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EDITORIAL
Professores, alunos, gestores,
pesquisadores da Educação Profissional
Científica e Tecnológica ...
É com grande satisfação que a Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica – SETEC/MEC em parceria com o
Fórum de Pró-reitores de Pesquisa do Conselho Nacional das
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica – CONIF, lança o primeiro Caderno Técnico-Científico
da Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica
(RBEPT). A partir de agora a Revista terá Cadernos por Eixo
Tecnológico: O primeiro, Ambiente e Saúde dá origem a uma
seqüência permanente de publicações que percorrerá todos os
eixos da Educação Profissional, Científica e Tecnológica – EPCT.
Estamos seguros que este espaço se afirmará como um importante
instrumento de divulgação e contribuição ao desenvolvimento da
pesquisa e da inovação nas Instituições Brasileiras EPCT.
Assim, Os Cadernos Técnicos-Científicos serão mais uma
referência para pesquisadores, gestores docentes, discentes
e técnicos administrativos que se dedicam a ações de ensino,
pesquisa e extensão no contexto da EPCT.
Boa leitura!

Editores e Conselho Editorial
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Comportamento dos Metais Pesados
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn em
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e Pólo Industrial de Manaus
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Resumo
A distribuição dos metais pesados Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn nas frações geoquímicas em solos do Pólo
Industrial (PIM) e Aterro Sanitário Controlado (ASC) da cidade de Manaus foi estudada. Nos solos coletados
foram analisados os atributos químicos e físicos e concentração dos metais pesados por espectrometria de
absorção atômica de chama (FAAS) em chama ar-acetileno nas frações trocável, carbonácea, oxídica e matéria
orgânica. Os solos do ASC e PIM foram caracterizados por terem valores elevados de Cd, Co, Cr, Fe e Pb em
todas as frações geoquímicas estudadas. Particularmente o solo coletado no PIM apresentou também altas
concentrações de Cu, Ni e Zn. Os resultados mostraram que os metais possuem distribuições diferentes nos
solos contaminados, sendo influenciados por fatores como pH, quantidade de matéria orgânica, complexação,
competição iônica e interações químicas que contribuíram para sua mobilidade e/ou adsorção.

Abstract
Heavy metal contents from soil Manaus Pole Industrial (PIM), and landfill Controlled (ASC) were determined in
geochemical fraction in aim to study on distribution of Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn. In soils collected
were analyzed the chemical and physical attributes and heavy metal contents of the exchangeable, carbonaceos, oxidic, organic and residual geochemical fractions by Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS)
using to air-acetylene. ASC and PIM soils were characterized by having high values of Cd, Co, Cr, Fe and Pb in
all fractions geochemical studied. Particularly in the soil collected in the PIM also showed high concentrations
of Cu, Ni and Zn. Findings showed the metals having different distributions in contaminated soil and being
influenced by factors such as pH, amount of organic matter, complexation, competition and ion chemical interactions that contributed to their mobility and / or adsorption.

Edson Valente Chaves(1)
Genilson Pereira Santana(2)
Doutor em Biotecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológia do Amazonas - Gerência de Química e Meio
Ambiente – CEP 69020-120 – Manaus – Amazonas – Brasil. E-mail: edson_valente@yahoo.com.br
2
Doutor em Química da Universidade Federal do Amazonas - Departamento de Química – CEP 69077-000 – Manaus – Amazonas
1
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1 Introdução
O comportamento de poluentes em
solos, como metais pesados e suas diversas
formas químicas (solúvel, móvel e retida),
é, a princípio, ditada por parâmetros físicos,
químicos e mineralógicos (EPA, 2007). Os metais
pesados no ambiente podem seguir diferentes
vias de fixação, liberação ou transporte,
acumulando-se no solo e com isso altera a
atividade microbiana, causando fitotoxicidade
e contaminando os recursos hídricos. Isso
representa grande risco para a saúde de animais
e seres humanos, pois ao entrar na cadeia
alimentar em grandes concentrações, causa
distúrbios em seus processos metabólicos.
Particularmente, nos seres humanos é possível
observar efeitos neurotóxicos, hepatotóxicos,
nefrotóxicos, teratogênicos, carcinogênicos ou
mutagênicos (MATTIAZZO e ANDRADE, 2000).
O método desenvolvido por Tessier et
al.(1979), é o mais difundido para extração
seqüencial das formas químicas dos metais
pesados no solo. Este método se baseia em
cinco extrações: solúvel em água ou trocável;
associada aos carbonatos, óxidos de manganês
e ferro, matéria orgânica e, finalmente, a fração
residual, metais ligados à rede cristalina dos
minerais.

Amostras de solos contaminados foram
coletadas a fim de estudar a distribuição de
metais pesados (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb
e Zn) nas frações geoquímicas provenientes de
carga poluidora de chorume (ASC) e despejo
industrial (PIM), além de prever o risco potencial
de contaminação devido às mudanças de
condições físico-químicas, como pH, potencial
de oxidação, quantidade de matéria-orgânica,
etc.

2 Material e Métodos
2.1 Descrição da área
O solo do PIM fica às margens do
Igarapé do Quarenta (S 3o06’25.53”, 59o
57’37.82” O), situado na área central Manaus,
abrigando cerca de 250.000 habitantes (Figura
1). Nessa região foram construídos mais de 400
empreendimentos industriais de alta tecnologia,
o setor elétrico-eletrônico é responsável por
55% de sua produção (MENDONÇA, 2004 e
IBGE, 2007). O PIM, aliado ao crescimento
demográfico rápido e desordenado ao longo dos
anos provocou inúmeras alterações ambientais
no ecossistema de Manaus, dentre as quais
se destacam a poluição por metais pesados
nos corpos hídricos, plantas e solos urbanos
(SILVA, 1996; VALLE, 1998; SAMPAIO, 2000;
OLIVEIRA, 2002; ELIAS, 2003).

Figura 1 – Localização geográfica onde as amostras de solos foram coletadas.
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2.2 Preparo da mostra

2.3 Determinação dos atributos químicos e físicos

Amostras de solo do ASC, PIM e controle
(Latossolo Amarelo da floresta preservada
da UFAM) foram coletadas com auxilio de um
trado. Sendo que, cada amostra de solo foi
composta por 10 sub-amostras (2 kg/área),
escolhidos aleatoriamente na área, e em uma
profundidade de 00-60 cm. A escolha do tipo
de solo da UFAM foi baseada no fato de que
tanto o solo utilizado para compor as células
do ASC quanto na região das fábricas do PIM
são Latossolos Amarelos (BARRONCAS, 1999).
As amostras de solo foram homogeneizadas
e secas ao ar por duas semanas e peneiradas
em malhas de 2 mm, identificados por Terra
Fina Seca ao Ar (TFSA). As amostras de TFSA
foram utilizadas em todas as análises físicas e
químicas deste trabalho (EMBRAPA, 1999).

Os atributos químicos: Matéria Orgânica
(MO), (H+ e Al3+), P, K, Na, Ca, Mg, Cu, Fe,
Mn e Zn e físicos: pH em água, pH em CaCl2,
areia, silte e argila foram determinados segundo
métodos sugeridos pela EMBRAPA em triplicata
(EMBRAPA, 1999).

2.4 Extração seqüencial para determinação de metais
pesados
A determinação das espécies metálicas nas
amostras de solos foi realizada seguindo o
método de extração seqüencial (TESSIER et al.,
1979). Sendo utilizadas as soluções descritas
na Tabela 1.

Tabela 1 – Soluções utilizadas para fazer a extração seqüencial de metais pesados nas amostras de sedimento.

Frações

Soluções Extratoras

pH

Legenda

Trocável (T)

MgCl2 a 1,00 mol L-1

7,0

A

Carbonácea (C)

NaOAc a 1,00 mol L-1

5,0

B

Oxídica (O)

NH2OH . HCl a 0,04 mol L em HAc a 25%

1,8

C

H2O2 a 30% + HNO3 0,02 mol L

2,0

D1

H2O2 a 30%

2,0

D2

-

D3

-1

-1

Matéria Orgânica (MO)

NH4OAc 3,2 mol L em HNO3 a 20%
-1

Para tanto, as amostras foram secas a 50
°C por uma hora em uma estufa, sendo medido
cerca de 1,000 g para tubos de centrífuga de
polietileno de 50 mL. As quatro fases geoquímicas
foram obtidas segundo fluxograma descrito na
Figura 2. Os resíduos obtidos de cada fração
foram lavados com água desmineralizada e
centrifugados a 4.500 rpm por cinco minutos
antes da adição dos extratores de cada fração.
A partir dos extratos obtidos, 5,00 mL foram
acidificados com HNO3 concentrado e diluídos
para 25,0 mL com água desmineralizada. As
determinações dos metais pesados foram realizadas por espectrometria de absorção atômica
com chama em ar-acetileno, utilizando-se o
método direto e reagente padrão certificados
(SpecSol) cujo valor da solução cuja concentração
é de 1.000 + 0,003 mg g-1, nos comprimentos

de ondas (nm) e os respectivos limites de
detecção (mg kg-1): Cd (228,8 e 0,009); Co (240,7
e 0,05); Cr (357,9 e 0,05); Cu (324,7 e 0,025);
Fe (248,3 e 0,05); Mn (279,5 e 0,02); Ni (232,0
e 0,04); Pb (217,0 e 0,06) e Zn (213,9 e 0,008).
1,00 g de amostra de solo

Adição de 8mL de A
a 25oC
Agitação por 1h
Centrifugação a 4.500
rpm por 10 minutos

FRAÇÃO
TROCÁVEL
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rpH negativos, caracterizando a predominância
de cargas negativas (TOMÉ Jr, 1997); ou seja,
o solo do PIM, ASC e Controle possuem rpH da
mesma ordem de magnitude.

Resíduo
Adição de 8mL de B
a 25oC
Agitação por 2h
Centrifugação a 4.500
rpm por 10 minutos

FRAÇÃO
CARBONÁCEA

Resíduo
Adição de 20 mL de
C a 25oC
Agitação por 5h
Centrifugação a 4.500
rpm por 10 minutos

FRAÇÃO
OXÍDICA

Resíduo
Adição de 8 mL de
D1. Aquecimento a
85ºC.
Adição de 3 mL de D2.
Aquecimento a 85 ºC por
3h. Resfriamento.
Adição de 5 mL de D3.
Agitação por 30 minutos.
Centrifugação a
4.500 rpm por 10
minutos

Atributo

ASC

PIM

Controle

pH em
água

6,4(0,5)

6,1(0,3)

4,6(0,3)

pH em
CaCl2

5,7(0,3)

5,4(0,6)

4,0(0,2)

Areia (%)

51,0(2,1)

67,0(2,7)

11,0(0,8)

Silte (%)

14,0(0,6)

13,0(1,0)

10,0(0,7)

Argila (%)

35,0(1,1)

20,0(0,9)

79,0(2,2)

MO (g C
kg-1)

5,2(0,2)

7,7(0,2)

9,4(0,3)

H e Al3+ (C
mol dm-3)

8,3(0,6)

59,4(3,1)

17,1(0,4)

P (mg kg-1)

2,4(0,1)

2,5(0,3)

1,5(0,1)

K (mg kg )

120,1(1,2)

1,5(0,1)

12,6(0,5)

Na (mg
kg-1)

26,6(1,0)

5,4(0,4)

0,10(0,02)

Ca (%)

13,9(0,8)

9,2(0,5)

5,4(0,2)

Mg (%)

1,4(0,1)

30,2(2,5)

2,9(0,3)

Cu (mg
kg-1)

4,4(0,3)

24,8(1,3)

3,5(0,3)

Fe (mg
kg-1)

125,6(3,1)

1657,7
(10,6)

90,6(5,7)

Mn (mg
kg-1)

12,4(0,2)

133,2(3,9)

2,3(0,1)

Zn (mg
kg-1)

3,4(0,3)

9,7(0,3)

0,6(0,1)

-1

FRAÇÃO
MATÉRIA
ORGÂNICA

Figura 2 – Método de extração seqüencial.
Fonte Tessier et al. (1979).

2 Resultados e Discussão

Tabela 2 – Atributos químicos e físicos do ASC, PIM e controle.

		

Em relação ao solo controle, os atributos
químicos e físicos do ASC e PIM apresentaram
valores altos de pH; P; Ca; Na; Cu; Fe; Mn; Zn
e baixos de M.O (Tabela 2). Em alguns casos,
os resultados são maiores para apenas um determinado solo, como: acidez trocável (H+ e
Al3+) e Mg trocável para o PIM e K para o ASC.
As análises granulométricas mostraram
que os dois solos contaminados possuem característis- ca de solo arenoso, enquanto o controle, argilosa. Estes resultados indicam que
ASC e PIM tiveram seus atributos químicos e
físicos alterados devido aos processos de contaminação antrópicos ocorridos nos dois solos.
Mas mesmo assim, os solos mostram valores de

2.2 Estudo das Frações Geoquímicas de Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, Mn, Pb, Zn E Ni
Em geral, as concentrações dos metais
nos solos contaminados são maiores que as
do controle (Tabela 3). Outra característica observada é que a concentração total de metais
pesados (T+ C + O + MO) do solo do PIM é
maior que do ASC, guardando a seguinte proporção PIM/ASC: Cd (8,5:1); Co (2,2:1); Cr
(2,2:1); Cu (2,8:1); Mn (24,5:1); Pb (38,1:1);
Zn (28,6:1). A única exceção é para Fe (1:1,7)
que possui menor concentração total no PIM
em relação ao ASC. O Ni foi o único metal que
apresentou no solo do ASC concentração inferior ao limite de detecção (0,04 mg kg-1).
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Controle

PIM

ASC

Tabela 3 – Concentração (mg kg-1) dos metais pesados nas frações geoquímicas do ASC, PIM e controle
Cd

Co

Cr

Cu

Fe

Mn

Pb

Zn

Ni

T

1,5(0,2)

8,2(0,8)

84,9(2,1)

2,1(0,2)

262,5(4,3)

12,6(0,7)

19,3(0,9)

15,2(0,8)

ND

C

2,6(0,4)

9,8(0,9)

73,4(3,2)

2,8(0,1)

269,0(4,5)

3,8(0,5)

13,7(0,5)

15,7(1,0)

ND

O

1,1(0,1)

3,9(0,5)

71,4(4,2)

2,3(0,1)

1790,7(20,1)

4,3(0,3)

18,4(1,0)

7,0(0,4)

ND

MO

1,1(0,1)

5,6(0,3)

64,6(2,3)

2,9(0,2)

1535,7(18,7)

3,4(0,4)

15,2(0,7)

4,7(0,3)

ND

Total

6,3

27,5

294,3

10,1

3857,9

24,1

66,6

42,6

ND

T

21,1(1,2)

15,0(1,1)

157,3(4,5)

91,6(2,3)

379,0(10,2)

159,0(5,6)

714,9(4,5)

367,3(4,2)

361,3(10,1)

C

14,5(0,2)

15,5(0,9)

159,7(4,7)

52,8(1,7)

62,5(3,4)

122,7(4,5)

721,5(10,1)

391,0(7,8)

247,6(14,3)

O

8,0(0,2)

16,4(1,2)

153,3(4,8)

47,9(3,2)

1163,0(23,4)

144,5(8,4)

508,7(5,8)

164,5(3,4)

235,0(11,2)

MO

9,7(0,2)

13,7(0,9)

168,2(8,0)

93,0(1,4)

658,3(10,4)

164,5(9,4)

591,9(7,8)

297,3(9,2)

207,3(8,4)

Total

53,3

60,6

638,5

285,3

2262,8

590,7

2537

1220,1

1051,2

T

0,9(0,1)

3,1(0,6)

37,2(1,2)

1,8(0,1)

104,9(3,7)

5,6(0,4)

9,1(0,5)

4,4(0,2)

5,1(0,1)

C

1,5(0,1)

4,5(0,6)

33,1(1,7)

1,8(0,2)

113,1(2,1)

1,5(0,2)

4,5(0,3)

2,7(0,2)

7,8(0,2)

O

0,8(0,1)

1,8(0,4)

38,8(2,4)

1,7(0,1)

171,5(5,5)

1,6(0,2)

7,0(0,3)

1,7(0,2)

7,2(0,2)

MO

0,7(0,1)

2,6(0,2)

32,5(2,1)

1,4(0,1)

138,7(4,5)

1,7(0,2)

6,8(0,4)

1,3(0,1)

6,7(0,1)

Total

3,9

12,0

141,6

6,7

528,2

10,4

20,4

10,1

26,8

Nas frações geoquímicas as maiores
concentração foram encontradas da seguinte
forma: I) fração trocável Cr, Mn e Pb no ASC, Cd
e Ni no PIM e Cu, Mn, Pb e Zn no controle; II)
fração carbonácea Cd, Co e Zn no ASC, Pb e Zn
no PIM e Co, Cd, Cu e Ni no controle; III) fração
oxídica Fe no ASC, o Fe e Co no PIM e o Fe e Cr
no controle; e IV) fração matéria orgânica Cu
no ASC e Mn, Cu, Cr no PIM. De modo geral,
os metais pesados apresentaram diferentes
ordens de distribuição relativa, sendo que o
Cr (ASC)-Ni (PIM)-Cu (controle)-Zn (controle),
Zn (ASC)-Cd (controle), Co (PIM)-Zn (PIM) e
Pb (PIM)-Cd (PIM) apresentaram diferentes
afinidades nas frações geoquímicas (Figura 3).

PIM

Controle
ASC

Figura 3 – Distribuição relativa de metais pesados entre as
frações geoquímicas dos solos do ASC, PIM e controle.
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Individualmente, os metais pesados
foram caracterizados por comportamentos
bastante distintos entre si. O Co associado
às frações geoquímicas mostra que o PIM e o
controle possuem a mesma relação de afinidade
e distribuição, sendo a maior concentração na
oxídica. A princípio a maior disponibilidade de
Co nesta fração ocorreu pela influência da alta
concentração de Mn, aliado ao fato do valor de
pH que contribui para formação de carbonatos
(GONZÁLEZ e SILVA, 2003). No ASC a menor
concentração de Co foi observada na fração
oxídica, cujo valor alto de pH favorece a
formação de óxidos deste metal, uma vez que
a elevação do valor de pH possibilita menor
disponibilidade de H+ para ocupar cargas
negativas do solo, facilitando o processo de
troca dos íons metálicos (TOMÉ Jr, 1997;
ATSDR, 2006; EPA, 2007).
O Ni apresentou afinidade e distribuição
diferente no PIM e controle, cuja concentração
maior ocorreu na fração trocável e carbonácea do
PIM e controle, respectivamente. Este fato pode
ser atribuído ao comportamento deste metal
no solo que, ainda, é pouco conhecido. Sabese que este elemento é um dos mais móveis
e que tem facilidade de formar complexo (SÁ,
2003). No PIM a presença de alta concentração
de Na, Ca e Mg favorece mais facilmente a forte
adsorção do Ni o que justifica os altos valores
de concentração encontrados na fração trocável
em relação ao controle (RAURET, 1998). Outro
aspecto a ser considerado é o valor de pH em
água do solo controle de 4,6 que favorece a
associação do Ni à fração carbonácea (TESSIER
et al., 1979).
O Mn apresentou a seguinte variação
de afinidade nas frações geoquímicas nos
solos: igual no controle e ASC e diferente
no PIM. Pelo fato do predomínio da forma
divalente em pH de 4,0 a 7,0 em água, esta
variação de Mn já era esperada, pois neste
intervalo o equilíbrio entre as formas do Mn
é bastante acentuado (AZEVEDO e CHASIN,
2003). Devido à deficiência do Mn (Tabela 2) os
solos do ASC e controle apresentaram a forma
trocável como a mais disponível, o que permite
o estabelecimento de uma forte relação de
interação com o Fe (BORKERT et al., 2002). No
solo do PIM prevalece a forma orgânica, o que
é normal, jáque os valores de concentração de

Mn e acidez potencial são elevados, facilitando
o processo de oxirredução (RAIJ e BATAGLIA,
1991).
A relação de afinidade do Cr nas frações
geoquímicas indica diferentes variações e
distribuição relativa parecida em todos os
solos estudados. Segundo a literatura, o
Cr pode estar presente na forma de Cr3+
(forma mais disponível) ou Cr6+ (condições
oxidantes) (FÖRSTNER e WITTMANN, 1983).
O Cr3+ oxida a Cr6+, reação facilitada pela
presença de substâncias orgânicas, MnO2,
umidade e pH ácido. A forma Cr3+ é favorecida
principalmente pela reação de redução do Cr6+
e maior concentração de MO em relação aos
solos contaminado e PIM. Desta forma, o solo
controle possui maior distribuição relativa de Cr
na fração oxídica. No solo do PIM, o Cr encontrase mais disponível na fração orgânica facilitada
pela alta concentração de Mn, principalmente na
forma de MnO2. O ASC possui maior distribuição
de Cr na fração trocável por apresentar baixa
concentração de MO e valor de pH próximo da
neutralidade, sendo Cr3+ o íon mais disponível,
presente principalmente na forma de óxido
insolúveis,
Cr2O3.nH2O,
possuindo
pouca
mobilidade (MARQUES et al., 2002).
A maior afinidade do Cu observada nas
frações geoquímicas é a MO para os solos do
ASC e PIM e trocável no solo controle. É comum
observar o comportamento de maior afinidade
do Cu na forma trocável, formando complexos
estáveis em solos com maior concentração
de MO, como ocorre no solo controle em pH
próximo a 4,5 cuja mobilidade é baixa (LOPES
e ABREU, 2000). O PIM e ASC apresentam
características contrárias ao controle, isso
faz com que tenham maior disponibilidade na
fração carbonácea (ATSDR, 1990).
Os solos contaminados apresentaram
maior afinidade de Zn na fração carbonácea
e o controle na fração trocável. Nos solos
contaminados, a forma carbonácea é favorecida
pelo valor de pH, sendo superior ao controle,
diminuindo a tendência de serem absorvido ou,
muitas vezes, associado a outros elementos,
como Pb, Cd e Cu. Esta tendência é diferente
no solo controle, que apresenta a forma
trocável como mais disponível (FÖRSTNER
e WITTMANN, 1983; MATTIAZZO-PREZOTTO,
1994).
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A relação de afinidade e distribuição
relativa nas frações geoquímicas do Fe revela que
este metal apresenta o mesmo comportamento
nos três solos estudados, ou seja, na fração
oxídica ocorre as maiores concentrações. Como
o Fe se encontra presente nos solo na forma,
principalmente, de óxidos e hidróxidos esse
resultado já era esperado (O`NEIL, 1994).
A distribuição relativa no Pb mostrou
pouca variação e a maior afinidade, em geral,
na fração trocável nos três solos. Um dos fatores
que poderia ter contribuído para maior afinidade
na fração trocável é o pH e a quantidade de MO
presente nos solos estudados. Em solos, como os
do PIM e ASC, os valores de pH variam entre 6,1
e 6,4, respectivamente, e conseqüentemente
a presença de MO é menor. Esse resultado
contradiz as observações de Kabata-Pendias e
Pendias, cujos resultados mostram que o Pb é
fortemente absorvido na MO (KABATA-PENDIAS
e PENDIAS, 2001). A maior afinidade do Pb na
fração trocável se deve a tendência do metal
em formar óxiidróxidos ou precipitar na forma
de carbonatos ou fosfatos. O solo controle por
possuir valor de pH de 4,6 e maior quantidade
de MO em relação aos solos contaminados, é
suscetível de formar complexos orgânicos,
o que torna o Pb mais biodisponível para as
plantas (USEPA, 1986).
A concentração Cd, presente nos solos
controle e ASC, apresentou distribuição similar
e maior afinidade na fração carbonácea. No
solo controle, a fração carbonácea é mais
disponível devido o baixo valor de pH e maior
concentração de MO que promove poucas
interações catiônicas, principalmente entre os
micronutrientes do solo. O aumento de pH e
a diminuição da concentração da MO fazem
com que haja as mesmas interações no ASC
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(GUSSARSON, 1994). No PIM, a forma trocável
foi mais evidente devido o aumento dessas
interações, provocada pelo aumento de pH e
concentração de micronutrientes (WHO, 1998).
Portanto, as distribuições distintas
que ocorreram com os metais nas frações
geoquímicas no solo se devem a fatores que
contribuíram para a sua mobilidade e/ou
adsorção como: pH; quantidade de matéria
orgânica; competição iônica; complexação
e quelação pela matéria orgânica; absorção
especifica em óxidos de ferro, alumínio,
manganês e oclusão em carbonatos (KABATAPENDIAS e PENDIAS, 2001; SANNINGS e
STIETZL, 1993; FETTER, 1993; NAIDU et al.,
1994; WARMAN e COPPER, 2000; KIEKENS,
1995).

3 CONCLUSÕES
Os atributos químicos e físicos mostraram
que os solos contaminados do PIM e ASC
foram alterados em suas propriedades devido
à crescente atividade antrópica. O estudo nas
frações geoquímicas revelou que os solos do
PIM e ASC possui elevada concentração de Cd,
Co, Cr, Fe e Pb e somente no PIM de Cu, Ni e Zn.
Proporcionalmente, o solo do PIM apresentou
valores de concentração superiores ao ASC,
com exceção do Fe. Essa avaliação indica que
a contribuição antrópica, no estágio atual é
grande no PIM e moderada no ASC. As análises
do comportamento dos metais pesados nas
frações geoquímicas mostraram que os metais
possuem distribuições distintas nos solos
contaminados, sendo influenciadas por fatores
físicos e químicos como pH, quantidade de MO,
complexação, competição iônica e interações
químicas imprescindíveis na mobilidade e/ou
adsorção dos metais pesados estudados.
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Resumo
O município de Corumbataí do Sul localiza-se na região Centro-Oeste do estado do Paraná, e seu Índice de
Desenvolvimento Humano é 0,678, sendo um dos menores do estado. É o maior produtor de maracujá, e
por meio de uma Associação, comercializa as frutas e produtos dos agricultores. Nesse trabalho foi realizado
um levantamento das questões ambientais e sócio-econômicas dos agricultores da Associação de Produtores
Rurais de Corumbataí do Sul. Um dos principais objetivos deste trabalho foi conhecer um pouco da realidade
vivida por esses agricultores, sendo entrevistados 99 agricultores num universo de 350 associados. Com
os dados coletados e tabulados, pode se verificar que 38% dos entrevistados têm uma renda mensal por
família de até de R$380,00 com a venda de produtos agrícolas, geralmente café (53%) ou maracujá (34%).
O número de pessoas por família residentes nas propriedades rurais é em média de 4 (24%) a 5 pessoas
(13%). Residências com mais de 5 pessoas atinge um percentual de 24%. A maioria das propriedades rurais
apresenta um tamanho de até 5 alqueires (55%). O lixo doméstico gerado nas propriedades é queimado por
68% dos entrevistados. As embalagens de agrotóxicos geralmente são devolvidas por 76% dos agricultores ao
local onde a compraram, no entanto, uma parte dos agricultores ainda queimam as embalagens (6%) e 12%
armazenam na propriedade porque não sabem dar uma destinação adequada, mostrando-se preocupados e
ao mesmo tempo interessados com as questões ambientais.			

Abstract
The municipality of Corumbatai South is located in the Midwest region of the state of Parana, and its Human
Development Index is 0678, and one of the lowest in the state. It is the largest producer of fruit, and through
an association, sells fruit and produce of the farmers. In this work was carried out a survey of environmental
and socio-economic issues of farmers of the Association of Rural Producers of Corumbataí do Sul. One of
the main objectives of this study was to know a little of the reality experienced by those farmers, and 99
farmers were interviewed in a universe of 350 members. With the data collected and tabulated, can be found
that 38% of respondents have a monthly income per family of up to R$ 380.00 with the sale of agricultural
products, usually coffee (53%) or fruit (34%). The number of persons per family living in rural properties is
an average of 4 (24%) to 5 people (13%). Homes with more than 5 people reaches a percentage of 24%. The
vast majority of rural properties present a size of up to 5 bushel (55%). The household waste generated is
burned in the properties by 68% of respondents. The packages of agricultural chemicals are usually returned
by 76% of farmers to the place where they bought, however, some farmers still burn the package (6%) and
12% store because they do not know to give a destination adequate and is worried at the same time concerned
with environmental issues.
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1 Introdução
O reconhecimento da importância da
agricultura familiar no Brasil e de sua inserção
nas políticas públicas é um fato. Alguns
projetos governamentais como o Programa
de Extensão Universitária “Universidade Sem
Fronteiras”, da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, do Paraná SETI vem auxiliando nisso, visando promover
o desenvolvimento da pequena produção e
romper o círculo de pobreza, melhorando as
condições de vida dos pequenos produtores,
pela possibilidade de uma geração maior de
renda.
O município de Corumbataí do Sul
localiza-se na região centro-ocidental do Estado
do Paraná (Figura 1), a 24º06’04’’ Latitude
Sul e 52º07’11’’ Longitude Oeste Greenwich
(IPARDES, 2008, p.2), situando-se no Terceiro
Planalto a uma Altitude média de 650 metros
do nível do mar. Pertencente à Micro-Região
12 – COMCAM e a comarca de Campo Mourão,
o município de Corumbataí do Sul possui uma
área de 169,528 km2 e faz limites com os
municípios de Campo Mourão e Barbosa Ferraz.
A região onde se localiza o Município de
Corumbataí do Sul foi habitada primitivamente
por índios Botocudos e outras tribos de
permanência temporária. Houve também,
alguns aldeamentos instalados pelos jesuítas
espanhóis. A colonização, propriamente dita,
que deu início ao povoado, começou em meados
do século atual tendo como fator principal a
fertilidade do solo e os movimentos migratórios
existentes, com deslocamentos de famílias das
diferentes regiões brasileiras. Criado através da
Lei Estadual nº 8.484 de 27 de maio de 1987,
foi desmembrado de Barbosa Ferraz e instalado
em 01 de janeiro de 1989.

Figura 1: Localização Geográfica do Município de Corumbataí do Sul – PR.

