seja, aquele 
que toma decisões e implementa ações para cumprir 
o planejamento, quanto da perspectiva organizacional, 
com o objetivo de estabelecer capacitações para a ino-
vação, executar estratégias de desenvolvimento tecno-
lógico e alternativas de manter-se vivo em um mercado 
já estabelecido.
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e confiabilidade, refinando o 
questionário original sobre 
saúde por quatro vezes e os 
questionários aplicados aos 
geradores e aplicadores por 
duas vezes. A equipe elabo-
rou o protocolo de modo 
que uma ampla base de 
usuários finais e partes inte-
ressadas (indivíduo ou grupo 
com interesse, envolvimen-
to ou investimento diretos) 
possam aplicá-lo de manei-
ra precisa, eficiente e eficaz 
como um componente de 
um futuro sistema padroni-
zado de monitoramento e respostas rápidas em âmbito 
nacional. Foram igualmente desenvolvidos um plano de 
divulgação e comunicação de implantação e um docu-
mento orientador que sugerem projetos de estudo para 
pesquisas futuras baseados nas indicações obtidas neste 
projeto, bem como uma análise da literatura.
As futuras partes interessadas medirão o sucesso do 
projeto através do uso sustentável do protocolo como o 
sistema nacional de monitoramento que coletaria uma 
grande amostra de dados de qualidade, válidos e padro-
nizados sobre alegações de impactos à saúde. Baseados 
nesses dados, os futuros pesquisadores irão realizar estu-
dos para aprimorar nosso conhecimento sobre a relação 
dessas questões com a aplicação de biossólidos e de ou-
tros corretivos de solo.
Mais informações: Relatório WERF HE-5PP
http://www.iwapublishing.com/template.cfm?name=is
bn9781843396147&type=new

Surveillance and investigation of 
the illness reported by neighbors 
of biosolids land application and 
other soil amendments 
(disponível apenas como e-book)
Autor: Paul Rosile
ISBN: 9781843396147
Editora: IWA

Sinopse
A equipe de pesquisa testou em campo um protocolo ini-
cial de 5 passos durante o período do projeto, ou seja, de 
maio de 2009 até outubro de 2010, abrangendo um total 
de 20 queixas. O protocolo incluiu três questionários apli-
cados a: moradores das proximidades de solos tratados 
com biossólidos que alegaram impactos à saúde ou rela-
taram odores desagradáveis; geradores de biossólidos; e 
aplicadores de biossólidos. Foram elaborados, também, 
dois relatórios de pesquisa adicionais que localizaram e 
descreveram o local (os locais) de interesse. A equipe de 
pesquisa avaliou o questionário sobre saúde utilizando 
entrevistas cognitivas para determinar se havia quais-
quer aspectos tendenciosos na estrutura, organização, 
redação, ordem das perguntas, ou nos métodos de ad-
ministração do questionário. Os questionários aplicados 
ao gerador e ao aplicador de biossólidos foram avaliados 
através de testes de campo e de discussões em grupos 
formado por estes profissionais. A equipe de pesquisa 
eliminou ou reduziu aspectos tendenciosos identifica-
dos através dessas avaliações para aumentar a validade 

Organizações inovadoras: estudos 
e casos brasileiros 
(disponível apenas como e-book)
Organizadores: FGV/EAESP, Jose Carlos Barbieri
ISBN: 978-85-225-0922-5
Editora: FGV

Sinopse
Por que inovação? Para uma resposta simples, basta ve-
rificar quantas novidades surgem diariamente nos mais 
diferentes setores de atividade. Este livro discute a influ-
ência dos modelos de gestão sobre a capacidade de as 
empresas realizarem inovações em bases sistemáticas 
e apresenta casos de inovações enfatizando os seus as-
pectos organizacionais. Inovação é entendida no senti-
do amplo, englobando inovação em produtos, serviços, 
processos, gestão, modelos de negócio e outras.
Mais informações: Relatório WERF HE-5PP
http://www.iwapublishing.com/template.cfm?name=is
bn9781843396147&type=new



 

Chuveiro aberto
e só você não viu?
Sua casa caiu.
Para a casa não cair neste verão,
economize água.

A Sabesp é fã de quem economiza água. E, neste verão, para não faltar,  
faça sua parte. Use água com responsabilidade: tome banhos rápidos, feche  
a torneira sempre que não estiver realmente precisando, não use o vaso 
sanitário como lixeira. Água. Sabendo usar, não vai faltar.

www.sabesp.com.br

 Diminua o tempo no banho.

 Feche a torneira ao escovar os dentes ou fazer a barba.

    Mantenha a torneira fechada, enquanto ensaboa as louças.


