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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das
ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O
Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Proﬁssional e Tecnológica (EPT)
para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de
ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as
Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade
regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores
de regiões distantes, geograﬁca ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização
contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação proﬁssional e o
atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas
unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação proﬁssional qualiﬁcada –
integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão
com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes
dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação proﬁssional!
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
e-Tec Brasil

Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto
ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.
Glossário: indica a deﬁnição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, ﬁlmes,
músicas, sites, programas de TV.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes
níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e
conferir o seu domínio do tema estudado.
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Palavra do professor-autor
A agroindústria traz benefícios socioeconômicos aos municípios em desenvolvimento, relacionados às vantagens de utilizar a mão de obra local e de utilizar
como matéria-prima produtos agrícolas ou pecuária de pequenos produtores
e também ao auxílio que essa atividade proporciona à renda de comunidades
rurais. Esta disciplina trará conhecimentos sobre os impactos positivos e negativos da agroindústria e as formas de conter esses impactos. Debateremos sobre
exemplos (case) de agroindústria que se utilizam de certificação para agregar
valor ao produto, também sobre o incremento de tecnologias mais limpas com
aproveitamento de resíduos orgânicos e do programa 4´R.
Procurei formar conceitos que fossem práticos, simples de entender e possíveis de visualizar dentro da realidade de cada município. Dessa forma, vamos
debater em grupo a visão de cada um sobre o que existe de real na sua região
ou município. Os exercícios foram elaborados a fim de proporcionar a fixação
e debate sobre os conceitos aprendidos. Assim, teremos a oportunidade de,
ao longo de cada aula, interpretar e discutir alternativas para o tema proposto.
Os assuntos trabalhados nesta disciplina são de extrema importância para o
conhecimento do técnico, já que ele será responsável por toda a atividade desenvolvida na agroindústria, também esta sendo agregado ao
conhecimento da produção o uso e gestão de energias, gestão de resíduos e
práticas de certificação.
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Apresentação da disciplina
A disciplina “Tratamento de Resíduos e Efluentes na Agroindústria” vai abordar
os conceitos básicos de meio ambiente, impacto ambiental, poluição ambiental, resíduos industriais, tratamento de águas e efluentes, gestão agroindustrial.
Irá definir ainda a classificação, coleta e tratamento de resíduos, além de conceituar efluentes e seu tratamento sistemas de tratamento adequado.
Na primeira aula, iremos conhecer os conceitos básicos de meio ambiente, de
impacto ambiental, de poluição ambiental, de tratamento de resíduos e de
gestão agroindustrial. Através desses conceitos, vamos compreender a importância da consciência ambiental dentro da gestão da agroindústria.
Na aula 2, trabalhamos com conceitos já discutidos, fazendo uma avaliação
da importância da gestão e do conhecimento para tratar as situações ocorrentes na agroindústria com relação às questões ambientais. Assim, é possível
entender qual a relação desses conceitos com a situação da agroindústria
em funcionamento. Por exemplo, a poluição é consequência da má gestão
dentro de uma agroindústria. A agroindústria, por sua vez, é responsável pelo
crescimento econômico de uma região, cujo desenvolvimento econômico está
paralelamente ligado ao desenvolvimento pela relação de equilíbrio ambiental.
Na aula seguinte, aprendemos como funciona a hierarquia da legislação brasileira, os princípios do direito ambiental, as certificações ambientais, assim como
algumas práticas voltadas à gestão ambiental. Conhecemos leis, decretos e
portarias ambientais mais importantes sobre a preservação ambiental, relacionadas à atividade de agroindústria. As leis ambientais consolidam as rotinas
ecologicamente corretas dos técnicos dentro da atividade da agroindústria,
configurando que o não cumprimento dessas leis e normas incorre em crime
e em responsabilidade civil e administrativa.
Na aula 4, vamos ver que existem parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de monitoramento das águas brutas para potabilização e de efluentes ou
águas servidas. Vamos ver também, nesta aula, que as análises laboratoriais
desses parâmetros possuem uma periodicidade para serem realizados e que a
coleta de amostras exige certos cuidados e procedimentos a serem adotados
para que os resultados sejam confiáveis.
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Na quinta aula, vamos ver quais são os processos mais utilizados para a potabilização de águas tanto no setor urbano quanto no industrial. As etapas desses
processos como coagulação, floculação, decantação filtração e desinfecção
serão descritas, embora tais processos sejam obras de engenharia. Cabe ao
técnico conhecer cada etapa para poder operar um sistema caso seja solicitado. Também conheceremos os processos especiais de tratamento de água
utilizados na indústria, os quais trabalham com águas destinadas a usos mais
específicos.
Mais adiante, na aula 6, vamos conhecer alguns processos de tratamento
de efluentes que podem ser aplicados às águas residuárias agroindustriais.
Também veremos que os processos ocorrem com etapas e equipamentos específicos. E, após o tratamento, surge um subproduto. Veremos que os resíduos
sólidos ou lodos, sendo eles biológicos ou de processo físico-químico também
necessitam de tratamento específico, não sendo possível, em muitos casos,
dispor imediatamente a sua retirada do meio líquido.
Logo após, na aula 7, podemos conhecer o conceito de resíduos de agroindustria, como também as normas técnicas da ABNT, referentes a cada classe
desses resíduos. A importancia da gestão adequada dos resíduos dentro da
agroindustria passa pelo controle e monitoramento da poluição gerada pela
produção. Deve-se utilizar ferramentas administrativas e técnicas para controlar
e amenizar os problemas de poluição. Por isso, veremos a aplicaçao do 4’R,
programa de qualidade acessível a todos os estágios da empresa. Também conherecemos as formas de tratamento dos resíduos e a disposiçao final destes.
Na aula 8, veremos que as atividades industriais, tais como as agroindústrias,
geram muitos gases nocivos ao ambiente e à saúde, e esses gases têm que
obedecer normas estabelecidas em lei. Para isso, as empresas se utilizam de
processos e equipamentos para se enquadrarem nos parâmetros pertinentes
a sua categoria de atividade.
Na última aula, conhecemos as tecnologias limpas e os conceitos e aplicações de
tecnologias para proteção ambiental, com o intuito de não “deixar o problema
acontecer”. Esse tipo de tecnologia difere de outras tecnologias abordadas ao
longo do curso, tecnologias preventivas chamadas também de final de tubo,
por tratarem o problema e não as causas. Por outro lado, nesta aula, tratamos
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de tecnologias que podem amenizar o problema ambiental causado pelas atividades da agroindústria. Como técnico, você estará preparado para administrar
os problemas de resíduos, consequentes da atividade agroindustrial.
Temos a oportunidade, portanto, de fazer reflexões e reconhecer, em nossa
localidade, sistemas de agroindústrias e debater as alterações que são introduzidas no meio ambiente após a atividade agroindustrial se instalar. Além disso,
teremos subsídio para entender que os impactos ambientais podem ser negativos
e positivos e que tomar decisões, na gestão ambiental, implica em complexidade
e investimentos, mas, acima de tudo, em cumprir as leis ambientais.
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Projeto instrucional
Disciplina: Tratamento de resíduos e efluentes (carga horária total: 54h)
Ementa: Poluição agroindustrial. Aspectos econômicos e sociais da poluição ambiental. Legislação ambiental. Controle de poluição agroindustrial. O tratamento
e gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Tratamento de água.

Aula
1. Conceitos gerais

2. Aspectos econômicos e sociais
da poluição

Carga
Horária

Objetivos de aprendizagem
Definir os conceitos de meio ambiente, impacto ambiental, poluição ambiental,
resíduos industriais, tratamento de efluentes e de gestão agroindustrial.
Identificar os principais impactos sociais e econômicos sobre os recursos naturais e
suas consequências sobre desenvolvimento.

03
04

3. Legislação ambiental

Identificar aspectos legais como leis, resoluções, normas técnicas envolvidas nas
atividades das agroindústrias perante a legislação ambiental.

03

4. Controle de poluição
agroindustrial

Apresentar os principais indicadores de qualidade e monitoramento de águas e
efluentes industriais, noções de coletas de amostras para análises físico-químicas e
microbiológicas.

04

5. Tratamento de água potável

Apresentar os métodos mais utilizados de tratamento de água potável, as normas e
padrões de portabilidade, o tratamento de águas especiais usados na agroindústria.

08

6. Tratamento e gerenciamento de
efluentes

Expor os principais níveis e tipos de tratamento de efluentes, equipamentos utilizados em cada etapa, tipos de fluxogramas.

10

7. Tratamento e gerenciamento de
resíduos sólidos

Descrever os tipos de resíduos sólidos industriais, classificação, tratamentos e
destinação desses resíduos.

04

8. Tratamento de emissões
gasosas

Conhecer os principais processos de tratamentos de emissões gasosas.

10

9. Tecnologias limpas na
agroindústria

Conhecer métodos de tecnologias e práticas sustentáveis.

08

17
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Aula 1 – Conceitos gerais

Objetivo
Definir os conceitos de meio ambiente, impacto ambiental, poluição
ambiental, resíduos industriais, tratamento de efluentes e de gestão
agroindustrial.

1.1 Conceito de meio ambiente
Mas, o que é ambiente?
Cada um tem seu conceito formado sobre o que vem a ser meio ambiente.
Este conceito é discutido na mídia, na escola, na atividade profissional, enfim,
são nossas vivências que nos capacitam a definir o conceito de meio ambiente.
Existe uma diversidade de conceitos sobre meio ambiente que ao longo do
tempo foram sendo construídos. Segundo IBAMA (1996), meio ambiente
é “Qualquer espaço de interação e suas consequências entre a sociedade
(elementos sociais, recursos humanos) e a Natureza (elementos ou recursos
naturais)”. Para Margalef (1989), o meio ambiente é um espaço de interação, e suas consequências entre a natureza e a sociedade, é a soma total
de todos os fatores físicos e biológicos que afetam os organismos ou que
são por eles influenciados.

IBAMA
Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente

As relações estabelecidas entre os indivíduos e o meio natural onde vivem
ocorre em estágios de equilíbrio do sistema, obtêm alimento, água e energia,
e em troca, produzem outros elementos deste sistema. Estas relações são
temporárias, não se mantendo indefinidamente.
O meio ambiente sofre ações antrópicas através das várias atividades desenvolvidas pelo homem que alteram o estado natural. A estas ações chamamos
de impactos ambientais que podem ser positivos ou negativos. Uma dessas
atividades, a agroindústria, acarreta ao meio ambiente, impactos ambientais
que iremos definir a seguir, esclarecendo a os impactos negativos e positivos
da atividade e as vantagens e desvantagens decorrentes desses impactos.

Aula 1 – Conceitos gerais

19

e-Tec Brasil

1. Como você definiria meio ambiente antes de ler os conceitos citados
anteriormente?
2. Você percebe o que vem a ser impacto ambiental?

1.2 Conceito de impacto ambiental
CONAMA
Conselho Nacional
de Meio Ambiente

A palavra impacto define que ocorrem alterações no sistema, porém não
implica necessariamente “impacto negativo”, já que também pode ser um
impacto positivo. A Resolução nº 001 do CONAMA, em seu artigo 1º, define
impacto ambiental como:
[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas
do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que diretamente ou indiretamente
afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; a biota; as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos
recursos ambientais.

Então, impacto ambiental é a alteração nos meios físico, biológico ou antrópico
ou de algum componente destes meios por uma ação ou atividade realizada
pelo homem. Estas alterações devem ser qualificadas em sua natureza e quantificadas para serem analisadas e compreendidas, somente assim se definem
impactos negativos e positivos.
O impacto ambiental serve para avaliar as atividades antrópicas, utilizando
dados desse impacto a partir da atividade de agroindústria, por exemplo, pode
definir extensão, importância e consequência do impacto. De posse desses
dados é possível definir se o impacto (alteração) é positivo ou negativo.
Como exemplo, você pode imaginar a implantação de uma indústria de conservas num município de 6.000 habitantes, onde a economia basicamente
é agricultura e fruticultura. Pense numa indústria, ao ser construída, deverá
ocorrer preparo de uma área física, aterramento, construção de prédios,
uso de água para produção. Todas essas ações irão causar impactos negativos, haverá supressão de vegetação; o uso da água utilizada na obra e
na produção da indústria reduzirá o volume utilizado pela população; em
períodos de escassez ou seca, esta água faltará para uso da comunidade;
o tratamento de efluentes e o crescimento do volume de resíduos são dois
impactos negativos ocasionados pela implantação de agroindústria, mas
a gestão ambiental e o uso de tecnologias adequadas e ecologicamente
corretas irão propiciar qualidade a estas situações. Porém, como impactos
e-Tec Brasil
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positivos podem ser citados o crescimento de empregos, a comercialização
das frutas da localidade, além do crescimento da economia local. Portanto,
a definição de impacto ambiental necessita sempre de fatores indicadores
para tornar clara a qualificação desses impactos.
Desafio
Você percebeu que existem impactos ambientais negativos e positivos?
Pode descrever impactos negativos e positivos de uma agroindústria próxima
à sua localidade?

Informe-se sobre impactos ambientais ocorridos em sua localidade. Surgiram
indústrias, comércio, construções? Indague junto ao órgão ambiental local. Se
ocorrerem casos de impactos, avalie o seu grau de importância? Você pode
refletir sobre os impactos positivos e negativos?

1.3 Conceito de poluição ambiental
(ar, solo, água)
Para Ferri (1988), podemos definir poluição ambiental como a ação de contaminar as águas, solos e ar. Esta poluição pode ocorrer com a liberação no
meio ambiente de lixo orgânico, industrial, gases poluentes, objetos materiais,
elementos químicos, entre outros.
Poluição são alterações indesejáveis no meio ambiente, são degradações que
ocorrem, após a introdução de substâncias, provavelmente consequência
atividade antrópica e consequência de um impacto ambiental negativo. Ela
também pode ocorrer como consequência de fenômenos naturais, podemos
citar o derreamento de lava vulcânica ou materiais arrastados em tsunâmis.
A poluição ambiental desequilibra os ecossistemas, podendo ocorrer extinção
de espécies animais e vegetais. A sobrevivência das espécies depende do equilíbrio dos ecossistemas.
As atividades antropogênicas podem causar poluição do ar, da água e do
solo. Dessa maneira, se não existir uma gestão ambiental de qualidade na
agroindústria, essa atividade poderá contribuir para a elevação de poluição
em todas as esferas ou em parcela destas. É importante, que depois de
conhecer o conceito de poluição, possamos reconhecer poluição do ar, do
solo e das águas.

Aula 1 – Conceitos gerais
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Você tem ideia de algum problema de poluição na sua localidade?

1.3.1 Poluição do ar
Charbonneau (1979) corrobora, isto é, concorda com Ferri, quando diz que a
poluição atmosférica consiste em alterações da composição química do ar, seja
pela variação dos seus constituintes ou pela presença de substâncias estranhas,
que prejudiquem a saúde, e possam provocar alterações na saúde dos seres
vivos e na qualidade do meio ambiente.
Analise a Figura 1.1 a seguir, percebendo as fontes de poluição existentes, as
formas de tratamentos que podem ser visualizadas, entrada de água nos rios
e lagos, para ser avaliado para onde a poluição se desloca. Tente relacionar
com a realidade de sua rua, município.
01

02

03

12
04

07

05
06
08

09

11
10

01- Afluentes Urbanos
02- Produtos azolados e sulfurosos
03- Chuva ácida, recarga de águas
de superficie e águas subterrâneas
04- Lago
05- Estação de abastecimento de água
06- Pecuária

07- Depósitos de produtos
perigosos
08- Fossa séptica
09- Furo
10- Óleos e gasóleos
11- Lixo
12- Posto de gasolina
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substâncias
tóxicas
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Figura 1.1: Esquema de poluição do ar
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.
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• Você pode observar várias fontes de poluição industrial e urbana.
• Você pode verificar as várias fontes de entrada de águas no sistema natural.
• Você pode observar atividades urbanas e rurais que necessitam da água
para produzir.
• Você pode observar a interação dos componentes água e ar que percorrem vários locais.
Entre as consequências da poluição atmosférica, temos:
• O efeito estufa
• A chuva ácida
• A diminuição da camada de ozônio
a) O efeito estufa
O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante das combustões de
produtos com elevados teores de carbono, provoca o aumento da temperatura
da atmosfera, assim, forma-se uma barreira e, consequentemente, o calor fica
impedido de se expandir para o espaço.
Consequências do efeito estufa: aquecimento global da Terra, alterações no
clima e a elevação do nível do mar.
b) A chuva ácida
O dióxido de enxofre, resultante das combustões em centrais elétricas e dos
gases emitidos pelos veículos, quando se dissolve na água presente na atmosfera forma gotículas de ácido sulfúrico. Quando chove, essas substâncias são
transportadas para a superfície terrestre.
Consequências da chuva ácida: doenças respiratórias graves, destruição de
florestas, corrosão de materiais, alteração das características naturais do solo
e da água, podendo levar à morte alguns seres vivos mais frágeis.
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c) A diminuição da camada de ozônio
O ozônio (O3) é o gás que constitui uma barreira protetora das radiações do Sol
(radiações ultravioleta), a qual protege a vida na Terra. A redução da camada
de ozônio deve-se à liberação de CFC, um composto químico utilizado nos
refrigeradores, ar condicionado, gases extintores de incêndio aeronáutico e
antigamente em aerossóis (sprays).
Consequências da redução da camada de ozônio: problemas respiratórios,
queimaduras, câncer de pele.
É importante reconhecer as consequências deste impacto ambiental negativo, causando poluição no ar para que as indústrias direcionem ações
preventivas, tais como:
• Utilizar energias alternativas, não poluentes e renováveis (ex.: energia
eólica).
• Proteger as florestas.
• Usar os transportes públicos, pois são menos poluentes que os automóveis.
• Evitar o uso de aerossóis (sprays).
• Poupar energia, utilizar lâmpadas de baixo consumo.
A Figura 1.2 mostra alguns exemplos de fontes de poluição do ar, como a queima de combustíveis fósseis por carros e caminhões, as queimadas de materiais
sem controle e as emissões atmosféricas industriais.

Figura 1.2: Fontes de poluição do ar
Fonte: Banco de Imagens SXC.HU.
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Nas figuras anteriores você pode observar momentos em que a poluição
atmosférica esta ocorrendo em plena atividade.
1. Em sua cidade, você observa poluição atmosférica na zona urbana pela
presença de veículos? Registre um relato de algum momento em que
você vivenciou esse fato.
2. Você pode perceber que uma das figuras apresenta uma situação de
queimadas. Você pode descrever algum evento de queimadas, seja na
zona urbana ou rural, em seu município? Pode registrar quais os efeitos
deste evento?
3. Vemos também a figura de chaminés com emissões de gases. Você reconhece em seu município alguma situação semelhante? Sabe informar
quais efeitos esses gases provocam à saúde humana?