Com base nos dados feitos através do
levantamento feito pela Secretaria da Saúde
do município de Corumbataí do Sul, o mesmo
possui 01 unidade básica de saúde 24 horas
com atendimento geral, 03 farmácias, 02
consultórios odontológicos, São 03 leitos
disponíveis para a população em casos de
atendimento rápido, casos mais graves são
enviados para os municípios vizinhos como
Barbosa Ferraz e Campo Mourão.
A equipe de profissionais da saúde do
município de Corumbataí do Sul é formada por
03 médicos, 02 dentistas, 01 farmacêutico,
01 psicólogo, 05 profissionais da área de
enfermagem (PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORUMBATAÍ DO SUL, 2008).
Segundo o Censo 2000 do IBGE, o
município de Corumbataí do Sul possuía uma
população de 4.946 habitantes, sendo 1.998
hab. na zona urbana e 2.948 hab. na zona
rural, apresentando uma taxa de crescimento
anual total de 4,1%.
Porém, no ano de 2007 o total da
população decaiu para 4.262 hab, ou seja, uma
redução de 0,86% na população do município
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com 2.268 hab na zona urbana e 1.994 hab
na zona rural e o Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH para o município foi de 0,678
(IPARDES, 2008, p.21; IBGE, 2008).
Na cidade de Corumbataí do Sul no
Paraná se localiza a Associação de Produtores
Rurais de Corumbataí do Sul conhecida como
APROCOR, que apóia a comercialização e cultivo
de frutas, realiza a capacitação de produtores
na produção de maracujá e outras culturas,
incentiva o associativismo e cooperativismo,
fornece informação e cotação de mercado de
café e frutas e ainda promove compras conjuntas
de insumos, onde aproximadamente 1.994
habitantes estão na zona rural (IBGE, 2008) e
a renda per capita é de R$ 116,09 de acordo
com dados da prefeitura (CORUMBATAIDOSUL,
2008).
A Associação tem a função de suprir
algumas deficiências dos pequenos agricultores,
dar novos horizontes para a comercialização
de sua produção, unindo o setor e eliminando
gargalos na produção e comercialização do
maracujá, soja, café, laranja entre outros.
Além disso, ela auxilia no planejamento da
produção incluindo-se o manejo do cultivo,
com capacitação, informação e organização dos
associados.
O objetivo desse trabalho foi avaliar
as condições socioeconômicas e ambientais
através de um levantamento de dados dos
associados da APROCOR e conhecer um pouco
da realidade vivida por eles. Esses dados
obtidos servirão como um banco de dados para
a própria associação e também para a cidade,
além de conhecer um pouco da relação dos
associados com as questões ambientais e as
deficiências que eles enfrentam no dia a dia.

2 METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada entre os
agricultores por meio de um questionário
aplicado a 99 associados da APROCOR durante
os meses de janeiro a julho de 2008 na sede
da associação no município de Corumbataí do
Sul e com a devida autorização. O questionário
constava das seguintes perguntas: nome
do entrevistado e da propriedade; área;
numero de residentes; quantos trabalham
na propriedade; renda mensal; fontes de
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renda; principal produto cultivado; forma de
comercialização; produção total; principais
dificuldades encontradas na atividade agrícola;
interesse em diversificar a produção; interesse
em cursos de capacitação; tipos e destinação
dos resíduos gerados; ocorrência de nascentes,
rios ou fontes na propriedade e se há análise do
solo para plantio. Após as entrevistas, os dados
eram tabulados em uma planilha eletrônica, e
depois analisados por meio de gráficos para
facilitar a avaliação dos dados levantados e
exposição dos resultados junto aos agricultores
da associação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A APROCOR conta com 350 associados,
no entanto ao realizar as entrevistas, somente
99 agricultores foram entrevistados, devido
a situações adversas como: - alguns dos
associados moram em outras cidades; - não
respondiam alegando falta de tempo; - outros
alegavam já ter respondido o questionário, mas
após verificação ficava constato que o mesmo
não havia respondido.
Os principais dados obtidos encontramse tabulados a seguir e representam uma
amostra significativa da população envolvida
para a realização desse trabalho.

3.1 Área da propriedade rural e número de habitantes
No gráfico da Figura 2 é mostrada a
extensão das propriedades dos produtores de
Corumbataí do Sul, nele pode-se verificar que a
grande maioria, ou seja, 55% dos produtores,
possui uma área de até 5 alqueires por família
que é utilizada apenas para a sua subsistência.
O número de pessoas por família
residentes nas propriedades rurais dos
produtores de Corumbataí do Sul situa-se entre
4 a 5 pessoas, ou seja, cerca de 37% (Figura 3),
e mais de 24% das propriedades contam com
mais de 5 moradores. Um fenômeno que ocorre
no município e o êxodo dos jovens, que procuram
cidades maiores para estudar e trabalhar, pois
Corumbataí do Sul não oferece muitas opções
para eles, isso se reflete no percentual de 20%
de propriedades onde habitam apenas 1 ou 2
pessoas, geralmente casais idosos.
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Figura 2: Extensão das propriedades dos agricultores

Figura 3: Residentes nas propriedades.

3.2 Principais produtos comercializados e renda
A maioria dos agricultores sobrevive
apenas do plantio de frutas, principalmente
maracujá (34%) e café (53%), pois o solo da
região e propicio para essas culturas (Figura 4).
Os outros 13% cultivam arroz, milho, mandioca
e feijão ou criam gado. Os produtos agrícolas são
comercializados por intermédio da associação

dos produtores rurais de Corumbataí do Sul,
que vende para supermercados, centros de
distribuição de alimentos, como a Companhia
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo
(CEAGESP) e indústrias de polpa de frutas.
Alguns agricultores também comercializam
com outras cooperativas da região, como a
Agroindustrial Cooperativa de Campo Mourão
(COAMO).

Avaliação dos Aspectos Sócio-Econômicos e Ambientais dos Agricultores da Associação dos Produtores Rurais de Corumbataí do Sul - PR
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Figura 4: Produtos comercializados

Figura 5: Produção de maracujá.
Fonte: APROCOR, 2008.

A renda obtida com a comercialização desses produtos é baixa, e está sujeita a variações,
que dependem da demanda e da oferta. No gráfico da Figura 5 podemos verificar a quantidade
de maracujás produzida e comercializada pela APROCOR no período de 2001 a 2008, e na Figura
6 é mostrado o valor médio pago por quilo de maracujá entre os períodos de 2001 a 2008.
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Figura 6: Preço médio do quilograma de maracujá
Fonte: APROCOR, 2008.

Para 38% dos entrevistados a renda
média da família é de R$380,00 (Figura 7),
abaixo do salário mínimo do Brasil, e que não
supre todas as necessidades básicas. Apenas
14% dos entrevistados têm uma renda acima de
R$1.000,00, o que proporciona uma vida mais
tranqüila, mas sem nenhuma ostentação, além

disso, 21% dos entrevistados não informaram
a renda familiar. Vale salientar que 74% dos
entrevistados não possuem outra fonte de
renda além da agricultura, e o restante, 26%
tem aposentadoria rural ou comercializam
legumes, leite ou verduras para sobreviver.

Figura 7: Renda dos agricultores.

3.3 Aspectos ambientais
A grande maioria, ou seja, 68% dos
entrevistados (Figura 8) queimam o lixo
doméstico gerado nas propriedades, que não é
a melhor forma de destinação final, essa prática
pode até reduzir o volume de lixo evitando uma
aparência desagradável e a proliferação dos

vetores, mas a queima de qualquer material
libera CO2 (gás carbônico) na atmosfera,
e outros gases indesejáveis para o meio
ambiente, alem de prejudicar o solo, reduzindo
sua fertilidade.

Avaliação dos Aspectos Sócio-Econômicos e Ambientais dos Agricultores da Associação dos Produtores Rurais de Corumbataí do Sul - PR
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Figura 8: Destinação final do lixo doméstico.

Alguns dos entrevistados responderam
que encaminha o resíduo sólido para a sede
do município para ser coletado e 9% enterra o
lixo em sua propriedade. É importante salientar
que o lixo depositado no solo sem nenhuma
proteção pode gerar a contaminação do mesmo
e do lençol freático pela ação do chorume,
líquido de cor preta característico de matéria
orgânica em decomposição.

Figura 9: Destinação final do resíduo orgânico.

Com relação aos resíduos orgânicos
(restos de comida em geral, cascas de frutas,
casca de ovo, folhas, flores e etc.), 65% utilizam
como adubo em sua propriedade (Figura 9).
Alguns agricultores (22%) utilizam os resíduos
orgânicos como alimentos para animais da
propriedade.
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As embalagens de agrotóxicos depois de
utilizadas se não tiver uma destinação correta
pode acarretar graves problemas ao meio

ambiente. Em virtude disto também foi realizada
a pergunta para os agricultores com relação ao
que eles fazem com essas embalagens após o
uso (Figura 10).

Figura 10 – Destinação final das embalagens de agrotóxicos.

Os agricultores se mostraram informados
quanto à destinação final das embalagens de
agrotóxicos, cerca de 76% devolvem ao local
de compra. Esses dados carecem de maiores
detalhes, pois muitos agricultores omitem
ou não esclarecem de maneira correta a
destinação dessas embalagens. Dos agricultores
entrevistados, 6% não sabem o que fazer com
as embalagens, outros 6% as queimam e
12% armazenam na propriedade. Informações
sobre a destinação correta das embalagens
são de suma importância, pois a destinação
inadequada pode acarretar graves problemas
ao meio ambiente e a saúde das pessoas que
manuseiam os agrotóxicos.
A nova legislação federal disciplina
a destinação final de embalagens vazias de
agrotóxicos e determina as responsabilidades
para o agricultor, o revendedor, o fabricante
e para o Governo na questão de educação e
comunicação. O não cumprimento destas
responsabilidades
poderá
implicar
em
penalidades previstas na legislação específica e
na Lei 9.605/98, lei de crimes ambientais como

multas e até pena de reclusão (LEI 9.605/98;
UFRRJ, 2008). As embalagens vazias devem ser
devolvidas juntas com suas tampas e rótulos
quando o agricultor reunir uma quantidade que
justifique o transporte. O agricultor tem o prazo
de até um ano depois da compra para devolver
as embalagens vazias. Se sobrar produto
na embalagem, poderá devolvê-la até seis
meses após o vencimento. O agricultor deve
devolver as embalagens vazias na unidade de
recebimento indicada pelo revendedor no corpo
da Nota Fiscal segundo o Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias - INPEV.
A questão das embalagens de agrotóxicos é
de fundamental importância porque muitas
propriedades (59%) utilizam a água a partir
de nascentes, rios, poços ou córregos e se
ocorresse contaminação por parte dessas
embalagens, toda a população que utiliza essa
água iria sofrer sérias conseqüências.
Uma grande parte dos entrevistados
possui em suas propriedades, rios e nascentes,
e conseqüentemente são obrigados a ter a
vegetação ciliar no entorno para estarem em
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conformidade com a legislação ambiental.
Podemos verificar que os 82% agricultores
se preocupam com esta questão de preservar
as nascentes e rios, e possuem vegetação
ciliar em suas propriedades. Esse dado
carece de maior análise, pois se verificou
in loco que isso não condiz com a realidade
presenciada. As matas/vegetações ciliares
funcionam como filtros, retendo defensivos
agrícolas, poluentes e sedimentos que seriam
transportados para os cursos d’água, afetando
diretamente a quantidade e a qualidade da
água e conseqüentemente a fauna aquática
e a população humana. São importantes
também como corredores ecológicos, ligando
fragmentos florestais e, portanto, facilitando o
deslocamento da fauna e o fluxo gênico entre
as populações de espécies animais e vegetais
(ARVORESBRASIL, 2008).
O artigo segundo da Lei Federal 4.771,
estabelece que rios que possuam menos de 10
metros de largura devem ter 30 metros de faixa
de mata ciliar. Em rios entre 10 e 50 metros de
largura, a faixa de mata ciliar deve ser de 50
metros. Entre 50 a 200 metros de largura do
rio, a faixa deve ser de 100 metros. Rios entre
200 a 600 metros de largura devem ter faixa
de 200 metros. Acima de 600 metros de largura
do rio, a faixa de mata ciliar deve ser de 500
metros. E para o caso de lagos e reservatórios, a
decisão sobre o tamanho da faixa fica a critério
do órgão ambiental (LEI 4.771/1965; COAMO,
2008).
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A última pergunta do questionário era
se os agricultores da associação já tinham
realizado algum tipo de análise de solo.
Aproximadamente 51% dos entrevistados já
realizaram algum tipo de análise do seu solo.
Essas análises são importantes, pois direciona
aplicações de fertilizantes e corretivos ao solo,
além de evitar gastos desnecessários com
insumos e assim conhecer as características do
solo (LOPES & GUILHERME, 2000, p.8).

4 CONCLUSÃO
Analisando
os
resultados
do
levantamento das questões socioeconômicas e
ambientais, podemos perceber que a maioria
dos agricultores da Associação de Produtores
Rurais de Corumbataí do Sul - APROCOR
ganham o suficiente para sua subsistência,
comercializando os produtos agrícolas que eles
mesmos produzem, contando apenas com o
apoio da associação. As famílias de agricultores
poderiam ter alternativas de renda para não
ficar dependendo apenas da agricultura,
diversificando sua produção, com novas
culturas, aproveitamento de sub-produtos,
entre outras atividades. Com a implantação de
uma indústria de polpa de frutas, a associação
de produtores rurais terá uma opção a mais
para elevar sua renda, garantindo um padrão
de vida mais digno.
É preciso que os produtores acreditem
o quanto seu trabalho é importante e não
desanimem com as dificuldades encontradas no
dia-a-dia, tais como: aumentos do preço dos
insumos, preço baixo no momento da venda,
falta de mão-de-obra, entre outros fatores.
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Resumo
O programa de viabilização para a ETE destinada a receber efluentes gerados em atividades agroindustriais
da Unidade I do IF TRIÂNGULO – Uberaba (MG) visa redimensionar, reestruturar e gerar critérios operacionais
para as unidades que atendem às demandas do processamento de carnes, vegetais e leite da instituição.
A sua implantação vem ocorrendo em três etapas, permitindo melhorar o entendimento da dinâmica da
estrutura concebida, direcionar condutas no tratamento e equacionar necessidades técnicas e financeiras.
Foram considerados inicialmente indícios de sobrecarga orgânica, inconstâncias dos tempos de detenção
do lodo e hidráulico, além de inconsistências das interpretações acerca da cinética operacional do sistema.
Outras pesquisas já proporcionaram fartos conhecimentos capazes de orientar como tratar efluentes gerados
em cada uma dessas atividades industriais, mas não são contempladas tecnologias que atendam às três
simultaneamente. Em razão da natureza orgânica e biodegradável do efluente, o tratamento indicado é
essencialmente biológico, precedido de equalizações química e térmica, o que vêm possibilitando melhoraria
na tratabilidade. Foram feitas adequações estruturais e hidráulicas na planta original, além do acréscimo
de unidades de equalização, lagoa de estabilização e vala de infiltração. Durante a execução do programa
estão sendo feitos ensaios, análises, monitoramento do regime operacional e avaliação periódica da eficiência
técnica do sistema. Os parâmetros considerados mais relevantes ao monitoramento são: temperaturas da
água e atmosférica, pH, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e demanda química
de oxigênio (DQO).

													
Abstract
The aim of this study is to resize, restructure and generate operational criteria for the units that receive
sewage that is produced in the processing of meats, vegetables and milk in IF TRIÂNGULO – Uberaba (MG). Its
implementation has occurred in three stages, aiming at understanding the dynamics of the current structure,
leading to treatment management, and balancing the financial and technical needs as well. Evidences of
organic overload, inconstancy of sludge sewage periods, and inconsistencies in the interpretations on the
kinetics of the system were initially considered. Studies have showed meaningful knowledge involving the
sewage treatment generated in each of these industrial activities, although they are not related to technologies
that assist all of them simultaneously. Due to the organic and biodegradable nature of the sewage, the
treatment recommended is essentially biological, preceded by chemical and thermal equalizations, what has
brought some improvements on the tractability. Structural and hydraulic adjustments were made in the
original plant, besides the addition of equalization units, stabilization pond and infiltration ditch. During the
program analysis, monitoring, and regular follow up of the system technical efficiency have been conducted.
The most relevant parameters considered for the follow up are water and air temperatures, pH, Dissolved
Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD).
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1 Introdução
Este trabalho tem a importância de
proporcionar alternativas para o tratamento
de efluentes agroindustriais que possuam
diferenças na origem, natureza e composição
química. A proposta metodológica conta
com a incorporação de águas residuárias
de fluxos intermitentes, decorrentes das
atividades desenvolvidas em um laticínio, uma
agroindústria e abatedouro com processamento
de seus derivados. Os três efluentes resultam
num composto residuário que, uma vez
submetido
a
processo
de
equalização,
adquire características apropriadas para a
sua tratabilidade. As operações contam com
avaliação periódica da funcionalidade das
estruturas físicas e operacionais das unidades
que compõem a estação de tratamento
desses efluentes do processamento de carnes,
vegetais e leite, instaladas na unidade de
desenvolvimento de atividades agropecuárias
do IF TRIÂNGULO - Uberaba.
A primeira planta da estrutura visava
tratar apenas o efluente produzido no
abatedouro e processamento de carnes. A
partir de 2006 foi feita a interconexão das
duas outras fontes geradoras, sem proceder
às devidas incorporações tecnológicas e
de adaptações físicas. Tais ajustes seriam
necessários para atendimento aos padrões
de lançamento vigentes (Resolução CONAMA
357/2005). Embora a rotina de geração dos
efluentes e tratamento fosse mantida, as suas
caracterizações, naturezas e composições não
tinham sido ainda devidamente avaliadas.
Após a implantação de interligações no
sistema para receber os efluentes do laticínio
e vegetais, foram observados indicadores de
sobrecarga orgânica, subdimensionamento de
unidades e improcedência conceitual e técnica
para interpretações da cinética operacional
predominante. Embora Mota (2003) afirme
que a decisão acerca do processo para tratar
efluentes de atividade industrial é função de
características e composições primárias para
alcançar a conformidade desejada, o presente
trabalho vem mostrar que é possível intervir
em composições primárias equalizadas e que o
resultado passa a ser uma nova oportunidade a
ser enfrentada no campo do saneamento.
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O programa foi concebido tendo em
vista três etapas: a) avaliação da eficiência
do sistema de tratamento tendo em vista a
planta inicial; b) instalações de dispositivos
em escalas de ensaio, simulação e piloto,
tendo como referência os resultados obtidos na
primeira etapa, resultando em assumir rotina
de tratabilidade e conformidades previstas;
c) execução de instalações definitivas que
permitam
procedimentos
operacionais
e
de manejo duradouros, visando alcançar
resultados equivalentes àqueles presumíveis no
tratamento em três unidades, caso ocorressem
separadamente. A primeira etapa foi concluída.
A segunda encontra-se em andamento. A
ETE encontra-se em operação, em regime
de batelada, contando com dispositivos
hidráulicos e outras adaptações estruturais. A
sistematização de coletas e análises essenciais
ao conhecimento do sistema indicou que há
escassez de referência às tecnologias dessa
natureza e que a atividade de pesquisa
em curso oferecerá valiosas contribuições
à pesquisa e ao conhecimento científico.
Os resultados já alcançados indicam
que o tratamento completo vem implicando em
agregar outras tecnologias subsidiárias para
alcançar um melhor polimento do efluente.
O sistema precisou contar com uma lagoa
de estabilização/infiltração subjacente ao
sistema, componente essencial para destinação
do efluente tratado. Conta com o mesmo
expediente para obter segurança nas condições
operacionais de teste e em caso de surgimento
de outros componentes de manejo em condições
não previstas.

2 Material e Métodos
As naturezas dos efluentes industriais
gerados nas atividades de processamento de
carnes, vegetais e leite exercem grande influência
na decisão metodológica para indicar seu
tratamento. As operações e processos unitários
propostos implicam no redimensionamento
de operações físicas, processos químicos
e processos biológicos unitários, que já se
encontram em funcionamento na ETE (METCALF
& EDDY, 1991).
civis

As adequações que envolveram obras
e hidráulicas ocorreram na própria
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estrutura já existente, destinada ao tratamento
dos efluentes do abatedouro e interconexões, constituída originalmente de caixas de
passagem, recalque, calha Parshall e quatro
tanques interligados. Os quatro tanques
mantiveram suas capacidades, entretanto
foram alteradas suas finalidades e concepções.
A capacidade do primeiro tanque é de 7,2
m3, com dimensões de 3,0 x 2,0 x 1,2 m
(comprimento x largura x profundidade); os
outros três têm capacidades individuais de 14,4
m3 e medem 6,0 x 2,0 x 1,20 m, conferindo à
estação uma capacidade aproximada de 50 m3.

do efluente na ETE de 10 dias. As unidades
instaladas passaram a operar em regime
de chicanas, elevando otempo de detenção
do líquido e segmentando as idades do lodo,
segundo a ordem e conformação do fluxo
hidráulico de cada uma dessas unidades. Foram
instaladas tubulações e conexões nas tomadas
e saídas de cada tanque que, de acordo com
a dinâmica das necessidades de arraste de
lodo, aeração ou prevalência de anaerobiose,
permitiram direcionamentos e ajustes de vazão
que promovessem melhorias da qualidade do
tratamento. Na FIGURA 1 pode-se observar
em primeiro plano a estrutura montada para
distribuir efluente evitando zonas mortas ao
fundo dos tanques, seguida da calha de tomada
tangencial de efluente instalada na extremidade
de cada tanque. Abaixo, o perfil das instalações

A geração diária aproximada de
efluentes, considerando as três fontes
(abatedouro, laticínio e agroindústria) é de
5,0 m3, resultando num tempo de detenção
00,2
,2 mm

1,8 4 m
1,84m

0,3 m
0,3
m

Figura 1 – Adequações propostas.

hidráulicas e comportas mostrando a tendência
de fluxo do efluente no sistema.
Cada etapa
do programa vem obedecendo a regime próprio
de manejo, visando à obtenção de resultados
associados, constando dos seguintes critérios:

•

ETAPA I: AVALIAÇÃO DO
IMPLANTADO ORIGINALMENTE

•

SISTEMA

Foi feita a avaliação da eficiência
do sistema original de tratamento (Fig. 2),
perfazendo uma rotina de 10 meses, que
constou principalmente de:
• Avaliação de condições físicas, análises
físico-químicas
e
microbiológicas
dos
efluentes e afluentes gerados (conhecimento
das variações espaciais e temporais da
temperatura atmosférica e da água, pH, OD,
DBO e DQO).
• Identificação da função equalizadora do
tanque 1 (entrada) e sua capacidade de
remoção de sólidos, a partir de tubulações

•
•

•

de entrada e saída que eram tangenciais à
superfície do líquido.
Identificação, a partir de ensaios laboratoriais,
das unidades do sistema que apresentam
incorreções
de
concepção
técnica
e
operacional;
Alteração do regime operacional do atual
sistema (fluxo contínuo) para operação em
batelada
Realização de ensaios com os efluentes
visando alcançar melhor rotina operacional
do sistema a ser readequado;
Mensuração da vazão média diária de
efluentes, a partir da aferição da funcionalidade
da calha Parshall e do emprego de medição
por método direto.
Instalação de tubulação ligando o tanque de
piscicultura (adjacente à sala de mecanização)
à caixa de entrada. Esta medida atenderá
a eventuais diluições e complementação
volumétrica.
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Figura 2 – Vista dos tanques antes e após as adequações realizadas

ETAPA II: INTERVENÇÃO NO SISTEMA
(PROCEDIMENTOS E INSTALAÇÃO) PARA
EMPREGO DO SISTEMA DE TRATAMENTO
Desenvolvimento
de
metodologia,
através de ensaio operacional, visando obter
uma rotina de tratabilidade do efluente,
adotando os seguintes procedimentos:
• Instalação de três comportas de madeira
(stop plank) no primeiro tanque, prevendo

as seguintes finalidades e remoções: a
primeira comporta se destina a amortecer
a energia hidráulica na chegada superficial
do efluente, permitindo a passagem por
orifícios de fundo (1,10m), destinadas a
remover sólidos flutuantes e segregar sólidos
sedimentares presentes no efluente bruto; a
segunda comporta possui orifício superficial
de passagem, retém sólidos sedimentáveis e
também grosseiros remanescentes; a terceira
comporta é semelhante à primeira e tem

Figura 3 – Disposição das comportas no tanque 1

funções de remoção do material persistente
e de equilibrar química e termicamente o
efluente a ser conduzido ao coletor tangencial.
• A jusante de cada tanque (quatro ao todo)
foi instalada uma calha coletora, tangencial
à superfície, que faz a tomada e distribui
efluente ao tanque subjacente. É nesta
unidade instalada que é feita a intervenção
química, quando necessária, de acordo com
critérios indicados pelos resultados das
análises laboratoriais.
• Foi instalada divisória central (comporta)
nos tanques 2, 3 e 4, com orifícios de

fundo (1,10 m) configurando cada tanque
em dois compartimentos de modo a
permitir o manejo do fluxo hidráulico e
monitoramento do lodo. Estas passagens
(orifícios) permitem alternância (superfície
e fundo) de acordo com as necessidades de
arraste ou retenção exigidas pelo regime
operacional (trocando o sentido do stop log).
• Dinamização dos dispositivos de entrada e
saída dos tanques visando os manejos do
arraste e da ativação do lodo.
• Disposição das tubulações de descarga e
tomada de cada tanque de modo a minimizar
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as presenças de “zonas mortas” no interior
dos tanques.
• Interrupção do recolhimento mecanizado do
líquido no quarto tanque (até então destinado
à disposição em pastagens irrigadas).
• Instalação de tubulação condutora de fluentes
tratados, ligando o sistema de tanques até a
lagoa que fica distante 50,0 metros do tanque 4.
• Avaliação do comportamento dos líquidos no
interior da lagoa (que foi escavada à jusante
dos tanques): quando permite acumulação,
funciona como lagoa de estabilização
(predomina infiltração em razão das
características do solo).
ETAPA III: INSTALAÇÕES E MANEJO
DEFINITIVOS TENDO EM VISTA OS
RESULTADOS OBTIDOS NAS ETAPAS I E II
(atividade projetada)
Assumir procedimentos operacionais, de
manejo e fazer o monitoramento das unidades
de tratamento dos efluentes, a partir de:
• Construção de unidade de equalização
(definitiva), dotada de mecanismos de
agitação e mistura.
• Criação de parâmetros de intervenção química
no efluente bruto, selecionando substâncias
e reagentes adequados, buscando melhores
condições de tratabilidade.
• Redefinição dos sentidos (entradas e
descargas: superficial e de fundo) alterando
os fluxos ascendente e descendente entre
tanques para operar em regime de chicanas.
• Adoção de regime de capacidade ótima
operacional para volume a ser tratado em
conformidade com a rotina e periodicidade;
• Redimensionamento da lagoa de estabilização
facultativa/vala infiltração destinada a receber
os líquidos resultantes de todo o sistema de
tratamento;
• Avaliação periódica da eficiência técnica do
sistema após as alterações propostas, tendo
em vista a sua capacidade de remoção de
DBO;
• Monitoramento do líquido presente no lençol
freático, subjacente ao sistema de tratamento
(à montante da vereda), a partir de coletas
em poços piezométricos, indicando níveis e
eventuais contaminações;
• Avaliação da operacionalidade das unidades
preliminares (caixas de passagem, caixas

de gordura, poços de visita e unidades de
recalque) do sistema de tratamento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira etapa foi concluída e envolveu
avaliação dos efluentes dos quatro tanques. Para
melhor conhecimento da eficiência do sistema
de tratamento projetado originalmente, serão
comentados os resultados obtidos nas análises
feitas nos efluentes do tanque 1, que recebeu
o efluente bruto, e do tanque 4, que deveria
representar o efluente em estágio de maior
estabilização.
Os resultados preliminares apontaram
uma variação no pH dos efluentes (Fig. 4), que vai
de 3,89 a 6,72 no primeiro tanque; já no quarto
tanque, varia de 5,1 a 7,68. A temperatura da
água do primeiro tanque teve um valor mínimo
de 18ºC e chegou a 27ºC, e no quarto tanque
variou de 16ºC chegando a 23,5ºC (Fig.5).
Avaliando-se o parâmetro oxigênio dissolvido,
o maior teor encontrado foi 0,8 mg/L no tanque
1 e 1,4 mg/L no tanque 4. Foram freqüentes
resultados de análises em que a taxa de OD foi
nula o que indica condições de anoxia (Fig 6).
O oxigênio dissolvido foi o principal parâmetro
de caracterização dos efeitos da poluição das
águas por despejos orgânicos (SPERLING,
2005, p. 39). As análises de DQO (Demanda
Química de Oxigênio) revelaram que a remoção
de oxigênio variou de 89,91% a 61,91% (Tab.
1).

pH
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Figura 4 – Análise de pH
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Tabela 1 - Perfil médio obtido nas análises de DQO (mg L-1)
no ano de 2008.
Mês da
análise

Tanque 1

Tanque 4

% de
Remoção

Agosto

2368

239

89,91

Setembro

1484

564,77

61,95

Outubro

1400

533,28

61,91
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Figura 5 – Análise de temperatura do efluente
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4 CONCLUSÃO
O número de variáveis que envolveram
a carga dos efluentes, sujeição a fatores
sazonais e climáticos, bem como a rotina de
recolhimento do material “em maturação”,
poderão ter influenciado nos resultados
preliminares
das
análises.
Ocorreram
resultados atípicos e picos de valores em alguns
parâmetros, sendo que o efluente “tratado”
não alcançou eficiência mínima condizente com
os padrões de lançamento estabelecidos pela
resolução CONAMA 357/2005. Houve indicação
da necessidade de intervenção no sistema de
tratamento. Cabe ressaltar que as análises de
DQO foram realizadas tanto em laboratório
próprio (IF TRIÂNGULO – Uberaba) como
também fora da instituição, o que poderá ter
influenciado em algum resultado.
As intervenções realizadas na ETAPA II
resultaram na melhoria do processo de remoção
de sólidos flutuantes, sólidos sedimentares e
apresentou um efluente com características
equalizadas. Os efeitos preliminares da
capacidade de remoção de DBO destes
dispositivos já foram alcançados em padrões
sanitários, estéticos e de conformidade.
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Figura 6 – Análise de oxigênio dissolvido
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Resumo
Com o objetivo de estabelecer uma proposta para o gerenciamento dos resíduos orgânicos produzidos em
atividades pedagógicas nos Laboratórios de Cozinha, Bebidas e Panificação no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Santa Catarina Campus Florianópolis/Continente, foi realizada a pesagem dos resíduos
orgânicos gerados nos meses de abril, maio e junho de 2008. Participaram desta pesquisa os alunos dos
cursos Técnico de Cozinha Módulos I e II, Técnico de Serviços de Restaurante Módulos I e II e Técnico de
Panificação Módulo I. Esta pesquisa configura-se como parte inicial de um trabalho futuro para a implantação
de um Sistema de Compostagem no Campus Florianópolis-Continente, visando a redução do lixo destinado
ao aterro sanitário e a aplicação de medidas que possam reduzir o desequilíbrio ambiental, podendo ainda,
ser utilizado como instrumento de educação ambiental, despertando a consciência ecológica e proporcionando
aos servidores e alunos a oportunidade de desfrutar de um ambiente aonde as atividades são voltadas para a
preservação ambiental.
											

			
Abstract

The present work consists of a proposal for the management of organic waste produced in educational activities
in the Kitchen, Bakery and Beverage laboratories at the Federal Institute of Education, Science and technology
of Santa Catarina, Florianópolis/Continente Campus. The waste produced in the laboratories, during April,
May and June 2008, was weighted by the students from the technical courses of Kitchen (Modules I and II),
Restaurant Services (Modules I and II) and Bakery (Module I) who participated in this research. The research
consists of the initial part of a future project for the development of a composting system in the campus.
It seeks to contribute to the waste reduction in the landfills and to implement measures that can reduce
the environmental imbalance. The research can also be used as a tool for environmental education, raising
people’s awareness and providing the workers and students the opportunity to enjoy an environment where
activities are geared towards environmental preservation.

Gladis T. Slonski
Graduada em Ciências Biológicas e Mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Professora de Educação Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC)
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1 Introdução
O lixo gerado nas cidades é, com certeza,
um dos principais problemas na maioria dos
municípios brasileiros.
A concentração da
população em áreas urbanas, cada vez maiores,
tem provocado uma acelerada devastação
ambiental e o ritmo desordenado deste
crescimento está ligado também ao crescente
aumento na produção de resíduos sólidos.
O consumo sem limites e a manutenção da
produção para atender este consumo, requer
um aumento no uso de recursos naturais e
energéticos.
Podemos perceber que, quanto mais
estudamos os principais problemas de nossa
época, mais somos levados a perceber que
eles não podem ser entendidos isoladamente.
São problemas sistêmicos, o que significa que
estão interligados e são interdependentes
(CAPRA, 1996). Segundo Leff (2001) existe
uma impossibilidade de resolver os crescentes
e complexos problemas ambientais e reverter
suas causas sem que ocorra uma mudança
radical nos sistemas de conhecimento, dos
valores e dos comportamentos gerados pela
dinâmica de racionalidade existente, fundada
no aspecto econômico do desenvolvimento.
Então, neste contexto, a Educação ambiental
assume uma função transformadora, na qual
a co-responsabilização dos indivíduos torna-se
um objetivo essencial para promover um novo
tipo de desenvolvimento – o desenvolvimento
sustentável (JACOBI, 2003).
O problema do lixo é mais complexo do
que parece, pois as pessoas não pensam ou
se preocupam com o que acontece com estes
resíduos depois que são colocados para fora de
suas casas. Ele não desaparece. Para muitos, o
importante é que a cidade pareça limpa, sem
se preocupar com as conseqüências de resíduos
acumulados e “escondidos” em algum lugar.
Em Florianópolis o lixo recolhido vai,
primeiramente, para o Centro de Transferência
de Resíduos Sólidos (CTReS), localizado no
bairro Itacorubi. Todos os resíduos coletados na
cidade são levados para o CTReS e transferidos
do caminhão coletor para uma carreta com
maior capacidade de carga, que transporta o
lixo ao aterro sanitário Proactiva em Biguaçu.

São encaminhadas por dia, em média,
350toneladas de lixo, mas esta quantidade
tem um aumento de mais de 40% na alta
temporada, chegando a 500 toneladas/dia.
Segundo um levantamento da Companhia de
Melhoramentos da Capital (COMCAP) de 2002,
cerca de 46% do lixo coletado em Florianópolis
é orgânico. Quando esta parte do lixo não
é tratada ou disposta corretamente, tornase a principal fonte de poluição dos resíduos
domésticos, pois geram efluentes líquidos
(chorume) e gasosos (metano e outros) que
poluem a água, o solo e a atmosfera (KIEHL,
2004), propiciando a ocorrência dos principais
impactos ambientais a serem minimizados no
aterro sanitário. Outros impactos relacionados
aos resíduos orgânicos são a proliferação
de vetores de doenças e o mau-cheiro.
Para solucionar esta problemática
ambiental é necessário, segundo Santos e
Fehr (2007), que os municípios adotem o
gerenciamento integrado dos resíduos com a
redução da geração, a reutilização, a reciclagem
e a compostagem que trata o resíduo orgânico,
dando a este uma nova utilidade.
A
compostagem,
modalidade
de
processamento de resíduos que transforma lixo
em adubo orgânico, consiste na degradação
aeróbia e termofílica da matéria orgânica,
sob condições controladas, por meio das
atividades biológicas de microorganismos que
utilizam o carbono da matéria orgânica para
obter energia. O resultado é um produto final
estabilizado, rico em substâncias húmicas,
chamado de composto (SILVA, 2007). Richard e
Woodbury (1992) definem compostagem como
uma intervenção humana no processo natural
de decomposição. Com uma combinação de
condições ambiental propícia e um tempo
adequado, os microrganismos transformam a
matéria orgânica putrescível em um produto
estabilizado.
Este produto estabilizado, o composto,
pode ser usado em hortas, jardins, árvores
frutíferas e, particularmente, como corretivo
natural, em todos os tipos de solo, especialmente
em solos arenosos e argilosos. Pereira Neto
(2007) cita uma série de vantagens ecológicas
do processo de compostagem: redução do lixo
destinado ao aterro sanitário; aproveitamento
agrícola do composto orgânico formado; é um
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processo ambientalmente seguro; apresenta
um baixo custo de implantação; exerce efeito
controlador sobre muitas doenças e pragas;
pode ser utilizada como instrumento de
educação ambiental, despertando a consciência
ecológica em toda a comunidade envolvida.
Então, dentro deste contexto, o
objetivo deste trabalho foi quantificar os
resíduos sólidos orgânicos produzidos em
atividades pe-dagógicas nos Laboratórios de
Cozinha, Bebidas e Panificação no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina (IF-SC) Campus Florianópolis/
Continente e baseado nisto estabelecer uma
proposta para o gerenciamento do mesmo. O
enfoque é no manejo dos resíduos orgânicos e
sua potencialidade como instrumento educação
ambiental.

2 Metodologia
Para estabelecer uma proposta para
o gerenciamento dos resíduos orgânicos
produzidos
em
atividades
pedagógicas
práticas nos Laboratórios de Cozinha, Bebidas
e Panificação no IF-SC Campus Florianópolis/
Continente, foi realizada a pesagem dos resíduos
orgânicos gerados, durante abril, maio, junho
de 2008. Participaram desta pesquisa os alunos
dos cursos Técnico de Cozinha Módulos I e II,
Técnico de Serviços de Restaurante Módulos I e
II e Técnico de Panificação Módulo I.

Os alunos foram orientados para a
separação dos resíduos orgânicos e inorgânicos
dentro doslaboratórios e para a pesagem dos
orgânicos. A pesagem foi realizada ao final
de cada aula prática, durante três meses,
utilizando-se balança eletrônica DIGIPESO, com
carga máxima para 500 Kg. Para a marcação
do total de resíduos, foram utilizadas planilhas
impressas e os dados foram analisados com o
programa Excel 2000.
No segundo semestre de 2008, com
a análise dos dados obtidos foi realizada
uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo
conhecer as diferentes contribuições científicas
disponíveis sobre educação ambiental e
compostagem. Esta pesquisa deu suporte para
a montagem de uma proposta de destinação
dos resíduos sólidos orgânicos produzidos em
atividades pedagógicas nos Laboratórios do IFSC Campus Florianópolis/Continente.

3 Resultados
Os dados apresentados nas tabelas 1
a 5 foram obtidos durante as aulas práticas
e apontam as diferenças entre a produção de
resíduos orgânicos por curso e por unidade
curricular. Conforme mostram estas tabelas,
o curso que produziu maior quantidade de
resíduos orgânicos foi o Técnico de Cozinha, o
que já era previsto devido, entre outros fatores,
a grande quantidade de aulas práticas do curso.

Tabela 1 - Resíduos orgânicos (em kg) de atividades do curso de Cozinha por unidade curricular.
Técnico de Cozinha - Módulo I

Mês

Habilidades
Básicas
Legumes

Habilidades
Básicas
Carnes

Habilidades
Básicas
Aves

Habilidades
Básicas
Peixes

Higiene e
Manipulação
de Alimentos

Ambientação
Profissional

Total
Mensal

Abril

14,25

14,6

0,00

0,00

0,00

22,55

51,40

Maio

3,50

4,15

0,00

0,00

1,90

45,20

54,75

Junho

0,00

0,00

13,85

34,78

0,00

15,80

64,43

Trimestre

17,75

18,75

13,85

34,78

1,90

83,55

170,58

Média

5,92

6,25

4,62

11,59

0,63

27,85

56,8

Fonte: Dados primários.
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Tabela 1 - Resíduos orgânicos (em kg) de atividades do curso de Cozinha por unidade curricular.
Técnico de Cozinha - Módulo II

Mês

Química
dos
Alimentos

Cozinhas
Clássicas
Internacionais

Cozinha
Contemporânea

Cozinhas
Regionais
Brasileiras

Restrições
Alimentares

Projeto
Integrador

Total
Mensal

Abril

12,40

32,90

0,00

1,05

2,45

17,15

65,45

Maio

2,15

3,50

6,20

7,00

2,00

0,00

20,85

Junho

0,00

9,55

18,45

20,25

4,15

0,00

52,4

Trimestre

14,55

45,95

24,65

28,30

8,60

17,15

139,20

Média

4,85

15,92

8,22

9,43

2,87

5,72

46,40

Fonte: Dados primários.

Tabela 3 - Resíduos orgânicos (em kg) de atividades do curso de Serviços de Restaurante por unidade curricular.
Técnico de Serviços de Restaurante - Módulo I

Mês

História
das
Bebidas

Habilidades
Básicas de
Sala e Copa

Práticas de
Cozinha

Total
Mensal

Abril

6,35

53,80

6,00

66,15

Maio

3,40

15,85

4,25

23,50

Junho

0,20

23,50

6,65

30,35

Trimestre

9,95

93,15

16,90

120,00

Média

3,32

31,05

5,63

40,00

Fonte: Dados primários.

Tabela 4 - Resíduos orgânicos (em kg) de atividades do curso de Serviços de Restaurante por unidade curricular.
Técnico de Serviços de Restaurante - Módulo II

Mês

Enologia e
Harmonização

Room Service

Banquetes e
Eventos

Total
Mensal

Abril

7,90

1,30

4,90

14,10

Maio

0,30

0,00

0,00

0,30

Junho

3,30

0,00

0,00

3,30

Trimestre

11,50

1,30

4,90

17,70

Média

3,83

0,43

1,63

5,90

Fonte: Dados primários.
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Tabela 5 - Resíduos orgânicos (em kg) de atividades do curso de Panificação por unidade curricular.
Técnico de Serviços de Panificação - Modulo II

Mês

Panificação
Internacional

Panificação
Avançada

Nutrição

Total
Mensal

Abril

1,20

2,80

0,00

4,00

Maio

1,45

2,00

6,50

9,95

Junho

4,10

4,00

0,00

8,10

Trimestre

6,75

8,80

6,50

22,05

Média

2,25

2,93

2,17

7,35

Fonte: Dados primários.

Vários fatores podem contribuir para
que uma unidade curricular tenha uma maior ou
menor produção de resíduos orgânicos; entre
eles podemos citar: carga horária; técnicas
usadas em aula e ambientações. Por isso foi
necessário agrupar todos os dados obtidos em

uma tabela única, tabela 6, e com base
nestes dados, estabelecer uma proposta
para o gerenciamento dos resíduos orgânicos
produzidos nos laboratórios do IF-SC Campus
Florianópolis/Continente.

Tabela 6 - Resultados obtidos na pesagem de resíduos sólidos orgânicos por curso.
Mês

Cozinha I

Cozinha II

Serviços I

Serviços II

Panificação II

Total
Mensal

Abril

51,4

65,95

66,15

14,1

4

201,6

Maio

54,75

20,85

23,5

0,3

9,95

109,35

Junho

64,43

52,4

30,35

3,3

8,1

158,58

Trimestre

170,58

139,20

120,00

17,70

22,05

469,53

Fonte: Dados primários.

Mediante os dados apresentados, podese observar que no primeiro trimestre de
2008 foram produzidos 469,53 Kg de resíduos
orgânicos, obtendo-se assim, uma média de
160 kg por mês.
No Brasil o desperdício de alimentos é
muito grande e não há consciência social de
que se gera uma grande quantidade de resíduos
orgânicos que poderiam ser aproveitados.
Para Santos et al. (2006) “a gastronomia não
pode ser vista como sinônimo de desperdício
e a criatividade devem ser despertados nos
alunos, tornando-o um profissional consciente
de que sua profissão não se restringe apenas à
elaboração de produções gastronômicas, mas
sim a todo um processo de gestão, incluindo o
uso adequado dos produtos, sazonalidade, uso
racional da água e gerenciamento dos resíduos”
(SANTOS, 2006, p. 48).

3.1 Proposta para o gerenciamento dos resíduos
Quando pensamos nas diversas soluções
relacionadas aos problemas do lixo, passamos
pelas alternativas de redução, reutilização e
reciclagem, mas é importante salientar que em
termos de impacto ambiental, tanto a redução
na fonte, como a reutilização, são superiores à
reciclagem.
Aproximadamente 100 mil toneladas de
resíduos sólidos domiciliares são geradas no
Brasil diariamente (IBAM, 2006). A maior parte
destes são os resíduos orgânicos fermentáveis.
Por este motivo, eles constituem o principal
agravante quando o assunto é o tratamento e
a disposição de resíduos sólidos, pois geram
chorume, metano, mau cheiro, doenças, etc.
Segundo Pereira Neto (1989), o lixo
orgânico é fonte de aminoácidos, vitaminas,
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proteínas, sais minerais, macro e micronutrientes
essenciais à boa atividade de oxidação podendo
ser utilizado no processo de compostagem que
é uma das melhores formas de tratamento
destes resíduos. Além dos benefícios sanitários,
econômicos e ambientais que o processo de
compostagem traz a uma comunidade, o
produto final apresenta várias características
que o tornam o processo mais atrativo. Dentre
elas, este autor destaca que o composto pode
ser utilizado como excelente matéria-prima no
processamento de fertilizantes industriais; é
um excelente condicionador para qualquer tipo
de solo, além de ser fonte de macro (N, P, K) e
micronutrientes (Fe, Mg, Ca, etc.); melhora as
características físicas estruturais dos solos; tem
larga e garantida aplicabilidade na recuperação
de solos erodidos e na recuperação de solos
salitrosos.
A
compostagem,
um
dos
mais
antigos processos biológicos de tratamento e
reciclagem da matéria orgânica, é a proposta
para gerenciamento dos resíduos orgânicos
produzidos nos laboratórios da escola.
A
implantação de um Sistema de Compostagem
no IF-SC Campus Florianópolis/Continente
irá reduzir o volume de resíduos orgânicos
produzidos nos laboratórios. A compostagem
em pequena escala, segundo Maragno et
al. (2007), consegue atuar na própria fonte
geradora, no caso a escola, na medida em que
o processo é uma importante ferramenta de
educação ambiental onde o próprio gerador
acompanha todas as fases de produção e uso
do composto produzido pelos seus resíduos.

O processo contínuo de reciclagem
mostra um diferencial positivo de trabalho
focado no meio ambiente e na qualidade de
vida dos servidores e alunos, pois é uma
tecnologia inovadora e sustentável, voltada
para a solução de problemas sem a necessidade
de investimentos elevados.

4 Considerações Finais
No Campus Florianópolis/Continente do
IF-SC já foi implantado o decreto nº 5940 que
institui a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta e indireta,
na fonte geradora, e a sua destinaçãoàs
associações e cooperativas dos catadores
de materiais recicláveis. Sendo assim, com a
implantação de um Sistema de Compostagem,
este Campus estará destinando para o Aterro
Sanitário Proactiva apenas o rejeito, ou seja,
o material que não pode ser reciclado e que
segundo a COMCAP (2002),
seria apenas
16% de todo o lixo coletado diariamente.
Tornamos-nos
desta
forma,
uma
instituição que realmente atua na comunidade
que está inserida com responsabilidade
socioambiental e que tem como objetivo formar
profissionais aptos a atuar com a mesma
responsabilidade, de maneira a contribuir para
o caminho de um desenvolvimento sustentável.
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Resumo
O Brasil ocupa uma posição de destaque no mercado mundial de folhas de fumo, sendo o segundo maior
produtor e maior exportador desta commodity. A fumicultura é integrada ao complexo agro-industrial do fumo,
composto basicamente por empresas transnacionais, sendo o vínculo entre produtor e capital estabelecido
pelo Sistema Integrado de Produção de Fumo (SIPF). A produção de tabaco requer o uso intensivo de agrotóxicos e o uso de pesticidas em larga escala tem provocado danos à saúde dos agricultores e de suas famílias, ao
ecossistema com a contaminação dos alimentos, do solo, da fauna, dos rios, além de desmatamento e perda
de biodiversidade. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar os impactos da fumicultura
sobre o meio ambiente, à saúde e à qualidade de vida dos fumicultores, incluindo aspectos relacionados à utilização de agrotóxicos, equipamentos de proteção individual (EPIs), questões de saúde e demais riscos. Para
tanto, foi utilizada a metodologia da pesquisa bibliográfica e de campo, envolvendo a última, 10 fumicultores
localizados no município de Verê-Pr. Os resultados demonstraram que os pequenos agricultores optaram pela
cultura do tabaco em função da lucratividade obtida, a qual não seria alcançada com outras culturas em função
da pequena área dos produtores. Apesar dos problemas relatados, os fumicultores em geral, não apresentam
um adequado nível de conscientização sobre os perigos a que estão expostos, não associando, algumas vezes,
tais problemas ao cultivo do tabaco. Entretanto, com a preservação do meio ambiente e a questão ambiental
obtendo maior importância no Brasil, pôde-se constatar que a indústria fumageira também vem promovendo
e divulgando algumas iniciativas de gestão ambiental.								

						
Abstract

Brazil possess an eminence position in the world market of tobacco leafs, being the second higher manufacturer and the higher exporter of this commodity. Tobacco cultivation is integrated to the tobacco agro industry
complex, essentially compound by transnational companies, being the entailment with producer and capital
established by the Tobacco Production Integrated System (TPIS). The tobacco production demand an intensive use of pesticide and this use in width scale promote damages to tobacco farmers, their families and to
the ecosystem, with the contamination of foods, soil, fauna, rivers, farther deforestation and destruction of
biodiversity. In this way, the present work had as objective analyses the tobacco cultivation of the environment, health and life quality of the tobacco farmers, including aspects related with the pesticides utilization,
individual protection equipments (IPE), health questions and other risks. For this, was utilized the methodology of bibliographical research and the field research, involving the last, 10 tobacco farmers located in Verê-Pr.
The results point that the small farmers choose the tobacco cultivation in function of the lucratively obtained,
which don´t will be reached with other cultivations due their small proprieties. Although the reported problems, in general, the tobacco farmers don´t present a appropriate level of conscious about the hazards which
they are exposed, no associating, sometimes, certain problems to the tobacco cultivation. However, with the
environment preservation and the environmental question obtaining more importance in Brazil, was possible
to verify that the tobacco industry, also have being promoting and divulging some initiatives of environmental
management.

Marlise Schoenhals
Tecnóloga Ambiental –CEFET/PR. Mestre em Eng. Química –UFSC. Professora colaboradora da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná - Campo Mourão. marlise.hals@yahoo.com.br.

46

REVISTA BRASILEIRA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

1 Introdução
A origem do fumo permanece obscura à
luz da pesquisa e da história. Segundo Sefrini
(1995), o certo é que Cristóvão Colombo
testemunhou o hábito de fumar folhas de
tabaco, evidenciando que a história do fumo
na América, começou bem antes da chegada
dos europeus. A hipótese mais provável é que
a planta tenha surgido nos vales orientais dos
Andes bolivianos, difundindo-se pelo território
brasileiro, através das migrações indígenas,
sobretudo dos tupis-guaranis.
No Brasil, o fumo foi cultivado pela
primeira vez pelos índios. Para estes, o mesmo
possuía caráter sagrado, reservado somente
aos pajés e usado em cerimônias da tribo.
Através de um sistema de troca, os colonos
adquiriram o fumo dos índios. Inicialmente,
as lavouras ocupavam pequenas áreas e se
localizavam, principalmente, na Costa, entre
Salvador e Recife e, sobretudo, no recôncavo
baiano, seu destino depois, tomou três direções:
aquele considerado de primeira e de segunda
qualidade era enviado para Lisboa, sendo sua
maior parte reexportada para outros países
da Europa. Outra parte servia de moeda no
período colonial, para o comércio de escravos
com a África. A terceira parte destinava-se ao
consumo interno.
A partir de então, o fumo começou a sua
expansão e em apenas um século passou a ser
conhecido e usado no mundo inteiro. Ao levarem
a planta para a Europa, alguns exploradores a
apresentaram como “panacéia” – espécie de
remédio para todos os males (SEFRINI, 1995).
Nos dias atuais, a indústria do fumo
se organiza mundialmente sob a forma de
oligopólio (estrutura de mercado com pequeno
número de grandes empresas que dominam o
mercado internacionalmente) e as atividades
de produção e comercialização de tabaco e seus
derivados se estendem por mais de cinqüenta
países, sendo que os maiores produtores
são a China, o Brasil, a Índia, o Zimbabwe
e a Indonésia por ordem de magnitude de
produção, sendo esses países responsáveis por
aproximadamente 70% da produção mundial
de tabaco (DESER, 2003).

Para aumentar e melhorar a produção
visando atender aos mercados em outros países
e obter custos de produção cada vez menores,
a indústria do tabaco tem encorajado países,
sobretudo os em desenvolvimento, a cultivar
tabaco. Através dessa estratégia, a produção
de tabaco no mundo cresceu 59% entre 1975 e
1997, sendo que a maior parte desse aumento
aconteceu em países em desenvolvimento, cuja
produção cresceu cerca de 130% entre 1975
e 1998, ao passo que a produção nos países
desenvolvidos caiu 31% (CAMPAIGN FOR
TOBACCO FREE KIDS, 2001).
No Brasil, existe atualmente, um grande
clima de euforia por parte de alguns segmentos
ligados à cadeia produtiva do tabaco, pois
de acordo com DESER (2003), FAO (2003) e
SINDIFUMO (2004), o país está ocupando uma
posição de destaque no mercado mundial de
folhas de fumo: é o segundo maior produtor e
maior exportador desta commodity.
Isso se deve a diversos fatores, tais
como: os reduzidos custos internos da produção
devido ao emprego de fumicultores e suas
famílias na produção resultando em menores
gastos com salários, a não mecanização da
lavoura que resulta em um produto de melhor
qualidade, pois recebe maiores cuidados
manuais que o fumo produzido no processo
mecanizado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). No
âmbito de oportunidades para o fumo brasileiro
no mercado internacional, fatores conjunturais,
tais como a redução dos estoques mundiais e
da produção em Zimbabwe e EUA, têm ajudado
na manutenção do Brasil na posição de maior
exportador mundial (DESER, 2003).
No Brasil, a região Sul concentra a
maior produção de fumo: na safra de 2001/2,
a região produziu 633 mil toneladas de fumo,
representando 96,4% do total da produção
brasileira. Todos os Estados do Sul são
produtores, destacando-se o Rio Grande do
Sul, responsável por 51,7% do total produzido
no país naquela safra. Santa Catarina ocupa
o segundo lugar respondendo por 34% e,
finalmente, o Estado do Paraná, que respondeu
por 11% do total produzido. Os demais Estados
brasileiros (Alagoas, Bahia e Sergipe, localizados
na região Nordeste e outros) produziram 24
mil toneladas, o equivalente a 3,6% do total
produzido no Brasil (DESER, 2003).
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Vale ressaltar que a liderança do Brasil
no controle do tabagismo se contrapõe à
posição do país no mercado mundial de fumo
em folha, que traz para o governo brasileiro
uma responsabilidade a mais com as questões
ambientais e sociais decorrentes da histórica
inserção econômica da produção de tabaco
no país, tendo em vista que, na maioria dos
países existe uma correlação entre tabagismo,
baixa renda e baixo nível de escolaridade. Na
China, por exemplo, indivíduos sem nenhuma
escolaridade têm probabilidade cerca de
sete vezes maior de serem fumantes do que
indivíduos que possuem o terceiro grau.
Segundo dados do World Bank (2003), no
Brasil, entre os grupos de indivíduos com baixo
nível de escolaridade essa probabilidade é cinco
vezes maior. Em Bangladesh, foi estimado que
se as pessoas pobres não fumassem menos
10,5 milhões de pessoas seriam desnutridas.
Além disso, para garantir uma folha de
boa qualidade, a produção de tabaco requer o
uso intensivo de agrotóxicos sendo que o uso de
pesticidas em larga escala tem provocado danos
à saúde dos agricultores e de suas famílias,
como intoxicações agudas e incapacidade
para o trabalho, danos ao ecossistema com a
contaminação dos alimentos, do solo, da fauna,
dos rios além de desmatamento e perda de
biodiversidade.
Portanto, embora a indústria do
tabaco, como de praxe, apresente a produção
como atividade setorial que gera riqueza,
desenvolvimento e emprego para o Brasil, não
se pode dizer que os benefícios sociais dessa
inserção se traduzam em melhor qualidade de
vida e saúde para os indivíduos envolvidos na
produção agrícola – o elo mais vulnerável da
cadeia produtiva.
Nesse contexto, com a preservação do
meio ambiente e a gestão ambiental obtendo
maior importância na indústria brasileira, com
a busca crescente de certificação ambiental,
por meio da norma ISO 14001 (REVISTA
MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2003), o setor
fumageiro, de acordo com Erges (2001) vem
demonstrando sua preocupação com a questão
ambiental, divulgando iniciativas que visam à
preservação do meio ambiente e à melhoria
da qualidade de vida do homem do campo,
visando à certificação ambiental, pois para que
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as empresas possam continuar alcançando
seus objetivos focados em resultados, lucros,
liderança, sobrevivência no longo prazo,
ampliação do mercado, dentre outros, elas são
forçadas a melhorar seu desempenho ambiental.
Souza (2000) sintetiza os principais
condicionantes da postura ambiental em quatro
fatores: a) Necessidade de reduzir custos; b)
A necessidade de manter-se em dia com as
regulamentações ambientais; c) A possibilidade
de melhorar a imagem da empresa, e d) A
necessidade de desenvolver produtos mais
saudáveis e de melhor qualidade.
Este artigo objetiva apresentar e
examinar algumas questões num enfoque
socioambiental para localizar as relações entre
a indústria do tabaco e o meio ambiente, com
ênfase na exploração de alguns aspectos da
realidade da produção agrícola a partir do
elo mais vulnerável da cadeia produtiva, a
fumicultura, na perspectiva dos problemas de
saúde, qualidade de vida e ambiental impostos
pelo sistema.

2 Material e Métodos
Para levantamento dos dados, recorreuse à análise bibliográfica e observação
direta, para tanto foram visitadas algumas
propriedades de fumicultores com o objetivo de
verificar in loco as práticas ambientais adotadas
pelos mesmos e as indústrias fumageiras.
A pesquisa foi realizada no município
de Verê –PR, cuja área abrange 311,57 Km²,
o clima é subtropical úmido mesotérmico, com
verões quentes com tendência de concentração
de chuvas (temperatura média superior a
22ºC), invernos com geadas pouco freqüentes
(temperatura média inferior a 18 ºC) sem
estação seca definida. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística em 2000,
o município possuía 8.722 habitantes e destes,
5.691 residiam na área rural. As propriedades
rurais são pequenas na maior parte, com
pequenos agricultores que além de outras
culturas, cultivam o fumo, que nos últimos
anos teve sua produção consideravelmente
aumentada devido ao interesse e incentivos
que muitos produtores obtiveram em relação
ao tabaco.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesse contexto, os fumicultores são
obrigados a usar tecnologias, sementes,
fertilizantes e pesticidas fornecidos pelos
técnicos da companhia de tabaco e assumirem
aos custos dos insumos e infra-estrutura
exigidos (construção de fornos de tijolos para
a cura e os custos de reflorestamento para a
reposição da madeira, com a lenha utilizada nos
fornos).

Atualmente, a fumicultura é integrada
ao complexo agro-industrial do fumo, composto
basicamente por empresas transnacionais
que operam com a produção, processamento,
beneficiamento e comercialização do fumo em
folha e produtos derivados. O vínculo entre
produtor e capital é estabelecido pelo Sistema
Integrado de Produção de Fumo (SIPF). Essa
integração se dá através de contratos pelos
quais as empresas se comprometem a fornecer
assistência técnica gratuita aos produtores
integrados, a repassar somente insumos
certificados e aprovados para uso na cultura,
a avalizar os financiamentos de insumos e
investimentos, a custear o transporte da
produção, desde a propriedade dos agricultores
até as empresas e a comprar integralmente a
safra contratada pelos preços negociados com a
representação dos produtores. Cabe ao produtor
produzir os volumes de fumo contratados,
utilizar somente insumos recomendados para
a cultura e comercializar a totalidade de sua
produção contratada aos preços negociados
(DESER, 2003).

Segundo Erdmann e Pinheiro (1998), a
atual estratégia organizacional tem permitido
que a indústria do tabaco se mantenha
conectada com a produção agrícola e exerça
um absoluto controle sobre o processo de
produção de tabaco e as atividades dos
fumicultores. Ao mesmo tempo, tem evitado
todas as responsabilidades de uma relação
formal empregador-empregado.
A tabela 01 apresenta os resultados
da pesquisa de campo efetuada quanto à
distribuição do número de agricultores no
cultivo das variedades de fumo e a faixa etária
dos mesmos.

Tabela 1 - Variedade de fumo cultivada e faixa etária dos agricultores pesquisados.
Total de agricultores entrevistados

Variedade de fumo-Burley e Virgínia

Apenas Burley

10

6

4

Idade
20-30 anos

30-40 anos

40-50
anos

Acima de 50 anos

3

4

2

1

Fonte: SILVA, C. (2004).

Grande parte das regiões produtoras
constitui-se de topografia acidentada onde a
utilização da mecanização é quase impraticável
tornando o trabalho na lavoura intensivo e
extenuante. O fumo é semeado em maio,
transplantado em agosto e setembro e colhido
no período de dezembro a fevereiro. Depois de
semeadas, as mudas levam cerca de 60dias
para atingir o tamanho ideal para plantio,
fase em que o controle de pragas é intensivo.
Quando atingem o tamanho ideal, as mudas
são transplantadas para a lavoura, já com a
área adubada. A colheita é iniciada cerca de 60
dias após o transplante para a lavoura. Nesse
período, o fumicultor monitora o crescimento
e realiza o controle de pragas e doenças.

Após a colheita, as folhas ou as plantas são
amarradas em varas e levadas para secar em
estufas (fumo tipo Virgínia) ou nos galpões
(fumo dos tipos Burley e comum). Após
o
processo de cura, as folhas são agrupadas
em maços com um número determinado de
folhas agrupado conforme a classificação. O
fumo é armazenado em paióis, onde aguarda a
comercialização.
A Tabela 2 traz os dados obtidos na
pesquisa sobre a escolaridade dos fumicultores,
percentual de indivíduos trabalhando na
propriedade, área da propriedade e tempo de
cultivo do tabaco.
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Tabela 2 - Escolaridade, percentual de indivíduos trabalhando na propriedade, área da
propriedade e tempo de cultivo do tabaco.