1.3.2 Poluição do solo
A poluição do solo é qualquer alteração das suas características naturais através
da deposição, descarga, infiltração ou acumulação no solo de produtos ou
substâncias poluentes.
Principais fontes de poluição e suas consequências
As principais fontes de poluição do solo são resíduos (lixos domésticos e industriais) depositados no solo sem tratamento e a aplicação de agroquímicos
(fertilizantes e defensivos utilizados na agricultura), também é possível citar os
dejetos da criação de animais, principalmente, os de sistema confinado, como
no caso de suinocultura e avicultura. Já as indústrias têm uma parcela grande
de comprometimento com a poluição no solo quando deixam de fazer os
tratamentos adequados dos resíduos sólidos ou dos efluentes.
Além das indústrias, também são descartados no solo resíduos domésticos,
muita das vezes são jogados próximos a cursos d’água, tornando a poluição
do solo ou da água mais elevada.
Diferentes produtos tóxicos aparecem misturados com esses resíduos.
Quando acumulados e com o passar do tempo infiltram-se no solo.
Essa situação é agravada quando chove, pois a água da chuva lixivia
no lixo, dissolve os produtos tóxicos nele existentes e, por infiltração ou escoamento, essas substâncias poluem as águas superficiais como os rios, os lagos,
e/ou subterrâneas (e a partir destas, poluem as águas de abastecimento).
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Lixiviação
É a remoção de solutos por
meio da água que percola o
solo. Percolação consiste no
movimento descendente da
água rumo às regiões mais profundas do solo. Fonte: <www.
fontedosaber.com>. Acesso em:
6 nov. 2012.
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Você tem conhecimento de algum local de poluição do solo no seu município,
seja poluição causada por indústria ou por resíduos domésticos?
Algumas ações devem ser tomadas para prevenir a contaminação dos solos,
uma vez que é necessário evitar impactos ambientais negativos, os quais são
fatores causadores de poluição no solo. A seguir, você verá algumas formas de
manter a qualidade do solo, você pode pensar em outras também.
• Tratar os resíduos domésticos e industriais.
• Colocar os resíduos em locais adequados para a coleta.
• Proteger as florestas.
• Colaborar na reciclagem de vidro, papel, cartão, alumínio e plásticos, fazendo a separação dos resíduos.
• Controlar os locais de fácil degradação do solo, evitando a formação de
voçorocas e valas.
A Figura 1.3 apresenta alguns impactos sobre o solo como a lavoura e a prática
de queimadas para limpeza de campo.

Figura 1.3: Fontes de poluição do solo
Fonte: Banco de Imagens SXC.HU.

1.3.3 Poluição da água
A poluição da água ocorre quando qualquer alteração das suas propriedades
físicas, químicas ou biológicas, que possa prejudicar a saúde, a segurança e o
bem-estar das populações, causar dano à flora e à fauna, ou comprometer o
seu uso para fins sociais e econômicos.
As principais fontes de poluição dos rios e lagos, das águas superficiais e
subterrâneas, são as águas residuais resultantes da indústria, da agricultura e
e-Tec Brasil
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das atividades domésticas. As águas residuais estão carregadas de substâncias
não biodegradáveis e também das biodegradáveis, que também são fonte de
contaminação quando lançadas em excesso ou em concentração elevadas.
Elas tornam a água imprópria para abastecimento público e põe em risco à
vida da biota aquática.
Outros fatores que causam esse tipo de poluição são os acidentes como derramamento de petróleo para o mar, a queima de resíduos no alto mar, a
lavagem de porões dos cargueiros e petroleiros, os derramamentos tóxicos
das indústrias feitos em alto mar, que chegam as praias, enfim, uma série de
ações degradadoras podem contaminar as águas de tal forma que a recuperação desta área provoque elevados custos econômicos e ambientais e, por
consequência, sociais.
Você deve lembrar-se de algum acidente com derramamento de óleo nas
praias do Brasil.
Vejamos alguns exemplos:
• Os resíduos sólidos, plásticos, vidros, trapos e outros materiais deixados
nas praias.
• Os agrotóxicos utilizados na agricultura que, através da ação da chuva e
da erosão do solo, contaminam as águas subterrâneas e os rios.
• Os produtos e as águas residuais não tratadas que são lançados diretamente nos rios, e através destes chegam ao mar.
Atualmente, as mudanças climáticas alteraram o ciclo das chuvas, o que tem
proporcionado períodos de secas nas regiões onde a água era permanente,
assim é importante cuidar deste recurso. É um dever de todos, preservar e
utilizar racionalmente a água.
Para preservar a qualidade da água, é necessário:
• Tratar as águas residuais.
• Reciclar as águas servidas.
• Captar água da chuva e utilizá-la para fins menos nobres.

Aula 1 – Conceitos gerais

27

e-Tec Brasil

O tratamento das águas residuais é recomendado por lei e determinado por
normas técnicas. As agroindústrias necessitam fazer os tratamentos até que
estas águas sejam liberadas em curso d’água tratadas, esse processo é feito em
Estações de Tratamento de Efluentes (ETE). Esse tratamento permite que a água
seja lançada ao curso d’água sem que degrade suas propriedades naturais.
Você sabe se no seu município as indústrias tratam os efluentes?
Agora, você já sabe que podemos causar impacto ambiental negativo, causando poluição na água. Dessa forma, devemos permitir que as águas tratadas
sejam reaproveitadas ou incorporadas ao meio hídrico com mais qualidade.
Você sabe também que as águas estão escassas e que é necessário utilizar a
água com responsabilidade.
Para poupar água, podemos agir no nosso dia a dia, promovendo ações, como:
• Ao lavar os dentes não deixar a torneira aberta com a água correndo.
• Desligar o chuveiro enquanto estiver se ensaboando ou lavando o cabelo.
• Lavar as peças de roupa de uma só vez.
• Antes de lavar louça, retirar a comida. Deixar a torneira fechada enquanto
ensaboa ou esfrega a louça.
• Ao regar as plantas do jardim, usar um regador e não a mangueira.
A Figura 1.4 demostras alguns casos de poluição das águas, principalmente
em centros urbanos.

Figura 1.4: Poluição hídrica
Fonte: Banco de Imagens SXC.HU.
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1.4 Conceitos de resíduos industriais
Os resíduos industriais são variados e apresentam características diversiﬁcadas, conforme o tipo de produto elaborado pelas indústrias. A classiﬁcação dos resíduos industriais é feita com base na NBR 10.004 da ABNT
que determina a classe da seguinte forma:

ABNT
Associação Brasileira
de Normas Técnicas.

a) resíduos classe I – perigosos
b) resíduos classe II – não perigosos
• resíduos classe II A - não inertes
• resíduos classe II B – inertes
Você conhece alguma agroindústria em seu município que faça a classificação
de seus resíduos? Registre o seu relato sobre o descarte dos resíduos perigosos
desta agroindústria ou até mesmo de uma indústria.

1.4.1 Classe I – Perigosos
Basicamente provenientes das indústrias, são resíduos que normalmente contêm produtos químicos que agridem o meio ambiente de forma dura e rápida,
com certeza o resíduo mais perigoso.
Exemplos: Borra de tinta, latas de tinta, óleos minerais e lubrificantes, resíduos com
thinner (solvente orgânico), resíduos de sais provenientes de tratamento térmico de
metais, estopas, serragem contaminadas com óleo, graxas ou produtos químicos, EPIs
contaminadas (luvas e botas de couro), borra de chumbo, lodo gerado no tratamento de superfícies metálicas, filtros de óleo, papéis e plásticos contaminados
com graxa/óleo, lodo da rampa de lavagem, lona de freio, filtro de ar, pastilhas de
freio e varreduras.

EPI
Equipamento de
proteção individual.

1.4.1.1 Periculosidade de um resíduo
Os resíduos perigosos são aqueles que apresentam característica, em função de
suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podendo apresentar:
a) Riscos à saúde pública, provocando ou acentuando, de forma significativa, um aumento de mortalidade ou incidência de doenças.
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b) Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado de forma inadequada, ou quando apresentam uma das seguintes características:
Inflamabilidade: caracterizado como inflamável.
Corrosividade: caracterizado como corrosivo.
Reatividade: caracterizado como reativo.
Toxidade: caracterizado como tóxico.
Patogenicidade: caracterizado como patogênico.

1.4.2 Classe II A - Não inertes (poluentes)
São resíduos não inertes, ou seja, que com o passar do tempo sofrem algum
tipo de mudança ou decomposição.
Exemplos: Materiais orgânicos do processo da indústria alimentícia (restos de
alimento como pedaços de frutas, cascas etc.), lamas de sistemas de tratamento de águas, resíduos provenientes de limpeza de caldeiras e lodos provenientes
de filtros, prensas, limalha de ferro, EPIs (uniformes e botas de borracha – desde
que não contaminados), pó de polimento, varreduras, polietileno e embalagens, poliuretano, fibras de vidro, gessos, discos de corte, rebolos e lixas.

1.4.3 Classe II B - Inertes (agregativos)
São resíduos inertes, ou seja, não sofrem qualquer tipo de alteração em sua
composição com o passar do tempo.
Exemplos: Entulhos de construção, sucata de ferro e aço, cacos de vidro.

1.5 Conceitos de tratamentos de eﬂuentes
Azevedo (2001) diz que eﬂuentes são produtos líquidos ou gasosos produzidos
por indústrias ou resultante dos esgotos domésticos urbanos ou industriais, os
quais são lançados no meio ambiente.
A legislação ambiental, com relação ao tratamento ou qualidade dos eﬂuentes,
determina critérios que levaram as empresas a buscar soluções para tornar seus
processos mais eﬁcazes. Atualmente, a escassez da água faz com que as empresas invistam em processos de tratamento de eﬂuentes visando à reutilização
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da água e de outros de insumos (óleo, metais etc.), minimizando o descarte
para o meio ambiente e reduzindo o uso dos recursos naturais.
Os eﬂuentes podem ocorrer em duas categorias de eﬂuentes líquidos: sanitários ou domésticos e industriais. Vamos trabalhar com o conceito de
eﬂuentes industriais.
O lançamento de eﬂuentes, num corpo d’água, deve ser efetuado após os
tratamentos, que serão descritos, posteriormente, em outra aula.
Você conhece no seu município alguma indústria? Conhece o tratamento de
efluentes que são utilizados nas empresas?
Com resultado da produção industrial ocorre um volume de eﬂuentes, o qual
deve ser tratado.
A utilização de água pela indústria pode ocorrer de diversas formas, tais como:
• Lavagens de máquinas.
• Tubulações e pisos.
• Águas de sistemas de resfriamento e geradores de vapor.
• Águas utilizadas diretamente nas etapas do processo industrial ou incorporadas aos produtos.
• Esgotos sanitários dos funcionários.
Os efluentes líquidos não tratados, ao serem despejados com a carga de poluente característico, causam a alteração de qualidade das águas dos rios e
outros cursos. A poluição (degradação) decorrente do processo industrial causa
danos irreparáveis ao meio ambiente.
Azevedo (2001) ainda descreve que o desenvolvimento urbano e industrial
ocorreu ao longo dos rios devido à disponibilidade de água para abastecimento
e a possibilidade de utilizar o rio como corpo receptor dos dejetos. Nos tempos
atuais, o que preocupa é o crescimento populacional e o crescimento das
atividades industriais, bem como o número de vezes que um mesmo rio recebe
dejetos urbanos e industriais, e segue servindo como manancial.
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Esse tema será abordado com maior precisão no decorrer das aulas. Iremos
conhecer os tratamentos de efluentes e exemplos de indústrias que utilizam os
tratamentos, discutindo a eficiência de cada um, benefícios, sociais e ambientais. Mas você já pode ir pesquisando na sua região se as indústrias possuem
tratamento de efluentes e que tipo de tratamento elas fazem.

1.6 Conceitos de gestão ambiental
na agroindústria
A gestão ambiental é um conjunto de rotinas e procedimentos sistematizados,
visando equilibrar a proteção e a prevenção da poluição ambiental com as
necessidades da sociedade, seja em âmbito econômico ou social.
Para Batalha (1999), o Sistema de Gestão Ambiental tem alguns aspectos positivos que podem ser destacados, como: ecoeficiência, redução na produção de
resíduos e economia de energia, consequentemente, diminuição dos custos do
processo produtivo; adequação com a legislação ambiental vigente; melhoria
da imagem empresarial, seja com certificações ou atendendo à demanda de
satisfação dos clientes.
As ferramentas modernas de gestão ambiental são desenvolvidas para setores
industriais dos mais variados, porém, a agroindústria tem especificidades que
particularizam a gestão ambiental. É preciso considerar diversos fatores para
aplicar um modelo de gestão ambiental na agroindústria. Porém, o reduzido número de trabalhos e a dificuldade de se formar teorias para a gestão
ambiental, na atividade rural, aliados aos problemas teóricos que poderiam
advir, justificam amplamente a importância do desenvolvimento de pesquisas
teóricas para incrementar modelos de gestão na agroindústria.
A atividade industrial gera resíduos classificados tanto recicláveis como não
recicláveis. Na gestão ambiental, algumas etapas são importantes tanto na
geração de resíduos como na produção da agroindústria ou no tratamento
dos impactos causados pela atividade. A agroindústria, estando em ambiente
rural, deve ter um cuidado mais acentuado com a preservação ambiental, desenvolvendo ações preventivas que planejem reduzir os impactos ou recuperar
áreas físicas, caso ocorra os impactos negativos.
Na Figura 1.5 a seguir, podemos entender melhor um modelo de sistema de
agroindústria, no qual três etapas são priorizadas:
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• Controle nas fontes geradoras
• Controle na produção
• Controle das consequências

02

03

01

01- Controle na produção
02- Fonte poluidora
03- Controle das consequências

Figura 1.5: Modelo de sistema agroindustrial
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

Para projetar o controle ambiental de determinada atividade agroindustrial, é
preciso abordar três fatores importantes, como citado anteriormente.
Para controlar as fontes geradoras, é preciso monitorar e aplicar métodos de
controle eficientes, tendo como meta a preservação dos recursos naturais, seja
do ar, água ou solo. Nesta etapa, instalam-se os tratamentos que serão discutidos nas próximas aulas; na etapa de controle da produção, é preciso conhecer
os fatores que envolvem a produção de bens da agroindústria e desenvolver
programas de qualidade para que a eficiência ambiental seja incorporada na
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atividade, assim passa-se à última etapa, aquela em que teremos visivelmente
a condição ambiental alterada. É preciso tomar decisões para prevenção ambiental, discutir as consequências e promover ações que atendam à legislação
ambiental para agroindústria, assim é tratado resíduo e efluente.
Na figura a seguir, é possível verificar os problemas quanto à gestão de resíduos na agroindústria, é necessário tomar decisões para atender à legislação
ambiental. Num primeiro momento, os resíduos são dispostos e precisam ser
tratados; essa solução implica em minimizar a produção de resíduos e reaproveitar, além de prevenir, a geração de passivos ambientais.
Passivo ambiental
são as obrigações das empresas com terceiros, sendo
que tais obrigações, mesmo sem uma cobrança formal ou legal, devem ser
reconhecidas. O passivo ambiental representa os danos causados ao meio
ambiente, representando, assim, a obrigação, a responsabilidade social da
empresa com aspectos ambientais.
A complexidade da solução caminha para a prevenção dos impactos ambientais negativos e para a prevenção dos passivos ambientais. Note que a Figura
6 mostra que quanto mais complexa uma solução, mais se justifica prevenir
refletindo em redução dos custos deste tratamento ou ação minimizadora. A
Figura 1.6 detalha a dificuldade de alcançar uma solução.

100%

D
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E

A

B

01

01- Dispor
02- Tratar
03- Reaproveitar
04- Minimizar a geração
05- Prevenir a geração

02

03

04

0%

05

Sequência de
abordagem lógica

Complexidade
da solução

Sequência de
abordagem
tradicional

Custo global
da solução

contribuição
para solução
do problema

Figura 1.6: Abordagem sobre os problemas dos resíduos
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.
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Vimos que os resíduos produzidos pelas agroindústrias podem causar impactos
ambientais negativos, como a poluição das águas, solo e ar. Para prevenir e
minimizar tais impactos, deve ser implantado um número de medidas. Deve
haver uma conscientização por parte dos empreendedores sobre os impactos
das atividades agroindustriais ao meio ambiente.
Os problemas ambientais, embora de reduzidas proporções devem ser avaliados e considerados com relevante preocupação pelos os administradores das
agroindústrias já que possuem atividades poluidoras, que se não promovidas
as soluções exigidas pelas normas técnicas ou pela legislação podem causar
danos ambientais, sociais e legais, é revendo preciso considerar os processos
produtivos, promover ações para minimizar os problemas de poluição e atender
a legislação ambiental.
Na próxima aula, trataremos da poluição ambiental e, em seguida, da legislação
ambiental pertinente à agroindústria.
Para você conhecer mais detalhes sobre controle ambiental:
<http://www.consultoriaambiental.com.br/artigos/autocontrole_ambiental.pdf>
Você poderá obter mais conteúdos sobre saúde e qualidade de água:
<http://www.consultoriaambiental.com.br/artigos/aguas_saude_e_desinfeccao.pdf>
Para saber sobre resíduos industriais, tratamentos e coletas, poderá acessar os
links que seguem:
<http://www.consultoriaambiental.com.br/artigos/coleta_seletiva_e_
reciclagem%20de%20lixo.pdf>
<http://www.consultoriaambiental.com.br/artigos/gerenciamento_de_
residuos_industriais.pdf>
Para conhecer mais dados sobre poluição acesse os links que seguem:
<http://www.consultoriaambiental.com.br/artigos/poluicao_do_ar.pdf>
<http://www.consultoriaambiental.com.br/artigos/poluicao_das_aguas.pdf>
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Com relação aos conteúdos socioambientais, sobre ações que envolvem indústria, sociedade e meio ambiente você poderá acessar os links que seguem:
<http://www.consultoriaambiental.com.br/artigos/integracao_industria_
comunidade.pdf>
<http://www.consultoriaambiental.com.br/artigos/o_ar_que_
respiramos.pdf>
Neste livro sugerido, você poderá encontrar mais informações sobre ecoeficiência na indústria.
AGNER, Thompson C. R. V. Eco-eficiência baseada nos princípios da produção
mais limpa. 2007. Dissertação (Mestrado) – Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, Paraná, 2007.
As normas técnicas são importantes para os cumprimentos das limitações exigidas pela legislação ambiental, no link que segue, você poderá acessar as normas:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 0 ABNT. NBR 10004: 2004:
Resíduos sólidos: classificação. Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <http://
www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf>. Acesso
em: 6 nov. 2012.
Você poderá encontrar mais dados sobre a classificação de resíduos nos link
que seguem:
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA. Gestão ambiental. Disponível em: <http://www.
ibama.gov.br/rqma/gestao-ambiental>. Acesso em: 6 nov. 2012.
WIKIPÉDIA. Meio ambiente. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Meio_ambiente>. Acesso em: 6 nov. 2012.
Para melhor entender os termos usados em relatórios ambientais, você pode
acessar os links - Conceitos Meio Ambiente:
WIKIPÉDIA. Poluição. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 6 nov. 2012.
<http://www.youtube.com/watch?v=A7SbH4UJM9I>
Sobre Impacto ambiental você poderá acessar dados no link:
<http://www.youtube.com/watch?v=4b-jKPyIh9E>
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Resumo
Nesta primeira aula, você aprendeu sobre os conceitos básicos de termos que
utilizaremos ao longo da disciplina, como: o conceito de meio ambiente, impacto ambiental, poluição ambiental, tipos de poluição (locais, como solo, ar e
corpos hídricos). Esses conceitos serão utilizados durante as próximas aulas de
maneira mais específica de acordo com a nossa necessidade, portanto, preste
muita atenção a eles.

Atividades de aprendizagem
1. O meio ambiente é um espaço de interação. Todas as ações que ocorrem
no meio ambiente têm relações dentro do sistema ambiental e consequências, entre a natureza e a sociedade, ou seja, se poluirmos um rio,
teremos perda da biodiversidade deste rio. Você concorda com esta
afirmação? Justifique sua resposta com no mínimo de 5 linhas.
2. Você pode citar 5 impactos ambientais negativos e 5 impactos positivos
que ocorrem após a implantação de uma agroindústria num município
de 6000 habitantes.