Analfabetos

1 a 4 série
(ensino fundamental
incompleto)

1 a 4 série
(ensino fundamental
completo)

Ensino fundamental
completo

Ensino médio
completo

10%

30%

20%

20%

20%

Percentual de pessoas na família que trabalham na propriedade
2 pessoas

3 pessoas

40%

20%

4 pessoas

Mais de 4 pessoas

20%

20%

-

Tamanho da propriedade
<2ha

2-5 ha

5-10 ha

>10 ha

10%

40%

40%

10%

< 3 anos

3-6 anos

6-9 anos

>10 anos

10%

20%

20%

50%

-

Tempo de cultivo na cultura em questão
-

Fonte: SILVA, C. (2004)

Em função da baixa escolaridade, é difícil
para os agricultores interpretar as complexas
instruções de aplicação de agrotóxicos, bem
como os receituários e bulas. Mesmo aqueles
que possuem o ensino médio alegaram não
compreender as bulas e os receituários devido
à linguagem técnica que não integra o seu
vocabulário. Conseqüentemente, os produtores
deixam de seguir corretamente as normas de
utilização, como será discutido mais adiante.
A mão de obra envolvida na cultura do
fumo é predominantemente familiar. Em média,
trabalham na lavoura de fumo 3,4 integrantes
de cada família (DESER, 2003).
Na maior parte das propriedades, poucas
pessoas trabalham, em virtude de serem as
famílias pequenas.
Quanto ao tamanho das propriedades,
são pequenas áreas, características de
agricultura familiar. Segundo a Associação de
Fumicultores do Brasil-AFUBRA (2001), o cultivo
de tabaco ocorre em 140 mil minifúndios, sendo
que 86% da plantação são realizada em áreas
de 25 ha ou menos e apenas 1,8% possuem
mais de 50 ha.
Atualmente, para os pequenos e médios
agricultores, o plantio de fumo tem se tornado
uma alternativa viável devido a estes não terem
recursos nem área suficientes para investir em
outras culturas, como a soja ou o milho.

Assim, no Brasil a cada ano há um
significativo aumento na produção de fumo, e
na região sul do país, duas questões referentes
à questão da fumicultura coexistem: de um lado
há uma corrente liderada pelas companhias
de tabaco buscando expandir e promover a
produção e, de maneira oposta, verifica-se uma
crescente consciência por parte dos fumicultores
sobre os riscos inerentes à produção de tabaco
para a saúde (do produtor e de sua família) e
para o meio ambiente. Essa conscientização
tem gerado um crescente desejo de mudar
que, no entanto, está associado à impotência
de encontrar uma situação tão segura quanto
à produção de tabaco, do ponto de vista de
garantias técnicas e de comercialização.
Exemplo disso são as pesquisas
realizadas entre os fumicultores na maior
região produtora de fumo do país, localizada no
entorno de Santa Cruz do Sul-RS, mostraram
que 74,7% dos produtores têm vontade
de deixar de plantar fumo, mas sentem
falta de um apoio mais concreto para que
esse desejo se realize (ETGES et al., 2002).
Análises de pesquisas locais realizadas
por Etges et al., (2002) mostraram que,
na região do Vale do Rio Pardo –RS, a
qual responde por 25% da produção de
fumo do sul do Brasil e onde 50% de sua
população vivem no meio rural, dedicando-se
principalmente a produção de tabaco, a renda
média das famílias registrada foi menor que
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US$ 3.000/ano nas safras de 1999/2000
e 2000/2001. Descontados os gastos com
insumos utilizados na produção, a renda líquida
apontou um resultado menor que US$850/
família/ano, o que equivale à renda mensal de
US$24 por trabalhador, ou seja, 1/3 do salário
mínimo nacional.

Quando questionados em relação ao
cultivo do fumo, a maioria dos entrevistados
optou por essa cultura devido ao aumento de
renda e apenas 20% optaram por esse cultivo
devido à pequena área da propriedade e
acreditam que essa cultura gera maior renda
do que as outras.

Dos agricultores entrevistados neste
trabalho, 30% dos agricultores cultivam além
do fumo, o feijão, 50% plantam milho, 10%
responderam que têm a cultura da soja como
alternativa e 10%, outras culturas.

A tabela 3 apresenta os resultados da
pesquisa com os fumicultores do município de
Verê –PR sobre aspectos relacionados ao uso de
agrotóxicos na fumicultura.

Tabela 3 - Resultados da pesquisa sobre aspectos relacionados ao uso de agrotóxicos na fumicultura.
Freqüência de utilização de agrotóxicos
Utilizam sempre que o técnico recomenda

Utilizam quando acham necessário

50%

50%

-

Classe toxicológica dos agrotóxicos empregados
Classe verde (pouco tóxicos)

Classe azul (toxidade média)

Classe amarela (altamente tóxico)

50%

10%

40%

Forma de aplicação
Totalmente manual, com uso de bombas

Aplicação mecânica

90%

10%

-

Uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) (desde a busca no depósito, no preparo e na aplicação)
Uso completo de EPIs

Apenas parte dos EPIs

Não utilizam

10%

50%

40%

Procedência da água utilizada para a aplicação dos agrotóxicos
Poço de água
70%

Açude

Rios

10%

20%

Benefícios oriundos da utilização dos agrotóxicos
Diminui os gastos e o tempo dispensado
nas atividades

São mais eficientes que outras formas
de controle

Melhoram a qualidade e a quantidade da produção

40%

20%

40%

Desvantagens do uso de agrotóxicos
Causa dependência

Poluem o meio ambiente

Malefícios à saúde

10%

10%

80%

Problemas de saúde decorrente do uso de agrotóxicos
Dores de cabeça

Náuseas e dores estomacais

Intoxicação com internação
hospitalar

60%

30%

10%

Fonte: SILVA, C. (2004).

Em relação ao uso de agrotóxicos,
pôde-se observar que para os agricultores, os
agrotóxicos são grandes aliados na lavoura,
porém percebe-se que estes ainda não se
deram conta, na realidade, da enormidade de
males que os agrotóxicos podem vir a lhes

causar. Associam os agrotóxicos às vantagens
de perderem menos tempo nas lavouras com
a limpeza, já que para realizar o plantio, a
colheita e a classificação teriam muitos gastos
com a mão de obra, geralmente contratada.
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Porém e importante salientar que no
Brasil, em 1999, foram registrados 4.135 casos
de intoxicação humana por agrotóxicos na
agricultura, que provocou cerca de 140 óbitos.
Dos casos registrados, 1.487 aconteceram
na região Sul (BRASIL/MINISTÉRIO DA
SAÚDE/FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ, 2000).
Cabe ressaltar que os dados oficiais de
envenenamento por agrotóxicos, em muitos
países em desenvolvimento, provavelmente
subestimam a incidência dos mesmos devido à
carência de médicos nas áreas rurais e também
pelo fato de que muitos profissionais de saúde
não noticiam os casos de envenenamento por
agrotóxicos que presenciam.
Segundo Glantz et al. (1996), a saúde
das famílias dos agricultores que cultivam
fumo é sistematicamente agredida de diversas
formas: a) pelo uso de agrotóxicos; b) pelo
contato direto com a planta úmida, que libera
nicotina, sendo esta absorvida pela epiderme;
c) pelo cheiro das folhas durante a secagem nas
estufas.
Estudos
realizados
nas
regiões
fumicultoras do Brasil têm demonstrado
uma forte associação entre o aparecimento
de problemas de saúde em agricultores e
o cultivo do tabaco, gerados pela utilização
de agrotóxicos e pelas condições de trabalho
que influenciam negativamente o estado biopsíquico dos fumicultores e de suas famílias
(FALK et al., 1996; ERDMANN e PINHEIRO,
1998; ETGES et al., 2002; FIALHO, 2001).
Outros estudos realizados por Haldich et
al., (1997); Guivant, (1994) sobre contaminação
por agrotóxicos na fumicultura indicam que
cerca da metade dos agricultores sofrem com a
intoxicação crônica ou aguda. Os sintomas mais
apontados são dores de cabeça, tonturas, mal
estar, abalos musculares, vômitos, salivação e
perda de apetite. Apesar de 90% dos agricultores
afirmarem ser perigoso trabalhar com tais
produtos e reconhecerem a necessidade de
proteção especial, 74% deles nem sequer
conheciam o receituário agronômico, 60%
não liam o rótulo das embalagens e poucos
tomavam as precauções recomendadas durante
a aplicação dos mesmos.
Para garantir uma folha de boa
qualidade, a produção de tabaco requer o uso
intensivo de agrotóxicos. Instruções dadas
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pela Britsh Americam Tobacco recomendam
que os agricultores façam 16 diferentes tipos
de aplicações de pesticidas durante três
meses antes da transferência da semente
para o campo. Um total de 65 produtos entre
inseticidas, herbici-das e fungicidas está
liberado para uso e comercialização na cultura
do tabaco. A maior parte desses produtos
pertence às classes toxicológicas I e II e são
considerados extremamente tóxicos e altamente
tóxicos, respectivamente. A maioria desses
agrotóxicos pertence a três grupos químicos:
organofosforados, carbamatos e piretróides.
Os dois primeiros são poderosos inibidores de
colinesterases (enzimas fundamentais para o
sistema nervoso), podendo ser absorvidos pela
pele, por ingestão ou inalação (DESER, 2003).
Os organofosforados causam basicamente
três tipos de seqüelas neurológicas, após uma
intoxicação aguda ou devido às exposições
crônicas: polineuropatia retardada, síndrome
intermediária e efeitos comportamentais. A
polineuropatia inclui fraqueza progressiva,
perda de coordenação nas pernas, podendo
evoluir para paralisia. Os principais sintomas da
síndrome intermediária são diarréia intensa e a
paralisia dos músculos do pescoço, das pernas
e da respiração que ocorrem de forma aguda,
podendo levar ao óbito. Dentre os efeitos
comportamentais destacam-se: insônia, sono
conturbado, ansiedade, retardo de reações,
dificuldade de concentração e uma variedade
de seqüelas psiquiátricas como apatia,
irritabilidade, depressão e esquizofrenia.
Verifica-se, entre fumicultores, um
maior risco de desenvolvimento de alterações
neurocomportamentais as quais podem evoluir
para um quadro de depressão e até suicídio.
Um estudo realizado em 1996 apresenta fortes
indícios de uma relação entre a utilização de
pesticidas organofosforados na fumicultura e
o aumento das taxas de suicídio em Venâncio
Aires, município localizado no Estado do Rio
Grande do Sul e um dos maiores produtores de
fumo em folha da região. Uma das observações
mais marcantes deste estudo é que mais de
80% dos suicídios no município ocorreram
entre pessoas que lidavam com a agricultura. O
estudo também aponta o fato de que em 1995,
o coeficiente de suicídio quase que duplicou em
relação aos dois anos anteriores, paralelamente
à intensificação do uso de agrotóxicos na
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lavoura de fumo, que passou dos habituais 50
a 60 Kg por ha para cerca de 100 Kg por ha,
uma vez que naquele ano houve um excessivo
número de pragas em conseqüência da
seca e de outros fatores (FALK et al., 1996).
Outros estudos levantam a hipótese de
que sintomas neurológicos entre fumicultores
também podem ser decorrentes de intoxicações
agudas ou crônicas por fungicidas que contém
manganês, os quais também são usados na
lavoura de fumo. Pesquisa realizada por Etges
et al. (2001), na região de Santa Cruz do Sul,
detectou níveis de manganês muito acima dos
descritos na literatura médica em pessoas
das famílias de fumicultores investigadas.
Intoxicações por esse metal podem causar
tremores e outros sintomas semelhantes ao mal
de Parkinson, pois o manganês atua diretamente
no sistema nervoso central. Essa pesquisa,
realizada entre 375 fumicultores, constatou
altos índices de morbidade psiquiátrica (44%),
ansiedade (65%) e de pessoas que dizem
sofrer “dos nervos” (25%). Segundo o estudo,
a ansiedade e a morbidade psiquiátrica são
mais elevadas do que as registradas em outros
estudos na zona urbana.
Nesta pesquisa, observou-se que os
agricultores com idade mais avançada, que
vêm utilizando os agrotóxicos há mais tempo,
muitas vezes sem nenhuma proteção, estes
não acreditam que os mesmos causem males
à sua saúde. Baseados na experiência dos
pais, os mais jovens também acabam por não
acreditar na possibilidade de serem intoxicados
ao manusearem os produtos químicos sem a
devida proteção.
Os sintomas mais comuns relatados
pelos agricultores ouvidos neste estudo foram
dores de cabeça freqüentes, náuseas e dores
estomacais, sintomas estes que em um primeiro
momento não levam o indivíduo a buscar
atendimento médico, utilizando automedicação.
Alguns não associam esses sintomas ao uso
de agrotóxicos por não estarem em contato
direto com eles, desconhecendo os perigos da
exposição indireta ao ser consumido alimento
contaminado ou através da inalação de ar
contaminado, por exemplo. Mesmo alguns
daqueles que têm contato direto com o veneno,
não creditavam aos mesmos os males de que
sofriam, pois acreditam que se durante todos os

anos que estiveram em contato com agrotóxicos
não foram acometidos por doença grave,
possivelmente nada irá ocorrer. Entretanto,
sabe-se que os agrotóxicos possuem efeito
cumulativo no organismo podendo os sintomas
ser sentidos somente muitos anos depois e que
o acúmulo se dá principalmente na camada
gordurosa do corpo, em mulheres, normalmente
no tecido mamário, onde ocorre transferência
ao leite quando está amamentando o seu bebê.
Conforme Falk et al. (1996) a aplicação
de agrotóxicos na lavoura de fumo envolve
toda a família do fumicultor e repete-se ano
após ano. No mês de abril são utilizados
fertilizantes para plantio e nos meses de maio
e junho inicia-se o preparo da sementeira,
onde no passado empregava-se o brometo de
metila para esterilização do solo. Também são
usados inseticidas, herbicidas e fungicidas. O
transplante das mudas é feito entre julho e
agosto e, periodicamente são aplicados diversos
agrotóxicos. De outubro a dezembro ocorre o
uso mais intenso de agrotóxicos, principalmente
os organofosforados e carbamatos.
Os agricultores ouvidos nesta pesquisa
alegaram que as maiores quantidades de
agrotóxicos empregados são de baixa e média
toxicidade, sendo que os altamente tóxicos só
são utilizados em último caso, quando há um
grande predomínio de pragas na lavoura que
não são combatidas com os agrotóxicos das
outras classes.
Os fumicultores alvos deste estudo
reclamaram em relação à ausência de
técnicos, o que segundo eles, faz com que
utilizem agrotóxicos em excesso (além das
recomendações, sempre que consideram
necessário) pois quando ocorre o surgimento
repentino de doenças ou ataque de pragas,
nem sempre o técnico está disponível para dar
assistência, logo os agricultores utilizam do
pouco conhecimento que possuem para realizar
a aplicação, expondo-se desta forma a grandes
perigos em função da utilização de dosagens
acima das recomendadas.
De acordo com o grau de toxicidade, as
vias de penetração dos pesticidas no homem
podem ocorrer com a ingestão, contato, inalação
e abrasão. Para cada situação em que o agricultor
entra em contato com os agrotóxicos, o tipo
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de equipamento necessário varia conforme o
produto. Os EPIs podem ser máscara, óculos,
luvas, chapéu, botas e macacão que são indicados
nos rótulos das embalagens e dos receituários
agronômicos (SALMONI e GERARDI, 2002).
Um levantamento realizado entre
fumicultores da região sul do Brasil concluiu que
55% destes não usam roupas de proteção, tais
como máscaras, luvas e botas. Os agricultores
justificam fazendo menção aos altos custos dos
equipamentos (justificativa inválida sabendose que a indústria fumageira é quem tem a
responsabilidade de repasse dos EPIs) e ao
fato de que estes não são adequados ao clima
tropical. Esse levantamento também concluiu
que, cerca de 50% dos familiares dos agricultores
sofrem com problemas de saúde associados ao
uso de substâncias químicas, como dores de
cabeça e vômitos e 42% conhecem alguém
com defeitos físicos de nascença. O estudo
revelou ainda que aproximadamente 80% dos
produtores se desfazem dos resíduos sólidos
inadequadamente, jogando os recipientes
de agrotóxicos já utilizados nas florestas ou
queimando-as (CAMPAING FOR TOBACCO FREE
KIDS, 2001). Outro fator agravante apontado
pela pesquisa, é que muitos fumicultores com
idade mais avançada são descendentes de
alemães e possuem dificuldades com a língua
portuguesa, sendo muitos analfabetos ou não
possuem o hábito de ler os rótulos e receituários
agronômicos (FALK et al., 1996).
A aplicação de agrotóxicos, sempre que
possível, deveria ser substituída por técnicas
menos impactantes de controle de pragas
e ervas daninhas, que causassem menor
agressão ao meio ambiente e à saúde humana.
Porém, na situação atual em que o controle é
quase que exclusivamente efetuado por meio
do emprego de agrotóxicos (nesta pesquisa,
através da observação dos receituários
agronômicos e notas fiscais, constatou-se que
a quantidade de agrotóxicos empregados na
fumicultura é superior à utilizada em outras
culturas), é necessário que o fumicultor utilize
corretamente os EPIs, os quais devem estar em
boas condições.
Ao contrário de muitas plantações de
alimentos, lidar com a folha do tabaco pode
ser tóxico para os trabalhadores. A nicotina,
ingrediente ativo nos cigarros, é tão potente
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que tem sido usada como um pesticida e um
inseticida desde 1973. Por isso, a doença
do tabaco verde é uma doença ocupacional
encontrada entre trabalhadores que lidam com
o tabaco. Os sintomas incluem náusea, vômitos,
fraqueza, dor de cabeça, tontura, dores
abdominais e dificuldade de respirar, assim como
flutuações na pressão sanguínea. Agricultores e
profissionais da saúde muitas vezes confundem
estes sintomas com cansaço ou envenenamento
por agrotóxicos principalmente se estes tiverem
sido aplicados recentemente nas plantações
(CAMPAIGN FOR TOBACCO FREE KIDS, 2001).
A legislação ambiental, em 1999, passou
a obrigar os fabricantes a darem destino final para
as embalagens vazias de agrotóxicos, por meio
da reciclagem ou incineração. Os comerciantes
e, neste caso, as indústrias fumageiras, devem
receber as embalagens dos produtos devolvidos
pelos agricultores, que estão obrigados, por lei,
a devolverem os recipientes ao comerciante
ou a um local credenciado para o recebimento,
logo após a utilização do produto.
Neste trabalho, os fumicultores alegaram
que antes da utilização, as embalagens
com os agrotóxicos ficam bem guardadas,
em local isolado, principalmente crianças e
animais. Quanto aos procedimentos adotados
em relação às embalagens vazias, todos os
agricultores alegaram que as embalagens
são acondicionadas em locais seguros para
posteriormente serem entregues às empresas
responsáveis que são obrigadas por lei a
receber as embalagens vazias e encaminhá-las
ao tratamento adequado.
Estudo conduzido por Vogt (1994)
mostrou que, enquanto os vínculos de
subordinação entre produtores e capital
mercantil não eram estabelecidos pelo SIPF,
a fumicultura utilizava adubos orgânicos e a
quantidade de tabaco produzida era definida
pelos próprios fumicultores. Porém, hoje, uma
das particularidades do setor é o processo
vinculativo do produtor com a indústria fumageira,
já que esta exerce influência direta sobre a
produção primária de fumo, através do SIPF.
No que se refere à política ambiental vinculada
ao SIPF, o setor fumageiro vem atuando: a)
na redução da quantidade de agrotóxicos
nas lavouras de fumo; b) no recolhimento de
embalagens de agrotóxicos; c) Na orientação
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sobre o correto uso, manejo e conservação do
solo e dos recursos hídricos; d) No fomento ao
reflorestamento e incentivo à preservação das
matas nativas.
Conforme relatam Frey e
Wittmann (2006), em termos de redução de
agrotóxicos, pode-se citar a eliminação do uso
de Brometo de Metila, prejudicial à camada
de ozônio. Acordos ambientais fixaram o ano
de 2010 como prazo para que o Brometo de
Metila, utilizado em inúmeras outras culturas
agrícolas na esterilização dos solos para
a produção de mudas, deva deixar de ser
produzido comercialmente. O Brasil reduziu
esse prazo para 2005 e o setor fumageiro do
Sul do Brasil resolveu antecipar esse prazo
em dois anos, encerrando o uso do produto
em 2003. Para substituir o Brometo de Metila,
o setor fumageiro desenvolveu tecnologias
alternativas, como o sistema Float e, mais
recentemente, o “Leito de Substrato”. Segundo
declarações divulgadas pelo setor, o fumo é
uma das culturas de interesse econômico que
menos utiliza agrotóxicos, resultado de um
intenso trabalho para reduzir quantidade de
ingrediente ativo, tanto na produção de mudas
como na própria lavoura.
A opção preferencial deverá ser o
sistema Float, em que o cultivo é feito em
bandejas de isopor com substrato mantido
sobre uma fina lâmina de água. Esse método já
vem sendo utilizado pela fumicultura nacional
nas últimas seis safras e, em 2003, já abrange
90% da área produtiva. Dada a adoção em larga
escala do sistema Float, o próprio setor vem
buscando, desde já, alternativas para o destino
das bandejas de poliestireno expandido (EPS),
mais conhecido como isopor. A durabilidade das
bandejas é de cinco anos. O setor fumageiro
também está buscando parceria com a
Abrapex, a associação brasileira que congrega
12 empresas produtoras dessas bandejas, para
estabelecer um programa de reaproveitamento
das embalagens de EPS. Já existem iniciativas
de reciclagem de EPS para a produção de
concreto leve.
A alternativa mais recente que vem
sendo implementada é o cultivo sobre “Leito de
Substrato” que consiste na produção das mudas
em material feito a partir de casca de pinus
compostada, resíduos da indústria de celulose,
o qual dispensa do uso de bandejas de isopor,
cujo método vem sendo testado com sucesso

há mais de cinco anos. Tanto o sistema Float de
produção de mudas, utilizado por quase 90% dos
produtores, como o “Leito d Substrato”, eliminam
completamente o uso do Brometo de Metila.
Segundo Pelinski e Guerreiro (2004),
uma outra iniciativa é a produção de fumo sem
agroquímicos, também conhecido como fumo
ecológico. O programa é uma parceria entre
o Sindifumo, a Afubra, a Fundação Gaia e a
Universidade de Santa Cruz do Sul. O objetivo é
desenvolver estudos para testar alternativas de
produção de fumo Virgínia em comparação aos
procedimentos convencionais, com o propósito
de reduzir ou até de eliminar agroquímicos no
cultivo do fumo, visando a obtenção de um
produto quimicamente mais limpo. A experiência
teve início na safra de 2001-2002, sendo que
na segunda safra 2002-2003 já foram avaliados
os primeiros resultados. Aspectos agronômicos
indicam que é possível produzir o fumo com
volume e qualidade, porém, economicamente,
a produção sem agroquímicos ainda é inviável,
uma vez que demanda mais mão-de-obra no
controle de ervas daninhas e na aplicação de
volumes ampliados de fertilizantes orgânicos,
cuja disponibilidade é limitada (SINDIFUMO,
2002). A expectativa é que serão necessários
mais experimentos para se chegar ao produto
desejado, em níveis razoáveis de custo e
de emprego de mão-de-obra (ANUÁRIO
BRASILEIRO DE FUMO,2003).
Pelinski e Guerreiro (2004) relataram
perceber que a produtividade do fumo produzido
no sistema orgânico, sem uso de agrotóxicos,
foi inferior ao do fumo
produzido
no
sistema convencional em 9,77%. Apesar disso,
a lucratividade do fumo orgânico foi 115,15%
maior que a do fumo convencional. Isso porque
o sistema de produção de fumo orgânico
apresentou um custo total 17,47% menor e
teve um preço de venda 30,12% maior que o
fumo produzido no sistema convencional.
Enquanto o produtor de fumo orgânico
obteve lucro a partir de 504,42 Kg/ha, no
sistema convencional o ponto de equilíbrio foi
de 925,22Kg/ha, ou seja, o produtor de fumo
convencional teve que produzir 420,80 Kg/ha
a mais que o produtor de fumo orgânico para
começar a obter lucros.
A

relação

“benefício/custo

total”
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evidenciou que para cada unidade monetária
aplicada
na
produção
orgânica
tevese um retorno deR$1,93 e para cada
unidade monetária aplicada no sistema
convencional o retorno foi de R$1,36.
O preparo e manejo do solo para
instalação e condução da cultura do fumo
também
vem
sofrendo
transformações.
Durante as décadas de 70 e 80 predominava o
preparo intensivo do solo. No início da década
de 90 começou a ser introduzido aos poucos
o Cultivo Mínimo, evoluindo para o Sistema de
Plantio Direto (SPD). O cultivo mínimo é uma
fase intermediária entre o preparo convencional
e o SPD. O SPD vem sendo incentivado pela
indústria, dada as suas vantagens econômicas
e ambientais em comparação com o cultivo
convencional, que ainda predomina. Entre as
principais vantagens relacionadas à questão
ambiental, o SPD auxilia no controle da erosão
dos solos, melhora ano após ano a fertilidade e
a estrutura dos solos, melhora a qualidade da
água e melhora o equilíbrio biológico do solo,
favorecendo o desenvolvimento de inimigos
naturais de pragas e doenças. O Cultivo Mínimo
e o Sistema de Plantio Direto são recomendados,
principalmente, para regiões com declividade,
nas quais é comum o plantio do fumo, mas
onde a erosão é acentuada. Essas práticas,
além de vantagens ambientais, diminuem
consideravelmente o gasto com mão-de-obra,
o que significa diminuição de custos.
Uma prática que sofreu significativos
avanços é a tecnologia de cura do tabaco,
realizada em estufas. A preocupação do setor
foi reduzir a mão-de-obra por parte do produtor
e diminuir o consumo de lenha como fonte de
energia para a cura. Outra alternativa que
vem sendo testada é a substituição da lenha

pelo carvão mineral, cujas práticas seguem os
padrões tecnológicos de cada indústria, que
individualmente desenvolvem suas pesquisas.
Recentemente, em relação à preservação
ambiental, os recursos hídricos também estão
recebendo a atenção do setor fumageiro.
O Sindifumo e diversas outras entidades
assinaram um protocolo de cooperação técnica
com o objetivo de somar esforços para buscar
alternativas para a melhoria da qualidade da
água, do uso, manejo e da conservação do solo e
das condições socioambientais de propriedades
e microbacias hidrográficas.
Segundo Boeira e Guivant (2003), um
dos problemas ambientais apontados para o
setor fumageiro é a emissão de gás através
da queima de lenha na cura do tabaco. São
utilizados nos três Estados do Sul do Brasil, em
média, 1,8 milhão de toneladas de lenha por
safra para a cura do tabaco. Cada mil estufas
queimam cerca de 50 mil metros cúbicos de
árvores nativas ou reflorestadas, por safra,
segundo informações dos técnicos das empresas
que orientam os produtores. Na Região Sul, o
total passou de 94.942 para 116.559, com um
aumento de 21.617 estufas, entre 1995 e 1998.
Em 1992, a Souza Cruz informou (LOCATELLI,
1992) que a safra catarinense consumiria
cerca de 9 milhões de árvores (naquele ano, o
programa empresarial Clube da Árvore registrou
o plantio de 2 milhões de mudas na Região
Sul). Os percentuais de produção por Estado
oscilam muito pouco. Na safra 1999/00, foram
os seguintes: Santa Catarina 37%, Rio Grande
do Sul 51% e Paraná 12%. Se tomarmos esses
percentuais como referência, concluiremos que
em 1992/93 o consumo foi de 24 milhões de
árvores, na Região Sul, aproximadamente, mas
a Tabela 04 aponta para um número maior, de

Tabela 4 - Consumo de árvores na fumicultura na região Sul do Brasil.
Safra

Número de árvores

Hectares

1990/1991

23.405.000

18.440

1991/1992

33.405. 000

21.040

1992/1993

37.505. 000

22.760

1993/1994

32.640. 000

18.740

1994/1995

30.080. 000

16.580

1995/1996

39.053. 000

18.370

1996/1997

41.032. 000

19.270

1997/1998

45.411.708

19.490

Fonte: ABIFUMO, 1992, 1996, 1999)
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37,5 milhões. Para amenizar esse problema,
o setor fumageiro, numa ação conjunta do
Sindifumo e da Afubra, vem desenvolvendo
projetos
de
reflorestamento
junto
aos
produtores.
Com base no estudo realizado pela
Universidade de Santa Maria, solicitado pelo
Sindifumo, com apoio da Afubra, a fumicultura
quebrou mais um paradigma ambiental. O
projeto “Quantificação de carbono e dos
nutrientes em florestas de eucalipto de diferentes
idades” avaliou a capacidade de seqüestro e de
armazenamento de carbono pela floresta de
eucalipto. Segundo resultados da pesquisa, a
quantidade de carbono lançada na atmosfera
pela cultura de fumo é menor do que o gás
capturado pelas árvores de reflorestamento
(HOPPE, SCHUMACHER E WITSCHORECK,
2003). Esse seqüestro de carbono é a atividade
das plantas de retirar, através da fotossíntese,
o gás carbônico da atmosfera e acumulá-lo na
forma de biomassa.
O estudo realizado pela Universidade
Federal de Santa Maria estimou a existência de
um estoque médio de 7,6 milhões de toneladas de
carbono nas florestas de eucalipto de pequenas
propriedades de produtores de fumo. Equivale
a dizer que as áreas de reflorestamento no Sul
do Brasil seqüestram em um ano o volume de
carbono que a fumicultura, através da queima
de lenha na cura do fumo, leva oito anos para
produzir (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FUMO,
2003). O plantio de florestas de crescimento
rápido, como o eucalipto, tem se mostrado
como uma alternativa viável para o “seqüestro
de carbono” excedente na atmosfera.
Segundo
dados
divulgados
pelo
SINDIFUMO (2002), o eucalipto é a espécie
mais utilizada em reflorestamento no mundo,
detendo o Brasil a maior área plantada, com
aproximadamente 50% da área mundial. Nas
pequenas propriedades dos fumicultores, o
reflorestamento de eucalipto ocupa, em média,
de um a três hectares. Especificamente em
termos ambientais, as florestas de eucalipto
são grandes produtoras de biomassa que as
tornam excelentes sumidouros de carbono
atmosférico, amenizando a pressão sobre
as matas nativas remanescentes (HOPPE,
SCHUMACHER E WITSCHORECK, 2003). A

Associação Brasileira da Indústria de Fumo –
Abifumo –divulga sistematicamente, também,
os números do reflorestamento, afirmando
que “a categoria, sendo grande consumidora
de lenha, cuida da preservação das matas
nativas, planta mais árvores do que consome
e no país só é suplantada em reflorestamento
pela indústria de celulose”. (ABIFUMO, 1999).
Entretanto, cabe observar que toda queima
de árvores gera poluição, que as queimadas
–tradicionais entre os fumicultores –também
reduzem a biodiversidade e que as matas
nativas não são garantidas pelo reflorestamento.
Técnicos da Souza Cruz informam que, em
certas propriedades, agricultores derrubam
árvores nativas para plantar espécies de
rápido crescimento, podendo, assim, utilizálas como combustível, ou mesmo vendê-las.
A maioria (59,1%) dos fumicultores utilizava
árvores nativas da Mata Atlântica em 1998,
no Vale do Itajaí, SC, segundo pesquisa junto
aos técnicos dessa empresa (BOEIRA, 2000).
Como tem ocorrido ao longo da história,
predomina o interesse comercial de curto
prazo sobre a consciência ambiental. Depois de
constatado pela
Política Ambiental, o uso
de lenha na nativa na cura do fumo, um Termo
de Ajustamento de Condutas foi assinado em
novembro de 2000 entre o setor fumageiro e
o Ministério Público de Santa Catarina, com
o objetivo de assegurar a preservação das
florestas. A indústria distribuiu 150 mil cartilhas
estimulando o reflorestamento e advertindo
sobre o descumprimento da legislação. Novas
tecnologias têm sido utilizadas, também
visando redução no consumo de lenha.
Conforme Frey e Wittmann (2006),
além das práticas direcionadas diretamente
ao cultivo do fumo, o setor fumageiro vem
realizando e apoiando projetos de “educação
ambiental”.
Alguns
projetos
são
ações
conjuntas do setor e outros são específicos de
cada indústria, visando, no entanto, objetivos
comuns, direcionados a melhorar a qualidade
de vida e saúde da população, através de ações
que promovam a cidadania, o desenvolvimento
sustentável, a preservação e recuperação do
meio ambiente.
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4 Conclusões
Observou-se
neste
trabalho,
a
necessidade de maior conscientização e
treinamento por parte dos técnicos da indústria
fumageira e o contato constante destes com
os fumicultores, visto que em decorrência
da ausência dos técnicos, muitas vezes os
produtores deixam de ler os rótulos e realizam
aplicações de agrotóxicos por conta própria,
expondo-se desta forma, a enormes perigos.
Constatou-se que, mesmo os fumicultores
relatando que vêm sofrendo com problemas de
saúde, os mesmos algumas vezes, relutam em
associar tais problemas ao cultivo do tabaco e,
conseqüentemente, o contato direto/indireto
com agrotóxicos, demonstrando a necessidade
de maiores esclarecimentos.
Outro aspecto preocupante é que
grande parte dos agricultores familiares que
cultivam tabaco não tem condições financeiras
de contratar mão de obra, de forma que se
torne viável garantir o sustento da família se
os filhos não participarem do trabalho. Assim,
a participação ativa de crianças nas etapas do
processo de plantio de fumo, se por um lado,
visa assegurar o aumento da renda familiar, por
outro, penaliza aqueles em diversas áreas de
seu desenvolvimento bio-psico-sócio-cultural.
Dessa forma, acredita-se que o trabalho
infantil na lavoura de fumo só poderá ser
erradicado através de melhor remuneração dos
agricultores pela matéria-prima que fornecem
à indústria, de forma que possam contratar
serviços temporários sempre que necessário e
assim garantir o sustento e a qualidade de vida
de sua família.
O reconhecimento de que a produção
de tabaco agrava as desigualdades sociais e
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compromete o desenvolvimento sustentável
causa preocupação com o ônus imposto aos
segmentos economicamente menos favorecidos
e ao sistema nacional de saúde.
Por outro lado, o comprometimento
das empresas com a questão ambiental
tem aumentado, tendência que não é
diferente no setor fumageiro, no qual novas
exigências
estão
sendo
implementadas.
Neste sentido, verificam-se ações conjuntas
da indústria de tabaco com os fumicultores,
como o recolhimento de embalagens de
agrotóxicos e o fomento ao reflorestamento.
Em termos de política ambiental do
SIPF, talvez a maior conquista tenha sido o
compromisso assumido pelo setor fumageiro
do Sul do Brasil de não mais comercializar o
Brometo de Metila, desde o início de 2004. Dessa
forma, os produtores vinculados passaram a
adotar formas alternativas e menos prejudiciais
ao meio ambiente, como os sistemas Float e
Leito de Substrato, em fase experimental,
relatados neste artigo.
Práticas ambientais como a produção de
fumo de forma ecológica, sem uso de produtos
químicos, também deveriam ser incentivadas
entre os fumicultores através de maior
conscientização em relação à preocupação com
o meio ambiente, saúde humana e benefícios
coletivos gerados.
Além da política ambiental presente
como um dos princípios do SIPF se configurar
como uma estratégia para que as empresas
possam dar prosseguimento às suas operações,
mantendo-se
competitivas,
essa
política
também precisa efetivamente contribuir para
o desenvolvimento sustentável e aumento da
qualidade de vida.
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Resumo
A Bacia Hidrográfica do Rio Ratones é formada principalmente pelos rios Ratones, Veríssimo e Papaquara e
situa-se no noroeste da Ilha de Santa Catarina, onde se localiza a Estação Ecológica de Carijós (ESEC Carijós).
A ESEC Carijós é uma Unidade de Proteção Integral e foi criada visando salvaguardar os manguezais de
Ratones e do Saco Grande, localizados no município de Florianópolis/SC, das alterações causadas por ações
antrópicas. Este trabalho objetivou avaliar a qualidade da água na Bacia Hidrográfica do Rio Ratones, pois a
manutenção da biodiversidade abrigada pela ESEC Carijós está intimamente relacionada com a qualidade do
meio hídrico. Selecionaram-se sete pontos de amostragem distribuídos desde a nascente até a foz do rio e
realizaram-se três coletas em cada ponto de amostragem em duas estações do ano: primavera e verão. As
seguintes variáveis foram analisadas: temperatura, turbidez, transparência, salinidade, condutividade, fosfato,
nitrito, pH, OD, DBO5 e coliformes totais e termotolerantes. Observou-se que a Bacia Hidrográfica do Rio
Ratones encontra-se sob influência de altas concentrações de matéria orgânica nas áreas com adensamento
populacional, estando as nascentes preservadas. As condições da qualidade das águas indicam o provável
lançamento de esgoto doméstico ou dejetos de animais ao longo do curso do rio.				

		
Abstract

The Watershed of Rio Ratones is mainly formed by the rivers Ratones, Veríssimo and Papaquara. It is located
in the northwest of the Santa Catarina Island, where is the Carijós Ecological Station (ESEC Carijós). The ESEC
Carijós is an Integral Protection Unit
and was established to protect the Ratones and Saco Grande’s mangroves, located in the municipality of
Florianópolis/SC, of the changes caused by human actions. This study aimed to evaluate the water quality in
the Watershed of Rio Ratones, because the maintenance of biodiversity sheltered by ESEC Carijós depends of
the water quality. Seven sampling points were selected and distributed from the source to the mouth of the
river. This sampling points were sampled three times in two seasons of the year: spring and summer. The
following variables were analyzed: temperature, turbidity, transparency, salinity, conductivity, phosphate,
nitrite, pH, DO, BOD5 and total and thermotolerant coliforms. The Watershed of Rio Ratones is under influence
of high concentrations of organic matter in areas with population density, however the sources are maintained
with good water quality. The conditions of water quality indicate that the pollution is probably caused by
domestic sewage or waste from animals introduced in the River.
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1 Introdução
A água é uma substância que, em
condições ambientes (25 °C; 1 atm) encontrase no estado líquido, visualmente incolor (em
pequenas quantidades), inodora e insípida,
essencial a todas as formas de vida.
O Planeta Terra apresenta cerca de
2/3 de sua superfície coberta por água.
Aproximadamente 97,5% desta água é salgada
e encontra-se nos mares e oceanos. Os outros
2,5% são água doce. Contudo, a maior parte
dessa água doce encontra-se em geleiras e
regiões subterrâneas (aqüíferos) de difícil
acesso. O que esta disponível em rios, lagos e
na atmosfera corresponde a apenas 0,007% da
água doce da Terra. Assim, esta é a quantidade
considerada acessível para o consumo humano
(UNIÁGUA, 2008).
O Brasil, segundo a Universidade da Água
(UNIÁGUA, 2008), detém 11,6% da água doce
superficial do mundo. Entretanto, 70% da água
disponível no Brasil está localizada na Região
Amazônica e os 30% restantes distribuem-se
desigualmente pelo país, para atender a 93%
da população.
O Estado de Santa Catarina apresenta
suas fontes naturais de água de maneira bem
distribuída em seu território. Logo, o município
de Florianópolis, com sua boa distribuição de
água, apresenta-se como a segunda capital que
mais desperdiça água na região Sul do país.
Mais da metade da água tratada da Capital
(Florianópolis) é desperdiçada diariamente.
Esta é o retrato da falta de políticas públicas e
de consciência da população no uso racional do
recurso (ORTIGA, 2007).
A Estação Ecológica de Carijós (ESEC
Carijós) foi criada visando salvaguardar os
manguezais de Ratones e do Saco Grande,
localizados no município de Florianópolis/SC,
das alterações causadas por ações antrópicas,
especialmente
aquelas
ocasionadas
pela
expansão urbana. As Estações Ecológicas foram
definidas no Art. 9º, da Lei 9.985 de 18 de julho
de 2000 (BRASIL, 2000), que trata do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
Essa definição prevê como objetivos a preservação
da natureza e a realização de pesquisas
científicas. No cumprimento desse papel,

as Estações Ecológicas devem estabelecer
vínculos de interação com seu entorno que,
no caso de uma unidade de conservação
inserida em uma metrópole capital de estado,
incluem pesquisa e monitoramento de impactos
decorrentes das atividades da comunidade.
Dentre essas atividades, prioritariamente
destacam-se as relacionadas com o uso da água.
Sendo uma substância fluida, sua utilização
afeta não apenas os usuários locais, mas
também aqueles situados ao longo da direção
do fluxo, além dos ecossistemas adjacentes
(CABRAL, 1997). Assim, garantir a qualidade
da água do entorno e dos ecossistemas
abrigados pela ESEC Carijós é uma necessidade
para assegurar a preservação das inúmeras
espécies presentes nos mesmos. Diante desta
realidade, o próprio Plano de Manejo da ESEC
Carijós (IBAMA, 2003) elenca como prioritária
a avaliação do risco de contaminação da ESEC
Carijós, através do monitoramento da água das
Bacias Hidrográficas do Rio Ratones e do Saco
Grande.
Neste contexto, atualmente está em
implantação o Plano de Manejo da ESEC
Carijós, subsidiado pelo Programa do Ministério
do Meio Ambiente, através do Projeto de
Desenvolvimento da Mata Atlântica (PDA). O
presente projeto de pesquisa é parte integrante
deste projeto de maior envergadura, o PDA e
tem como meta o monitoramento de indicadores
da qualidade da água: características físicoquímicas e biológicas na ESEC Carijós e seu
entorno. O Laboratório de Recursos Hídricos da
ESEC Carijós, criado em novembro de 2005, tem
como finalidade subsidiar esse monitoramento.
A Bacia Hidrográfica Rio Ratones situa-se
no noroeste da Ilha de Santa Catarina. Formada
principalmente pelos rios Ratones, Veríssimo
e Papaquara, nela, encontra-se parte de um
frágil ecossistema de Manguezal. Os pontos
estudados nesta pesquisa estão ilustrados na
Figura 1. A localização geográfica dos pontos
de amostragem de água é: P1, coordenadas
-48.48664 e -27.51128; P2, coordenadas
-48.47353 e -27.52414; P3, coordenadas
-48.46550 e -27.52650; P4, coordenadas
-48.46842 e -27.50350; P5, coordenadas
-48.46208 e -27.49872; P6, coordenadas
-48.45775 e -27.47983 e P7, coordenadas
-48.48725 e -27.48000.
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Figura 1 - Bacia Hidrográfica do Rio Ratones, município de Florianópolis/SC.

As bacias hidrográficas são consideradas
unidades naturais para o planejamento
físico do ambiente, sob os enfoques sociais,
econômicos, culturais, ecológicos, entre outros,
sendo objeto de estudo de várias disciplinas
científicas. Atualmente, atividades de gestão
e conservação de recursos hídricos ou de
recuperação de ecossistemas aquáticos devem
desenvolver uma visão sistêmica e integrada
dos processos físicos, químicos, biológicos e
também humanos em uma bacia hidrográfica
(HYNES, 1975).
Neste
contexto,
este
trabalho
objetiva avaliar a qualidade da água na Bacia
Hidrográfica do Rio Ratones, no município de
Florianópolis/SC através do monitoramento
dos parâmetros físico-químicos e biológicos,
em pontos estratégicos desde a sua nascente
até a foz, comparando os resultados com os
limites estabelecidos, para um rio de classe I –
águas doce e águas salobras, na Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
no 357/2005 (BRASIL, 2005).

2 Metodologia
2.1 Primeira fase
A definição dos pontos de amostragem foi
realizada estrategicamente, sendo selecionados
sete pontos, distribuídos na Bacia do Rio
Ratones, abrangendo nascentes e o percurso
do rio até a entrada na ESEC Carijós. Uma vez

selecionados os pontos de amostragem, foram
identificados os principais interferentes no
que diz respeito ao uso e ocupação do solo e
lançamento de efluentes domésticos in natura
nas águas do rio através da observação in
loco e através do auxílio de imagens aéreas.
Foram considerados interferentes antrópicos
o lançamento de efluentes, a ausência da
mata ciliar, a criação de animais e a ocupação
de
área
de
preservação
permanente.

2.2 Segunda Fase
Realizaram-se as coletas de água
em campo e as análises foram realizadas no
Laboratório de Recursos Hídricos da ESEC
Carijós. A água coletada nos sete pontos de
amostragem foi analisada de acordo com
as metodologias do Standard methods for
the examination of water and wastwater
(APHA et al., 1995) quanto aos parâmetros
físicos (temperatura, turbidez, transparência,
salinidade e condutividade); químicos (fosfato e
nitrito) físico-químicos (potencial hidrogeniônico
–pH–, oxigênio dissolvido –OD–, demanda
bioquímica de oxigênio –DBO5–); e biológicos
(colimetria total e de termotolerantes). As
análises de fosfato, nitrito, OD e DBO5 foram
realizadas em triplicatas para cada ponto de
amostragem e em cada coleta.
A análise de colimetria objetivou a
determinação do número mais provável de
coliformes totais e termotolerantes em 100mL
(NMP/100mL). Seguiu-se a técnica dos tubos
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múltiplos descrita em CETESB L5:202 (CETESB,
1993).
Condições
climáticas
como
índice
pluviométrico e temperatura foram levadas
em consideração, visando a correlação destas
variáveis com os resultados gerados.
2.2.1 Metodologia de amostragem
As análises de OD, pH e temperatura
foram medidas in loco, para reduzir possíveis
interferências. Para as demais análises físicoquímicas, as amostras foram coletadas em
frascos de polietileno devidamente higienizados
e
descontaminados.
Para
as
análises
bacteriológicas, as amostras de água dos
pontos selecionados foram coletadas seguindo
a metodologia descrita por Souza (1977) e
utilizando frascos previamente esterilizados.
Para transporte até o laboratório, as amostras
foram acondicionadas em caixa de isopor
contendo gelo, o que permitiu mantê-las a 4oC.
Todas as análises foram realizadas no mesmo
dia de coleta.

2.3 Terceira Fase
Realizou-se
a
comparação
dos
resultados com os limites estabelecidos para
um rio de classe I – água doce e classe I –
água salobra, segundo a Resolução CONAMA no
357/2005 (BRASIL, 2005). Também, procurouse traçar um comprativo entre os resultados de
primavera e verão.

3 Resultados e Discussões
As
coletas
foram
realizadas
sazonalmente, três na primavera e três no
verão, totalizando seis amostragens em cada
um dos sete pontos. Os resultados médios
obtidos para os parâmetros físicos, químicos,
físico-químicos e biológicos, para os sete
pontos amostrados na primavera e verão são
apresentados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.

Tabela 1 - Resultados médio dos parâmetros físicos, químicos, físico-químicos e biológicos para os sete pontos
amostrados na Bacia Hidrográfica do Rio Ratones, na primavera.
VARIÁVEIS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

*

**

Temperatura (°C)

18,6

18,50

18,20

19,07

19,60

20,43

Turbidez (NTU)

6,72

6,24

2,04

9,24

13,20

6,12

20,87

NI

NI

25,92

≤ 40

NI

Transparência (m)

ND

ND

ND

0,70

ND

ND

0,70

NI

NI

Salinidade (mg L-1)

ND

ND

ND

0,33

ND

ND

9,67

≤ 0,5

0,5 – 30

Condutividade (mS cm-1)

0,14

0,17

0,15

0,57

0,18

0,16

10,33

NI

NI

Fosfato (mg L-1)

0,08

ND

ND

0,04

ND

0,56

0,08

≤ 0,1

≤ 0,124

Nitrito (mg L-1)

0,31

ND

ND

ND

0,23

0,42

0,26

≤ 1,0

≤ 0,07

pH

6,23

6,84

6,30

6,22

6,03

6,29

7,16

6,0 - 9,0

6,5 – 8,5

OD (mg L-1)

6,07

7,00

7,03

5,86

5,21

5,82

4,70

≥ 6,0

≥ 5,0

DBO5 (mg L )

58,30

3,13

2,57

43,80

33,73

37,80

68,40

≤ 3,0

NI

Col. Total (NMP/100 mL)

3767

1337

607

5233

57333

7433

5333

NI

NI

Col. Termo. (NMP/100 mL)

1000

65

47

1233

1593

2400

633

200

1000

-1

Legenda: ND: não determinado; NI: não informado; * Parâmetros referentes à Resolução CONAMA no 357/2005 para um
rio de água doce, de classe I; **Parâmetros referentes à Resolução CONAMA no 357/2005 para um rio de água salobra,
de classe I.
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Tabela 2 - Resultados médio dos parâmetros físicos, químicos, físico-químicos e biológicos para os sete pontos
amostrados na Bacia Hidrográfica do Rio Ratones, no verão.
VARIÁVEIS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

*

**

Temperatura (°C)

23,57

22,10

22,10

25,40

24,20

23,27

25,57

NI

NI

Turbidez (NTU)

6,24

3,84

1,68

9,88

9,00

4,08

21,44

≤ 40

NI

Transparência (m)

ND

ND

ND

0,25

ND

ND

0,53

NI

NI

Salinidade (mg L-1)

ND

ND

ND

0,67

ND

ND

14,67

≤ 0,5

0,5 – 30

Condutividade (mS cm-1)

0,14

0,17

0,15

0,74

0,16

0,15

19,47

NI

NI

Fosfato (mg L-1)

ND

ND

ND

ND

ND

0,02

0,02

≤ 0,1

≤ 0,124

Nitrito (mg L-1)

0,08

ND

ND

0,08

0,19

0,19

0,27

≤ 1,0

≤ 0,07

pH

7,24

7,11

7,07

6,86

6,69

7,23

7,41

6,0 - 9,0

6,5 – 8,5

OD (mg L-1)

6,72

7,70

7,90

6,73

6,40

7,17

6,30

≥ 6,0

≥ 5,0

4,27

3,67

31,47

30,67

34,97

55,37

≤ 3,0

NI

423

1477

7933

8667

4600

2267

NI

NI

57

1700

5000

1110

2200

200

1000

DBO5 (mg L )

51,33

Col. Total (NMP/100 mL)

7367

Col. Termo. (NMP/100 mL)

2000

-1

140

Legenda: ND: não determinado; NI: não informado; * Parâmetros referentes à Resolução CONAMA no 357/2005 para um rio de água
doce, de classe I; **Parâmetros referentes à Resolução CONAMA no 357/2005 para um rio de água salobra, de classe I.

A temperatura é um dos parâmetros
mais importantes a ser considerado, já que esta
variável pode influenciar significativamente em
parâmetros como pH, condutividade e OD. No
período em que foi avaliado, a temperatura
da água do Rio Ratones variou entre valores
de 17,1 °C, obtida na 2ª amostragem no P3,
e 27,2 °C medida na 5ª amostragem no P7.
A temperatura foi 4,4oC maior no verão que
na primavera, quando considerada a média de
todos os pontos de amostragem.

A salinidade da água está relacionada
com a concentração de sais dissolvidos na água.
No caso da bacia estudada este parâmetro e
significativamente influenciado pela ação das
marés. Sendo assim, verificou-se que a Bacia
Hidrográfica sofre influência das marés no P4 e
P7, onde foram encontrados os maiores valores
de salinidade. Esse fato também foi comprovado
através da análise de condutividade, a qual tem
uma relação direta com a salinidade e depende
da concentração de íons dissolvidos na água.

A turbidez das águas pode ser apontada
por diversas causas, variando desde: presença
de matérias sólidas em suspensão, matéria
orgânica e inorgânica finamente divididas,
organismos microscópicos e até mesmo algas.
Naturalmente observou-se, em ambas as
estações que a turbidez é crescente da nascente
a foz do Rio Ratones.

O ortofosfato é a principal forma de
fosfato assimilada por organismos aquáticos.
As principais fontes artificiais de ortofosfato são
os esgotos domésticos e industriais, como os
fertilizantes agrícolas. Em condições de baixas
concentrações de oxigênio, a sua liberação para
a coluna d’água é muito maior. A concentração
de fosfato é considerada um indicador do estado
trófico de um ecossistema aquático (entrada
de nutrientes no ecossistema). As baixas
concentrações de ortofosfato são comuns em
ambientes oligotróficos tropicais, devido à alta
temperatura, que aumenta consideravelmente
o metabolismo dos organismos, aumentando
assim a assimilação de ortofosfato e diminuindo
sua concentração no ambiente (ESTEVES,
1998).

A medida da transparência está
diretamente relacionada com a turbidez da
água. Em função do equipamento utilizando
para a determinação deste parâmetro, o
disco de secchi, no qual a leitura depende da
profundidade do corpo hídrico (unidade - m),
a transparência só pode ser determinada nas
cinco primeiras amostragens e somente nos
pontos P4 e P7. Este fato é devido ao volume
insuficiente, de água, necessário para que a
transparência fosse determinada. Nos demais
pontos a transparência não foi determinada
(ND).

As Figuras 1 e 2 abaixo, revelam o
possível lançamento de esgoto doméstico em
alguns pontos do corpo hídrico receptor. Esta
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afirmação é feita por que o diagnóstico de fosfato em quantidades elevadas, como no ponto
P6 que, na média dos resultados do verão
atingiu o valor de 5,6 mg.L-1, tem como uma das
principais causas o lançamento de detergentes
advindos das tubulações de residências que
lançam in natura, seus efluentes de pias.

A variação dos valores de pH ao longo do
Rio Ratones durante o período de amostragem
foi pequena. Verificou-se que o menor valor de
pH, determinado na média, foi de 6,03 para o
P5, tabela 1 - primavera e, o maior valor (média)
de pH foi 7,41, obtido no P7, tabela 2 - verão.
Valores de pH ligeiramente inferiores a 7,00
são condições naturais em nascentes, devido a
presença de ácidos húmicos, principalmente.
Ao longo do Rio Ratones, foram obtidos
resultados de OD que variam de 7,90 mg.L-1 no
ponto P3, no verão a 4,70 mg.L-1 no ponto P7,
na primavera sendo que este último resultado
pode ser explicado pelo acúmulo de matéria
orgânica que se concentra no encontro dos
Rios Ratones e Rio Papaquara na entrada do
Manguezal de Ratones, no limite da Estação
Ecológida de Carijós.

Figura 1 - Distribuição da concentração dos nutrientes Nitrito e
Fosfato, em mg.L-1, nos diferentes pontos de amostragem, no
período de primavera.

Figura 2 - Distribuição da concentração dos nutrientes Nitrito e
Fosfato, em mg.L-1, nos diferentes pontos de amostragem, no
período de verão.

Já os resultados de nitrito obtidos
na Bacia Hidrográfica do Ratones, tanto na
primavera como no verão, apresentaram
valores dentro do estipulado pela legislação
para rios classe I de água doce. Contudo, no
ponto P7 registraram-se valores de nitrito
superior ao recomendado pela legislação para
rios classe 1 de água salobra. O valor médio
mais elevado que foi registrado está no ponto
P6, sendo de 0,4 mg.L-1. Registraram-se
também valores abaixo do limite de detecção
pelo método utilizado (ND) nos pontos P2, P3 e
P4 na primavera e P2 e P3 no verão.

Dentre os gases dissolvidos na água,
o oxigênio é um dos mais importantes na
dinâmica e caracterização de ecossistemas
aquáticos. A temperatura e a pressão são os
dois principais fatores controladores diretos
da concentração de oxigênio dissolvido na
água. Como fator indireto, pode-se citar a
concentração de matéria orgânica (dissolvida
e particulada) na água. No caso de impactos
antrópicos, o despejo de efluentes domésticos
em rios aumenta a concentração de matéria
orgânica e de nutrientes (principalmente
nitrogênio e fósforo) nestes ecossistemas. A
degradação destes compostos pela microbiota
levará a um aumento da demanda bioquímica
de oxigênio (DBO), ocasionando um déficit na
concentração de oxigênio dissolvido na água.
Como consequência, este déficit poderá resultar
na morte de organismos aquáticos como, por
exemplo, peixes e macroinvertebrados.
Pela visualização de residências am
alguns locais situados às margens do rio,
pode-se julgar possíveis lançamentos de água
pluvial e esgoto ao longo do curso hídrico. São
estes lançamentos clandestinos de efluente
doméstico in natura, advindos de residências
locais, os prováveis responsáveis pelo aumento
da matéria orgânica nos pontos amostrados.
Ainda, cita-se que o oxigênio possui um
papel interativo com o nitrogênio. Quando em
baixas concentrações, o oxigênio dissolvido
provoca uma inibição da nitrificação (etapa
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do ciclo do nitrogênio) gerando, então, uma
acumulação de nitrito no ambiente (PRINCIC et al.,
1998). Isto pode explicar, complementarmente
as relações encontradas em pontos como o
P5, P6 e P7, em que há reduzida concentração
de OD e maior concetração de nitrito, quando
comparado com outros pontos de amostragem.
A DBO5 diagnosticada no corpo hídrico
estudado, apresentou, com excessão do ponto
P3, valores maiores que o permitido pela
legislação. Contudo, salienta-se que o ponto
P2 é uma das nascentes que formam a Bacia
Hidrográfica do Ratones e, apesar de nela terem
sido identificados valores acima do permitido,
isto pode ser justificado pela presença de folhas
e outros tipos de matéria orgânica que fazem
parte do processo natural de decomposição em
águas de superfície. A DBO é uma das variáveis
mais importantes no âmbito de se avaliar
qualidade das águas e indicar lançamento de
efluentes, representa o quanto é necessário
de oxigênio para depurar a matéria orgânica
lançada e já presente nas águas. No caso da
bacia estudada, os valores elevados de DBO
podem ter origem dos esgotos domésticos das
residências locais.
Nas Figuras 4 e 5 observa-se a relação
OD e DBO5 para os períodos de primavera e
verão. Observa-se que as nascentes (pontos
P2 e P3) são os locais onde a água apresentase com valores de OD próximos a saturação.
Nos demais pontos, a DBO5 elevada para
cursos d’água naturais revela a entrada de
matéria orgânica que, ao ser metabolizada no
ecosssitema, reduz a concentração de OD.

Figura 3 - Distribuição da concentração de oxigênio dissolvido
(OD) e demanada bioquímica de oxigênio (DBO5), em mg.L-1,
nos diferentes pontos de amostragem, no período de primavera.

Figura 4 - Distribuição da concentração de oxigênio dissolvido
(OD) e demanada bioquímica de oxigênio (DBO5), em mg.L-1,
nos diferentes pontos de amostragem, no período de verão.

Os
resultados
de
coliformes
termotolerantes são de extrema importância
pois refletem a descarga de dejetos de
animais de sangue quente nos corpos hídricos,
sugerindo a poluição por esgoto doméstico ou
dejetos de animais. Na Bacia Hidrográfica do Rio
Ratones, observou-se elevada concentração de
coliformes em todos os pontos de amostragem
com excessão das nascentes, conforme observase nas Figuras 5 e 6. Pode-se afirmar que o
fato deve-se ao despejo de esgoto doméstico,
visto que o Distrito de Ratones não conta com
um sistema de coleta e tratamento de esgoto,
mas também pode haver uma contribuição de
dejetos de animais, visto o caráter agropecuário
do referido distrito.

Figura 5 - Distribuição da concentração de coliformes totais
e termotolerantes, em NMP/100mL, nos diferentes pontos de
amostragem, no período de primavera.
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lançamento de esgoto doméstico ou dejetos de
animais ao longo do curso do Rio Ratones.
A complementação deste trabalho será
realizada através da realização de coletas em
triplicatas, nos mesmos pontos de amostragem,
nas estações de outono e inverno, visando um
ciclo anual de monitoramento da qualidade da
água da Bacia Hidrográfica do Rio Ratones.
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Figura 6 - Distribuição da concentração de coliformes totais
e termotolerantes, em NMP/100mL, nos diferentes pontos de
amostragem, no período de verão.
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Resumo
A fitorremediação é uma técnica promissora que utiliza sistemas vegetais para recuperar águas e solos
contaminados por poluentes orgânicos ou inorgânicos, entre eles os metais pesados. O objetivo deste trabalho
foi verificar a eficiência das espécies Senna multijuga, Schizolobium amazonicum e Caesalpinia echinata na
remediação de solos contaminados do aterro sanitário (ASC) e Pólo Industrial de Manaus (PIM) por Co, Cd,
Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn. O estudo foi desenvolvido em casa de vegetação durante cinco meses, sendo
as partes aéreas e radiculares secas a 65 oC, digeridas com HNO3 e HClO4 (4:1) a 200 oC por duas horas
e as concentrações de metais pesados determinadas por FAAS. Os resultados mostraram que a distribuição
relativa é diferenciada na parte aérea e radicular para Co, Cu, Cr, Cd, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn. Entre os metais Zn,
Cd, Cu, Fe e Mn ocorrem interações antagônicas.A espécie Senna multijuga foi a que melhor desenvolveu-se
nos solos contaminados. A Caesalpinia echinata possui potencial acumulador para os elementos Mn e Zn. As
três espécies podem ser classificadas como fitoextratora e hiperacumuladora para Co, Cd, Cu, Ni, Mn, Fe, Cr,
Zn e Pb, independentemente dos solos analisados. Apesar de serem absorvidos, os metais Cr e Zn na Senna
multijuga em solo C e Cd, nas três espécies no C e na Shizolobium amazonicum no M, todas no ASC, não
puderam ser considerados hiperacumulados.									