Biodiversidade
Bio = “vida” e diversidade
= “variedade”. Então,
biodiversidade ou diversidade
biológica compreende a
totalidade de variedade de
formas de vida na Terra. Fonte:
<http://marte.museu-goeldi.br/
marcioayres/>. Acesso em: 6
nov. 2012.

3. A poluição ambiental desequilibra os ecossistemas, podendo ocorrer extinção de espécies animais e vegetais. Você concorda com esta afirmação? Justifique sua resposta com no mínimo 5 linhas.
4. Além das indústrias, os resíduos domésticos também são descartados
no solo, próximos a cursos d’água, tornando a poluição do solo ou da
água mais elevada. Como você avalia a situação de sua região quanto à
poluição do solo e das águas? Conhece algum caso de agroindústria na
sua região? Sabe se causam poluição do solo, água ou ar?
5. Os resíduos são divididos em três classes. Descreva as três classes e dê
exemplos de resíduos de cada uma delas.
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Aula 2 – Aspectos econômicos
e sociais da poluição
Objetivo
Identificar os principais impactos sociais e econômicos sobre os
recursos naturais e suas consequências para o desenvolvimento.

2.1 Introdução
Nesta aula, vamos tratar dos impactos sociais e econômicos que ocorrem
quando usamos os recursos naturais. É importante relembrar conceitos sobre
meio ambiente e os recursos naturais disponíveis que podem ser utilizados
pela agroindústria. Vamos tratar do desenvolvimento e crescimento econômico e conhecer alternativas de economia ecológica. Além disso, abordaremos
de forma resumida as principais doenças relacionadas à falta de saneamento.
Você poderá reconhecer, no seu município, empresas que trabalham com a
valoração dos recursos naturais e terá a oportunidade de escolher alternativas
de trabalho nas quais o uso dos recursos naturais é planejado. Poderá, ainda,
identiﬁcar problemas de saúde ligados à falta de saneamento, algo muito
comum em todas as cidades.

2.2 Recursos naturais e
meio ambiente – conceitos
Quando tratamos de meio ambiente (recursos naturais), é importante conhecer
os conceitos e deﬁnir as suas aplicações dentro da agroindústria, respeitando
leis e normas.
Para Machado (1995), citando o PNMA, meio ambiente é: “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (Política Nacional de
Meio Ambiente – Lei Federal 6.938/81).

PNMA
Programa Nacional de Meio
Ambiente.
ABNT
Associação Brasileira de
Normas Técnicas.

Para a ABNT (1989), meio ambiente é: “determinado espaço onde ocorre a
interação dos componentes bióticos (fauna e flora), abióticos (água, rocha e
ar) e biótico-abiótico (solo). Em decorrência da ação humana, caracteriza-se
também o componente cultural”.
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Para representar melhor esses conceitos, vamos perceber a interação na Figura 2.1
a seguir, especificando que meio ambiente pode ser dividido entre meio natural (e
este em meio físico, biólogo e socioeconômico) e meio cultural e antrópico:

MEIO
AMBIENTE
NATURAL

Meio Físico
(ar, água, solo/rocha)

MEIO
AMBIENTE

Meio Biológico
(fauna e ﬂora)

MEIO
AMBIENTE
CULTURAL
OU
ANTRÓPICO

Meio Socioeconômico
(atividades antrópicas)

Figura 2.1: Representação da interação entre o meio ambiente natural e o meio
ambiente antrópico
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

Assim, percebemos que meio ambiente é a interação entre o meio natural e
sociocultural. O que deve ser compreendido são as etapas dessa interação e
o planejamento para avaliar os impactos sem causar danos que interfiram no
equilíbrio do sistema natural.

Mitigadoras
Ação de mitigar ou
atenuar. Diminuição do mal;
refrigério; lenitivo.

Na Figura 2.2, é possível perceber, através das setas, onde ocorre a
interação entre os meios físico, biológico e socioeconômico, e então dimensionar os impactos ambientais para planejar ações mitigadoras
ou minimizadoras.

Minimizadoras
Processo pelo qual se
determina o menor
valor que uma
grandeza possa ter.
Retroalimentação
Realimentação:
retroalimentação –
Modiﬁcações feitas em
um sistema ou programa,
causadas pelas respostas
à ação deste sistema ou
programa. Fonte: <http://
www.dicio.com.br/
retroalimentacao>. Acesso
em: 28 nov. 2012.

1
MEIO
MEIO
FÍSICO
AMBIENTE

MEIO
SOCIOECONÔMICO

MEIO
M
ME
O
BIO
OLÓGICO
BIOLÓGICO

1
2

3

Figura 2.2: Fluxo das interações entre os meios físico, biológico e socioeconômico
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

( 1 ) O meio físico condiciona, primeiramente, as características do meio biológico e
socioeconômico através de ﬂuxos de energia e matéria – Retroalimentação.
( 2 ) e ( 3 ) Os meios biológico e socioeconômico, por realimentação, completam a interação com o meio físico, regulando seus processos.
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Já relembramos o que é meio ambiente, vamos relembrar o que é
impacto ambiental.
Segundo o CONAMA, Artigo 1º da Resolução n.º 001/86, impacto ambiental
é “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente a saúde, a
segurança, e o bem-estar da população”; sejam estas:

CONAMA
Conselho Nacional
do Meio Ambiente.

• as atividades sociais e econômicas;
• a biota;
• as condições estéticas e sanitárias ambientais;
• a qualidade dos recursos ambientais.
1. Descreva o que você entendeu por impacto ambiental.
2. Na região em que você mora, existe alguma empresa que provoque impacto ambiental por má gestão? Descreva o(s) fato(s) que a caracterizam.
3. Descreva a relação homem-meio ambiente que está registrada nos diagramas expostos anteriormente nas figuras.

Com as explicações anteriores, ﬁca claro como funciona o sistema
ambiental e o que são os impactos desse sistema. Assim, podemos
trabalhar sobre o uso dos recursos naturais.

2.3 Degradação e poluição ambiental
O homem vem promovendo agressões ao meio ambiente que poderão causar
danos irreparáveis. O uso dos recursos naturais, dentre eles as fontes energéticas, coloca em risco o equilíbrio do sistema ambiental e das gerações futuras.
Quando se debate sobre a questão ambiental, se percebe que o tema é amplamente discutido no processo de globalização econômica. No ambiente natural
existe harmonia nas relações entre os seres vivos e entre este e os recursos
naturais, a isso designamos equilíbrio ecológico. Ao romper esse equilíbrio, o
homem provoca o impacto ambiental, que na maioria das vezes é negativo,
porém, em algumas situações, as alterações são positivas. Os impactos ne-
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gativos ocorrem gerando poluição, o que é, atualmente, um dos maiores
problemas ambientais enfrentados pelas agroindústrias. Esses problemas estão
sendo evitados com a inserção de tecnologias mais avançadas e através de
um processo de consciência e responsabilidade adotado pelas empresas, seja
através do cumprimento da legislação, seja pela competição de mercado, em
que as empresas que promovem degradação ambiental sem recuperação dos
passivos sofrem com a rejeição dos consumidores.
A preservação dos recursos naturais (bem como seu uso consciente) e o compromisso ambiental devem ser vivenciados por todo cidadão. Nosso comprometimento com o uso desses recursos deve ser uma ação coletiva, para que
todos possam usufruir dos benefícios consequentes desse planejamento.
Os recursos tecnológicos, científicos e culturais devem estar voltados para a
reconstrução e preservação do planeta tal qual se está habituado e não para
o enriquecimento desmedido de um pequeno grupo.
O progresso ou crescimento econômico deve ser visto como melhor qualidade
de vida, independente da condição social, econômica ou cultural, e não somente como acúmulo de capital e crescimento econômico.
Para Left (2000, p. 307),
o caráter global e complexo da problemática ambiental contrasta com o
estado primário da consciência sobre as suas implicações e com o extremo localismo dos interesses que mobilizam a sociedade à volta dos seus
objetivos. Alguns dos problemas ambientais que aglutinam o protesto e
a ação cidadã permeiam os interesses das diversas classes sociais.

1. Você percebe que o homem vem degradando o meio ambiente, seja
através da poluição agroindustrial, seja pelo seu comportamento rotineiro como cidadão? Cite algum exemplo em que você coloca o homem
como responsável por algum foco de poluição.
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2. Qual a relação que você percebe entre o crescimento e o desenvolvimento de uma agroindústria?
3. Qual a sua sugestão para que se promovam ações de preservação ambiental?

2.4 Desenvolvimento econômico
Espíndola e Arruda (2008, extraído da Internet) diz que “o crescimento da
população seguido de novos padrões de produção e consumo resulta em quantidades de resíduos e substâncias tóxicas poluentes com efeitos desastrosos
na biodiversidade”. Essa aﬁrmação vai além, esclarece que em consequência
dos padrões de produção e o crescimento populacional ocorre também uma
elevação nos níveis de desemprego, crescendo o número de pessoas miseráveis
e excluídas, o que reproduz fenômenos de crise social como marginalidade,
delinquência e narcotráﬁco.
O autor ainda comenta que “grande parte da população mundial vive em
condições de alimentação, saneamento, habitação e acesso ao lazer cada vez
mais precários”. Entendemos que nos municípios mais pobres a situação se
agrava e que muitos sobrevivem abaixo da linha de pobreza, passando por situação de extrema miserabilidade, vivendo em ambientes insalubres e causando
mudanças ambientais. Paralelo aos problemas sociais, ocorre a má utilização
dos recursos ambientais (que provoca o desmatamento contínuo, a perda da
biodiversidade mais severa nas áreas tropicais), acompanhados de mudanças
climáticas. Em consequência, ocorre a degradação dos recursos naturais, dos
solos, dos cursos d’água.
A Figura 2.3 exposta a seguir demonstra um processo de desenvolvimento econômico (o qual iremos abordar) considerando as questões sociais, ambientais
e econômicas, e também demonstra as relações e interações entre as etapas
desse processo.
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MEIO FÍSICO

MEIO FÍSICO

MEIO FÍSICO

MEIO FÍSICO

MEIO FÍSICO

Figura 2.3: Interação efetiva das relações ambiental, social e econômica
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

O desenvolvimento econômico é uma ferramenta utilizada pela agroindústria dentro da economia ambiental para atender a critérios específicos
de sustentabilidade. Então, é importante conhecermos o que vem a ser
economia ambiental.

Internalização
Adotar ou incorporar
inconscientemente, através da
internalização; introjetar. Fonte:
<http://www.dicio.com.br/
internalizar>.
Acesso em: 25 out. 2013.
Externalidades
(externar+ção) Ato ou efeito de
externar. Fonte: <http://www.
dicio.com.br/internalizar>.
Acesso em: 25 out. 2013.

A economia ambiental trata dos recursos naturais considerando o princípio da
escassez. Segundo Souza-Lima (2004), “bem econômico” é aquele recurso que
está em situação de escassez, desconsiderando o que for abundante. A economia
ambiental também trata de ações que as empresas necessitam implantar para
que o desenvolvimento econômico sustentável seja real. Dentre essas noções
estão a de “internalização e das externalidades”. Partindo desse princípio,
entende-se que os recursos naturais devem ser valorados conforme o mercado,
enfim, devem ter preços. A ideia é “internalizar as externalidades”, é determinar
valor aos recursos naturais de acordo com as necessidades do mercado.
Exemplo de internalização: quando uma empresa calcula o valor de um
produto para ser distribuído no mercado, o valor final desse produto incorpora
todos os gastos que a empresa tem (impostos, frete, pedágio, insumos...).
Exemplo de externalidade: o mais comum é a poluição. Uma empresa industrial polui um rio para produzir bem, mas essa empresa acaba prejudicando
as propriedades rurais de todos que estão no curso do rio. Nessa situação, o
empresário da indústria que polui o rio não incluiu os custos da poluição no
seu balanço. Então, a tendência é ele produzir mais do que o ideal, sendo que
quanto mais produzir, mais capital terá.
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Segundo Sant’Anna (2010) cuidar do ambiente é cuidar de si próprio, as
ações do homem influenciam diretamente o local em que vive e os efeitos
dessas ações se voltam para ele. Assim, o homem e o ambiente vivenciam
uma interação dentro do sistema no qual as trocas são exigências das ações e
a consequência é uma condição melhor de vida.
Quando se pensa em recursos naturais e desenvolvimento econômico, devemse analisar algumas situações que ocorrem atualmente em qualquer lugar do
planeta, dentre elas o desmatamento, as mudanças climáticas, a qualidade
da água, a sobrevivência nos centros urbanos. Todas essas situações estão
relacionadas à preservação do meio ambiente.
Sant’Anna (2010) ainda nos diz que
[...] é de fundamental importância ter a consciência de que somos os
agentes supremos da mudança no nosso ambiente e que os desequilíbrios provocados pelo homem por causa do mau uso dos recursos
naturais trazem consequências desastrosas para a humanidade.

O desenvolvimento econômico traz em pauta o debate sobre a degradação
ambiental e as consequências, como a racionalidade técnica sobre os limites
das leis da natureza e dos potenciais ambientais. Segundo Trigueiro (2003), “O
crescimento econômico teve como subproduto a irracionalidade ecológica”.
Esse comportamento quebra o equilíbrio ambiental dos sistemas. Ainda nesse
mesmo pensamento, Leff (2002, p. 15) esclarece que “para haver a reconstrução da ordem econômica, além de suporte para se atingir um desenvolvimento
que se enraíze, se faz necessário o amadurecimento de um ‘saber ambiental’”
Espíndola e Arruda (2008, extraído da internet, grifos do autor) esclarece que
O novo paradigma para as ciências é aproveitar o meio ambiente, mas
sem destruí-lo; é realizar a chamada conservação ambiental caracterizada pelo desenvolvimento econômico e pela utilização da natureza
juntamente com a consciência e a prática de não degradá-la.

1. Descreva o que você entendeu por desenvolvimento econômico.
2. Pensando em desenvolvimento, devemos considerar o uso dos recursos
naturais de forma racional? Justifique sua resposta.
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3. O desmatamento e o uso irracional da água é um comportamento irrepreensível dentro de um sistema econômico ambiental. Quais ações você
recomendaria à agroindústria pensando em desenvolvimento econômico
sustentável?

2.5 Crescimento econômico
Ao longo da história, a humanidade vem se utilizando dos recursos naturais
para gerar bens, produtos e transformar esses recursos em economia. O crescimento de uma região está interligado ao seu desenvolvimento econômico,
ao potencial das atividades que estão estabelecidas no local. As agroindústrias
possuem uma relevância no crescimento de uma região, pois são responsáveis
pela produção dos bens e o uso racional dos recursos naturais faz com que
essa produção seja crescente.
Teoricamente, os recursos naturais estão divididos em renováveis e não renováveis. No entanto, os recursos naturais renováveis podem se tornar não renováveis caso não sejam utilizados com racionalidade. Os vegetais e os animais de
uma forma geral são exemplos de recursos naturais renováveis, já os minerais
são recursos naturais não renováveis. Os recursos utilizados na agroindústria
sofrem impactos, seja pela sua utilização inadequada, seja pela escassez.
A agroindústria é responsável pelo crescimento econômico das regiões e pela
atividade desempenhada, que muitas vezes causa impactos nos recursos naturais. A sociedade consumista promove alterações nos sistemas naturais por
meio de ações de alto impacto ambiental. Essas alterações podem ocorrer
em níveis das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
resultantes das ações antrópicas ou não.
Uma consequência desses impactos é a poluição, que vem a ser a entrada
de qualquer tipo de matéria ou energia estranha ao sistema e que altere as
propriedades físicas, químicas ou biológicas do ecossistema, podendo alterar
a qualidade e o equilíbrio das espécies.
1. Você considera que o efeito estufa causa danos aos recursos naturais?
Cite alguns desses danos.
2. Qual a influência da emissão de gases pelos transportes nos elevados
índices de poluição?
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3. Qual a relação do desenvolvimento e do crescimento econômico com a
sustentabilidade dos recursos naturais de uma região?

2.6 Doenças relacionadas à falta de
saneamento básico
A definição de saneamento básico é o conjunto de procedimentos adotados
numa determinada região que visa proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes.
Entre os procedimentos do saneamento básico, podemos citar: tratamento de
água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas,
coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados)
e matérias (através da reciclagem).
Com essas medidas de saneamento básico, é possível garantir melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e proliferação de
doenças. Ao mesmo tempo, garante-se a preservação do meio ambiente.
As doenças associadas à falta desses procedimentos causam a proliferação
de diversas moléstias através de parasitas oportunistas, que se aproveitam do
ambiente contaminado.
Os parasitas, em geral, possuem duas fases de vida: uma dentro do hospedeiro e outra no meio ambiente (RIBEIRO, ROOKE, 2010). Enquanto
estão no corpo do hospedeiro, eles possuem condições ideais para seu
desenvolvimento, como temperatura e umidade adequadas, além de dispor
de alimento em abundância.
Quando estão no meio ambiente, ao contrário, estão ameaçados e morrem
com facilidade devido à luminosidade excessiva, à presença de oxigênio, de
calor e à falta de alimentos. O tempo que esses microrganismos passam fora do
hospedeiro deve ser suficiente apenas para que alcancem novos organismos,
continuando seu ciclo de vida.
Normalmente, os parasitas são eliminados pelo portador junto com suas excretas, isto é, fezes, urina e catarros, e então se misturam com os microrganismos
que vivem livremente no solo, na água e no ar.
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Assim, uma pessoa ainda sadia poderá ficar doente se ingerir água ou
alimentos contaminados e também se andar descalça ou mexer diretamente
na terra que contenha excretas de pessoas enfermas, ou entrar em contato
com águas contaminadas.
É comum os parasitas serem disseminados por insetos (moscas, mosquitos,
pulgas e baratas), ratos e outros animais que, por essa razão, são chamados de vetores. Muitas vezes, a transmissão de doenças ocorre quando
esses animais entram em contato com uma pessoa enferma e, em seguida,
uma pessoa sadia.
A maior parte das doenças transmitidas para o homem é causada por microrganismos, organismos de pequenas dimensões que não podem ser observados
a olho nu.
Os principais grupos de microrganismos que podem provocar doenças no
homem são:
• os vírus (ex.: vírus da hepatite);
• as bactérias (ex.: vibrião colérico, que é o agente da cólera);
• os protozoários (ex.: ameba);
• os helmintos, que provocam as verminoses, podem ser microscópicos
(ex.: filaria, que é o agente da elefantíase), ou apresentarem maiores
dimensões (ex.: a lombriga).

2.6.1 Doenças relacionadas à água
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), grande parte de todas as
doenças que se alastram nos países em desenvolvimento são provenientes
da água de má qualidade. A água contaminada pode prejudicar a saúde das
pessoas, nas seguintes situações:
• através da ingestão direta;
• na ingestão de alimentos;
• pelo seu uso na higiene pessoal e no lazer;
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• na agricultura;
• na indústria.
As doenças relacionadas à água podem ser agrupadas conforme o Quadro
2.1 a seguir.
Quadro 2.1: Doenças relacionadas à água
Grupo de doenças

Formas de transmissão

Principais doenças

Formas de prevenção

Transmitidas pela via feco-oral.

O organismo patogênico
(agente causador de doença) é
ingerido.

Diarreias e disenterias,
cólera, giardíase, amebíase,
ascaridíase (lombriga).

Proteger e tratar águas de abastecimento e evitar uso de fontes
contaminadas.

Controladas pela limpeza com a
água (associadas ao abastecimento insuficiente de água).

A falta de água e a higiene
pessoal insuficiente criam
condições favoráveis para sua
disseminação.

Infecções na pele e nos
olhos, como tracoma e o
tifo, relacionado ao piolho e
escabiose.

Fornecer água em quantidade
adequada e promover a higiene
pessoal e doméstica.

Associadas à água (uma parte do
ciclo da vida do agente infeccioso
ocorre em um animal aquático).

O patogênico penetra pela pele
ou é ingerido.

Transmitidas por vetores que se
relacionam com a água.

As doenças são propagadas por
insetos que nascem na água ou
picam perto dela.

Evitar o contato de pessoas com
águas infectadas.

Esquistossomose.

Proteger mananciais.

Malária; febre amarela; dengue; filariose (elefantíase).

Combater os insetos transmissores.
Eliminar condições que possam
favorecer criadouros.

Fonte: Barros et al (1995).

2.6.2 Doenças relacionadas às fezes
A presença de coliformes fecais é indicação de contaminação fecal. Quando se
observa presença de bactérias do grupo coliforme, considera-se a água como
contaminada por fezes. Esses coliformes também podem ser encontrados no
solo e nos alimentos. Essas bactérias são oriundas da presença de animais que
utilizam o rio para dessedentação ou de esgotos sanitários que são lançados
diretamente no rio, tornando a água imprópria para o consumo.
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Dessendentação
Matar a sede. Fonte: <http://
www.dicionarioweb.com.br/
dessedentado.html>.
Acesso em: 25 out. 2013.
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As doenças relacionadas às fezes podem ser agrupadas conforme o Quadro
2.2 a seguir.
Quadro 2.2: Doenças relacionadas às fezes
Formas de
transmissão

Principais doenças

Formas de prevenção

Feco-orais (não bacterianas)

Contato de pessoa para pessoa,
quando não se tem higiene pessoal e doméstica adequada.

Poliomielite, hepatite tipo
A, giardíase, disenteria amebiana, diarreia por vírus

Implantar sistema de abastecimento de água.
Melhorar as moradias e as instalações sanitárias.

Feco-orais (bacterianas)

Contato de pessoa para pessoa,
ingestão e contato com alimentos contaminados e contato com
fontes de águas contaminadas
pelas fezes.

Febre tifoide, febre paratifoide, diarreias e disenterias
bacterianas, como a cólera

Implantar sistema de abastecimento de água.
Melhorar as moradias e as instalações sanitárias.
Promover a educação sanitária.

Helmintos
transmitidos pelo solo

Ingestão de alimentos contaminados e contato da pele com o
solo.

Ascaridíase (lombriga);
tricuríase; ancilostomíase
(amarelão)

Construir e manter limpas as
instalações sanitárias.
Tratar os esgotos antes da disposição no solo.

Tênias (solitárias) na
carne de boi e de porco

Ingestão de carne malcozida de
animais infectados.

Teníase, cisticercose

Construir instalações sanitárias
adequadas.
Tratar os esgotos antes da disposição no solo.

Helmintos
associados à água

Contato da pele com água
contaminada.

Esquistossomose

Construir instalações sanitárias
adequadas.
Controlar os caramujos.

Insetos vetores
relacionados às fezes

Procriação de insetos em locais
contaminados por fezes.

Filariose (elefantíase)

Combater os insetos transmissores.
Eliminar condições que possam
favorecer criadouros.

Grupo de doenças

Fonte: Barros et al (1995).

2.6.3 Doenças relacionadas ao lixo
Várias doenças podem ser transmitidas quando não há coleta e disposição
adequada do lixo. Os mecanismos de transmissão são complexos e ainda não
totalmente compreendidos. Como fator indireto, o lixo tem grande importância na transmissão de doenças através, por exemplo, de vetores que nele
encontram alimento, abrigo e condições adequadas para proliferação. São
muitas as doenças relacionadas ao acúmulo de lixo e a sua falta de tratamento,
conforme Quadro 2.3.
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Quadro 2.3: Doenças relacionadas ao lixo e transmitidas por vetores
Vetores

Formas de transmissão

Principais doenças

Ratos

Através da mordida, urina e fezes.
Através da pulga que vive no corpo do rato.

Peste bubônica, tifo murinho, leptospirose.

Moscas

Por via mecânica (através das asas, patas e corpo).
Através das fezes e saliva.

Febre tifoide, salmonelose, cólera, amebíase,
disenteria, giardíase.

Mosquitos

Através da picada da fêmea.

Malária; leishmaniose, febre amarela, dengue,
filariose.

Baratas

Por via mecânica (através das asas, patas e corpo).
Através das fezes.

Febre tifoide, cólera, giardíase.

Suínos

Pela ingestão de carne contaminada.

Cisticercose, toxoplasmose, triquinelose;
teníase.

Aves

Através das fezes.

Toxoplasmose.

Fonte: Barros et al (1995).

Traz uma abordagem sobre os impacto sociais e ambientais na agricultura,
levando a uma reflexão sobre ações de preservação e conservação, importantes
para manter o meio ambiente em equilíbrio.
ABREU, Lucimar Santiago. Impactos sociais e ambientais na agricultura:
uma abordagem histórica de um estudo de caso. Brasília: Embrapa, 1994.
É possível entender melhor a abordagem sobre o meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Qual a função ecológica do sistema ambiental?
o autor trata esta temática com requinte.
SANT’ANNA, Regina Yaye Toyama. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. ETIC, v. 4, n. 4, 2008. Disponível em: <http://intertemas.unitoledo.
br/revista/index.php/ETIC/article/view/1729>. Acesso em: 28 nov. 2012.
A autora debate sobre os impactos da globalização sobre o meio ambiente.
o quanto queremos que seja preservado e como queremos esta preservação
dos recursos naturais.
Heloiza Beatriz Cruz dos Reis. Os impactos da globalização sobre o meio
ambiente: uma introdução à análise da Comunicação Social. Contemporânea.
nº4; 2005/1.
Os vídeos trazem conteúdo sobre a importância dos recursos naturais e impactos ambientais, sendo de forma didática atingindo uma melhor compreensão
da teoria citada nesta aula.
<http://www.youtube.com/watch?v=bn7OrfXeI8A>
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Impactos ambientais
<http://www.youtube.com/watch?v=xhvjZnu8l2Y>
Neste vídeo o desenvolvimento econômico fica mais explicito e de melhor
compreensão.
<http://jornaldedebates.uol.com.br/debate/
possivel-controlar-poluicao-sem-prejudicar-economi/artigo/como-preservar-meioambiente-manter->
A problemática da falta de saneamento esta visualizada neste vídeo, tornando
mais claro a realidade vigente.
<http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/06/no-para-taxa-de-pessoas-doentes-por-falta-de-saneamento-basico-e-alta.html>

Resumo
Nesta aula, foi possível trabalhar com conceitos já discutidos nas aulas anteriores, fazendo uma avaliação da importância da gestão e do conhecimento para
tratar as situações ocorrentes na agroindústria com relação às questões ambientais. Ao relembrarmos os conceitos de impacto ambiental, meio ambiente
e poluição, pudemos entender qual a relação destes com a situação de uma
agroindústria em funcionamento. Ficou claro que a poluição é consequência
da má gestão dentro de uma agroindústria. E também que é a agroindústria a
responsável pelo crescimento econômico de uma região, cujo desenvolvimento econômico está paralelamente ligado ao desenvolvimento pela relação de
equilíbrio ambiental. Também vimos como a falta de saneamento pode gerar
problemas de saúde em uma região e quais as principais consequências para
a saúde das populações vizinhas desses locais.
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Atividades de aprendizagem
1. De acordo com o que você estudou, quais são as ações de saneamento
básico que têm importância na agroindústria?
2. Como a agroindústria pode agravar os problemas vinculados ao saneamento nas cidades?
3. Quais são as três principais formas de disseminação de doenças pela
falta de saneamento?
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Aula 3 – Legislação ambiental

Objetivo
Identiﬁcar aspectos legais como leis, resoluções, normas técnicas envolvidas nas atividades das agroindústrias perante a legislação ambiental.

3.1 Introdução
No Brasil, a legislação ambiental até a década de 60 referia-se a proteção dos
recursos naturais renováveis, sem considerar sua relação específica. Porém,
em 1973, as leis começaram a inserir medidas de prevenção e controle da
poluição industrial.
Assim, a legislação ambiental surge como um conjunto de normas para disciplinar o uso dos recursos naturais e suas relações com o homem. Dessa forma,
surge o paradigma da conservação dos recursos naturais, em que a legislação
passa a tratar os recursos naturais como finitos e incorpora na legislação ferramentas de preservação e recuperação dos recursos degradados. A lei ambiental
passa a assumir o controle da poluição ambiental causada pelas empresas,
indústrias e até pelo poder público quando este é responsável pela degradação
ambiental, todas essas ações são em prol do desenvolvimento sustentável.
Hoje, contempla-se aproximadamente 30.000 títulos, entre leis, portarias,
diretrizes, resoluções, normas, em instâncias municipais, estaduais e federais.
Nesta aula, será abordada mais especificamente a legislação ambiental que
interfere na atividade agroindustrial, dentro dos requisitos estaduais e federais.
Nas indústrias, foi adquirida a consciência quanto à importância de se investir
na área ambiental; entretanto, é importante o conhecimento e, consequentemente, o atendimento aos requisitos legais. Atualmente, as leis ambientais
permitem cuidados com os recursos na esfera das águas, solo e ar; as normas
técnicas preveem estrutura para equipamento de tratamentos de emissões nas
indústrias, sejam efluentes, gases ou ainda resíduos sólidos. As tecnologias
preventivas surgem com o incremento de tecnologias mais limpas aplicadas a
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algumas etapas dentro das indústrias. No caso, podem ser aplicadas tecnologias
mais limpas no reuso de materiais, sobras da produção, no reaproveitamento
de resíduos liberados pela indústria e tratados para uso menos nobre, no caso
de cascas de arroz, que são consideradas resíduos e podem ser utilizadas
em caldeiras como fonte de energia (deixam de poluir o meio ambiente e
deixa-se de usar madeira para queima nas caldeiras). Essas ações utilizando
tecnologias mais limpas ajudam na preservação dos recursos naturais. As leis
também previnem de acidentes ambientais ou de desperdícios dos recursos
naturais. A concepção das legislações atuais é de prevenção e contemplação
aos empreendedores que protegem o meio ambiente, mudando o conceito
incorporado inicialmente quando surgem as leis ambientais, onde se pensava
em cuidar do impacto e do dano.
A mais importante lei ambiental criada é a Lei 6.938 (17/01/1981), denominada Política Nacional de Meio Ambiente, que determina que o poluidor é
obrigado a indenizar os danos ambientais causados por ele ao meio ambiente e
a terceiros. O principio da lei passa a ser conhecido como princípio do poluidor
pagador, ou seja, quem polui paga o equivalente ao fator poluído. Com o
incremento desta política de meio ambiente surge um novo paradigma para
tratar dos danos ambientais causados pelas indústrias ou agroindústria, valorizando a conciliação entre o desenvolvimento econômico-social e a preservação
do meio ambiente, surgem ferramentas de compensação ambiental utilizadas
pelos órgãos ambientais, em parte para coibir o dano proposital praticado pelas
empresas, em parte para arrecadar valores que possam custear a fiscalização
e as pesquisas.
De acordo com a Lei 6.938/PNMA, para se construir, reformar, ampliar a
capacidade de uma indústria é necessário autorização do órgão ambiental
municipal, estadual ou federal, com avaliação da necessidade ou não de
licenciamento ambiental.
O licenciamento é a autorização oficial para a empresa se estabelecer e funcionar legalmente. Assim, faz parte deste processo três licenças:
• Licença Prévia (LP),
• Licença de Instalação (LI) e
• Licença de Operação ou Funcionamento (LO).
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A Licença Prévia é solicitada no início do processo de licenciamento ambiental, na fase de planejamento do empreendimento, obra ou atividade industrial.
Em alguns casos é exigido previamente um Estudo de Impacto Ambiental e
um Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), este fato ocorre dependendo
do potencial poluidor da atividade e do porte do mesmo. Nessa etapa e depois de cumpridas as exigências da “licencia previa” é liberada a “Licença de
Instalação”, acompanhada da documentação exigida, que será analisada pelo
órgão licenciador e acrescidas novas exigências para a operação da atividade.
A exigência do EIA/RIMA é deﬁnida por meio da integração dos parâmetros:
tipologia, porte e localização do empreendimento.
Após a licença de instalação ser concedida pelo órgão ambiental competente
(municipal, estadual ou federal) e para que a empresa possa operar é necessária a “Licença de Operação ou Funcionamento”. Essa licença determina as
exigências para que a atividade entre em funcionamento, considerando fatores
particulares, o órgão licenciador poderá decretar um período de licença de
até no máximo quatro anos. É importante deﬁnir que as licenças podem ser
suspensas em qualquer momento que o órgão ambiental ﬁscalizador detectar
alterações ou descumprimento das determinações prescritas.
Para maior entendimento consulte
<http://www.ibama.gov.br/licenciamento/>
<http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/portal-nacional-de-licenciamento-ambiental/licenciamento-ambiental>
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciamento_ambiental>
Todas as licenças passam por um processo de avaliação técnica respeitando
aos critérios preestabelecidos pela legislação ambiental, municipal, estadual
e federal.
É importante notar-se que os Estados e Municípios têm poder para estabelecer
parâmetros e padrões de qualidade ambiental; entretanto, ressalta-se que tais
parâmetros só terão validade, caso forem mais restritivos quando comparados
aos padrões federais.
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Você já deve ter percebido em algum momento que as leis ambientais interferem na rotina de nossas vidas.
Pense que a água que você bebe passa por um tratamento, este tratamento
respeita uma legislação federal, todos os municípios têm de servir água tratada
aos seus moradores. As indústrias precisam tratar seus efluentes, ou emissões
gasosas ou ainda tratar os resíduos sólidos, como já foi descrito na aula anterior, evitando, assim, impactos ambientais negativos – que podemos citar:
• poluição dos rios com matéria orgânica que pode causar mortandade
de peixes;
• dejetos de efluentes não tratados que contaminam a água com nitrogênio, fósforo, entre outros;
• descarte de resíduos sólidos em matas, rios ou terrenos próximos às indústrias, que causam decomposição, geração de churume e presença de
animais vetores de doenças (ratos, moscas, escorpiões).
A legislação possui uma hierarquia e devem se obedecidas:
• Leis (Legislativo).
• Decretos (Executivo).
• Portarias (Ministérios, Secretarias e Órgãos).
• Resolução (Órgãos).
• Ministérios, Secretarias e constituição (Lei Orgânica para Municípios).
Pense se você já ouviu falar ou leu sobre alguma indústria que desrespeitou as
leis ambientais. O que aconteceu com essa indústria?
É importante conhecer os princípios do direito ambiental para poder interpretar
as designações da lei ambiental. Considerando que os princípios do direito
ambiental direcionam para as atitudes primordiais a serem cumpridas pelas
empresas, é relevante saber que a hierarquia das normas ambientais deve ser
seguida no processo de gestão ambiental de uma empresa de agroindústria.
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3.2 Princípios do direito ambiental
Princípios são orientações básicas e fundamentais em que se baseia a ciência
do direito ambiental.
Os princípios são normas hierarquicamente superiores às demais normas. A
Constituição Federal é a base dos princípios que regem as normas ambientais
(leis, decretos, portarias, resoluções etc.).
É preciso reconhecer que para validar uma entre duas normas prevalece aquela
que está de acordo com os princípios da ciência.
Descrevemos a seguir os princípios do Direito Ambiental, na sua maioria são
referendados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 –
principalmente no Art. 225.

3.2.1 Princípio da legalidade
Necessidade de suporte legal para obrigar-se a algo. Obrigatoriedade de obediência às leis (art.5, II da Constituição Federal).

3.2.2 Princípio da supremacia
do interesse público
A proteção ambiental é um direito de todos, ao mesmo tempo em que é uma
obrigação de todos (art.225, CF). Isso demonstra a natureza pública deste bem,
o que leva a sua proteção a obedecer ao princípio de prevalência do interesse
da coletividade, ou seja, do interesse público sobre o privado na questão de
proteção ambiental.

3.2.3 Princípio da indisponibilidade
do interesse público
Por ser o meio ambiente equilibrado um direito de todos (art.225, CF), e ser
um bem de uso comum do povo, é um bem que tem caráter indisponível, já
que não pertence a este ou àquele.

3.2.4 Princípio da obrigatoriedade
da proteção ambiental
Este princípio está estampado no art.225, caput, da Constituição Federal, que
diz que o Poder Público e a coletividade devem assegurar a efetividade do
direito ao meio ambiente sadio e equilibrado.
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3.2.5 Princípio da prevenção ou precaução
É baseado no fundamento da diﬁculdade e/ou impossibilidade de reparação
do dano ambiental.

Art. 225 CF
todo ser humano tem
direito a um ambiente
ecologicamente adequado
nesta e nas futuras
gerações.

Artigo 225, §1º, IV da Constituição Federal, que exige o EIA/RIMA; Declaração
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, princípio 15 que
diz: “De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser
amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas necessidades.
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta
certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas
eficazes e economicamente viáveis par prevenir a degradação ambiental”.

3.2.6 Princípio da obrigatoriedade da avaliação
prévia em obras potencialmente danosa ao
meio ambiente
A obrigatoriedade da avaliação prévia dos danos ambientais em obras potencialmente danosas público está disciplinada pelo art.225, da Constituição
Federal, que obriga o Estudo de Impacto Ambiental e o seu respectivo relatório
(EIA, RIMA).

3.2.7 Princípio da publicidade
Os Estudos de Impacto Ambiental e o seus respectivos relatórios (EIA, RIMA)
têm caráter público, por tratar de envolvimento de elementos que compõem
um bem de todos, ou seja, o meio ambiente sadio e equilibrado (art.225, CF).
Por esta razão deve haver publicidade ante sua natureza pública. A Resolução
nº 9, de dezembro de 1987, do CONAMA disciplina a audiência pública na
análise do RIMA.

3.2.8 Princípio da reparabilidade
do dano ambiental
Este princípio vem estampado em vários dispositivos legais, iniciando-se na
Constituição Federal, art.225, §3º, onde diz que “as condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. O art. 4º, VII, da Lei 6.938/85, também
obriga ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os
danos causados.
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3.2.9 Princípio da participação
Princípio 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
de 1992; art. 225, CF, quando fala que a coletividade deve preservar o meio
ambiente. Participação na elaboração de leis; participação nas políticas públicas
através de audiências públicas e participação no controle jurisdicional por meio
de medidas judiciais como ação civil pública, mandado de segurança coletivo,
mandado de injunção e ação popular.