		
Abstract

Phytoremedition is a technical promising that use plants for remediating contaminated water and soil by organic
and/or inorganic substances, such as oil and heavy metal. In aim to study of Senna multijuga, Schizolobium
amazonicum, and Caesalpinia echinata in remediate soil from landfill (ASC) and Manaus Industrial Pole (PIM)
contaminated by Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn. This study was developed in green-house by five
months afterwards plant tree and shoots were collect, dried at room temperature by 48 hour at 65 oC, digested
with HNO3 and HClO4 (4:1) at 200 oC for two hours, and the heavy metal contents determined by FAAS.
Findings shows relative heavy metal distribution to be differentiated according plant part, mainly Co, Cu, Cr,
Cd, Fe, Mn, Ni, Pb, and Zn. Among Zn, Cd, Cu, Fe, and Mn occurred antagonism effect. Senna multijuga specie
was the plant with better development in contaminated soil. Caesalpinia echinata specie presented potential
for accumulating Mn and Zn. Three plant species can be classified as phytoextrator and hyperaccumulator for
Co, Cd, Cu, Ni, Mn, Fe, Cr, Zn, and Pb. However in ASC soil, Senna multijuga and Shizolobium amazonicum
are not accumulate Cr, and Zn.
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1 Introdução
A fitorremediação tem despertado grande
interesse entre os pesquisadores, devido à sua
capacidade de remediar solos contaminados
por metais pesados (Accioly & Siqueira 2000),
petróleo e derivados de petróleo (ANDERSON
e COATS, 1995) e outros compostos orgânicos
(CUNNINGHAM et al., 1996).
Particularmente, no caso dos metais
esta técnica é bastante promissora, além
de apresentar diversas vantagens, como
possibilidade de aplicação em áreas extensas,
baixo custo, redução da erosão e lixiviação dos
contaminantes. Muitas plantas naturalmente
exibem alta tolerância a metais pesados e
são conhecidas como hipertolerantes. Outras
são capazes de acumular altas quantidades
de metais pesados e são conhecidas como
hiperacumuladora. Para uma espécie ser
hiperacumuladora é necessário que seja
capaz de acumular de 1 a 5% de sua massa
de metal (SCHAT e KALFF, 1992). Os casos
clássicos na literatura são Thlaspi caerulescens
(BAKER e BROOKS, 1989) e Viola calaminaria
(BAUMANN, 1985) que foram as primeiras
plantas identificadas como hiperacumuladoras.
Dentre as espécies recomendadas para
remediação de metais pesados estão gramíneas
e herbáceas (ANDRADE et al., 2004). Destacando
plantas, como Caryophyllaceae, Cruciferae
Cyperaceae,
Gramineae,
Leguminosae
e
Chenopodiaceae, que são capazes de acumular
altas concentrações de Zn, Pb e Cu, entre outro
metais pesados com valores acima de 1% da
massa seca (KABATA-PENDIAS e PENDIAS,
1992; MOHR e SCHOPFER, 1995).
Apesar
das
espécies
lenhosas
apresentarem menor grau de tolerância a níveis
tóxicos de metais pesados do que espécies
herbáceas, o seu uso na recuperação de áreas
contaminadas é interessante, considerando que
os metais ficarão por mais tempo imobilizados
nos tecidos vegetais, retardando o seu retorno
ao solo (ELTROP et al., 1991; SIMÃO e
SIQUEIRA, 2001).
Este trabalho teve como objetivo avaliar
o desempenho das espécies arbóreas, da família
Leguminosae, Senna multijuga, Schizolobium
amazonicum e Caesalpinia echinata na
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fitorremediação de solos contaminados por
metais pesados, do Aterro Sanitário Controlado
(ASC) e Pólo Industrial de Manaus (PIM).

2 Material e Métodos
2.1 Descrição das espécies arbóreas em estudo
A Família Leguminosae apresenta
espécies que tem rápido crescimento e um
grande potencial de reflorestamento. Esta
família
possui
aproximadamente
19.428
espécies e 720 gêneros em todo mundo e
é a terceira maior família entre as plantas
fanerógamas, depois das famílias Asteraceae
(Compositae) e Orchidaceae. Está dividida em
três grandes subfamílias: Caesalpiniodeae com
169 gêneros e 2.223 espécies, Mimosoideae com
77 gêneros e 3.315 espécies e Papiolionoideae
(ou Faboideae) a maior com 474 gêneros e
13.890 espécies. A variedade de hábito entre as
leguminosas é muito grande, sendo constituída
das maiores árvores emergentes nas florestas.
Sua maior diversidade é encontrada nos
trópicos e subtrópicos. Essa família tem várias
vantagens ecológicas, como o reflorestamento
de áreas degradadas, que possibilitam sua
competição com sucesso e colonizar quase
todos os ambientes no mundo (FAGG, 2006).
Entre as espécies das Leguminosae e subfamília
Caesalpinioideae, encontramos:
i)
Shizolobium
amazonicum,
conhecida
popularmente como paricá, paricá-grande,
bandorra,
faveira,
faveira-branca,
pinho
cuiabano e guarapuru-da-amazônia. Ocorre
na mata primária e secundária de terrafirme e de várzea alta da Região Amazônica,
apresentando rápido crescimento, facilitando o
reflorestamento em áreas degaradas (LIMA et
al., 2003).
ii) Caesalpinia echinata, conhecida popularmente
como pau-brasil, ibirapitanga, oburatã, arabutá.
Brasileiro, ibirapiranga, ibirapita, ibirapitã,
muirapitanga, pau-rosado e pau-pernambuco.
A planta possui porte arbóreo, podendo
alcançar 30 metros de altura. É uma espécie
que se encontra na lista das espécies em perigo
de extinção, sendo é essencial avaliar a relação
entre a espécie e os metais pesados, pois
determinando seu potencial fitoacumulador
haverá maior incentivo para reflorestamento
ambiental (CORRÊA, 2003).
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iii) Senna multijuga, conhecida popularmente
como canafístula, cássia verrugosa, pau cigarra
ou aleluia, tem altura média entre seis e dez
metros. Suas folhas são paripinadas, com
vinte a trinta folíolos de dois centímetros e
meio (MELO, 2006). Ocorre principalmente em
regiões de Mata Atlântica (MALUF, 1993). A
espécie é heliófita, própria para urbanização e
revegetação de matas ciliares (DAVIDE et al.,
1996).

2.2 Coleta das amostras
As amostras de solo contaminado
foram coletadas na região do PIM e ASC, cujos
atributos químicos e físicos dos solos ASC e PIM
foram determinados e, em relação ao controle,
apresentaram valores altos de pH; P; Ca; Na;
Cu; Fe; Mn; Zn e baixos de MO. Em alguns casos,
os resultados são maiores para apenas um
determinado solo, como: acidez trocável (H+ e
Al3+) e Mg trocável para o PIM e K para o ASC.
As análises granulométricas mostraram que os
dois solos contaminados possuem característica
de solo arenoso, enquanto o controle, argilosa.
Os solos mostram valores de rpH negativos,
caracterizando a predominância de cargas
negativas; ou seja, tanto PIM quanto o ASC
adsorvem predominantemente cátions. Estes
resultados indicam que ASC e PIM tiveram seus
atributos químicos e físicos alterados devido ao
processo de contaminação antrópica ocorridos
nos dois solos (CHAVES e SANTANA, 2009).
O estudo foi desenvolvido em casa de
vegetação por um período de cinco meses,
com mudas de Senna multijuga, Schizolobium
amazonicum e Caesalpinia echinata, em vasos de
polietileno com solos contaminados coletado no
ASC de Manaus e do PIM e controle amostrado na
UFAM. Os vasos de polietileno foram adaptados
com uma mangueira para evitar a saída de
solução para o ambiente. Durante o período
de experimento das espécies foram feitas as
avaliações periódicas do desenvolvimento das
plantas (altura, sobrevivência e sintomas de
toxidez). Os dois primeiro meses foram usados
para adaptação das plantas e as amostras de
solos foram coletadas para análises químicas no
final do terceiro, quarto e quinto mês.

2.3 Análise do tecido vegetal
Após cinco meses de plantio, as plantas
foram coletadas, sendo as raízes e partes
aéreas separadas, lavadas em água corrente,
secas ao ar e em estufa com circulação e
renovação de ar a uma temperatura de 65 °C
por 48 horas e moídas em moinho Tipo Willye.
Cerca de 0,50 g das partes da plantas foram
digeridas com a mistura de ácido concentrados
HNO3 e HClO4 (4:1) em microdigestor a 200
°C por duas horas ou até completo clareamento
do extrato, e as concentrações de Cu, Fe, Zn,
Cd, Cr, Mn, Pb, Co e Ni.medidas por FAAS em
espectrômetro de absorção atômica
(GBC,
modelo AAS 932 PLUS), pelo método direto e
chama de ar/acetileno (MALAVOLTA, 1997).
Todos os dados obtidos foram submetidos à
análise de variância pelo teste de Tukey a 5%
utilizando-se o programa estatístico OriginPro
7.0.

3 Resultados e Discussão
Os resultados ao final do experimento
revelaram que A Senna multijuga apresentou
maior taxa de crescimento mensal (Tabela 1).
Nota-se no C (ASC e PIM) e M (PIM) a seguinte
ordem de taxa de crescimento: Senna multijuga
> Schizolobium amazonicum > Caesalpinia
echinata, para M (ASC) tem-se Caesalpinia
echinata > Senna multijuga = Schizolobium
amazonicum. Em relação ao solo controle, as
espécies Caesalpinia echinata e Shizolobium
amazonicum tiveram um taxa de crescimento
reduzida nos dois solos contaminados, sendo
maior no ASC. A Senna multijuga foi à única
espécie que não apresentou redução de
crescimento, pelo contrário, houve um aumento
em relação ao controle, se adaptando muito
bem aos solos C e M. Apesar das reduções
observadas nenhuma das espécies apresentou
redução inferior a 25%, a quantidade de metais
pesados presentes nos solos não representou
para as espécies estudadas níveis de toxidez
(USEPA, 2005).
Avaliando o efeito de tratamento no
crescimento das espécies em relação ao solo
NC, verifica-se que a espécie Senna multijuga
não
diferenciou,
independente
do
solo
cultivado, Caesalpinia echinata apresentou
efeito diferente apenas no solo M do ASC e
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Shizolobium amazonicum no solo C do ASC e
PIM.
Avaliando o efeito de tratamento no
crescimento das espécies em relação ao solo
NC, verifica-se que a espécie Senna multijuga
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não diferenciou, independente do solocultivado, Caesalpinia echinata apresentou efeito
diferente apenas no solo M do ASC e Shizolobium amazonicum no solo C do ASC e PIM.

Tabela 1 - Taxa de crescimento (cm) mensal das espécies em cinco meses de plantio em solo do ASC, PIM e controle.
		

Espécie

Solo

Senna multijuga
Caesalpinia echinata

C

ASC

PIM

3,15a

4,33a

1,15b

Shizolobium amazonicum

1,34b

Senna multijuga

1,60a

Caesalpinia echinata

1,73b
3,74c
4,30a

1,78a

2,10b

Shizolobium amazonicum

1,60a

3,96a

Senna multijuga

1,46a

Caesalpinia echinata
Shizolobium amazonicum

M

NC

3,56a

2,20b

1,76b

1,60a

3,83a

As médias seguidas por uma mesma letra, na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.

Segundo Utriainen et al., (1997), as
plantas que crescem em aéreas contaminadas
necessitam de mecanismos de tolerância em
suas raízes para sobreviverem e crescerem.
Em geral, existem dois tipos de tolerância:
aquela que previne a absorção em excesso
de íons de metal (exclusão) e a habilidade de
conviver com altas concentrações dos metais
nos tecidos (tolerância). Um dos fatores
responsável pela redução do crescimento
das espécies em aéreas contaminadas é
a contaminação por metais pesados, que
dependendo de suas concentrações, afeta o
crescimento das plantas (MAGNUS,1994).

3.1 Análises de metais pesados nas espécies
fitorremediadoras
As concentrações de metais pesados
obtidas das plantas cultivadas nos solos NC, C
eM do ASC e PIM foram usadas para construir os
diagramas de distribuições relativas em termos
da parte área e raiz (Figura 1). Os gráficos
mostram comportamentos diferenciados de
acordo com o tipo de metal e contaminante. No
experimento envolvendo ASC foram observadas
as maiores concentrações para i) Cu, Fe e Pb na
parte aérea e Cu, Fe, Cr, Pb e Zn para a parte
radicular do C e ii) Mn, Co, Cr e Zn na parte
área e Mn e Co na radicular do M. No caso PIM
as maiores concentrações ocorrem para i) Cu,
Fe, Co, Cr, Ni e Pb na parte área e Cu, Cr, Ni
e Zn na radicular do C e ii) Mn e Zn na parte
aérea e Fe, Mn, Co e Pb radicular do M.
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Figura 1 - Distribuição relativa dos metais pesados nas espécies S. multijuga (Sm), S. Amazonicum (Sa) e C. echinata (Ce) utilizadas na remediação
de solos contaminados (C) do PIM (P) e ASC (A).

A distribuição relativa do Ni no PIM,
independentemente da espécie de planta,
apresentou praticamente o mesmo valor, tanto
na parte quanto na radicular nos solos C e M.
Este comportamento indica que as três espécies
de planta absorvem a mesma quantidade de Ni,
sendo, portanto, tolerantes a este metal.
Dos metais analisados no experimento,
alguns apresentaram algumas peculiaridades
como o Fe, que não foi absorvido pela Caesalpinia
echinata no PIM e o Mn pela Shizolobium
amazonicum no ASC, ambos na parte aérea das
plantas. O Cd foi o único que não apresentou
uma sistemática de distribuição. As espécies que
melhor absorveram foram: i) Senna multijuga
na parte aérea e radicular do solo M do ASC e
solo C do PIM e ii) Caesalpinia echinata na parte
aérea e radicular em solos M do PIM. Essas
peculiaridades ocorreram devido às interações
antagônicas do Zn que ao competir pelos sítios
de Cd, aumenta sua solubilidade, realizando
uma translocação das raízes para parte aérea
da planta. No caso do Cu que apresenta

maior concentração diminuindo a disponibilidade
de Fe e Mn na planta (KABATA-PENDIAS e
PENDIAS, 1992, LASAT, 2000).
Individualmente
as
espécies
apresentaram a mesma distribuição relativa de
metais pesados nos solos M e C, como: i) Mn, Co,
Pb e Zn na parte aérea e Zn, Cr, Co, Cd, Mn e Cu
na parte radicular da Senna multijuga no PIM,
ii) Cr, Co e Cu na parte aérea e Zn e Pb na parte
radicular da Shizolobium amazonicum no PIM
e iii) Fe e Zn na parte radicular da Caesalpinia
echinata ASC e PIM. Este fato demonstra maior
tolerância destas espécies a estes elementos.
A taxa de absorção de metais pesados pelas
três espécies arbóreas utilizadas no cultivo
permitiu observar o potencial de acumulação
destes metais pela planta nos solos C e M
do ASC e PIM (Figura 2). No ASC, os metais
que apresentaram maiores taxas de absorção
pelas espécies foram: Mn (Caesalpinia
echinata > Shizolobium amazonicum > Senna
multijuga), Cu e Pb (Shizolobium amazonicum
> Caesalpinia echinata > Senna multijuga) em
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Fe e Co nos solos C e M. As espécies Senna
multijuga e Shizolobium amazonicum praticamente acumularam os mesmos valores de Cr,
Cu, Mn e Ni nos solos C. Os metais, Mn, Cr e
Cd foram igualmente absolvidos pela Senna
multijuga e Caesalpinia echinata e em solo M.

solos C. Em solos M, o Mn foi o que apresentou maior acúmulo, sendo iguais nas espécies
Senna multijuga e Shizolobium amazonicum,
seguido do Cd e Cu, respectivamente, na espécie Senna multijuga. No PIM, a Caesalpinia
echinata absorveu maior quantidade de, Zn,
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Figura 2 - Taxa de absorção em % de metais pesados pelas espécies Senna

Alguns valores de taxa de absorção pelas
espécies chamam atenção individualmente
pelocomportamento e/ou quantidade. O Ni
apresentou o mesmo comportamento em solos
C e M do PIM, indicando que as três espécies
são acumuladoras deste metal. Segundo
Kabata-Pendias e Pendias (1992), quando o
Ni se encontra na fase solúvel, é prontamente
absorvido pelas raízes, sendo móvel nas
plantas e provavelmente acumulado nas folhas.
As espécies reconhecidamente tolerantes
e hiperacumuladoras de Ni pertencem às
famílias: Boraginaceae, Cruciferae, Myrtaceae,
Leguminosae, e Caryophyllaceae.
A espécie Caesalpinia echinata mostrouse uma acumuladora em potencial dos elementos
Mn e Zn independentemente do solo em que foi
cultivada. Segundo Lasat et al. (2000),

O Zn pode ser absorvido pela planta na forma
de Zn e Zn2+ hidratados, íons complexos e
ligados a quelatos, sendo que o Zn associado
aos óxidos de Fe e Mn é mais disponível para as
plantas. Thornton et al. (1995) observaram que
as plantas absorvem Mn2+ em solos ácidos e não
fertilizado, aumentando a solubilidade do metal
e sua disponibilidade para as plantas. Algumas
espécies, como Senecio latifolius, Crotalaria
capensis, Crotalaria agatiflora e Symphytum
officinale se mostraram acumuladoras de Mn
(STEENKAMP et al., 2000).
multijuga,
Schizolobium
amazonicum
e
Caesalpinia echinata em solos C e M do ASC e
PIM.
Os resultados apresentados mostram
que espécies têm comportamento diferenciado
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de tolerância aos metais pesados relacionadosà
capacidade de reter-los na parte aérea e/ou raiz.
Estes comportamentos estão relacionados a
fatores que contribui para a absorção dos metais
pela planta. Araújo (2000) verificou absorção de
Cd em nas espécies Saccharum oficinarum L. var.
Murcote (laranja) é influenciada pelo pH, níveis
de Ca e metais pesados presentes no solo. O Cu
possui pouca mobilidade nas plantas, e a maior
parte do metal permanece na raiz associado
as paredes celulares praticamente imóvel e
na parte aérea no crescimento intensivo da
planta acumulando-se nas proteínas (KABATAPENDIAS e PENDIAS, 1992). Segundo Azevedo
e Chasin (2003), o Cr está presente em todas
as plantas, mas ainda não existem estudos
comprovando a sua essencialidade às mesmas,
está principalmente associada à presença de
formas solúveis do elemento no solo presente
na forma de Cr3+ (forma mais disponível)
com pouca mobilidade ou Cr6+ (condições
oxidantes). Castilhos et al. (2001) afirmaram
que a toxicidade do Cr está relacionada com
o seu estado de oxidação (Cr3+ e Cr6+) e a
capacidade de tolerância de diversas espécies.
O processo de obtenção do Fe e Pb
pelos vegetais, envolvem captação do metal
do solo pela raiz e o transporte até a folha.
De acordo com Bettiol e Camargo (2000),
a solubilização pelos exsudatos de raízes é o
principal mecanismo de absorção destes metais
pela planta. A entrada de Fe parece ser contínua
durante o crescimento do vegetal, pois não
há transferência do metal de uma folha para
outra e de Pb absorvido pela raiz, estocado nas
paredes celulares com translocação limitada
para a parte aérea (GARBISU e ALKORTA,
2001). Das espécies arbóreas, por serem pouco
estudadas, as que melhores responderam
em solos contaminados com Fe e Pb, foram:
camaldulensis, E. maculata, E. torelliana, A.
mangium e P. caribaea Myrsine umbellata,
Cedrella fissilis, Tabebuia impetiginosa e
Copaifera langsdorffi (MARQUES et al., 2000;
ACCIOLY, 2001).
Entre os metais estudados em solos
fitorremediados pouca atenção se dá ao Co,
principalmente em espécies arbóreas. Os
resultados da distribuição relativa e da taxa
de absorção mostraram que este metal pode
ser absorvido pelas espécies estudadas, tendo

uma absorção de aproximadamente 50%
pelaespécie Caesalpinia echinata no PIM.
Salgado (1996) mostrou que as plantas podem
acumular quantidades muito pequenas deste
metal do solo, entretanto, os métodos que os
cientistas usaram para medir os seus níveis nas
plantam, geralmente, não determinam à sua
forma específica presente, principalmente em
locais de dejetos perigosos. Algumas formas
de Co podem ser insolúveis ou estar aderidas
tão fortemente a partículas ou incrustadas em
minerais que não são incorporadas por plantas
e animais. Outras formas de cobalto aderidas
fracamente a partículas podem ser incorporadas
pelas plantas (ATSDR 2005). De acordo com os
estudos de Chaves e Santana (2009), a maior
disponibilidade de Co encontra-se nas frações
carbonácea, em forma de carbonatos e oxídica,
em forma de óxidos, sendo influenciado
pela alta concentração de Mn, valor de pH e
CTC, facilitando o processo de troca dos íons
metálicos e o seu deslocamento para a planta.
Um dos fatores mais importante na
utilização da técnica de fitorremediação é
classificação das espécies quanto ao acúmulo
de metal. Nesse sentido, espécies fitoextratoras
são geralmente hiperacumaladoras, capazes
de absorver, por meio de suas raízes, níveis
muito altos desses elementos contaminantes
e transportá-los para a parte aérea (SCHAT e
KALFF, 1992; CUNNIGHAM et al., 1996, LASAT et
al., 2000; BAIRD, 2002; DINARDI et al., 2003).
Esses critérios foram utilizados para classificar
as espécies Senna multijuga, Shizolobium
amazonicum e Caesalpinia echinata como
fitoextratoras e hiperacumuladora para o Co, Cd,
Cu, Ni, Mn, Fe, Cr, Zn e Pb, independentemente
dos solos analisados. As exceções são no ASC:
i) Cr e Zn na Senna multijuga em solo Ce ii)
Cd, nas três espécies no C e na Shizolobium
amazonicum no M.

4 Conclusão
A Senna multijuga foi a única espécie a
apresentar tolerâncias as todos os solos usados
nos experimentos. As Caesalpinia echinata e
Shizolobium amazonicum tiveram um taxa de
crescimento reduzida, sendo mais evidente
no ASC. Entretanto, a quantidade de metais
pesados não representou para as duas espécies
níveis de toxicidade. As plantas absorveram
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Ni de forma eqüitativa nas partes aéreas
eradiculares no PIM, indicando que as mesmas
são tolerantes a este metal e apresentaram
efeitos antogônicos para os metais Zn, Cd, Cu,
Fe e Mn. A taxa de absorção de metais pesados
indica que a espécie Caesalpinia echinata tem
um potencial acumulador para os elementos Mn
e Zn independentemente do solo contaminado.
As três espécies pode ser classificadas como
fitoextratora e hiperacumuladora para o Co,
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Cd, Cu, Ni, Mn, Fe, Cr, Zn e Pb. As exceções
são para Cr e Zn na Senna multijuga em
solo C e Cd, nas três espécies no C e na
Shizolobium amazonicum no M, todas no ASC.
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Resumo
O presente estudo teve como objetivo analisar a água de duas praias do Distrito do Ribeirão da Ilha, em
Florianópolis/SC (Praia Grande e Praia da Freguesia), a fim de avaliar a balneabilidade, conforme Resolução
do CONAMA nº 274/2000. Para isso, realizaram-se análises bacteriológicas (determinação de coliformes totais
e Escherichia coli) e físico-químicas. As análises foram feitas em dois períodos distintos, dezembro/2007 e
fevereiro/2008; estabelecendo-se, assim, um comparativo de balneabilidade entre os dois períodos e entre
a balneabilidade das duas praias. Os resultados obtidos em dezembro/2007 permitiram classificar ambas as
praias como próprias para banho e definidas como: excelente (Praia Grande) e muito bom (Praia da Freguesia).
Entretanto, na segunda etapa de coletas e análises (fevereiro/2008) a Praia da Freguesia foi classificada como
imprópria para banho. Já a Praia Grande, manteve sua classificação como própria/excelente. Em ambos os
períodos de avaliação da balneabilidade, a Praia Grande apresentou melhores condições quando comparada
com a Praia da Freguesia; provavelmente pela sua proximidade com o mar aberto, o que permite a troca
frequente das águas da baía e também pela menor densidade demográfica observada nesta praia.		

								
Abstract

The present study aimed to analyze the water from two beaches of Ribeirão da Ilha, Florianópolis/SC: Praia
Grande Beach and Freguesia Beach, to evaluate balneability conform the CONAMA Resolution nº 274/2000.
For this, bacteriological analysis (determination of total coliforms and Escherichia coli) and physicochemical
were performed. The tests were made in two distinct periods, December/2007 and February/2008, and the
balneability between periods and between beaches was compared. In December/2007, the results classified
the beaches as excellent (Praia Grande Beach) and very good (Freguesia Beach). However, in the second stage
of sampling and analysis (February/2008) the Freguesia Beach was classified as unfit for swimming. In case
of Praia Grande Beach, maintained its ranking as excellent. In both periods of assessment balneability, Praia
Grande Beach showed better conditions when compared to Freguesia Beach, probably by its proximity to the
open sea, which allows frequent bay water exchange, and also by the lower population’s density observed in
this beach.
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1 Introdução
Segundo
a
CETESB
(2007),
balneabilidade é a qualidade das águas
destinadas à recreação de contato primário,
sendo este entendido como um contato direto e
prolongado com a água.
Sua avaliação é feita conforme a
Resolução do Conselho Nacional do Meio
Ambiente – CONAMA nº 274, de 29 de
novembro de 2000 (BRASIL, 2000). Esta deve
se basear em indicadores a serem monitorados
e seus valores confrontados com padrões préestabelecidos para que se possa identificar
se as condições de balneabilidade em um
determinado local são favoráveis ou não.
As águas são habitadas por diversos
tipos de microorganismos; e ainda apresentam
o risco de serem poluídas por águas residuárias
e excretas de origem humana ou animal;
podendo, desta forma, conter organismos
patogênicos e assim tornar-se um veículo de
transmissão de doenças. Por isso, impõe-se a
necessidade de exames rotineiros, das mesmas,
para determinar seu grau de segurança sob o
ponto de vista bacteriológico.
Devido
à
grande
variedade
de
microorganismos patogênicos que podem estar
contidos na água, infere-se sua existência a
partir de indicadores da presença de matéria
fecal no meio líquido. (BRAGA et al., 2005.).
Para a avaliação das condições sanitárias de uma
água, utilizam-se bactérias do grupo coliforme.
De acordo com Ramos e Batista (2007), o
grupo dos coliformes inclui tanto bactérias
que fazem parte do sistema gastrointestinal
de seres de sangue quente, como outras não
relacionadas ao intestino. Este grupo ainda
inclui os coliformes totais e fecais, sendo que
neste último está a Escherichia coli. A E. coli é
considerada, tanto na legislação brasileira como
em legislações internacionais, o mais específico
indicador de contaminação fecal recente e de
eventual presença de patogênicos; e quando
presente em grandes quantidades pode causar
intoxicação alimentar. Como possui pouca
tolerância à salinidade das águas, sua detecção
neste ambiente revela uma descarga constante
de esgoto.
Conforme Logullo (2005), o Estado de
Santa Catarina é o maior produtor de ostrase

mexilhões do país e Florianópolis é responsável
pela maior produção de ostras do Estado. Além
disso, o município também se caracteriza pela
atividade pesqueira e pelo turismo, que tem
como principal atrativo suas praias. Surge, então,
a necessidade de se ter um monitoramento da
qualidade dos recursos hídricos desta região.
Neste contexto, o presente trabalho
objetivou determinar a qualidade sanitária da
água utilizada para a recreação de contato
primário de duas praias do Distrito do Ribeirão
da Ilha, Praia Grande e Praia da Freguesia,
classificando-as como Próprias ou Impróprias,
através da comparação com a legislação
vigente. Ainda, objetivou-se estabelecer um
comparativo de balneabilidade em dois períodos
distintos e entre a Praia Grande e a Praia da
Freguesia.

1.2 Localização
As praias Grande e da Freguesia
localizam-se no Distrito do Ribeirão da Ilha e
situam-se ao Sul da Ilha de Florianópolis, Santa
Catarina. As mesmas distam entre 25 e 40
quilômetros do centro de Florianópolis.
A Praia Grande (Figura 1) é frequentada
por turistas e por moradores. E a Praia da
Freguesia, além de ser usada como balneário, é
local de intenso cultivo de ostras (Figura 2). Em
ambos os pontos não são realizadas análises de
balneabilidade pela Fundação do Meio Ambiente
de Santa Catarina - FATMA.

Figura 1 - Ponto 1 – Praia Grande
Fonte: Robson Rodrigues
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3 Resultados e Discussões
Os resultados obtidos, conforme a
tabela 1, mostram que durante o primeiro
período de coletas (dezembro/2007), as águas
estiveram próprias para banho. A Praia Grande
foi classificada como Excelente, por apresentar
em 100% das análises valores de Escherichia
coli inferiores a 200 NMP/100mL.
O segundo ponto, na Praia da Freguesia,
foi classificado como Muito Bom, por apresentar
em 100% das análises valores de Escherichia
coli inferiores a 400 NMP/100mL.
Figura 2 - Ponto 2 – Praia da Freguesia

2 Metodologia
Para determinação de coliformes totais e
fecais elegeu-se a técnica dos tubos múltiplos,
definida pela norma da Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental - CETESB L5.202
(CETESB, 1993).
Para determinação da balneabilidade,
foram realizadas cinco coletas, em dias
consecutivos, das águas das duas localidades
selecionadas. Tal procedimento ocorreu em dois
momentos: dezembro/2007 e fevereiro/2008.

No segundo período de coletas,
entretanto, a classificação das águas passou
a ser outra, como se observa na Tabela 2. A
Praia Grande manteve-se classificada como
Excelente, pois apresentou em 100% das
análises valores de Escherichia coli inferiores a
200 NMP/100mL. As águas no ponto da Praia
da Freguesia estiveram impróprias, pois não
atenderam aos critérios estabelecidos para
as águas próprias (valores de Escherichia coli
inferiores a 800 NMP/100mL em, no mínimo
80% das análises), apresentando índices de
Escherichia coli de até 1400 NMP/100mL.
Tabela. 1. - Resultado do índice de coliformes termotolerantes
(NMP/100mL) para cada um dos dias de coleta, em
dezembro/2007 e fevereiro/2008, na Praia Grande.

Os frascos com as águas coletadas
ficaram conservados a 4ºC do momento da
coleta até a realização das análises.

Dezembro
Fevereiro

Com relação à análise físico-química,
para obtenção do Potencial Hidrogeniônico (pH),
utilizaram-se fitas indicadoras. Essa análise foi
realizada in loco no último dia de coleta, em
ambos os pontos, em cada período.

Dias de
Coleta

Período

As
análises
bacteriológicas
foram
realizadas no Laboratório de Saneamento do
IF-SC, Campus Florianópolis. Primeiramente,
inocularam-se as amostras no meio Caldo Lauril
Triptose - CLT em diluições de múltiplos de 10.
Passando-se 48 horas, foi feita a leitura do CLT
(teste presuntivo) e a repicagem do mesmo
para os Caldos Escherichia coli - EC e Verde
Brilhante - VB. Após 24 horas leu-se o EC, a fim
de obter a confirmação de Coliformes Fecais e
o VB (confirmação de Coliformes Totais) depois
de 48 horas.

Coliformes
(NMP/100mL)
Totais

Termotolerantes

10/12/2007

90

<10

11/12/2007

330

40

12/12/2007

170

<10

13/12/2007

<10

<10

14/12/2007

<10

<10

25/2/2008

900

47

26/2/2008

62

54

27/2/2008

1600

13

28/2/2008

280

38

29/2/2008

5000

110
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Tabela. 2 - Resultado do índice de coliformes termotolerantes (NMP/100mL) para cada um dos dias de coleta, em
dezembro/2007 e fevereiro/2008, na Praia da Freguesia.