3.2.10 Princípio da informação
Em se tratando do tema ambiental, a sonegação de informações pode gerar
danos irreparáveis à sociedade, pois poderá prejudicar o meio ambiente que,
além de ser um bem de todos, deve ser sadio e protegido por todos, inclusive
pelo Poder Público, nos termos do art.225, da Constituição Federal. Ademais,
pelo inciso IV do citado artigo, o Poder Público, para garantir o meio ambiente
equilibrado e sadio, deve exigir estudo prévio de impacto ambiental para obras
ou atividades causadoras de signiﬁcativa degradação do meio ambiente, ao
que deverá dar publicidade; ou seja, tornar disponível e público o estudo e o
resultado, o que implica na obrigação ao fornecimento de informação ambiental.
• Art. 216, § 2º, da CF: disciplina o patrimônio cultural, traz especificamente que “cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão
da documentação governamental e as providências para franquear a sua
consulta a quantos dela necessitem.”
• Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente): prevê a divulgação
de dados e informações ambientais para a formação de consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do
equilíbrio ecológico (art. 4º, V). No art. 9º diz que entre os instrumentos
da Política Nacional do Meio Ambiente está a garantia da prestação de
informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o Poder Público
produzi-la, quando inexistentes, inclusive.
• Decreto 98.161, de 21.9.89 (Fundo Nacional do Meio Ambiente): estipula
em seu art. 6º que compete ao Comitê que administra o fundo a: “elaborar
o relatório anual de atividades, promovendo sua divulgação”.
• Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor): traz a obrigação de
informação em vários de seus artigos.
• Lei Federal 8.159, de 8.1.1991 (Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados): assegura o direito ao acesso aos documentos públicos (art. 22).
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• Lei 8.974/95 (Lei da Biossegurança): está previsto que os órgãos responsáveis pela fiscalização dos Ministérios envolvidos na temática e ali citados devem “encaminhar para publicação no Diário Oficial da União
resultado dos processos que lhe forem submetidos a julgamento, bem
como a conclusão do parecer técnico.” (art. 7º VIII).
• Lei 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos): estabelece como
um de seus instrumentos o sistema de informações sobre os recursos
hídricos (art. 5º).
• Lei 7.661/98 (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro): determina em
seu art.8º que “os dados e as informações resultantes do monitoramento
exercido sob responsabilidade municipal, estadual ou federal na Zona
Costeira comporão o Subsistema Gerenciamento Costeiro, integrante do
Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente – SINIMA.
• Agenda 21, capítulo 40: determina, em suma, que no processo do desenvolvimento sustentável, tanto o usuário quanto o provedor de informação devem melhorar a disponibilidade da informação.
• Decreto 2.519, de 16.3.98: a Convenção sobre Diversidade Biológica
aderida pelo Brasil pelo citado decreto prevê (art. 17º) a obrigatoriedade
do intercâmbio de informações disponibilizando-as ao público.
• Dec. 2.741, de 20.8.98: na Convenção Internacional de Combate à Desertificação, determina a divulgação da informação obtida nos trabalhos
científicos sobre a temática (art. 18).

3.2.11 Princípio da função socioambiental
da propriedade
Com o advento da Constituição Federal de 1988, a propriedade passou a ter
seu uso condicionado ao bem-estar social e a ter, assim, uma função social
e ambiental, conforme consta dos seus artigos. 5º, XXIII, 170, III e 186, II.
Para o Direito Ambiental, o uso da propriedade só pode ser concebido se
respeitada sua função socioambiental, tornando-se, assim, mais um dos seus
princípios orientadores.

3.2.12 Princípio do poluidor-pagador
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, princípio
16. Art. 4º, Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e Lei 9.433/97
(Lei das Águas) e artigo 225, §3º Constituição Federal.
e-Tec Brasil
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3.2.13 Princípio da compensação
Este princípio não está expressamente previsto na legislação, mas existe em
virtude da necessidade de se encontrar uma forma de reparação do dano
ambiental, principalmente quando irreversível.
O causador do dano irreversível pode fazer uma compensação com uma ação
ambiental. Um exemplo é o aterro irreversível de uma lagoa onde há vida
selvagem, que pode ser compensado com medidas de proteção efetiva em um
lugar similar, ou mesmo a restauração de outra lagoa próxima.
O art. 8º, da Lei 6.938/81, diz que compete ao CONAMA, entre outras coisas,
homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na
obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental, estando aí uma possibilidade de se compensar o prejuízo com uma ação ambiental.

3.2.14 Princípio da responsabilidade
Todo aquele que praticar um crime ambiental estará sujeito a responder, podendo sofrer penas na área administrativa, penal e civil.
Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais; Lei 6.938/81, art.14º que trata
da responsabilidade objetiva do degradador.

3.2.15 Princípio do desenvolvimento sustentável
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, Princípio
3, que deﬁniu o desenvolvimento sustentável. Agenda 21;

3.2.16 Princípio da educação ambiental
Art.225, § 1º da Constituição Federal, prevê o princípio da educação ambiental
ao dizer que compete ao Poder Público promover a educação ambiental em
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente. A educação ambiental tornou-se um dos principais princípios
norteadores do direito ambiental. Está previsto na Agenda 21 e atualmente Lei
Federal 9795 de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental.

3.2.17 Princípio da cooperação internacional
A poluição pode atingir mais de um país; a questão ambiental tornou-se uma
questão planetária, assim como a proteção do meio ambiente, a necessidade
de cooperação entre as nações, o princípio da cooperação internacional, tornou-se uma regra a ser obedecida, estabelecendo-se, assim, mais um princípio
norteador do Direito Ambiental.
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Você sabia desta hierarquia da legislação?
Reconhece que a lei federal é superior às leis estadual e municipal?
Você conhece quais são as leis ambientais no seu município?

3.3 Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
O SGA é o conjunto de diretrizes adotadas para a implementação de uma
política ambiental numa determinada empresa ou unidade produtiva que
especiﬁca competências, comportamentos, procedimentos e exigências a ﬁm
de avaliar e controlar os impactos ambientais de suas atividades
São seis os elementos importantes de um SGA:
1. Política ambiental, na qual a empresa estabelece suas metas e compromissos com seu desempenho ambiental;
2. Planejamento, no qual a empresa analisa o impacto ambiental de suas
atividades;
3. Implementação e operação, que são desenvolvimento e a execução de
ações para atingir as metas e os objetivos ambientais.
4. Monitoramento e correção das ações, que implica o monitoramento e a
utilização de indicadores que asseguram que as metas e objetivos estão
sendo atingidos;
5. Revisão gerencial, na qual o SGA é revisado pelo comando superior da
empresa, a fim de assegurar sua probabilidade, adequação e efetividade;
6. Melhoria contínua.

Para maior entendimento
consulte:
<http://www.4eetcg.uepg.br/
oral/28_1.pdf>

Os SGAs podem aproveitar-se de sistemas certiﬁcadores como parte do sistema, estas certiﬁcações podem ser realizadas por entidades credenciadas sendo
estas nacionais ou internacional e a partir disto emite-se basicamente dois tipos
de certiﬁcados:
• O Certificado sobre o processo de produção.
• O rótulo sobre o produto – o Selo Verde.
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3.4 Certiﬁcações
Além da legislação ambiental é importante saber sobre as certiﬁcações das
empresas. O que são? Quais são? E como são implantadas?
A empresa de agroindústria busca estar adequada ao mercado competitivo,
assim a certiﬁcação faz parte do processo de gestão ambiental que torna a
empresa diferenciada das demais, com relação às questões administrativas
e ambientais. A seguir, serão apresentadas algumas considerações sobre a
certiﬁcação necessária a uma agroindústria na competição atual.

3.4.1 Certiﬁcado ISO
A competição internacional pelos mecanismos da globalização gerou novas
necessidades empresariais, quando a questão é atender aos preceitos da qualidade e do produto ecologicamente correto.
ISO signiﬁca International Organization for Standardization (Organização internacional de padronização) e é um órgão com sede na Suíça fundado em 1947.
Quem possui um Certiﬁcado ISO está em conformidade com o que há de
mais moderno em termos de gestão empresarial consolidando, assim, a sua
competitividade no mercado e contribuindo, ainda, para a melhoria de sua
imagem institucional junto à comunidade.
ISO 9000
A expressão ISO 9000 designa um grupo de normas técnicas que estabelecem
um modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, qualquer que
seja o seu tipo ou dimensão.

Para saber mais sobre esse
assunto, acesse:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/
ISO_9000>

A sigla “ISO” refere-se à denominação de igualdade, pois o sistema prevê que
os produtos detenham o mesmo processo produtivo para todas as peças
Estas normas estabelecem todo direcionamento para implantação de um
sistema da qualidade. Sua grande ênfase é a documentação, pois só assim
permitirá a correção de imperfeições e limitações.
ISO 14000
As ISOs 14000 é um conjunto de normas preconizadas pela ISO para Gestão
da Qualidade Ambiental.
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• Auxilia as diversas empresas no cumprimento das responsabilidades
ambientais.
• Identifica as empresas que:
– atendem à legislação ambiental;
– praticam o desenvolvimento sustentável.
• Não substitui legislações ambientais locais.
Sistema de Gestão
Ambiental
SGA

Necessidade para implantação de um sistema de qualidade (ISO 9000) ou
Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14000)
a) Motivos externos
• Pressão dos clientes.
• Alta concorrência do mercado.
• Restrição de comércio por meio de regulamentações de mercado.
b) Motivos internos
• Convicção, acreditar nos benefícios que o sistema proporciona.
• Política corporativa e estratégia de competitividade.
O que é certiﬁcação de ISO?
Qual o objetivo da ISO 9000?
Cite os motivos externos e internos para que implante certiﬁcação de ISO ou SGA.

3.5 Legislação Ambiental: Federal e do
Estado do Rio Grande do Sul
Vamos conhecer algumas das principais legislações ambientais federais e
estaduais no que diz respeito ao descarte de substâncias e seus respectivos
parâmetros a serem seguidos.
O quadro 3.1 apresenta algumas leis federal e estadual relacionadas as questões ambientais referentes as águas, ar e solo.
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Quadro 3.1: Quadro de legislação federal e estadual para água, solo e ar.
Tema

Origem

Documento

Assunto

Água

Federal

Lei 9.433/97, alterada pela Lei
9.984/00

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
Condiciona a utilização de águas públicas à autorização do órgão competente.

Água

Federal

Resolução ANA 219/05

Dispõe sobre a análise técnica para emissão de outorga de direito de uso de
recursos hídricos para ﬁns de lançamento de eﬂuentes em cursos d’água de
domínio da União.

Água

Federal

Resolução CONAMA
357/05

Dispõe sobre a classiﬁcação dos corpos de água e sobre o seu enquadramento/
Estabelece as condições e padrões de lançamento de eﬂuentes em corpos de
água/ Revoga a Resolução CONAMA 20/86.

Água

Estadual/Rio G. do Sul

Decreto 30.191/81

Classiﬁca as águas do estado do Rio Grande do Sul.

Água

Estadual/Rio G. do Sul

Resolução CONSEMA
128/06

Fixa novos critérios e padrões de emissão de eﬂuentes líquidos para as fontes
geradoras que lancem seus eﬂuentes em águas superﬁciais no estado do Rio
Grande do Sul/ Concede prazo de adequação às atividades licenciadas. Revoga a
Portaria SSMA 05/89.

Solo

Federal

Portaria MINTER 53/79

Estabelece normas para disposição de resíduos sólidos. Proíbe a utilização do
solo como destinação ﬁnal de resíduos.

Solo

Estadual/Rio G. do Sul

Lei 9.921/93

Dispõe sobre a gestão de resíduos sólidos.

Ar

Federal

Lei 13.806/02

Estabelece padrões de qualidade do ar/ Determina aos empreendimentos e
atividades potencialmente poluidoras do ar a adoção de tecnologias, insumos e
fontes de energia que evitem a geração de poluentes atmosféricos.

A legislação ambiental, além de proteger os recursos naturais (ar, água e solo)
se expande ao ambiente como um todo. Com a proteção e conservação exigidas para se manter o equilíbrio, a agroindústria necessita cumprir legislação
para pesca para aplicação de produtos perigosos, respeitar a lei de saneamento
e de resíduos, entre outras. A seguir, apresentaremos um relato das leis necessárias para que a agroindústria cumpra com os deveres ambientais.
É importante deixar claro que o técnico necessita cumprir todas as
leis e normas ambientais desde que seja o responsável pela agroindústria, caso contrário poderá sofrer sanções penais administrativas –
pelo órgão licenciador e civis – pelo Ministério Público.

Constituição da República Federativa do Brasil/88 – art. 225: todos têm
direito a um meio ambiente equilibrado.
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Ação Civil Pública
Lei Nr 7.347/85 – disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá outras providências.
Agricultura
Lei n.º 6.894/80 – dispõe sobre a inspeção e ﬁscalização da produção e do
comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes destinados à agricultura, e dá outras providências. É regulamentada pelo
Decreto n.º 86.955/82.
Lei n.º 7.802/89 – dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização,
a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino
ﬁnal dos resíduos e a embalagem, o registro, a classiﬁcação, o controle, a
inspeção e a ﬁscalização de agrotóxicos, seus componentes e aﬁns, e dá outras
providências. É regulamenta pelo Decreto n.º 98.816/90.
Lei n.º 8.171/91 – dispõe sobre a política agrícola.
Água
Decreto n.º 23.777/34 – regulariza o lançamento de resíduo industrial das
usinas açucareiras nas águas pluviais.
Lei n.º 7.661/88 – institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.
Lei n.º 6.134/88 – dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas
subterrâneas do estado de São Paulo.
Lei n.º 7.754/89 – estabelece medidas para proteção das ﬂorestas existentes
nas nascentes dos rios.
Lei n.º 9.433/97– institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei das Águas).
Decreto 2.612/98 – regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
e dá outras providências.
Lei 9.984/00 – dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas (ANA).
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Biossegurança/Biodiversidade
Lei n.º 8.974/95 – Regulamenta os incisos II e V do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modiﬁcados,
autoriza o Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e dá outras providências.
Decreto n.º 2.519/98 – Promulga a convenção sobre diversidade biológica,
assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992.
Camada de ozônio
Decreto n.º 2.679/98 – promulga as emendas ao Protocolo de Montreal sobre
substâncias que destroem a camada de ozônio, assinadas em Copenhague,
em 25 de novembro de 1992.
Decreto n.º 2.699/98 – promulga a emenda ao Protocolo de Montreal sobre
substâncias que destroem a camada de ozônio, assinada em Londres, em 29
de junho de 1990.
Crimes ambientais
Lei n.º 9.605/98 – dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Lei n.º 9456/97 – institui o direito de proteção de cultivares, e dá outras providências.
Decreto n.º 3.179/99 – dispõe sobre a especiﬁcação de sanções aplicáveis às
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Educação Ambiental
Lei n.º 9.795/99 – dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.
Fauna
Decreto n.º 24.645/34 – dispõe sobre maus-tratos em animais.
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Lei n.º 5.197/67 – dispõe sobre a proteção à fauna.
Decreto-Lei n.º 221/67 – dispõe sobre a proteção e estímulo à pesca.
Lei n.º 7.173/83 – dispõe sobre o estabelecimento e funcionamento de jardins
zoológicos.
Lei n.º 7643/87– proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileira.
Portaria n.º 1.522/89 e Port. n.º 45-N, de 27/04/92.
Florestas e vegetação nativa
Lei n.º 4.771/65 – institui o novo Código Florestal.
Lei n.º 6.535/78 – inclui no rol das áreas de preservação permanente as ﬂorestas situadas em regiões metropolitanas.
Lei n.º 6.607/78 – declara o pau-brasil árvore nacional, institui o dia do pau
-brasil e dá outras providências.
Lei n.º 6.902/81 – dispõe sobre a criação de estações ecológicas e áreas de
proteção ambiental.
Lei n.º 7.511/86 – altera o código ﬂorestal.
Portaria IBAMA n.º 218/89 – normaliza os procedimentos quanto às autorizações de derrubada e exploração ﬂorestal envolvendo área de mata atlântica.
Portaria IBAMA n.º 438/89 – dá nova redação ao artigo 4º da Portaria n.º 218,
de 4.5.89.
Decreto n.º 750/93 – dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de
vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração de mata
atlântica, e dá outras providências.
Decreto n.º 2.707/98 – promulga o Acordo Internacional de Madeiras Tropicais,
assinado em Genebra, em 26 de janeiro de 1994.
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Patrimônio Artístico Nacional
Decreto-Lei n.º 25/37 – organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
Pesca
Decreto-lei n.º 221, de 31/08/81 – proteção à pesca.
Lei n.º 10.234, de 12.3.99 – institui o Programa Pescar e estabelece diretrizes
para a sua execução.
Política Nacional do Meio Ambiente
Lei n.º 6.938/81 – dispõe sobre a Política do Meio Ambiente, seus ﬁns e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Regulamentada
pelo Decreto n.º 99.274/90.
Poluição
Lei n.º 997/76 – dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente. Alterada pela Lei n.º 9.477, de 30.12.96.
Queimadas
Lei n.º 4.771, de 19.9.65, art. 27 (Código Florestal).
Dec. Presidencial n.º 2.661/98 – regulamenta o artigo 27 da Lei n.º 4.771/65.
Lei da Exploração Mineral
7.805/89 – regulamenta as atividades garimpeiras. É obrigatória a licença
ambiental prévia, que deve ser concedida pelo órgão ambiental competente.
A atividade garimpeira executada sem permissão ou licenciamento é crime.
Reserva Legal
Lei n.º 4.771/65, art. 16 (Código Florestal).

Aula 3 – Legislação ambiental

71

e-Tec Brasil

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
Decreto n.º 1.992/96 – dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), e dá outras providências. As RPPN limitam
as ações das empresas. No Rio Grande do Sul, é preciso ter uma distancia de
10 km de entorno das RPPN para qualquer atividade poluidora.
Solo
Lei n.º 5.318, de 26/09/67 – institui a Política Nacional de Saneamento e cria
o Conselho Nacional de Saneamento.
Lei n.º 6.766, de 19/12/79 – dispõe sobre parcelamento do solo urbano.
Taxas Ambientais
Lei n.º 9.960, de 28/01/00 – institui a Taxa de Serviços Administrativos (TSA),
em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), estabelece preços a serem cobrados pelo IBAMA, cria a Taxa de Fiscalização
Ambiental (TFA).
Resolução/CONAMA/N.º 003 de 28 de junho de 1990.
Considerando a necessidade de ampliar o número de poluentes atmosféricos
passíveis de monitoramento e controle no país.
Lei do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Poluição – número
6.803 de 02/07/1980.
Atribui aos estados e municípios o poder de estabelecer limites e padrões
ambientais para a instalação e licenciamento das indústrias, exigindo o Estudo
de Impacto Ambiental.
Resíduos
Lei Fed. 12.305/2010 – ﬁxa os parâmetros para que a sociedade e o estado
passem a dar o tratamento adequado ao lixo. A nova lei especiﬁca as diretrizes relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos,
inclusive os perigosos, dispondo sobre as responsabilidades dos geradores e
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do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis nesse novo gerenciamento do lixo.

3.6 Legislação sobre eﬂuentes
A legislação brasileira e as estaduais deﬁnem as responsabilidades pelo tratamento de eﬂuentes, bem como o sistema de ﬁnanciamento do tratamento.
Também deﬁnem os padrões de qualidade das águas onde os eﬂuentes tratados devem ser lançados.
• Constituição Federal de 1988: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
• Lei 10.406 de 2002 – Código Civil: Art. 1.291. O possuidor do imóvel
superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores; as demais que
poluir deverá recuperar, ressarcindo os danos que estes sofrerem, se não
for possível a recuperação ou o desvio do curso artificial das águas.
• Decreto 24.643 de 1934 – Código de Águas.
• Lei 9.433/97, Lei das Águas de 1997.
• CONAMA 357/2005: parâmetros para lançamento de efluentes em corpos d’água.
• Lei Federal 11.445/2007: estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.
• Decreto 7.271 de 21 de Junho de 2010: regulamenta a Lei Federal
11.445/2007 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

3.6.1 Lei sobre eﬂuentes no Rio Grande do Sul
• Constituição do estado do Rio Grande do Sul de 2007, Art. 247: “O
saneamento básico é um serviço público essencial e, como atividade preventiva das ações de saúde e meio ambiente, tem abrangência regional”,
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sendo “dever do Estado e dos Municípios a extensão progressiva do saneamento básico a toda a população urbana e rural, como condição básica da
qualidade de vida, da proteção ambiental e do desenvolvimento social”.
• Lei Estadual 11.520 /00 (Código Estadual do Meio Ambiente): define
água residuária como “qualquer despejo ou resíduo líquido com potencialidade de causar poluição” sendo pelo art. 132 “proibida a disposição
direta de poluentes e resíduos de qualquer natureza em condições de
contato direto com corpos d’água naturais superficiais ou subterrâneas,
em regiões de nascentes ou em poços e perfurações ativas ou abandonadas, mesmo secas” não deixando dúvida em relação à necessidade de
seu tratamento no art. 137, o qual diz claramente: “Todos os esgotos
deverão ser tratados previamente quando lançados no meio ambiente” e
que “todos os prédios situados em logradouros que disponham de redes
coletoras de esgotos sanitários deverão ser obrigatoriamente ligados a
elas, às expensas dos proprietários, excetuando-se da obrigatoriedade
prevista no “caput” apenas as situações de impossibilidade técnica, que
deverão ser justificadas perante os órgãos competentes” o não cumprimento das disposições do “caput” será considerado infração grave para
fins de aplicação das penalidades previstas neste Código, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.
• Lei Estadual 12.037 (Política Estadual de Saneamento): O Estado, em
conjunto com os municípios, deve promover a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de saneamento de interesse
comum, na região metropolitana e aglomerações urbanas rurais, onde a
ação supralocal se fizer necessária, respeitada a autonomia municipal. De
acordo com a art. 45, ressalvadas as disposições em contrário das normas
do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação
permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário disponível e sujeita ao pagamento
das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso
desses serviços. § 1o: Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de
afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas
políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. § 2o: A instalação
hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não
poderá ser também alimentada por outras fontes.
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A legislação ambiental traz benefícios ao meio ambiente quando preserva os
recursos naturais para que as futuras gerações aproveitem a qualidade e a
beleza do ambiente da mesma forma que as gerações que os precederam; é
importante considerar os impactos da legislação ambiental sobre a atividade
de agroindústria.
A PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), implantada no ano de 2010,
traz discussões sobre o destino de resíduos eletroeletrônicos e resíduos domésticos enquadrados como perigosos (lâmpadas ﬂuorescentes, medicamentos
vencidos etc.). Como você avalia o compromisso do cidadão em dar um destino
correto aos resíduos perigosos?

3.7 Resoluções do Conselho Nacional de
Meio Ambiente – CONAMA
RESOLUÇÃO 004/85 – Dispõe sobre as reservas ecológicas.
RESOLUÇÃO 001/86 – Dispõe sobre deﬁnições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de
Impacto Ambiental.
RESOLUÇÃO 018/86 – Institui o PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores).
RESOLUÇÃO 020/86 – Dispõe sobre classiﬁcação das águas doces, salobras
e salinas do território nacional.
RESOLUÇÃO 006/87 – Dispõe sobre o licenciamento de obras de grande
porte, especialmente de geração de energia elétrica.
RESOLUÇÃO 009/87 – Dispõe sobre Audiência Pública.
RESOLUÇÃO 010/87 – Dispõe sobre ressarcimento de danos ambientais
causados por obras de grande porte e implantação de estações ecológicas.
RESOLUÇÃO 011/87 – Declara como unidade de conservação várias categorias de sítios ecológicos de relevância cultural.
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RESOLUÇÃO 005/88 – Dispõe sobre o licenciamento de obras de sistemas
de abastecimento de água, de esgotos sanitários, de drenagem e de sistemas
de limpeza urbana.
RESOLUÇÃO 006/88 – Dispõe sobre licenciamento de atividades industriais
e geração de resíduos.
RESOLUÇÃO 010/88 – Dispõe sobre Áreas de Proteção Ambiental (APA).
RESOLUÇÃO 005/89 – Institui o PRONAR (Programa Nacional de Controle da
Qualidade do Ar).
RESOLUÇÃO 001/90 – Estabelece critérios e padrões para a emissão de ruídos,
em decorrência de atividades industriais.
RESOLUÇÃO 002/90 – Institui o Programa Nacional de Educação e Controle
da Poluição Sonora (SILÊNCIO).
RESOLUÇÃO 008/90 – Estabelece limites máximos de emissão de poluentes
do ar (padrões de emissão) em fontes ﬁxas de poluição.
RESOLUÇÃO 002/91 – Dispõe sobre cargas deterioradas, contaminadas, fora
de especiﬁcação ou abandonadas.
RESOLUÇÃO 006/91 – Dispõe sobre a entrada no país de materiais residuais
destinados a disposição ﬁnal e incineração no Brasil.
RESOLUÇÃO 004/93 – Licenciamento de atividades em áreas de restinga.
RESOLUÇÃO 005/93 – Dispõe sobre a destinação ﬁnal de resíduos sólidos.
RESOLUÇÃO SMA 03/99 – Dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento ambiental de atividades minerárias.
RESOLUÇÃO SMA 04/99 – Disciplina o procedimento para o licenciamento
ambiental integrado das atividades minerárias.
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3.8 Os impactos da legislação ambiental
na indústria
A lei do licenciamento ambiental determina deveres que as empresas têm
de cumprir para se estabelecerem e continuarem prestando serviços à comunidade. Essas restrições fazem parte de uma série de ações para preservar os
recursos naturais do impacto negativo da poluição.
A lei federal 9605/98 – Lei de Crimes Ambientais – é uma das leis mais
importantes para o país, quando uma empresa trabalha sem as licenças, torna-se crime e o proprietário poderá ser punido com reclusão.
As indústrias devem adequar suas instalações às legislações ambientais, porém
a empresa deve estar preparada para atender as leis e as alterações das leis, é
necessário pelo menos um técnico, tecnólogo ou engenheiro ambiental e um
advogado ambiental que analisará a competência das leis ambientais.
Mesmo na aprovação das licenças, os órgãos ambientais, estão restringindo
ações, e quando as empresas possuem instalações que causem impactos de
porte elevado pode ser solicitada uma Análise de Riscos Ambientais, Relatório Ambiental Preliminar ou Estudo de Impactos Ambientais e o Relatório de
Impactos do Meio Ambiente (EIA/RIMA). Este é um assunto complexo. Tratar
das licenças ambientais inclui atender exigências junto ao corpo de bombeiros,
prefeitura etc.
A nova política de resíduos atende as exigências sociais e ambientais. Considerando o tempo em que foi necessário promover alterações – 20 anos
– esta política detalha as necessidades das indústrias em descartar resíduos
adequadamente, promover ações educativas, reutilizar, reciclar e implantar programas de proteção com relação aos resíduos descartados inadequadamente,
além de estabelecer a responsabilidade compartilhada entre as empresas e a
comunidade. Hoje somos responsáveis pelo descarte dos resíduos, não só o
empreendedor ou o poder público.
Chegamos ao ﬁnal desta aula com orientação necessária para atender às
exigências de uma agroindústria, seja ela familiar, de porte médio ou elevado.
Recomenda-se que sempre sejam cumpridas as normas técnicas da ABNT e as
leis ambientais do estado ou município, mas principalmente sejam atendidas
as leis federais. Desta forma, qualquer empreendimento estará seguro de sua
eﬁciência e de ações competitivas com qualidade.
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Para maiores informações, a cerca de legislações e normas ambientais, existem
uma extensa lista de órgãos e entidades que possuem suas competências
estabelecidas em lei, e que pode ser consultadas para esclarecimentos gerais.
<http://www.fepam.rs.gov.br – legislaçao>
<http://www.sema.rs.gov.br/ legislaçao; CONSEMA>
<http://www.ibama.gov.br/>
<http://www.ibama.gov.br/sophia/index.html>
<http://www.ibama.gov.br/servicos/biblioteca-digital>
<http://www.mma.gov.br/>
<http://www.mma.gov.br/index.php?option=com_webplayer&wid=10>
<http://www.mma.gov.br/index.php?option=com_webplayer&wid=11>
<http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/
catadores-de-materiais-reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento>
<http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/licenciamento-e-avalia%C3%A7%C3%A3o-ambiental/itemlist/category/100-licenciamento-e-avaliacao-ambiental>

Resumo
Nesta aula, aprendemos como são a hierarquia da legislação brasileira, os princípios do direito a ambiental, os certiﬁcações ambiental, algumas práticas voltadas à gestão ambiental. Conhecemos as leis, decretos e portarias ambientais
mais importantes sobre a preservação ambiental e relacionada à atividade de
agroindústria. As leis ambientais consolidam as rotinas ecologicamente corretas
dos técnicos dentro da atividade da agroindústria, conﬁgurando que o seu não
cumprimento incorre em crime e em responsabilidade civil e administrativa.
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Atividades de aprendizagem
1. As empresas que geram resíduos orgânicos podem fazer compostagem.
Assim, pesquise sobre o tema compostagem e relate sua opinião.
2. Você conhece as diversas licenças necessárias para implantação de uma empresa. Desse modo, cite quais as licenças e as características das mesmas.
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Aula 4 – Controle de poluição agroindustrial

Objetivos
Reconhecer os principais parâmetros de qualidades das águas brutas,
padrões de lançamento de eﬂuentes.
Deﬁnir princípios de coleta e preservação de amostras para as principais análises químicas realizadas em monitoramentos ambientais.

4.1 Introdução
A água é um componente essencial de uso intenso na cadeia agroindustrial,
tornando-se imprescindível seu controle de qualidade. Sendo a água um elemento fundamental e que participa de forma efetiva em todo o processo
de higienização, desde os equipamentos até toda a área de processamento,
faz-se necessário um rigoroso monitoramento da sua qualidade para que ela
não potencialize a condição de ser um veículo de contaminação do alimento
por microrganismos ou por impurezas em solução ou suspensão. Assim, a utilização de uma água fora dos padrões de qualidade acarretará provavelmente
danos nos equipamentos e, por consequência, na Iinha de produção (SILVA
et al, 2010).
A água utilizada na indústria alimentícia pode ser originada de diversas fontes
coletoras como: rios, poços, chuva, abastecimento público etc. Ela poderá
carrear em geral, ao longo do percurso de obtenção, níveis altos de elementos
físicos (partículas em suspensão), químicos e microbiológicos que, na maioria
das vezes, comprometem signiﬁcativamente o padrão de qualidade dessa água
ao emprego a que se destina, tais como: consumo humano, incorporação
à matéria-prima, lavagem das instalações e equipamentos, higiene pessoal,
produção de vapor e/ou resfriamento (SILVA et al, 2010).
Por outro lado, também após a utilização das águas, elas geralmente tornam-se
inapropriadas para o descarte sem nenhum tipo de controle e/ou tratamento,
pois como já vimos anteriormente, a poluição origina-se devido a perdas de
energia, produtos e matérias-primas, ou seja, devido à ineﬁciência dos processos industriais. Sendo assim, as águas servidas ou eﬂuentes têm que ser
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monitoradas para sabermos se o lançamento de eﬂuentes está dentro dos
parâmetros legais e a respeito da eﬁciência do processo de tratamento.

Biomassas
Serrarem, cavaco
de madeira etc.
GLP
Gás liquefeito
de petróleo.

Além da água, as agroindústrias geralmente utilizam sistemas de geração de
vapor para realizar suas diversas atividades. Esse vapor é produzido na maioria
das vezes em cadeiras alimentadas pela queima de vários tipos de combustíveis,
como carvão, lenha, outras biomassas, diesel, GLP. Este processo tem como
resultado a geração de gases e de partículas sólidas dispersas nos gases, que
assim como os eﬂuentes líquidos e os resíduos sólidos possuem parâmetros
de monitoramento.

4.2 Parâmetros de qualidade da água
Como discutido anteriormente, a poluição das águas decorre da adição de
substâncias ou de formas de energia que, diretamente ou indiretamente, alteram as características físicas e químicas do corpo d’água de uma maneira tal,
que prejudique a utilização das suas águas para os mais diversos usos.
O grau de poluição ou qualidade das águas é medido através de características físicas, químicas e biológicas das impurezas existentes que, por sua vez,
são identiﬁcadas por parâmetros de qualidade das águas (físicos, químicos e
biológicos).

Potabilização
Tratamento que visa tornar a
água potável (em condições
para consumo humano).

De uma maneira geral, as características físicas são analisadas sob o ponto
de vista de sólidos (suspensos, coloidais e dissolvidos na água) e gases. As
características químicas referem-se aos aspectos de substâncias orgânicas e
inorgânicas e as biológicas sob o ponto de vista da vida animal, vegetal e
organismos unicelulares (algas, bactérias). Essas características variam em decorrências de suas origens e é necessário termos algum conhecimento, pois,
estes parâmetros irão deﬁnir o tipo de tratamento que as águas iram receber,
tanto na forma de potabilização como na forma de tratamento de eﬂuentes,
temas que serão tratados posteriormente. A Figura 4.1 que segue descreve, de
maneira geral, como os contaminantes presentes na água estão distribuídos.

Eﬂuentes
Águas que foram utilizadas no
processo industrial, com algum
grau de contaminação,
também podem ser chamadas
de águas residuárias
ou esgotos industriais.
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IMPUREZAS

características
físicas

características
químicas

características
biológicas

inorgânicos

orgânico

animais

suspensos

sais

proteínas

vegetais

dissolvidos

complexos

carboidratos

protistas

coloidais

metais

matéria em
decomposição

monera

sólidos

gases

Figura 4.1: Distribuição das impurezas presentes nas águas

A descrição dos principais parâmetros é descrita a seguir, valendo perceber
que todos esses parâmetros são de determinação rotineira em laboratório de
análises de água. Von Sperling (2005).
Estes padrões são regulamentados por portarias ou resoluções estabelecidas
pelos órgãos competentes, são elas:
Padrão de potabilidade: Portaria 2419 (12/12/2011), do Ministério da Saúde.
Padrão de corpos d’água: Resolução CONAMA 357 (2005), do Ministério
do Meio Ambiente, e eventuais legislações estaduais.

CONAMA
Conselho Nacional do Meio
Ambiente.

Padrão de lançamento: Resolução CONAMA 357 (2005) e 430 (2011), do
Ministério do Meio Ambiente, e eventuais legislações estaduais.

4.2.1 Parâmetros físicos
Cor
A água pura é ausente de cor, sendo que a existência desta é provida das
substâncias dissolvidas. A cor é originada de forma natural e é resultante dos
materiais dissolvidos, vejamos a seguir alguns exemplos.
Na decomposição da matéria orgânica, principalmente dos vegetais (ácidos
húmicos e fúlvicos – coloração marrom da água):
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Do ferro (vermelho escuro) e manganês (coloração negra) presente nos solos
da região, onde o manancial ou reservatório se encontra.
De origem antropogênica surge dos resíduos industriais e esgotos domésticos
(acinzentado).
A presença dessas ou de outras substâncias ocasionará possíveis problemas na
indústria de alimentos como:
Corrosão de utensílios e de peças dos equipamentos: aparecimento de manchas na superfície dos equipamentos e utensílios principalmente plásticos.
Incrustações e/ou camadas barrentas de óxidos de ferro em tubulações, decorrentes da ação pela temperatura, evaporação da água e oxidação de ferro
(ferrugem).
Unidade de medida: uC (unidades de cor)
Águas com cor > 15 uC podem ser detectadas em um copo d´água pela
maioria das pessoas.

Coagulação
Etapa do processo de
potabilização de água.