Coliformes
(NMP/100mL)

Fevereiro

Período

Dezembro

Dias de
Coleta

Totais

Termotolerantes

10/12/2007

500

230

11/12/2007

1300

220

12/12/2007

80

<10

13/12/2007

<10

<10

14/12/2007

40

<10

25/2/2008

540

230

26/2/2008

900

900

27/2/2008

3000

220

28/2/2008

x

1400

29/2/2008

≥1600

900

Os resultados obtidos para os períodos
de dezembro/2007 e fevereiro/2008, revelam
que em ambas as praias o índice de coliformes
termotolerantes foi superior em fevereiro/2008,
como mostram as figuras 3 e 4. O fato pode
ser explicado pela diferença de precipitação nos
diferentes períodos.

Figura 3 - Gráfico comparativo de coliformes fecais dezembro/2007 e fevereiro/2008. Praia Grande.

Figura 4 - Gráfico comparativo de coliformes fecais dezembro/2007 e fevereiro/2008. Praia da Freguesia.

No Brasil, a principal fonte de
contaminação das praias por microorganismos
termotolerantes é originária do escoamento
superficial de águas pluviais ou drenagem,
situadas ao longo da orla marítima. A
essas galerias estão ligados, muitas vezes,
clandestinamente, esgotos domésticos e/ou
industriais. Além dos riachos e rios, a chuva
também contribui para a poluição das praias,
pois o escoamento superficial das águas e nas
galerias em direção ao mar carrega todos os
tipos de poluentes existentes nas vias públicas
(SOARES, 1999).
Segundo Jordão e Pessoa (1995) apud
Logullo (2005), os esgotos pluviais contribuem
de forma não pontual para a poluição das
águas, e podem apresentar um impacto
significativo sobre o meio ambiente; estando
comumente ligados aos esgotos sanitários de
muitos imóveis. As águas pluviais drenadas nas
áreas de favelas, ou carentes de infra-estrutura
urbana, ocasionam a lavagem das ruas após
as chuvas, o que constitui uma contribuição
equivalente as de esgotos primários.
Fatores metereológicos influenciam o
aumento de bactérias na água, como afirmam
Metcalf (1982), Cerutti e Barbosa (1997), e
Machado et al. (1997) apud Logullo (2005).
Estes autores encontram correlação positiva
entre o nível de coliformes fecais e a alta
precipitação pluviométrica. Estes fenômenos
podem aumentar o risco de contaminação por
patógenos (MORAIS et al. (2001) citados por
Logullo, 2005), referindo que quanto maior a
concentração das bactérias indicadoras, maior
a possibilidade de se detectarem bactérias
patogênicas.
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Estudo realizado por Cerutti e Barbosa
(1997) apud Logullo (2005) revelou que
acontaminação fecal é total na baía de
Florianópolis após chuvas intensas. Segundo
os autores, a chuva, além de disseminar os
contaminantes do esgoto por uma área muito
maior, também reduz o tempo de permanência
do efluente no interior das galerias e ductos
pluviais, fazendo com que um número maior
de bactérias atinja as águas e seja detectado
pela análise. Com altas precipitações, a
poluição fecal alastra-se por todo o corpo
d’água piorando as condições sanitárias de
locais anteriormente considerados satisfatórios.
Nestas condições, não há balneabilidade e
há riscos para a saúde (GELDREICH, 1972
e CABELLI, 1983 apud LOGULLO, 2005).
Dados de precipitação foram obtidos
junto à estação meteorológica do Instituto
Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis.
Estabelecendo uma relação com os números
de coliformes fecais encontrados, pode-se ver
a correlação existente entre ambos. Em dias
onde houve uma maior quantidade de chuvas,
percebeu-se que a quantidade de E. coli
encontrada foi maior. É possível comprovar tais
informações, através da observação da Tabela
3.

que a Praia da Freguesia manteve uma maior
incidência de coliformes termotolerantes, em
ambos os períodos de coleta(dezembro/2007 e
fevereiro/2008), quando comparado com a Praia
Grande, como se observa nas Figuras 5 e 6.

Figura 5 - Gráfico comparativo de coliformes fecais entre os
pontos (Dezembro 2007).

Fevereiro

Período

Dezembro

Tabela 3. - Tabela de precipitação pluviométrica nos
períodos de coleta.

Dias da Semana

Dados de
Precipitação
(mm)

10/12/2007

0,4

11/12/2007

23,1

12/12/2007

0,6

13/12/2007

0

14/12/2007

0

15/12/2007

0

25/2/2008

4

26/2/2008

36

27/2/2008

44,7

28/2/2008

10

29/2/2008

4,4

1/3/2008

103,4

Fonte: Estação Meteorológica do IF/SC.

Comparando a condição de balneabilidade
das duas praias estudadas, é possível observar

Figura 6 - Gráfico comparativo de coliformes fecais entre os
pontos (Fevereiro/2008).

A proximidade do Bairro Tapera que faz parte do Distrito do Ribeirão da Ilha
- com o ponto da Praia da Freguesia é um
fator importante para determinação destes
resultados (Figura 7). A ocupação irregular, do
local, com a devastação de Áreas de Preservação
Permanentes, o aumento do esgoto, o acúmulo
do lixo, a contaminação das fontes de água
e o desvio dos cursos d’água são fatores,
entre outros, que promovem e intensificam a
contaminação das áreas marinhas, diminuindo
sua qualidade (LOGULLO, 2005). Além disso, a
Praia da Freguesia está localizada numa região
de fracas correntes marítimas, o que dificulta
a eliminação de poluentes (MELLO,1997 apud
LOGULLO, 2005).
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Figura 7 - Imagem de satélite indicando a possível saída de esgoto da Tapera
(parte superior da figura) e localização do ponto de coleta na Praia da Freguesia (parte inferior da figura).
Fonte: Google Earth.

Já a Praia Grande, localiza-se numa
região com menos habitantes do que a Praia
da Freguesia. Observa-se na Figura 8, que a
Praia Grande está próxima ao mar aberto e

consequentemente com correntes marinhas
mais fortes do que as da Praia da Freguesia,
o que contribui para a dispersão de poluentes.

Figura 8 - Imagem de satélite indicando o ponto de coleta da Praia Grande
(parte superior da figura) e a saída da Baía Sul para o mar aberto (parte inferior da figura).
Fonte: Google Earth.

Os resultados da análise físico-química
apresentaram-se dentro dos limites estabelecidos
pela Resolução CONAMA nº 274/2000. Em
ambos os períodos e pontos, o pH registrado foi
igual a 8. Pesquisa realizada por Seibert (2002)

apud Logullo (2005), também constatou que no
Ribeirão da Ilha os parâmetros físicos e químicos
da água do mar podem ser considerados
adequados quando comparados com índices
estabelecidos pela legislação vigente na época
(Resolução CONAMA Nº20/86).

86

REVISTA BRASILEIRA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Por conta da importância dos dados
que foram adquiridos, assim que os resultados
obtidos em dezembro/2007 e fevereiro/2008
estavam tabulados, ocorreu a divulgação dos
mesmos em um site da região do Sul da Ilha.
Isto foi feito com a intenção de fazer com que
a análise de balneabilidade, realizada para este
trabalho, fosse consultada e aproveitada não só
pela comunidade a qual pertence a praia, mas
também pelas demais pessoas que, direta ou
indiretamente, dependem da boa qualidade das
águas que foram estudadas e pudessem ser
beneficiadas com a realização e divulgação de
estudos nessa área.

4 Considerações Finais
Entre as duas praias analisadas no
Ribeirão da Ilha, Florianópolis/SC, a Praia da
Freguesia está mais suscetível que a Praia
Grande a apresentar qualidade da água
imprópria para balneabilidade. Isto se deve a
sua localização geográfica, onde as correntes
marítimas fracas tornam mais difícil a dispersão
de poluentes. Este fato alia-se a um maior
adensamento populacional próximo à Praia da
Freguesia.
Além disto, o aumento do índice
pluviométrico tem reflexo direto na qualidade
da água de ambas as praias, comprovando que
o escoamento pluvial encontra-se contaminado
por esgoto doméstico.
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Resumo
A zona costeira do Brasil é formada por belas praias que se estendem por mais de 8.500 km. Considerada espaço
de uso comum de todos os cidadãos, as praias constituem territórios democráticos nos quais se manifestam
traços importantes da cultura brasileira. O território praia é palco de exercício de práticas socioculturais e
produtivas, tornando-se espaços de conviviabilidade e trabalho de grande importância para a economia e para
o equilíbrio social. Observa-se, assim, a interação entre as dimensões econômica e social e uma diversidade
de atores que atuam com diferentes interesses neste território. Neste contexto, uma análise reflexiva do
território praia sob uma perspectiva plural da dimensão socioeconômica parece oportuna para corroborar
para o desenvolvimento sustentável destes espaços. Neste sentido, este artigo empreende uma análise das
relações existentes entre os atores do mundo do trabalho e da vida que se encontram no território praia com
base na economia plural a partir de pesquisas de campo realizadas na costa brasileira.				

						
Abstract

The coastal area of Brazil is formed by beautiful beaches that extend for more than 8,500 kilometers. Considered
area of common use of all citizens, the beaches are areas where democratic express important features of
culture Brazilian. The beach area is the scene of pursuit of productive and social practices become friendly
and work spaces of a great importance to the economy and the social balance. It is therefore the interaction
between the economic and social and diversity of actors that work with different interests in this territory. In
this context, a reflective analysis of the territory on a beach plural perspective of socioeconomic dimension
seems advisable to support the sustainable development of these spaces. Accordingly, this article undertakes
an analysis of the relationship between the actors in the world of work and life found in the beach area on the
basis of plural economy from field research conducted in the Brazilian coast.
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1 O Contexto do Desenvolvimento
O termo desenvolvimento, em geral, é
interpretado como sinônimo de promoção de
crescimento, progresso e aumento de riqueza,
caracterizando o estágio econômico, social e
político de uma dada comunidade com altos
índices de rendimento dos fatores de produção
(capital trabalho e recursos naturais).
A visão de desenvolvimento através
do fortalecimento da esfera produtiva, como
principal motor da riqueza coletiva e da regulação
social, permaneceu forte durante o século XIX
e no início do XX. O argumento das teorias
clássicas, que preconizam o desenvolvimento
com base no crescimento econômico está
enraizado nas idéias Adam Smith (1983) que
afirma que o progresso individual poderia
caminhar rumo ao progresso coletivo.
Contudo, a partir de meados da década
de 70, este modelo entra em crise, colocando
em xeque alguns elementos essenciais à
regulação do sistema capitalista: as medidas
de proteção ao trabalhador, as modalidades de
distribuição de lucro e renda e os benefícios
sociais. Evidenciou uma polarização cada vez
mais forte entre países ricos e pobres no plano
internacional (WOLFE, 1976). Também no
interior dos países, essa clivagem social tornase cada vez mais intensa, gerando dualidade,
mesmo nas sociedades ditas desenvolvidas.
Dessa forma, emerge a necessidade
de uma nova concepção de desenvolvimento,
diferente da visão meramente economicista,
a qual privilegiou a geração concentrada de
riqueza, além de revelar-se incapaz de resolver
os problemas que enfrentava a sociedade e
que contribuiu muito para acirrar ainda mais as
desigualdades.
Assim, a partir da década de 1980,
o conceito e a prática do desenvolvimento
se redefinem (ANDION, 2003). Alguns
conceitos chave caracterizam e delimitam a
noção de desenvolvimento na atualidade: a
sustentabilidade, que dá origem ao termo
desenvolvimento sustentável; o território, que
é a base do desenvolvimento localizado e a
economia plural que reconhece a pluralidade
das iniciativas sociais de caráter econômico.
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Neste sentido, este artigo resgata os
conceitos de desenvolvimento sustentável e a
noção de território para analisar a partir de uma
perspectiva sócio-econômica no espaço-praia a
pluralidade das iniciativas sociais econômicas.

1.2 Caminhos para o desenvolvimento sustentável
A preocupação com a interação entre
ambiente e desenvolvimento, que é a base
da noção de sustentabilidade, começou a ser
discutida em fóruns, a partir da década de 70. O
acontecimento mais marcante foi a Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano, realizada em Estocolmo, em 1972.
Em Estocolmo, as abordagens centrais
estiveram voltadas aos aspectos políticos,
sociais e econômicos, onde as recomendações
passaram a ser mais realistas e mais próximas
da vida e da qualidade da vida humana. A
premissa de crescimento zero foi questionada
e protestada, os conceitos de crescimento
zero aos países em desenvolvimento foram
substituídos por metas de desenvolvimento
sustentado (MAIMON, 1992).
Em 1983, a Assembléia das Nações Unidas
encomendou um relatório à Comissão Mundial
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. O
relatório, publicado em 1987, e posteriormente
denominado de Nosso Futuro Comum (também
conhecido como Relatório Brundtland), difundiu
o conceito de desenvolvimento sustentado,
passando a figurar linguagem internacional e
como eixo central das pesquisas de organismos
multinacionais.
Neste relatório, aponta-se a pobreza
como uma das principais causas e um dos
principais efeitos dos problemas ambientais,
afirmando que isso decorre do modelo
econômico praticado nos países desenvolvidos.
Ainda apresenta alguns elementos importantes
sobre o desenvolvimento sustentável, a saber:
“... O Desenvolvimento Sustentável não é um
estado permanente de harmonia, mas um processo de
confiança no qual a exploração dos recursos, a orientação
dos investimentos, os rumos do desenvolvimento
tecnológico e a mudança institucional estão de acordo
com as necessidades atuais e futuras. (...) em ultima
análise, o Desenvolvimento Sustentável depende do
empenho político” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p.10).
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“Meio ambiente e desenvolvimento
não
constituem
desafios
separados;
estão
inevitavelmente
interligados.
O
desenvolvimento não se mantém se a base de
recursos ambientais se deteriora; o meio ambiente
não pode ser protegido se o crescimento não
leva em conta as conseqüências da destruição
ambiental. Esses problemas não podem ser
tratados separadamente por instituições e políticas
fragmentadas. Eles fazem parte de um sistema
complexo de causa e efeito. (...) deve ser capaz de
manter o progresso humano não apenas em alguns
lugares e por alguns anos, mas por todo o planeta e
até um futuro longínquo. Assim, o Desenvolvimento
Sustentável é um objetivo a ser alcançado não só
pelas nações ‘em desenvolvimento, mas também
pelas industrializadas” (COMISSÃO MUNDIAL
SOBRE O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO,
1991, p.40).

O conceito emergente de Desenvolvimento
Sustentável, também denominado de conceito
de Brundtland, se refere ao desenvolvimento
que atende às necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de as
gerações futuras atenderem às suas próprias
necessidades. Ele contém dois elementoschave:
a) Conceito de necessidades, sobretudo as
necessidades essenciais dos pobres do mundo,
que devem receber a máxima prioridade;
b) A noção das limitações que o estágio da
tecnologia e da organização social impõe
ao meio ambiente, impedindo-o de atender
às
necessidades presentes e futuras.

Na
visão
de
Sachs
(2002),
desenvolvimento
sustentável
significa
transformar o desenvolvimento numa soma
positiva com a natureza, propondo com base
no tripé: justiça social, eficiência econômica e
prudência ecológica. A qualidade social é medida
pela melhoria do bem-estar das populações
despossuídas e a qualidade ecológica pela
solidariedade com as gerações futuras.
Em
essência,
o
desenvolvimento
sustentável é um processo de transformação no
qual a exploração dos recursos, a direção dos
investimentos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e a mudança institucional se
harmonizam e reforçam o potencial presente
e futuro, a fim de atender às necessidades e
aspirações humanas. (MONTIBELLER-FILHO,
2001). Pode ser entendido como um processo
que requer a compatibilização, no tempo
e no espaço, entre crescimento, eficiência
econômica, conservação ambiental, qualidade
de vida e equidade social. Repõe em outras
bases a relação entre eficiência econômica,
qualidade de vida e equidade social, além da
relação entre economia, sociedade e meio
ambiente (BUARQUE, 1996).
Neste sentido, Sachs (2002) propõe cinco
dimensões para o desenvolvimento sustentável:
sustentabilidade
social;
sustentabilidade
econômica;
sustentabilidade
ecológica;
sustentabilidade espacial e sustentabilidade
cultural. Uma síntese dessas dimensões é
apresentada no quadro 1.

DIMENSÕES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Sustentabilidade
Social

Diz respeito a um processo de desenvolvimento que leve a um crescimento com justa
distribuição do ter e da renda, de maneira a melhorar substancialmente os direitos e
condições de toda a população e reduzindo a distância existente entre os padrões de
vida.

Sustentabilidade
Econômica

É alicerçada pela alocação e gestão mais eficientes dos recursos e por um fluxo regular
do investimento público e privado. A eficiência econômica deve ser avaliada mais por
fatores macrossociais do que pela lucratividade microempresarial.

Sustentabilidade
Ecológica

Está ligada à ampliação da capacidade do planeta terra de utilização do potencial dos
diversos ecossistemas, ao mesmo tempo em que se mantém um nível mínimo de deterioração dos mesmos.

Sustentabilidade
Espacial

Está ligada a uma configuração rural-urbana mais adequada para proteger a diversidade
biológica, proporcionando melhores condições de vida às pessoas e a uma melhor distribuição dos assentamentos humanos e das atividades econômicas.

Sustentabilidade
Cultural

Está relacionada à busca das raízes endógenas do caminho da modernização, privilegiando processos de mudança sem rompimento da identidade cultural e dos contextos
espaciais específicos.

Quadro 1: Síntese das Dimensões da Sustentabilidade
Fonte: Sachs (2002); adaptado pelos autores

A Pluralidade da Perspectiva Socioeconômica para o Desenvolvimento Sustentável: O Espaço da Praia

Para alcançar a sustentabilidade, as
estratégias de desenvolvimento não podem
ser impostas de cima para baixo. Elas devem
ser concebidas e aplicadas em conjunto com
a população, ajudadas por políticas eficazes
de responsabilização. Para tanto é preciso
encontrar um novo tipo de parceria entre todos
os atores concernentes, assim como uma nova
redistribuição do poder entre Estado, empresas
e terceiro setor (SACHS, 1997).
Nesta direção, destaca-se o papel
do território e da sociedade no processo de
desenvolvimento. Assim, o território não é
percebido como um instrumento de gestão
estatal do social, mas como resultado da ação
dos cidadãos sobre seus espaços de vida e
trabalho.

1.3 A noção de território
A interação com o local dá origem a novas formas
de condução do desenvolvimento relativamente
autônomo, onde a ênfase é colocada no
dinamismo do espaço do território. A noção de
território está ligada à inscrição espacial, social,
política e cultural, constituindo-se como palco
central das dinâmicas do desenvolvimento
(ANDION, 2003).
Neste
momento
é
oportuna
a
diferenciação da noção de território entre dado
e construído apresentada por Pecqueur (2006).
Para o autor, o território dado é definido como
uma porção de espaço (para fins administrativos)
constituído a-priori. O território construído é
resultado da mobilização dos atores sociais. É
constatado a-posteriori.
O espaço, neste contexto, deixa
de ser estrutura estática ou um simples
contorno geográfico não resulta de um corte
para fins administrativos, mas da interação
entre sociedade e o ambiente. Neste sentido,
conforme Carrière e Cazella (2006, p.33),
o território “é o resultado da confrontação
dos espaços individuais dos atores nas suas
dimensões
econômicas,
socioculturais
e
ambientais”. Uma unidade que dispõe de
recursos ativos, específicos e não transferíveis
de uma região para outra. Por este motivo, as
lógicas e estratégias de desenvolvimento não
seguem um modelo universal.
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Para Gumuchian et al (2003) as múltiplas
territorialidades são devido ao fato de que a
construção de um território implica em uma
forma organizada de ação coletiva que exige
uma estruturação das posições dos atores e
uma representação ordenada real e espacial
em que a ação vai se inscrever no espaço.
Desta forma, as ações econômicas
são compreendidas por meio das relações
e interações sociais dos atores locais que
podem exercer uma função determinante na
competitividade de um território.
Percebe-se que a noção de território no
contexto do desenvolvimento focaliza a interação
das dimensões social e econômica. Corre-se o
risco dessa abordagem conduzir a interpretações
economicistas do desenvolvimento. No entanto,
não se pode perder de vista a aproximação
das noções de sustentabilidade e território.
Aqui, reside o espaço de complementariedade
entre as duas concepções a fim de evitar uma
visão de desenvolvimento que considera os
aspectos culturais, históricos e sociais apenas
como recursos ou capitais para impulsionar o
desenvolvimento; que exclui do debate a falência
dos modelos tradicionais do desenvolvimento e
suas consequencias sobre a crise socioambiental
atual; e que confunde o desenvolvimento com
o fortalecimento da economia centrada no
mercado (SERVA, ANDION, LÉVESQUE, 2006).
Sachs (2002) colabora com esta idéia
ao afirmar que o desenvolvimento sustentável
é incompatível com as forças do mercado sem
restrições, que ocasiona problemas sociais e
agrava a desigualdade social.
Neste sentido, o desenvolvimento
baseado na sustentabilidade de um território
precisa levar em consideração a pluralidade
das ações econômicas, colocando a economia
em seu lugar, ou seja, como meio para o
desenvolvimento e não como um fim.

1.4 Uma economia plural
A concepção da economia plural decorre
da crítica ao caráter redutor da economia de
mercado, a qual valoriza apenas as atividades
caracterizadas pela modernidade e tecnologia,
pela concentração e competitividade, com
destaque a economia de escala.
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As principais contribuições para noção da
economia plural são decorrentes da sociologia
econômica da escola francesa, cujos trabalhos
são mais ligados à sociologia e à antropologia.
Os trabalhos de referência são de Karl Polanyi
(1975), que busca redefinir a relação entre
economia e sociedade.
Polanyi
(1975)
aprofundou
suas
investigações no campo da antropologia
econômica e lançou as bases da “concepção
substantiva da economia.” Segundo esta
concepção, só na sociedade moderna, com
o advento do capitalismo, o mercado tornase o princípio dominante de regulação da
economia. Nas fases anteriores, o mercado
nunca foi o princípio dominante da atividade
econômica, pois outros princípios subordinados
as instituições sociais da época guiavam a
regulação econômica.
Para a concepção substantiva, a
economia é um processo institucionalizado,
sujeito às normas sociais e a idéia da economia
de mercado como um processo de regulação
autônomo, distinto do tecido social, é uma
característica da sociedade moderna, e por isso
não pode servir de referência para a análise
histórica dos processos econômicos. Outro ponto
marcante na concepção substantiva é que os
diferentes princípios de regulação econômica,
que já não são dominantes na atualidade, ainda
estão presentes e convivem com o princípio do
mercado (SERVA, ANDION, LÉVESQUE, 2006).
A concepção substantiva da economia
identifica a presença de três princípios de
regulação sócio-econômica ao longo da história,
cada um ocupando uma posição dominante em
função do contexto institucional de cada época
(POLANYI, 1975):
a) Princípio do mercado, regulado pelo ajuste
dos preços, onde a relação entre oferta e
demanda está regulada por um contrato regido
pelo cálculo instrumental;
b) Princípio da redistribuição, no qual a
responsabilidade pela repartição do agregado
econômico é regulada por uma autoridade
central (normalmente o Estado), que impõe
as regras dessa divisão entre os atores
através de procedimentos legais fortemente
institucionalizados;

c) Princípio da reciprocidade, que regula
a relação entre os atores que interagem
principalmente com a intenção de criar e
manter um relacionamento social, onde as
ações econômicas têm um caráter subsidiário.
A concepção substantiva evidencia
a necessidade de repensar a economia e
de construir novas formas de produção, de
consumo e relação de trabalho. Sauvage (1996)
afirma que a complexidade da sociedade atual
e a necessidade de religar a econômica a uma
perspectiva social e ecológica mais ampla tornam
inoperante uma visão unidimensional, baseada
apenas na noção de mercado. Esta visão parece
eficiente em um plano microeconômico, mas
por seu caráter exclusivo, tende a esterilizar
todo um potencial de criação de riquezas e
de emprego contido em outras formas de
regulação que não correspondem à sua lógica
reducionista.
A diversidade é uma característica
fundamental da economia plural. Ela remete a
um enfoque aberto, não dicotômico, ao passo
que a economia neoclássica utiliza classificações
duais (mercantil x não mercantil; formal x
informal; pública x privada). Assim, a variedade
dos tipos de atividades soma-se a variedade
de combinações entre elas (SERVA, ANDION,
2007).
Segundo esta orientação, Sauvage (1996)
enumera os tipos de atividades consideradas
pela economia plural: a economia doméstica de
produção; os intercâmbios não-monetários de
proximidade; as atividades mercantis informais;
as microempresas (individuais ou coletivas). A
cada tipo corresponde uma forma de regulação
específica. O maior desafio é a promoção de uma
economia mista, que comporta combinações
diversas entre os tipos de atividades.
Corroborando com Sauvage (1996),
Laville (apud SERVA, ANDION, 2007) aponta que
a economia plural implica no reconhecimento
e na valorização social da área regulada
pela reciprocidade, eliminando a legitimação
exclusiva do binômio Estado-mercado. A
concepção da economia plural é feita através
da correspondência entre os princípios de
regulação e as áreas de atividades econômicas.
Assim, o princípio de mercado corresponde
a área da economia mercantil; o princípio de
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redistribuição corresponde a área da economia
não mercantil e o princípio de reciprocidade a
área da economia não monetária .
A valorização e o incentivo a uma
economia caracterizada pela combinação entre
os três pólos resultam em uma pluralidade de
iniciativas sociais de caráter econômico, que
geram riqueza, empregos fortalecem a coesão
social.
Esta dinâmica plural das atividades
econômicas tem implicações no planejamento
e gestão de estratégias de desenvolvimento. A
aproximação da sustentabilidade e do território
valorizando as iniciativas de caráter econômico
que contempla a hidridação das formas de
regulação econômica (redistribuição, mercado
e reciprocidade) exige uma nova relação entre
as esferas pública, privada e da sociedade civil,
tendo como desafio a construção de novos
meios de articulação e negociação entre essas
esferas (SERVA, ANDION, LÉVESQUE, 2006).
Neste sentido, empreende-se a análise
do potencial do espaço da praia. As praias do
litoral brasileiro constituem o maior espaço
de convivialidade e se configuram como um
importante espaço de interseção das atividades
humanas de lazer e trabalho. A partir de um
levantamento realizado pelo Sebrae (2008)
sobre a economia da praia, busca-se uma
releitura com um olhar da perspectiva da
pluralidade econômica.

1.5 O território praia: a análise de um espaço de
convivialidade e trabalho
A Zona costeira do Brasil é considerada
um patrimônio nacional e suas praias,
patrimônio da União. As praias são conceituadas
como “bens públicos de uso comum do povo,
sendo assegurado, sempre, livre e franco
acesso a elas e ao mar, em qualquer direção
e sentido, ressalvados os trechos considerados
de interesse da segurança nacional ou incluídos
em áreas protegidas por legislação específica”
(BRASIL, 2004).
A acessibilidade de qualquer cidadão faz
com que as praias sejam vistas como o espaço
mais democrático de nossa brasilidade. Essa
condição favorece o estabelecimento de uma
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grande rede de relacionamentos, fundadas,
principalmente, na interação entre produção,
consumo e sociabilidade. Assim, neste espaço,
surgem os processos de motivações para o
lazer e o trabalho, os conflitos, negociação e os
códigos estabelecidos para convivência.
No território-praia, a interatividade
lazer/trabalho ocorre de forma mais direta,
intensa e repleta de informalidade. Sob a ótica
da convivialidade, a praia torna-se espaço de
agregação de usuários e consumidores em
busca de lazer e serviços específicos (SEBRAE,
2008).
Na convivialidade da praia, o trabalho
pode ser uma prática mais prazerosa, e,
portanto, diferentes dos processos impessoais
do mundo empresarial. Dessa forma, a ocupação
como prática de trabalho, muitas vezes não
é associada ao modelo de mercado, pois está
intrínseca ao lazer do indivíduo, conciliando
sua satisfação pessoal e rendimento. Neste
contexto, a leitura deste espaço com outras
formas de regulação, além do mercado, faz
sentido.
Os atores, de uma forma geral, que
atuam no território-praia são identificados,
segundo pesquisa do SEBRAE (2008), entre
freqüentadores, ambulantes, empreendedores
de negócios fixos e agentes do governo.
Em três praias do litoral do Nordeste
(SEBRAE, 2008), os freqüentadores dividemse em: moradores, que residem no local
(34,8%); veranistas, que têm residência, mas
não residem no local (12,2%); visitantes,
excursionistas que não pernoitam no local
(37,4%) e turistas, que permanecem em
meios de hospedagem (17,9%). Entre os
freqüentadores entrevistados nesta região, em
relação às práticas socioculturais realizadas nas
praias, observou-se que as principais atividades
são: banho de mar, de sol, beber e comer. Com
menor freqüência, foi apontado o encontro com
os amigos, à prática de esportes, passarem o
tempo e contemplar a paisagem.
Em
relação
ao
consumo
destes
freqüentadores, identificou-se que a preferência
na aquisição de comida e bebida é em barracas
(cerca de 80%), apenas 10% adquiriu
de ambulantes e um pequeno percentual
trouxe comida de casa. Entre os produtos

94

REVISTA BRASILEIRA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

comercializados na praia, em sua maioria
(78%) dos freqüentadores recusam, ou seja,
não compram.
Entre os vendedores ambulantes,
os principais produtos comercializados são
artesanatos, queijos e coalhos e biquínis (33,1%)
e os doces, picolés e castanhas representam
24% dos produtos oferecidos. A condição de
ocupação dos ambulantes na grande maioria
é como autônomo (90%), sendo que menos
da metade (47%) tem o registro na prefeitura
e aproximadamente 35% não tem qualquer
documentação relativa a regularização da
atividade e este é um dos principais problemas
para os vendedores devido a fiscalização. As
razões para exercer a ocupação de ambulante
entre 82% dos pesquisados são por estarem
desempregados ou para melhorar a renda
familiar. Dentre os ambulantes, pouco mais
da metade (50,3%) declararam estar muito
satisfeito e satisfeito com o negócio.
No caso dos empreendedores com
negócios fixos (barracas), a maior parte
(70%) são negócios familiares que iniciaram
pelo fato dos donos estarem desempregados
(31%); por tradição (30%) ou para melhorar
a renda familiar (27%). Os principais produtos
comercializados cerveja, comidas típicas,
refeições e outras bebidas. Seus principais
problemas estão relacionados à aquisição de
mercadorias, como: preço, qualidade, condições
de pagamento, escassez de fornecedores. Em
relação aos recursos financeiros, praticamente
a totalidade recorre a recursos próprios, um
pequeno percentual a recurso de familiares ou
amigos, pois o financiamento do sistema formal
não compensa devido à elevada taxa de juros e
ao volume de documentação exigida.
Por fim, os diferentes níveis do governo
são responsáveis pelo apoio e melhoria dos
serviços prestados aos freqüentadores e
trabalhadores no território-praia. Na visão dos
entrevistados que freqüentam as praias, seja
a lazer ou a trabalho, as alternativas de apoio
governamental são: na melhoria de infraestrutura, na segurança, no financiamento,
no incentivo e melhoria da organização do
trabalho, na divulgação da praia, na redução
de impostos e incentivos fiscais, na maior
fiscalização na praia e na redução da burocracia
da documentação.