Valores de cor da água bruta inferiores a 5 uC usualmente dispensam
coagulação química. Valores superiores a 25 uC usualmente requerem a
coagulação química seguida por ﬁltração (SBTA, 2000; GAUTO; ROSA, 2011;
VON SPERLING, 2005)
Turbidez
A turbidez representa o grau de interferência da passagem da luz através da
água, conferindo uma aparência turva. É provocada principalmente por sólidos
em suspensão como lamas, areia, plâncton.
Unidade de medida: uT (unidades de turbidez)
A presença de turbidez não representa risco direto à saúde. Porém, causa
poluição visual (esteticamente desagradável - associação com presença de
“impureza”) e pode atuar como abrigo/suporte para microrganismos patogênicos (diminuindo a eﬁciência da desinfecção). A turbidez também possibilita
a interferência nos processos de fotossíntese e oxigenação do corpo d´água
(equilíbrio de todo o ecossistema).
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Águas com cor » 10 uT, ligeira “nebulosidade” pode ser notada detectadas
em um copo d´água pela maioria das pessoas.
Águas com cor » 500 uT, praticamente opaca, valores de cor da água bruta
inferiores a 20 uT, usualmente, dispensam coagulação química; valores superiores a 50uT, usualmente, requerem a coagulação química seguida por ﬁltração.
Observação: É possível que amostras d’águas apresentem cor elevada e
turbidez baixa e vice-versa, já que os responsáveis pelos fatores são distintos.
Sabor e odor
As características de sabor e odor são dadas em conjunto, pois geralmente
a sensação de sabor origina-se do odor. São de difícil avaliação, por serem
sensações subjetivas. Originam-se pela presença de sólidos dissolvidos, em
suspenção e de gases dissolvidos.
A presença deste não representa risco direto à saúde (porém, é uma das principais causas de reclamação da população), sendo que valores elevados podem
indicar a presença de substâncias potencialmente tóxicas.
Para ﬁns de tratamento de água, o sabor e o odor devem estar ausentes.
(GAUTO; ROSA, 2011).
Temperatura
Temperatura é a medição da intensidade de calor. É provocada pela transferência de calor por radiação, condução e convecção (atmosfera e solo), e também
por águas de torres de resfriamento ou aquecimento e despejos industriais.
É um parâmetro importante para o gerenciamento dos recursos hídricos por
inﬂuir em propriedades da água, tais como densidade, viscosidade, oxigênio
dissolvido, além de aumentar a taxa de reações químicas e biológicas.
Unidade de medida: ºC (graus Celsius).
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4.2.2 Parâmetros químicos
Potencial hidrogeniônico (pH)
O pH deﬁne o caráter ácido, básico ou neutro de uma solução. Os organismos
aquáticos estão geralmente adaptados às condições de neutralidade e, em
consequência, alterações bruscas do pH de uma água pode acarretar o desaparecimento dos seres presentes nela. Já para o abastecimento urbano, os valores
fora das faixas recomendadas podem alterar o sabor da água e contribuir para
corrosão do sistema de distribuição de água, ocorrendo assim, uma possível
extração do ferro, cobre, chumbo, zinco e cádmio e, no tratamento, diﬁculta
a descontaminação das águas.
O pH afeta o metabolismo de várias espécies aquáticas. A resolução CONAMA
357 estabelece que para a proteção da vida aquática o pH deve estar entre 6 e 9.
Alcalinidade
É a quantidade de íons na água reagirá para neutralizar ácidos ou absorver os
íons hidrogênio (H+). Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos (HCO3-), carbonatos (CO32-) e os hidróxidos (OH-). As origens naturais
da alcalinidade são a dissolução de rochas e as reações do dióxido de carbono
(CO2), resultantes da atmosfera ou da decomposição da matéria orgânica, com
a água. Além desses, os despejos industriais são responsáveis pela alcalinidade
nos cursos d´água. Esta variável deve ser avaliada por ser importante no controle do tratamento de água, estando relacionada com a coagulação, redução
de dureza e prevenção da corrosão em tubulações, pois quando submetida ao
calor em caldeiras, pode liberar CO2.
Unidade de medida: mg/L CaCO3
Dureza
É a concentração de cátions multitemáticos em solução. Os cátions mais
frequentemente associados à dureza são os cátions divalentes Ca2+ e Mg2+.
As principais fontes de dureza é a dissolução de minerais contendo cálcio
e magnésio, exempliﬁcando as rochas calcárias e os despejos industriais. A
ocorrência de determinadas concentrações de dureza podem causar sabor
desagradável e pode ter efeitos laxativos. Além disso, causa incrustação nas
tubulações de água quente de caldeiras e aquecedores, em função da maior
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precipitação nas temperaturas elevadas, além de diminuir a eﬁcácia dos
produtos de limpezas em geral.
Existe uma classiﬁcação quanto à dureza da água, vejamos:
Água mole = 0 – 50 mg de CaCO3/L
Água moderadamente dura = 50 – 150 mg de CaCO3/L
Água dura = 150 – 300 mg de CaCO3/L
Água muito dura = >300 mg de CaCO3/L
(RICHTER, 2009)
Sólidos
Todas as impurezas da água, com exceção dos gases dissolvidos, contribuem
para a carga de sólidos presentes nos corpos d’água. Os sólidos podem ser
classiﬁcados de acordo com seu tamanho e características químicas. A seguir,
veremos essa classiﬁcação.
Sólidos em suspensão – resíduo que permanece num ﬁltro de asbesto após
ﬁltragem da amostra. Podem ser divididos em:
• Sólidos sedimentáveis: sedimentam após um período, tempo de repouso da amostra.
• Sólidos não sedimentáveis: somente podem ser removidos por processos
de coagulação, ﬂoculação e decantação.
• Sólidos dissolvidos: material que passa através do ﬁltro. Representam a matéria em solução ou em estado coloidal presente na amostra de eﬂuente.
A unidade de medição normal para o teor em sólidos não dissolvidos é o peso
dos sólidos ﬁltráveis, expresso em mg/L de matéria seca. Dos sólidos ﬁltrados
pode ser determinado o resíduo calcinado (em % de matéria seca), que é
considerado uma medida da parcela da matéria mineral. O restante indica,
como matéria volátil, a parcela de sólidos orgânicos.
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Nitrogênio (N)
O nitrogênio é o principal constituinte das proteínas e de vários outros compostos
biológicos. Esse elemento pode estar presente na água sob várias formas: molecular, amônia, nitrito, nitrato. Ele é indispensável ao crescimento de algas, mas,
em excesso, pode ocasionar um exagerado desenvolvimento desses organismos,
fenômeno chamado de eutroﬁzação. O nitrato, na água, pode causar a metahemoglobinemia (síndrome do bebê azul); já a amônia é tóxica aos peixes. Nos
processos bioquímicos, a conversão da amônia em nitrito (e deste em nitrato)
implica no consumo de oxigênio dissolvido (OD) e alcalinidade.
São causas do aumento do nitrogênio na água: esgotos domésticos e industriais, fertilizantes, excrementos de animais.
Unidade de medida: mg/L
Fósforo (P)
O fósforo encontra-se na água nas formas de ortofosfato, polifosfato e fósforo
orgânico. Ele é essencial para o crescimento de algas, mas, em excesso, causa
a eutroﬁzação. Suas principais fontes são: dissolução de compostos do solo,
decomposição da matéria orgânica, esgotos domésticos e industriais, fertilizantes, detergentes, excrementos de animais.
Unidade de medida: mg/L
Oxigênio dissolvido (OD)

Autodepuração
Capacidade natural
de um corpo hídrico em se
recuperar naturalmente.
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O oxigênio é indispensável aos organismos aeróbios. A água, em condições
normais, contém oxigênio dissolvido, cujo teor de saturação depende da altitude e da temperatura. Águas com baixos teores de oxigênio dissolvido indicam
que receberam matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica por
bactérias aeróbias é, geralmente, acompanhada pelo consumo e redução do
oxigênio dissolvido da água. Dependendo da capacidade de autodepuração
do manancial, o teor de oxigênio dissolvido pode alcançar valores muito baixos,
ou zero, extinguindo-se os organismos aquáticos aeróbios.
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Matéria orgânica
A matéria orgânica da água é necessária aos seres heterótrofos, na sua nutrição, e aos autótrofos, como fonte de sais nutrientes e gás carbônico. Em
grandes quantidades, no entanto, podem causar alguns problemas, como:
cor, odor, turbidez, consumo do oxigênio dissolvido, pelos organismos decompositores.

Heterótrofos
Ser vivo que não possui capacidade de produzir seu alimento a
partir da ﬁxação de dióxido de
carbono e, por isso, se alimenta
a partir dos outros compostos
inorgânicos ou orgânicos.

O consumo de oxigênio é um dos problemas mais sérios do aumento do teor
de matéria orgânica, pois provoca desequilíbrios ecológicos, podendo causar a
extinção dos organismos aeróbios. Geralmente, são utilizados dois indicadores
do teor de matéria orgânica na água: demanda bioquímica de oxigênio (DBO)
e demanda química de oxigênio (DQO).
• Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é a quantidade de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica por ação de bactérias aeróbias.
Representa, portanto, a quantidade de oxigênio que seria necessário fornecer às bactérias aeróbias para consumirem a matéria orgânica presente
em um líquido (água ou esgoto). A DBO é determinada em laboratório,
observando-se o oxigênio consumido em amostras do líquido, durante 5
dias, à temperatura de 20°C.
• Demanda química de oxigênio (DQO): é a quantidade de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica, através de um agente químico. A
DQO também é determinada em laboratório, em prazo muito menor do
que o teste da DBO. Para o mesmo líquido, a DQO é sempre maior que
a DBO.
Alguns componentes inorgânicos da água, entre eles os metais pesados, são
tóxicos ao homem: arsênio, cádmio, cromo, chumbo, mercúrio, prata, cobre e
zinco. Além dos metais, podem ser citados os cianetos, pois esses componentes, geralmente, são incorporados à água através de despejos industriais ou a
partir das atividades agrícolas, de garimpo e de mineração.
Já alguns componentes orgânicos da água são resistentes à degradação
biológica, acumulando-se na cadeia alimentar. Entre eles, podemos citar
os agrotóxicos, alguns tipos de detergentes e outros produtos químicos,
os quais são tóxicos.
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Parâmetros biológicos
Algas: as algas desempenham um importante papel no ambiente aquático,
sendo responsáveis pela produção de grande pane do oxigênio dissolvido
do meio; em grandes quantidades, como resultado do excesso de nutrientes
(eutroﬁzação), trazem alguns inconvenientes: sabor e odor; toxidez, turbidez
e cor; formação de massas de matéria orgânica que, ao serem decompostas,
provocam a redução do oxigênio dissolvido; corrosão; interferência nos processos de tratamento da água: aspecto estético desagradável.
Coliformes totais
O grupo de coliformes totais constitui-se em um grande grupo de bactérias
que têm sido isoladas de amostras de águas e solos poluídos e não poluídos,
bem como de fezes de seres humanos e outros animais de sangue quente,
mas não apresenta relação quantiﬁcável entre eles e organismos patogênicos.
Coliformes fecais (termotolerantes)
As bactérias do grupo coliforme são uns dos principais indicadores de contaminações fecais, originadas do trato intestinal humano e outros animais. Essas
bactérias se reproduzem ativamente a 44,5ºC e são capazes de fermentar o
açúcar. A determinação da concentração dos coliformes assume importância
como parâmetro indicador da possibilidade da existência de microrganismos
patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica,
tais como febre tifoide, febre paratifoide, disenteria bacilar e cólera.
Escherichia coli
A presença da E.coli em água ou alimentos é indicativa de contaminação com
fezes humanas (ou mais raramente de outros animais). A quantidade de E.coli
em cada mililitro de água é uma das principais medidas usadas no controle da
higiene da água potável municipal, preparados alimentares e água de piscinas.
Essa medida é conhecida oﬁcialmente como índice coliforme da água.
Estreptococos fecais
Os estreptococos fecais incluem várias espécies ou variedades de estreptococos, tendo no intestino de seres humanos e outros animais de sangue quente,
o seu hábitat usual. A presença dessas bactérias pode indicar a presença de
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organismos patogênicos na água, causadores de doenças. Essas bactérias não
conseguem se multiplicar em águas poluídas, sendo sua presença indicativa
de contaminação fecal recente.
1. Diferencie alcalinidade e pH?
2. Quais as duas análises utilizadas para monitorar matéria orgânica?
3. Quais os principais elementos responsáveis pela dureza da água?
4. Qual a diferença entre coliformes fecais e totais? Qual a diferença do
aspecto sanitário em relação à análise de cada parâmetro?

4.2.3 Programa de amostragem
Para termos conhecimento de como se encontram os parâmetros monitorados,
existe a necessidade de se coletar amostras para realizar as respectivas análises.
No caso de agroindústrias, existe uma periodicidade prevista pelos organismos
ﬁscalizadores ambientais, a qual pode variar em função de vários aspectos
em se tratando de eﬂuentes. Já no caso de água potável, também existe uma
periodicidade prevista se por um acaso a agroindústria realizar seu próprio
tratamento. Vejamos então como se deve proceder para montar um programa
de coleta de amostra (amostragem).
Após a deﬁnição do objetivo da amostragem, o programa deve ser elaborado
com base no levantamento prévio das necessidades industriais, sendo composto dos seguintes itens:
• período de amostragem;
• coleta das amostras;
• análises laboratoriais, sua interpretação e comparação com a legislação
ambiental.
Período de amostragem
O período de amostragem pode ser deﬁnido pelo órgão ambiental, ou estabelecido de forma que seja representativo pelas características da produção
industrial. Os fatores que podem inﬂuenciar o período de amostragem são:
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• sazonalidade da produção (indústrias de alimentos, de cosméticos e têxteis);
• variabilidade da produção;
• fatores climáticos.
Coletas de amostras em diferentes matrizes
As coletas de amostras podem ser classiﬁcadas em simples ou compostas,
observando-se que algumas medições diretas devem ser realizadas in loco. A
deﬁnição do tipo de coleta é função da matriz a ser analisada, sendo diversas as
matrizes que podem estar relacionadas com a qualidade ou impacto causado
pelos eﬂuentes industriais, tais como: águas naturais superﬁciais (rios, represas, lagoas, lagos e mar), subterrâneas (fontes ou poços); esgotos sanitários e
eﬂuentes industriais tratados ou não; resíduos industriais. A seguir, são listadas
as matrizes mais comuns.

Montante
Antes e após a indústria.

– Em rios, represas, lagos, lagoas e no mar:
Coletam-se amostras para veriﬁcar o enquadramento do manancial em consequência do lançamento de eﬂuentes industriais. No caso de rios, os pontos de
amostragem devem ser situados à montante e à jusante do ponto de lançamento dos eﬂuentes da indústria, conhecendo-se a zona necessária para a mistura
ou para determinar as características de água bruta para a potabilização.
– Em esgotos sanitários:
Podem-se coletar as amostras que caracterizem os esgotos bruto e tratado
em pontos do processo de tratamento. O objetivo pode ser de tratamento
conjunto dos eﬂuentes ou monitoramento independente. Em alguns casos,
veriﬁca-se a possibilidade de interferência nos sistemas coletores de esgotos
sanitários e industriais.
– Em eﬂuentes industriais:
As amostras dos eﬂuentes brutos servem para quantiﬁcar a carga poluidora,
veriﬁcar a sua variabilidade, deﬁnir o processo de tratamento, dimensionar os
sistemas de tratamento e para veriﬁcar a sua eﬁcácia e eﬁciência.
– Em águas de abastecimento:
Com origem na rede pública em águas subterrâneas para análises das águas
de abastecimento fornecidas por algum órgão de saneamento. Coletam-se
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amostras na rede de distribuição, nos reservatórios de água e nos pontos de
consumo. As amostras de poços freáticos ou artesianos devem ser coletadas
nos pontos imediatamente após o bombeamento. As águas de fontes devem
ser coletadas no ponto de surgência. Vale ressaltar que é importante o conhecimento das características físico-químicas, principalmente, no que se refere
às características inerentes à estabilidade (incrustação, corrosão), bem como
o atendimento aos padrões de potabilidade.
– Em piezômetros:
As amostras são coletadas conforme a Norma Brasileira, com o objetivo de
monitorar os aterros sanitários, de resíduos industriais e áreas com o solo
contaminado. As técnicas de coleta são deﬁnidas a partir da matriz (águas,
esgotos sanitários, eﬂuente industrial e/ou resíduos) que, por sua vez, deﬁne
os parâmetros representativos a serem analisados. Os parâmetros são deﬁnidos
também pelos objetivos, ou seja, pela utilização dos resultados analíticos.

Piezômetros
Um piezômetro nada mais é que
um tubo disposto de uma maneira que seja possível medir ou
conferir a altura manométrica
de um líquido qualquer, altura
essa que indica a pressão do
sistema no local do piezômetro.

Amostragem de eﬂuentes industriais
Objetivo: Deﬁnição da utilização dos resultados.
Metodologia: Estabelecida a matriz a ser caracterizada e os objetivos, podem
ser deﬁnidos o período de coleta, os materiais necessários, as condições para
as coletas das amostras e os parâmetros a serem analisados. Para alcançar
êxito, deve-se ter em mente que a amostra coletada deve ser representativa e
que essa deve preservar as suas condições até a entrada no laboratório para
a execução das análises.
Período: O período, no qual serão coletadas as amostras é deﬁnido por quantos
dias, em quais e por quantas horas e com qual frequência serão coletados
esses dados.
Normalmente, determina-se o período em função de custos e prazo, desde
que não haja comprometimento da técnica. Este período é função da representatividade que se consegue com a amostra. Se uma indústria opera
todos os dias da mesma forma, em um período de três dias, podem-se obter
amostras representativas. Se a atividade industrial processar frutas que são
matérias-primas tipicamente sazonais, a caracterização dos eﬂuentes pode ser
estendida em diversos períodos, dependendo de cada safra.
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Materiais e equipamentos: Os materiais para a coleta das amostras devem ser
listados, vejamos alguns exemplos.
Materiais de uso comum – Frascos especíﬁcos para os parâmetros a serem
coletados (etiquetados, contendo os preservativos químicos ou não), gelo ou
geladeira para conservar as amostras, caixas térmicas, termômetro, ﬁchas de
campo, caneta esferográﬁca, caneta para retroprojetor (para identiﬁcação
dos frascos), relógio, GPS, capas de chuva, réguas, frascos com alça ou cabo,
equipamentos de campo (phmetro, oxímetro, condutivímetro).
Materiais de proteção – Luvas, botas, macacões impermeáveis (caso haja necessidade de entrar em local possivelmente contaminado), óculos de proteção, se
necessário, máscara de proteção respiratória no caso de uso de gases tóxicos.
Materiais para a coleta em corpos hídricos (rios, lagoas lagos e represas) – colete salva-vidas, boia, corda, cinto de segurança, botas, garrafa de coleta e barco.
Materiais para a coleta em sistemas de tratamento de esgotos e eﬂuentes
industriais – vertedores e outras instalações de medição de vazão.
Equipe: A equipe para coleta de amostras deve ser constituída pelos técnicos
de coleta e por um coordenador de nível superior da área de conhecimento
da matriz a ser caracterizada.
Local e ponto de coleta: A localização é sempre a deﬁnição macro, ou seja, o
endereço da indústria, o porto da cidade X, a ETE (estação de tratamento de
esgotos) Y, etc. O ponto de coleta é deﬁnido pela microlocalização: aﬂuente
da ETE; eﬂuente da ETE ponto ﬁxado pelas coordenadas geográﬁcas. Podemos
exempliﬁcar com um caso de coleta de amostra em rio, vejamos. A localização
pode ser a de um trecho do rio, tal como o médio Paraíba do Sul. Em função do número de pontos, de suas localizações e o tempo necessário para a
locomoção entre esses, deve-se deﬁnir o número de técnicos para a coleta.
Pode-se veriﬁcar que a prévia determinação dos pontos é importante, uma
vez que deﬁne as equipes. Os locais são determinados primeiramente por
mapa e marcados ponto a ponto como, por exemplo: debaixo da ponte tal,
há tantos metros acima de algum acidente geográﬁco ﬁxo, amarrar o ponto
(coordenadas geográﬁcas com a utilização de GPS), de maneira que se daqui
a cinco anos for necessário, possa ser possível voltar exatamente ao mesmo
local. Não se pode aceitar a ordem de se fazer a coleta em um determinado
local (pelo contratante ou órgão ﬁscalizador) se não há viabilidade física de
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coleta (há perigo ou risco de vida), mesmo que o ponto ordenado seja o ponto
tecnicamente melhor.
Tipo de coleta
Outra deﬁnição importante é sobre o tipo de amostra, ou seja, se a amostra
é simples ou composta.
A amostra simples representa o que está ocorrendo naquele momento. Se o
manancial não varia muito, ela pode ser representativa.
A amostra composta é formada por várias e pequenas alíquotas coletadas ao
longo do tempo. A cada turno (8 horas, 24 horas), coletam-se alíquotas que
formam as amostras compostas.
A amostra composta pode ser obtida por:
• alíquotas preestabelecidas ou volume preestabelecido;
• alíquotas variáveis, que são aquelas nas quais o volume varia de acordo
com a vazão (nesse caso, são amostras de alíquotas proporcionais à vazão) e, é por isso, que em medições de água e esgoto, tem que se ter um
vertedor perto do ponto de coleta da amostra.