A partir da identificação dos atores,
define-se o território-praia como palco de
práticas socioculturais e produtivas que, ao lado
da existência de muitas oportunidades tanto
para freqüentadores como para trabalhadores,
há muitas fontes de conflitos e problemas.
Pois, observa-se o risco de degradação
ambiental devido as negligências em relação
a capacidade de carga de cada ecossistema,
ao desmantelamento dos tecidos sociais, em
razão do grande afluxo das novas populações
e exclusões dos nativos, a dificuldade de
relacionamento entre os freqüentadores e
trabalhadores da praia e a ausência de infraestrutura que dêem suporte ao deslocamento e
permanência nas praias para freqüentadores e
trabalhadores (SEBRAE, 2008).
Neste
contexto,
identificam-se
iniciativas sociais de caráter econômico que
precisam ser reconhecidas e valorizadas
com uma perspectiva aquém das regras do
mercado. Na praia, existem muitas atividades
que são consideradas como não rentáveis, pois
não permitem uma forma de acumulação ou
crescimento, são atividades que asseguram
a satisfação das necessidades essenciais,
faz parte da economia de subsistência que é
ignorada pelas leis do mercado (SACHS, 2002).
A situação dos trabalhadores ambulantes,
em sua maioria sem documentação de
regularização, é considerada informal conforme
as regras atuais, portanto, sujeito a sanções
promovidas por fiscalização, sem qualquer
tipo de incentivo a produção e melhorias na
qualificação. Na concepção da economia plural
(SAUVAGE, 1996), estes trabalhadores realizam
atividades mercantis informais na medida
em que seu caráter subterrâneo traduz sua
ausência de rentabilidade nas condições atuais
da legislação. Permanecem aquém das regras
do jogo do mercado, embora sendo mercantis.
A situação dos negociantes fixos, como
por exemplo, as barracas das baianas que
servem comidas típicas, inserem-se entre
as microempresas (individuais ou coletivas)
que asseguram aos membros uma renda de
sobrevivência, ou seja, pouco rentáveis que
proporcionam uma inserção profissional e social
a pessoas pouco competitivas no mercado de
trabalho. No sentido de Polanyi (1975), quando
se trata dos microempresários, os princípios
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que regem as relações dessas atividades são os
de mercado e o de redistribuição.
Contudo, o espaço da praia apresenta
potencial para a pluralidade das atividades
econômicas na direção dos princípios de
reciprocidade e redistribuição. Percebe-se, de
uma forma geral que as ações dos atores são
individualizadas. Neste contexto, o trabalho em
conjunto através de associações e cooperativas
poderia ser considerado importante para
integrar as ações dos atores para atuarem
de forma coletiva, trocando conhecimentos
e experiências e fortalecendo a coesão
social. Desta forma, os ambulantes poderiam
ter legitimada sua atuação profissional, os
proprietários de negócios fixos teriam mais
força e capacidade de inovação para resolução
de seus problemas com fornecedores.
E ainda, pode-se pensar em novas
práticas socioculturais, além de banho de
mar, sol e esportes, com grupos de iniciativas
culturais que apresentam sua arte e podem
receber donativos dos freqüentadores. A
conciliação entre as expectativas e necessidades
de freqüentadores e trabalhadores que
convivem e compartilham o mesmo espaço e,
portanto, relacionam-se podem ser alcançadas
com iniciativas que precisam ser reconhecidas e
valorizadas com base em princípios de regulação,
além do mercado. Assim, a praia é um espaço
com grande potencial para concretizar essa
pluralidade.

2 Considerações Finais
Nos últimos 30 anos, o conceito de
desenvolvimento passou por grandes mudanças
que redefiniram seu escopo. A noção de
sustentabilidade fornece ao desenvolvimento
uma perspectiva pluralista, visando múltiplos
objetivos. Os critérios de sustentabilidade
transcendem a finalidade econômica e incluem
os aspectos sociais, culturais, ambientais e
políticos. De outro lado, a noção do território
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Resumo
Os manguezais são ecossistemas costeiros de grande importância ecológica e econômica, que vêm sofrendo
degradação devido à ocupação humana. Com o objetivo de proteger os manguezais da Ilha de Santa Catarina,
foi criada a Estação Ecológica Carijós em 1987. Seu Plano de Manejo tem como prioritária a avaliação do risco
de contaminação da ESEC. Muitas são as atividades potencialmente poluidoras presentes no entorno da ESEC
Carijós, dentre elas, as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), que foram objeto deste estudo. A ETE de
Jurerê Internacional teve os efluentes bruto e tratado avaliados quanto aos parâmetros temperatura, pH, OD,
DBO, fosfato e toxicidade aguda. Foram realizadas três coletas de cada um dos efluentes. Os valores encontrados foram comparados aos valores permitidos pela legislação do Estado de SC. O efluente bruto apresentou
altos valores de DBO e fosfato, característicos de efluentes ricos em matéria orgânica. Para o efluente tratado,
os valores de temperatura e pH estavam dentro do permitido pelo Decreto Estadual nº 14.250/81, mas os
valores de DBO e fosfato encontraram-se fora do permitido pela legislação. Para os testes de toxicidade aguda,
foi utilizado o microcrustáceo Daphnia magna. O efluente bruto apresentou FT 2 na primeira e na segunda
coleta, e FT > 16 na terceira coleta. O efluente tratado apresentou FT 1 nas duas primeiras coletas, e FT 2 na
terceira coleta, extrapolando nesta última o limite permitido pela legislação estadual. Os resultados permitiram
perceber a importância do monitoramento destes e de outros parâmetros para garantir a qualidade da água,
especialmente em uma região ambientalmente sensível.							

			
Abstract

Mangroves are coastal ecosystems of great ecological and economic importance, which have been suffering
degradation due to human occupation. With the objective of protecting Island of Santa Catarina’s mangroves,
it was created the Ecological Station Carijós, in 1987. Its Management Plan has as priority the evaluation of the
risk of contamination of the Station. Many are the potentially polluting activities in the neighborhood of Carijós,
including the Sewage Treatment Stations (STS), which were the object of this research. The STS of Jurerê
Internacional have had its raw sewage and its treated effluent assessed on the parameters temperature, pH,
DO, BOD, phosphate and acute toxicity. It was performed 3 samples of each of the effluents. The values found
were compared to the values for effluent releasing determined by the Law of the State of SC. The sewage
showed high values of BOD and phosphate, typical of effluents rich on organic material. The treated effluent
showed values of temperature and pH were within the legally permitted values, but the values for BOD and
phosphate were outside limits allowed by the law. The microcrustacean Daphnia magna was used for the tests
of acute toxicity. The sewage showed TF 2 on the first and second samples, and TF > 16 on the third sample.
The treated effluent showed TF 1 on the first and second samples, and TF 2 on the third sample, extrapolating in this last sample the limit determined by the law. The results enabled to realize in such environmental
delicate region.
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1 Introdução
1.1 A estação ecológica Carijós
O manguezal é um sistema ecológico
costeiro tropical, dominado por espécies
vegetais típicas, as quais se associam outros
componentes da flora e da fauna, microscópicos
e macroscópicos, adaptados a um substrato
periodicamente inundado pelas marés, com
grandes variações de salinidade (MACIEL, 1991
apud HUBER, 2004).
A importância dos manguezais para os
ambientes costeiros está bem documentada
em publicações científicas, que os apresentam
como locais de proteção, berçário e alimentação
para uma grande variedade de espécies
economicamente importantes, bem como sua
função de quebra-mares em regiões assoladas
por eventos como os furacões e tempestades.
A alta biodiversidade do sistema costeiro
nas regiões tropicais e subtropicais também
está relacionada com a preservação destes
ambientes. Apesar destes fatos, os manguezais
continuam sendo degradados devido às
atividades antrópicas (OLIVEIRA, 2001).
A Estação Ecológica Carijós foi criada
em 20 de julho de 1987 pelo Decreto Federal
n° 94.656, para conservar os manguezais da
Ilha de Santa Catarina, ameaçados pela rápida
expansão urbana da capital catarinense e pela
especulação imobiliária. A unidade protege
duas áreas com vegetação de manguezal e
de restinga. Uma delas é o Manguezal do Rio
Ratones, com 6,25 Km2. A outra é o Manguezal
de Saco Grande, que possui 0,93 Km2. A
conservação dessas duas áreas é extremamente
importante porque restam apenas 37,7% e
68,1% de suas áreas originais, respectivamente,
de acordo com estudo feito a partir de fotos
aéreas e levantamentos topográficos (IBAMA,
2003).
Além de proteger parte do que sobrou
dos manguezais da capital catarinense, a
Unidade de Conservação também abriga
espécies ameaçadas de extinção, como o
jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris)
e a lontra (Lontra longicaudis). No manguezal
e na restinga também foram registradas 107
espécies de aves, dentre as quais o biguá
(Phalacrocorax brasilianus), mais abundante,
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e o colhereiro (Ajaia ajaja), que aparece com
menos freqüência (IBAMA, 2003).
Além disso, a existência de três sítios
arqueológicos do tipo sambaqui no interior da
gleba Ratones é importante do ponto de vista
histórico e cultural. Os sambaquis são indícios
da presença humana na Ilha de Santa Catarina
há pelo menos 4.500 anos (IBAMA, 2003).
Assim, garantir a qualidade da água
do entorno e dos ecossistemas abrigados pela
Estação Ecológica de Carijós é uma necessidade
para assegurar a preservação das inúmeras
espécies presentes nos mesmos. Diante desta
realidade, o próprio Plano de Manejo da ESEC
Carijós (IBAMA, 2003) elenca como prioritária
a avaliação do risco de contaminação da ESEC
Carijós, através do monitoramento da água das
Bacias Hidrográficas do Rio Ratones e do Saco
Grande.
Além disso, a identificação, a avaliação e
o monitoramento das atividades potencialmente
causadoras de degradação ambiental são
incipientes no entorno da ESEC e tornamse imprescindíveis para que se conheçam as
possíveis fontes de poluição e contaminação
das águas da região.

1.2 Características do esgoto doméstico
Dentro deste contexto estão as
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE),
que totalizam quatro no entorno da ESEC
Carijós. De acordo com a Resolução nº 3, do
CONSEMA, de 25 de março de 2008, o sistema
de coleta e tratamento de esgotos sanitários
é uma atividade potencialmente causadora
de degradação ambiental (ESTADO DE SANTA
CATARINA, 2008).
A composição do esgoto doméstico
é extremamente variável, contendo matéria
orgânica, microorganismos patogênicos e
diversos tipos de contaminantes (produtos
de limpeza doméstica e higiene pessoal,
medicamentos humanos e veterinários, óleos
e graxas entre outros). O avanço tecnológico
propiciou o desenvolvimento e instalação de
estações de tratamento de esgotos para conter
e minimizar a poluição dos sistemas aquáticos,
com a finalidade de reduzir as concentrações
de matéria orgânica presente nos esgotos
domésticos. No entanto, verifica-se que estas
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tecnologias são ineficientes para a eliminação
de patógenos e substâncias tóxicas das águas
residuárias (HESPANHOL, 1997, apud CUTOLO
& ROCHA, 2002).
No Brasil, a maioria dos sistemas de
tratamento de esgotos é insuficiente para
remoção dos microrganismos causadores
de doenças de veiculação hídrica, sendo
necessária uma terceira etapa destinada
para a desinfecção dos efluentes domésticos
tratados pelos tratamentos secundários. O
desinfetante usualmente utilizado é o cloro, o
qual apresenta como principal desvantagem a
formação de subprodutos indesejáveis como os
trihalometanos (THM), que são carcinogênicos
e são questionados desde 1974 (CAMARGO,
2004).
Embora existam dados físico-químicos
que avaliam a eficiência das estações de
tratamento existentes, nada se sabe sobre
os efeitos potenciais que a carga poluente
remanescente pode causar ao corpo receptor,
em termos ecotoxicológicos. Frequentemente é
feita uma correlação entre a Demanda Química
de Oxigênio (DQO) e a toxidez de um efluente,
mas análises de efluentes tratados oriundos de
diversas atividades industriais demonstraram
que o estado do efluente não é definido apenas
pela concentração de compostos químicos –
determinada pela DQO –, mas pelos efeitos
causados por ele (ZAGATTO et al., 1992 apud
CARDOSO & DE LUCA, 2004, KNIE & LOPES,
2004).
Em função dos objetivos de uso das
águas dos corpos receptores e da presença da
Estação Ecológica de Carijós na região da maior
bacia hidrográfica da Ilha de Santa Catarina,
a Bacia Hidrográfica de Ratones, é importante
que se comece a obter essas informações nas
estações em operação, para que se possam
avaliar eventuais impactos que este tipo de
efluente pode causar à biota.
Assim sendo, este trabalho teve como
objetivo identificar as ETE existentes no entorno
da ESEC Carijós e avaliar a toxicidade e outros
parâmetros físico-químicos de seus efluentes.

2 Materiais e Métodos
2.1 Caracterização da área de estudo
A

identificação

das

Estações

de

Tratamento de Esgoto (ETE) existentes nas
Bacias Hidrográficas do Saco Grande e do Rio
Ratones foi feita através de saídas a campo
e contato com as empresas Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
e HABITASUL Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Foram identificadas quatro ETE na
área de estudo: uma em Jurerê Internacional,
administrada pela HABITASUL; uma em
Canasvieiras, uma na Vila União e uma no Saco
Grande, estas administradas pela CASAN.
Durante o período da pesquisa foi
realizado o diagnóstico dos efluentes da ETE
de Jurerê Internacional. As demais ETE não
puderam ser diagnosticadas no período deste
projeto devido a impedimentos burocráticos
junto à CASAN e serão objeto de estudo no
prosseguimento desta pesquisa.

2.2 Diagnóstico dos efluentes da ETE
Durante a primeira coleta em entrevista
com o responsável técnico pela ETE coletou-se
dados a respeito das licenças ambientais, da
capacidade da ETE e dos processos utilizados
no tratamento dos efluentes.
Foram realizadas três coletas do efluente
bruto e do efluente tratado da ETE, entre os
meses de dezembro/2008 e fevereiro/2009,
na ETE de Jurerê Internacional, totalizando 6
amostras.
As amostras foram coletadas em
frascos PET devidamente higienizados e
descontaminados. Para transporte até o
laboratório, as amostras foram acondicionadas
em caixa de isopor contendo gelo.
2.2.1 Parâmetros físicos e químicos
As amostras coletadas foram analisadas
de acordo com as metodologias do Standard
methods for the examination of water and
wastewater (APHA et al., 1995) quanto
aos
parâmetros:
temperatura;
potencial
hidrogeniônico (pH); oxigênio dissolvido (OD);
demanda bioquímica de oxigênio (DBO5);
fosfato. As análises de fosfato e DBO5 foram
realizadas em duplicatas.
A temperatura foi medida in loco. Na
primeira coleta, utilizou-se o pHmetro manual
ALFAKIT AT 300. Nas demais coletas, foi medida
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com o Medidor de OD Quimioter, modelo DO
5519.
O pH foi medido in loco. Na primeira
coleta utilizou-se o pHmetro manual ALFAKIT AT
300. Nas demais coletas utilizou-se o pHmetro
Waterproof Pen pH Tester, da Quimioter.
Na primeira coleta, as amostras para
determinação do OD foram coletadas em
frascos de DBO previamente higienizados,
onde foram adicionadas, in loco, soluções
fixadoras de oxigênio, para posterior análise
no Laboratório de Recursos Hídricos da ESEC
Carijós. Nas demais coletas, o OD foi medido in
loco utilizando-se o Medidor de OD Quimioter,
modelo DO 5519.
As análises de fosfato e DBO5 foram
realizadas em duplicatas, no Laboratório de
Recursos Hídricos da ESEC Carijós. Todos os
parâmetros físico-químicos foram analisados no
mesmo dia da coleta.

2.2.2 Ensaios de toxicidade aguda
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baseando-se na exposição de neonatos de
Daphnia magna, de 2 a 26h de idade, em
diluições da amostra, por um período de 48h.
Após o tempo de prova, foi observado o número
de indivíduos imóveis por concentração. A partir
destes dados, calculou-se a porcentagem de
mortalidade por concentração. O resultado do
teste foi expresso em CE(I)50 48h, calculada
utilizando-se os métodos estatísticos Probit
Method (Weber, 1993) para dados paramétricos
e Trimmed Spearman-Karber Method (Hamilton
et al., 1977) para dados não paramétricos.
Determinou-se também o FT (Fator de
Toxicidade) definido como a menor diluição
da amostra na qual não se observou efeito
deletério sobre o organismo teste, sendo efeito
deletério imobilidade igual a 10%. Os dados
gerados foram relacionados aos valores de
referência estabelecidos pelo Decreto Estadual
n° 14.250, de 5 de junho de 1981 (ESTADO DE
SANTA CATARINA, 1981) e pela Portaria FATMA
nº 17, de 18 de abril de 2002 (ESTADO DE
SANTA CATARINA, 2002).

Os testes de toxicidade aguda foram
desenvolvidos para determinar a toxicidade
relativa da amostra sobre o organismo teste
Daphnia magna, exposto a várias concentrações
desta amostra, em um curto período de tempo
(48h). O efeito avaliado foi imobilidade. Há duas
formas de expressar o resultado. A Concentração
Efetiva Mediana (CE50), indica a concentração
na qual 50% da população exposta apresenta
efeito agudo quando submetida à amostra. O
Fator de Toxicidade (FT) é a menor diluição da
amostra na qual não se observa efeito deletério
sobre os organismos-teste.

Para validar os resultados foram
realizados testes de sensibilidade com os
organismos-testes utilizando como substância
de referência o dicromato de potássio
(K2Cr2O7). A sensibilidade estabeleceu-se
em CE50 24h 0,51 e 1,10 mg.L-1 K2Cr2O7,
validando os testes de acordo com a norma ISO
6341 (1996).

O cultivo do organismo-teste foi
realizado no Laboratório de Recursos Hídricos
da ESEC Carijós, seguindo a norma NBR 12.713
(ABNT, 2004). Utilizou-se recipientes com
capacidade para 2.000 mL de meio de cultura
M4 (DIN 38412, 1989), meio utilizado para
crescimento dos organismos. Os organismos
foram alimentados, diariamente, com cultura
algácea de Scenedesmus subspicatus produzida
conforme ISO 8692 (ISO, 1989). As culturas
foram mantidas em ambiente com temperatura
controlada a 20 ± 2ºC e em fotoperíodo de 16
horas, condições obtidas através do uso de um
germinador.

A ETE de Jurerê Internacional está
localizada na Av. das Raias, n°. 308 (coordenadas
27° 26’ 743” S, 48° 30’ 165” W), norte da
Ilha de Santa Catarina/SC e possui Licença de
Operação (LO) regularizada junto à FATMA.
A coleta do esgoto é feita por sistema a vácuo,
processando aproximadamente 40 L.s-1,
ocorrendo grande variação deste volume entre
a temporada de verão (dezembro a março) e os
demais meses do ano.

As amostras coletadas foram testadas

3 Resultados e Discussão
3.1 Estação de tratamento de esgoto de Jurerê
Internacional

3.1.1 Etapas do tratamento
• Tratamento preliminar
Para o tratamento preliminar, o sistema
é composto por gradeamento manual, com duas
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grades, uma para reter os sólidos grosseiros e
outra para sólidos menores.
Posteriormente, a caixa de areia retém
areias e outros detritos inertes e pesados que
se encontram nos efluentes.
• Tratamento biológico
A ETE utiliza, para o tratamento biológico,
o sistema de lodos ativados por batelada - SBR
(Sequencing Batch Reactors). Neste sistema,
todas as etapas de tratamento são realizadas
em um único tanque, com duração de 6 horas.
Inicialmente, o esgoto é aerado, permitindo a
depuração da matéria orgânica e a nitrificação.
Depois disso, tem início a fase de sedimentação.
A ETE possui dois tanques que operam com este
sistema, permitindo o tratamento ininterrupto
do esgoto.
• Desinfecção
A desinfecção, cuja função é reduzir o
número de coliformes, é feita utilizando-se
cloro líquido.

3.1.2

Destino dos efluentes da ETE depois de tratados

• Lodo
O lodo é tratado em um sistema de
canteiros de secagem com uma área total de
aproximadamente 600 m². Após a secagem, o
lodo é coletado pela empresa Brooks e disposto
no aterro sanitário Santec, em Içara – SC.
• Efluente líquido
Após a desinfecção, o efluente líquido é
bombeado para disposição por irrigação em
área verde, licenciada e ambientalmente
monitorada.

3.2 Análise dos efluentes
Os valores encontrados para os parâmetros físicos, químicos, físico-químicos e toxicológicos durante as três coletas estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 - Resultados dos parâmetros físico-químicos e toxicológicos dos efluentes coletados na ETE de Jurerê Internacional,
comparados com os valores determinados pela legislação estadual para emissão de efluentes.
Coleta

17/12/2008

21/01/2009

03/02/2009

Efluente
Bruto

Efluente
Tratado

Efluente
Bruto

Efluente
Tratado

Efluente
Bruto

Efluente
Tratado

Temperatura (°C)

24

24,9

26,3

30,4

29,2

pH

7,33

7,22

7,34

7,17

7,08

Amostra

Legislação
Decreto n°
14.250/81

Portaria
FATMA n°
17/2002

26,7

< 40

-

7,26

6a9

-

OD (mg.L-1)

<1

4,36

8,4

6,4

7,2

8,2

NI

-

DBO (mg.L-1)

75

<1

144

24,9

ND

1,23

< 60

-

Fosfato (mg.L-1)

0,41

0,081

10,04

1,63

13,60

3,94

1,00

-

FD

2

1

2

1

>16

2

-

1

CE50 (%)

70,71

> 100

>100

> 100

<6,25

93,30

-

-

Legendas: ND = não detectado; NI = não informado; FD = fator de diluição da amostra; CE50 = Concentração Efetiva Mediana.
Os valores destacados em vermelho encontram-se fora dos padrões determinados pela legislação de referência.

• Temperatura
A temperatura é um dos parâmetros
mais importantes a ser considerado, já que
esta pode influenciar significativamente em
parâmetros como pH e OD.
O Decreto nº. 14.250/81 (ESTADO DE
SANTA CATARINA, 1981) determina que os
efluentes lançados nos corpos d’água devem
apresentar temperatura inferior a 40ºC. O
efluente bruto e o tratado apresentaram
temperaturas dentro do que é exigido pela

legislação nas três coletas realizadas.
• Potencial Hidrogeniônico (pH)
O potencial hidrogeniônico (pH) mede
quantitativamente a acidez ou a alcalinidade
de uma solução. É um parâmetro importante
devido à influência significativa nas reações
físico-químicas e também nas atividades
metabólicas dos microrganismos (CAMARGO,
2004).
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O pH dos efluentes analisados esteve
entre 7,08 – efluente bruto, 3ª coleta – e 7,34
– efluente bruto, 2ª coleta. Dessa forma, tanto
o efluente bruto quanto o tratado estavam
adequados à legislação estadual, que delimita
entre 6,0 e 9,0 o pH dos efluentes.
• Oxigênio Dissolvido (OD)
O OD é um dos parâmetros mais
importantes na dinâmica e na caracterização
de ecossistemas aquáticos. As principais fontes
de oxigênio para a água são a atmosfera e a
fotossíntese. Por outro lado, as perdas são
o consumo pela decomposição de matéria
orgânica (oxidação), perdas para a atmosfera,
respiração de organismos aquáticos e oxidação
de íons metálicos como, por exemplo, o ferro e
o manganês (ESTEVES, 1998).
A estabilização e/ou decomposição
biológica da matéria orgânica presente na água
envolve o consumo de oxigênio dissolvido na
água, nos processos metabólicos de organismos
aeróbicos. Assim, a redução da taxa de oxigênio
dissolvido em um recurso hídrico pode indicar
atividade bacteriana decompondo matéria
orgânica.
Na primeira coleta, para o efluente
bruto, foi encontrado valor inferior a 1 mg.L1 de oxigênio dissolvido na amostra, típico de
efluentes com grande carga orgânica. O efluente
tratado apresentou 4,36 mg.L-1 de oxigênio.
Nas demais coletas o OD apresentou valores
próximos à saturação, indicando algum erro
metodológico, pois os valores encontrados são
incompatíveis com o esperado para um efluente
que contém alta carga orgânica, conforme
apresentado pelo valor da DBO.
Nem a Legislação Federal nem a Estadual
definem valores de OD para o lançamento de
efluentes em corpos d’água. No entanto, sabe-se
que os valores de oxigênio dissolvido refletemse na demanda bioquímica de oxigênio, uma
vez que, quanto maior a quantidade de matéria
orgânica, maior é a DBO5 e por conseqüência,
menor é o valor do oxigênio dissolvido.
• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5)
Os maiores acréscimos em termos
de DBO5, num corpo d’água são provocados
por despejos de origem predominantemente
orgânica. A presença de um alto teor de
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matéria orgânica pode induzir à completa
extinção de oxigênio na água, provocando o
desaparecimento de peixes e outras formas de
vida aquática. Um elevado valor da DBO5 pode
indicar um incremento da microflora presente
e interferir no equilíbrio da vida aquática, além
de produzir sabores e odores desagradáveis
(PIRONEL, 2004).
O efluente bruto apresentou altos
valores de DBO5, evidenciando a alta carga de
matéria orgânica presente. A análise da DBO5
deste efluente na terceira coleta não pôde ser
calculada, pois todo o oxigênio da amostra foi
consumido antes do 5º dia.
De acordo com o Decreto nº. 14.250/81
(ESTADO DE SANTA CATARINA, 1981), para
o lançamento em corpos d’água, o efluente
deve apresentar DBO5 inferior a 60 mg.L-1 de
oxigênio. A DBO5 do efluente tratado analisado
esteve dentro deste limite nas três coletas.
Nas duas primeiras coletas pôde-se notar que
a redução da DBO5 durante o tratamento foi
superior a 80%.
• Fosfato
De acordo com Esteves (1998), o
fósforo, encontrado no ambiente aquático sob a
forma de fosfato, é o principal responsável pela
eutrofização artificial das águas continentais.
Os esgotos domésticos são uma das principais
fontes artificiais de fosfato. Na Europa Central,
calcula-se que cada habitante é responsável pela
eliminação de 1,5g de fosfato por dia, através
de seus dejetos e 2,7g através de produtos de
limpeza (AMBÜHL, 1978 apud ESTEVES, 1998).
Na primeira coleta, realizada no início
do mês de dezembro, a quantidade de fosfato
encontrada nas amostras estava dentro do
limite exigido pelo Decreto Estadual. Pôde-se
observar, no entanto, que nos meses de janeiro
e fevereiro a quantidade de fosfato aumentou,
deixando o efluente tratado fora dos limites
determinados pela legislação. Este aumento de
fosfato no esgoto pode ser devido ao aumento
de população que o bairro Jurerê Internacional
sofre nos meses de verão, devido ao turismo.
• Toxicidade aguda
Embora o Decreto nº. 14.250/81
(ESTADO DE SANTA CATARINA, 1981) não
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defina limites para a toxicidade dos efluentes,
a Portaria da FATMA nº. 17, de 18 de abril de
2002 (ESTADO DE SANTA CATARINA, 2002),
determina que esgotos domésticos devem
apresentar Fator de Toxicidade (FT) igual a 1.
O efluente bruto apresentou toxicidade
nas três análises realizadas, sendo que na
terceira coleta a toxicidade deste efluente
esteve alta. O efluente tratado apresentou-se
não tóxico na primeira e na segunda coleta. Na
terceira coleta, porém, apresentou toxicidade e
ultrapassou o limite permitido pela legislação.
Em suas pesquisas com o peixe
Pimephales promelas, Cardoso e de Luca (2004)
observaram toxicidade aguda nos efluentes
brutos de três ETE analisadas. Além disso,
verificaram que o processo de desinfecção,
utilizando tanto hipoclorito (HOCl) quanto
ferrato (K2FeO4) também resultaram em
efluentes tóxicos, embora esta toxidez fosse
menor do que no efluente bruto.
Em ensaios feitos com efluentes de
ETE na Alemanha (KNIE e LOPES, 2004), o FT
encontrado foi, na maioria dos casos, igual a 2.
Verificou-se ainda que este valor era encontrado
tanto nos efluentes de entrada quanto nos
de saída, indicando que a toxidez não era
influenciada pelos processos de tratamento.
Ainda de acordo com Knie e Lopes, na Alemanha
o tratamento dos efluentes lançados na rede
coletora pública é de responsabilidade dos
municípios. O conjunto de medidas de controle
adotadas naquele país – fiscalização e taxação
– possibilitou a adequação dos efluentes aos
limites legais.
Em 1997, a FATMA utilizou pela
primeira vez no Estado de Santa Catarina os
testes ecotoxicológicos no monitoramento de
efluentes e dos recursos hídricos. A aplicação
deste método começou em Joinville, onde os
efluentes das ETE apresentaram FT que variou
entre 1 e 2 (KNIE e LOPES, 2004).

Percebe-se que os valores de toxicidade
encontrados para o efluente tratado pela ETE
de Jurerê Internacional são semelhantes
àqueles encontrados em outras pesquisas.
O bairro de Jurerê Internacional é um bairro
predominantemente
residencial,
tendo
atividade comercial bastante limitada e
nenhuma indústria. Isso faz com que a carga
tóxica do esgoto bruto seja normalmente baixa.
Porém, há indicativos de que a sazonalidade
da população do bairro em questão causa uma
flutuação da quantidade de matéria orgânica
e da toxicidade do esgoto, dificultando seu
tratamento e diminuindo sua eficiência. Faz-se
necessário, desta forma, um monitoramento
mais cuidadoso das características do esgoto
coletado e uma melhoria contínua do sistema
de tratamento de esgoto, a fim de garantir a
máxima eficácia do tratamento e a preservação
dos manguezais vizinhos ao bairro.

4 Considerações Finais
Os dados obtidos neste trabalho indicam
eficiência da ETE de Jurerê Internacional na
redução da carga orgânica e na eliminação de
substâncias tóxicas. Entretanto, esforços devem
ser investidos no sentido de redução dos níveis
de fósforo, visando o atendimento à legislação.
Percebe-se a importância da coleta e do
tratamento do esgoto doméstico, pois a carga
orgânica e tóxica de um efluente deste tipo,
quando lançado diretamente no meio ambiente,
pode prejudicar a biota e alterar o ecossistema.
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