Transporte e conservação
Para que as amostras tenham validade, é necessário também seguir alguns
procedimentos quanto ao transporte e conservação. Para isso, você deve seguir
algumas regras, vejamos.
a) Veriﬁque sempre se há necessidade de acondicionamento das amostras
com gelo, mas não congelá-la, para a sua preservação até a chegada ao
laboratório (isso está relacionado ao tempo de transporte até o laboratório).
b) Para o transporte das amostras, veriﬁque se os frascos estão bem fechados para evitar que a água do gelo contamine as amostras. Procure
acondicioná-los dentro das caixas de transporte, de maneira a evitar o
contato vidro-vidro nas trepidações.
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c) Para reduzir ao máximo a volatilização ou a biodegradação da amostra
entre o momento de coleta e o de análise, deve-se manter a amostra a
uma baixa temperatura, sem congelar.
d) É recomendável empacotar a amostra e colocá-la em um recipiente com
gelo moído, em cubo ou substituto comercial de gelo, antes de enviá-la
ao laboratório.
e) Não utilizar gelo seco, pois este congelaria a amostra, provocando ruptura dos frascos e afetaria o pH da amostra.
f) Só se deve utilizar conservantes químicos quando for comprovado que
amostra não poderá ser analisada dentro do prazo.
g) Os fracos utilizados nas coletas preferencialmente devem ser cedidos pelos laboratórios, pois estes realizaram a sua limpeza adequada, reduzindo
a possibilidade de contaminação. Em caso de não possuir os frascos,
utilizar garrafas plásticas de água limpas, seguindo este procedimento:
enche-se a garrafa, agita-se como fosse realizar uma lavagem e após
descarta-se a água, repete-se este procedimento mais uma vez, e após
enche-se a garrafa com a amostra deﬁnitiva. Isso serve para ambientar o
frasco de coleta de possíveis contaminações.
h) Para coletas microbiológicas, os frascos impreterivelmente deverão ser disponibilizados pelos lavatórios, pois há a necessidade de serem esterilizados.
i) O conservante deverá ser adicionado ao frasco antes da amostra, de maneira que todas as suas partes entrem em contato com o conservante.
Nenhum método de conservação é totalmente satisfatório. Sendo assim, um
conservante útil para determinada análise pode ser inadequado para outras
de maneira que, às vezes, é necessário fazer várias amostragens e conservá-las
por separado para submetê-las a análises múltiplas (APHA, 1995).
1. A agroindústria é um tipo de indústria que beneﬁcia vários tipos de
matérias-primas e fabrica muitos produtos ao longo do ano. Diante disso, você acha que haverá diferença no eﬂuente ao longo do ano?
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2. Faça uma pesquisa e ache o período de amostragem que uma
agroindústria precisa realizar perante os órgãos licenciadores
ambientais?
3. Descreva, pelo menos, dois cuidados que se deve ter com a coleta
e preservação das amostras químicas e uma microbiológica.
Qualidade das águas e eﬂuentes industrial
<http://www.cepema.usp.br/wp-content/uploads/2011/06/8-Par%C3%A2metros-de-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-da-qualidade-das-aguas-e-eﬂuentes-industriais.pdf>
<http://www.ceset.unicamp.br/~mariaacm/ST405/Agua.pdf>
Monitoramento de água para abastecimento
<http://www.youtube.com/watch?v=qsmEEbIN9OI>
<http://www.youtube.com/watch?v=e04DRTCeUiY>
<http://www.youtube.com/watch?v=CUPHhieDOAU>
Coleta d’água
<http://portal.mp.sc.gov.br/portal/conteudo/cao/cme/atividades/
recursos_hidricos/manual_coleta_%C3%A1gua.pdf>
<http://www.agr.feis.unesp.br/defers/docentes/mauricio/pdf/RH/
Amostragem%20de%20corpos%20d%92%E1gua.pdf>

Resumo
Nesta aula, vimos que existem parâmetros físicos, químicos e microbiológicos
de monitoramento das águas brutas para potabilização, e de eﬂuentes ou
águas servidas. Vimos também que as análises laboratoriais desses parâmetros
possuem uma periodicidade para serem realizados e que a coleta de amostras
exige certos cuidados e procedimentos a serem adotados para que os resultados sejam conﬁáveis.
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Atividade de aprendizagem
Você já esta apto a trabalhar numa empresa e perceber situações reais em uma
estação de tratamentos de eﬂuentes. Descreva quais análises de laboratório são
necessárias para que os eﬂuentes possam ser liberados em um curso d’água.
Como técnico de agroindústria, você poderá avaliar a qualidade da ETE e
promover sugestões para melhoria no sistema de tratamento. Portanto, faça
também uma listagem de sugestões nesta autoavaliação.
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Aula 5 – Tratamento de água potável

Objetivo
Apresentar os métodos de tratamento de água potável mais utilizados, normas e padrões de potabilidade, tratamento de águas
especiais usados na agroindústria.

5.1 Introdução
A água potável corresponde a toda água disponível na natureza destinada ao
consumo, a qual possui características e substâncias que não oferecem riscos
para os seres vivos que a consomem, como animais e homens. A água, em
condições normais de temperatura e pressão, predomina em estado líquido e
aparentemente é incolor, inodora, insípida e indispensável a toda e qualquer
forma de vida.
Essa água está disponível para toda a população, seja rural ou urbana. No
ambiente rural, geralmente não há o tratamento antecipado desse recurso,
no entanto, nos centros urbanos quase sempre se faz necessário realizar uma
veriﬁcação da qualidade e grau de contaminação, uma vez que nas proximidades das cidades os córregos e rios são extremamente poluídos.
A água potável, ou mesmo água doce disponível na natureza, é bastante
restrita, cerca de 97,61% da água total do planeta é proveniente das águas
dos oceanos. Calotas polares e geleiras representam 2,08%; água subterrânea
0,29%; água doce de lagos 0,009%; água salgada de lagos 0,008%; água
misturada no solo 0,005%; rios 0,00009% e vapor d’água na atmosfera
0,0009%, conﬁra a Figura 5.1 a seguir.
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COMO FUNCIONA A ÁGUA
Distribuicao de água na natureza.
01

3%

77%

97%
22%

1%

02
01- Água doce (geleira, lagoas, rios e riachos)
02- Água salgada

Figura 5.1: Distribuição de água na natureza
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

Diante desses percentuais, apenas 2,4% da água é doce, porém, somente
0,02% está disponível em lagos e rios que abastecem as cidades e pode ser
consumida. Desse restrito percentual, uma grande parcela encontra-se poluída,
diminuindo ainda mais as reservas disponíveis.
A puriﬁcação da água ou potabilização é um processo que consiste no tratamento da água, a ﬁm de remover os contaminantes que eventualmente
contenha, tornando-a potável, isto é, própria para o consumo humano. Este
processo ocorre em locais denominados Estação de Tratamento de Água - ETA.
Um sistema convencional de abastecimento de água é constituído das
seguintes unidades:
• Captação
• Adução
• Estação de tratamento
– Oxidação
– Coagulação
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– Floculação
– Decantação
– Filtração
– Desinfecção
– Correção de pH
– Fluoretação
– Reservação
– Redes de distribuição/consumidor

01

03

02

04

08
07

06

09
10
Flúor Cal Cloro

05

11

12

01- Captação de água
02- Elevatório de água bruta
03- Casa de química
04- Mistura rápida
05- Floculador
06- Decantador

07- Filtro
08- Bombeamento
09- Reservatório de água tratada
10- Adutora
11- Rede de distribuição

Figura 5.2: Esquema de um sistema típico de abastecimento de água
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.
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Veja a Portaria nº 2419 de 12 de
dezembro de 2011, do Ministério
da Saúde no endereço a seguir:
<http://portal.saude.gov.br/
portal/arquivos/pdf/portaria_
2914_12_12_2011.pdf>

Os padrões de potabilidade no Brasil são regidos pela Portaria nº 2914 de 12
de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. Nesta portaria, estão descritas
todas as análises físico-químicas e microbiológicas que têm de ser respeitadas
e monitoradas, bem como a frequência que são necessárias.

5.2 Captação
A primeira etapa do tratamento de água é a captação. A captação tem
por ﬁnalidade criar condições para que a água seja retirada do manancial
abastecedor em quantidade capaz de atender o consumo e em qualidade tal que dispense tratamentos ou os reduza ao mínimo possível.
Dependendo da fonte da água, esta já nos dará um primeiro indício das
técnicas que poderão ser empregadas para esse ﬁm, nas quais águas
brutas com melhor qualidade sofrerão processos de tratamento mais
simples, enquanto que as mais contaminadas necessitarão de processos
mais elaborados.

5.2.1 Fontes para água potável
A água para consumo público ou privado pode ser obtida em diversas fontes,
mas, usualmente, existem três formas de captação, vejamos (Wikipédia, 2012).
Águas subterrâneas profundas e rasas: Nas profundas, aquela que emerge
de alguns poços localizados profundamente no subsolo. Esta terá sido ﬁltrada
naturalmente pelas camadas de solo e de rochas, sendo normalmente rica em
carbonatos e em cálcio, magnésio, cloretos, além de pequenas quantidades de
ferro ou de manganês, o que torna esta água especialmente agradável para
beber e cozinhar. Se as dosagens dos elementos químicos forem excessivas
para o consumo humano elas podem requerer algum tipo de tratamento especial, além disso, possuem como características, baixa turbidez e cor devido
a pouca concentração de sólidos suspensos e dissolvidos. Já em poços rasos
(cacimbas), as águas são mais influenciáveis às atividades do seu entorno,
como agricultura, fossas negras, entre outras, por consequência, necessitarão
de tratamento mais severo.
Águas de lagos e reservatórios elevados: Localizadas na superfície terrestre,
mas em áreas elevadas, onde são restritas as possibilidades de contaminação,
se forem devidamente protegidas.
Águas de rios, canais e reservatórios de planície: Estão localizadas na
superfície terrestre, em áreas mais baixas, onde são maiores as possibilidades

e-Tec Brasil

102

Tratamento de resíduos e eﬂuentes

de poluição ou de contaminação. Nestes casos, o tratamento numa Estação
de Tratamento de Água pode ﬁcar mais complexo e caro.
Como podemos ler anteriormente, a qualidade da água já sofre alterações
de acordo com a sua origem, pois sua localização traz características que irão
resultar em necessidades de tratamento mais ou menos complexo, dependendo do tipo de impureza que se encontrar nesta. Veja na ﬁgura 5.3 algumas
possíveis alterações nas características da água devido a fatores físicos, químico
e biológicos do ambiente e do seu entorno onde encontra-se o manancial.

ETA
ETE

01

02

Transpiração
01- Água subterrânea
02- Águas utilizadas

Evaporação
Evaporatranspiração
Água de superfície

Parte artificial
do ciclo da água
Infiltração
Precipitação
Chuva

Ciclo da água

Figura 5.3: Alterações das características devido a localização do manancial de captação
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

Podemos observar na Figura 5.3 que as águas superﬁciais em regiões elevadas
não são muito afetadas por contaminantes antrópicos, isto reﬂete sua melhor
qualidade, já as águas superﬁciais dos corpos hídricos convencionais irão receber algum tipo de contaminação da atividade ou população ao longo do seu
percurso, e as águas subterrâneas poderão ser mais puras do que as superﬁciais
devido à ﬁltragem que ocorre no solo.
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Cite pelo menos duas vantagens e desvantagens da utilização de águas subterrâneas e das superﬁciais.

5.3 Adução
É o conjunto de encanamentos, peças especiais e obras de arte destinadas a
promover o transporte da água em um sistema de abastecimento entre:
• captação e reservatório de distribuição;
• captação e ETA;
• captação a rede de distribuição;
• ETA e reservatório;
• ETA e rede;
• reservatório à rede;
• reservatório a reservatório.
Este transporte pode ser classiﬁcado:
• de acordo com a energia de movimentação do líquido: gravidade, recalque e mista;
• de acordo com o modo de escoamento do líquido: livre, forçado e misto;
• de acordo com a natureza da água: bruta e tratada.

5.4 Estação de tratamento - ETA
Sistema simpliﬁcado
Para águas com baixa turbidez e boa qualidade enquanto água bruta o tratamento pode ser simpliﬁcado, compreendendo simplesmente sedimentação,
ﬁltragem lenta e cloração.
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Faça uma pesquisa breve e comente sobre sistemas simplificados de
tratamento de águas.
O tratamento convencional compreende as seguintes etapas (ANA, 2009,
RICHTER, 2009):
• Estação de tratamento
– Aeração
– Pré-cloração
– Coagulação
– Correção de pH
– Floculação
– Decantação
– Filtração
– Desinfecção (cloração)
– Fluoretação

5.4.1 Aeração
Trata-se de uma unidade opcional que é utilizada para remoção de ferro,
manganês e gases dissolvidos. Promove-se o aumento da área de contato
entre a água e o ar, para que haja troca de componentes com a água, cedendo
gás sulfídrico para atmosfera e o gás carbono absorvendo o oxigênio. Assim,
além da eliminação dos gases, o oxigênio dissolvido na água oxida o ferro
solúvel, passando-o para uma forma insolúvel para sua posterior remoção por
decantação, conforme a reação:
2Fe(HCO3)2 + H2O + 1/2O2

4CO2 + 2Fe(OH)3

5.4.2 Pré-cloração
A pré-cloração consiste na injeção de um agente oxidante (como o hipoclorito
de sódio), na linha de recalque para a ETA, com a ﬁnalidade de oxidar a matéria
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orgânica e inorgânica presente na água bruta. Bactérias e outros organismos
vivos são facilmente removidos quando “mortos”. A pré-cloração também é
indicada para remover matéria orgânica quando em baixa concentração, e
pode igualmente ser utilizada na oxidação do ferro solúvel na água, passando-o para uma forma insolúvel para posterior remoção, após sua decantação,
esta etapa também é opcional.

5.4.3 Coagulação
A coagulação é um processo de desestabilização de cargas das partículas coloidais. Os produtos químicos adicionados (agentes coagulantes) neutralizam
as forças repulsivas das partículas coloidais, produzindo também compostos
que reagem com a alcalinidade natural ou induzida, formando polímeros que
auxiliam a reunião das partículas dispersas. Os principais agentes ﬂoculantes
utilizados em ETA são sais derivados principalmente de alumínio e ferro, recentemente vem se utilizando coagulante de base orgânica, vejamos os principais.
Coagulantes metálicos

Coagulantes orgânicos

• Sulfato de alumínio (Al2(SO4)3)

• Tanino

• Sulfato ferroso (FeSO4)
• Sulfato férrico (Fe2(SO4)3)
• Cloreto férrico (FeCL3)
• Aluminato de sódio (NaAlO2)
• Policloreto de alumínio
Na adição de alguns coagulantes metálicos ocorrem algumas reações com a
alcalinidade natural como:
Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2

3CaSO4 + 6CO2 + 2Al(OH)3

2FeSO4 + 2Ca(HCO3)2 + 7H2O + 1/2O2
Fe2(SO)4 + 3Ca(HCO3)2
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Nestas reações, quando a alcalinidade natural da água se apresenta baixa,
há necessidade de adição de produtos alcalinos como a cal (CaO), a barrilha (Na2CO3) ou a soda cáustica (NaOH) para ajuste do pH, ou aumento dos
carbonatos para promover um aumento de alcalinidade. Com o aumento da
alcalinidade, pode-se ter:
Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2

3CaSO4 + 2Al(OH)3

Al2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H2O
Fe2(SO4)3 + 3Ca(OH)2

3Na2SO4 + 3CO2 + 2Al(OH)3

3CaSO4 + 2Fe(OH)3

Fe2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H20

3Na2SO4 + 3CO2 + 2Fe(OH)3

A coagulação se inicia com a mistura rápida dos produtos químicos normalmente injetados na linha de recalque de água bruta, passando por um misturador estático na linha. Os coagulantes mais comuns são indicados para os
seguintes casos:
• Sulfato de alumínio: águas turvas com baixa cor e pH entre 5,5 a 7,8.
• Sais ferrosos: águas turvas com alta alcalinidade e pH entre 8,5 a 11.
• Sais férricos: águas moles com alta cor e pH entre 5 a 11.

5.4.4 Floculação
A ﬂoculação ocorre após a coagulação em um tanque com agitação lenta
(de 15 a 30 minutos), a qual proporciona condições mecânicas para que as
partículas coloidais se aglomerem, formando ﬂocos pesados que são removidos
em decantadores. Esta aglomeração é o resultado de várias forças de atração
agindo entre as partículas, inicialmente pelo movimento Browniano, até atingir
o tamanho de cerca de 0,1 mícron e, então, por agitação mecânica externa,
até a obtenção do tamanho do ﬂoco requerido para remoção.
Os polieletrólitos e polímeros sintéticos (poliaminas, poliamidas, sais de poliácidos, dentre outros) podem ser utilizados como auxiliares da ﬂoculação,
sendo adicionados conjuntamente com os coagulantes. Os polieletrólitos
são produtos com peso molecular muito grande, variando de 5.000 até
10.000.000, e podem ser catiônicos, aniônicos ou não iônicos. Os catiônicos,
quando dissolvidos em água, adquirem carga positiva; já os aniônicos, na
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mesma situação adquirem carga negativa. Os não iônicos, sem carga, são
utilizados mais como auxiliares da coagulação.
Normalmente, nas estações de tratamento de água da maioria das usinas,
utiliza-se o sulfato de alumínio como coagulante e um polieletrólito aniônico
como ﬂoculante. Para se obter a dosagem dos produtos químicos a serem
adicionados, efetua-se um “teste de jarro”, em que são reproduzidas as condições de projeto da ETA, como velocidade de agitação rápida, velocidade de
mistura lenta (de 0,3 a 0,4 m/s) e tempo de ﬂoculação entre 15 a 30 minutos.

SAÍDA

ENTRADA

a

b

1,5 L
PLANTA

NA

PERDA DE CARGA

CORTE - a b

Figura 5.4: Sistema de adição de coagulantes
Fonte: Autoria Própria.
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Partículas ﬁnas
Neutralização
de cargas

Floculação

Partículas
suspensas

AL 3+

3+
+
Substâncias
solúveis

+

+
+

Hidróxido de
poli-alumínio

Polimero
não aniónico
ou aniónico

Figura 5.5: Esquema ilustrativo de ação dos coagulantes e formação de ﬂocos.
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte. Adaptado de: Dezotti, 2008.

Cite os principais coagulantes utilizados em tratamento de águas.
Em quais etapas são utilizados coagulantes e os polieletrólitos?
Diferencie coagulação e ﬂoculação.

5.4.5 Decantação
Na etapa de decantação ou sedimentação, com a velocidade da água
diminuída, há a deposição dos flocos formados até o fundo do decantador,
sendo daí retirados continuamente ou de forma intermitente. Diﬁcilmente, a
decantação é totalmente eficiente, havendo fuga de flocos no sobrenadante
do decantador, que são retirados na etapa seguinte de ﬁltração. A taxa de
dimensionamento dos decantadores clássicos está situada na faixa de 100 a
150 m3/m2.dia, e o tempo de detenção em torno de 1 a 2 horas, podendo ser
menor no caso de decantadores com módulos tubulares ou placas paralelas
(40 a 50 m3/m2.dia). As lamelas são dispositivos de placas paralelas dispostas
em ângulos de 60°, colocadas dentro do decantador para aumentar a área
efetiva de decantação, pois o dimensionamento dos decantadores é realizado
em função de sua área.
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DECANTADOR HORIZONTAL

03

01
07

04

06

05

02
01- Entrada de água floculada
02- Descarga de lodo
03- Saída para o filtro
04- Zona de turbilhonamento

05- Zona de decantação
06- Zona de repouso
07- Zona de ascensão

Figura 5.6: Esquema de um decantador convencional
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte. Adaptado de: <http://www.o2engenharia.com.br/abastecimento3.html>. Acesso em: 6 set. 2012.

DECANTADOR VERTICAL

02

03

01

04

05

06
01- Entrada de água floculada
02- Canaleta de água decantada
03- Módulos tubulares
04- Manto de lodo (flocos)
05- Lodo
06- Descarga

Figura 5.7: Esquema de um decantador com módulos tubulares
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte. Adaptado de: <http://www.o2engenharia.com.br/abastecimento3.htm>. Acesso em: 6 set. 2012.
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5.4.6 Filtração rápida
A ﬁltração rápida por gravidade é a última etapa do tratamento primário e é
responsável pela eliminação das partículas que não se decantaram. A ﬁltração
consiste em fazer a água passar por substâncias porosas capazes de reter e
remover algumas de suas impurezas. Como meio poroso, emprega-se, em
geral, camadas de areia ou camadas de areia e antracito, sustentadas por
camadas de seixos, sob as quais existe um sistema de drenos para recolher
a água ﬁltrada. A taxa de ﬁltração adotada para dimensionamento destes
ﬁltros é de 230 m3/m2.dia, sendo normalmente construídas duas unidades que
funcionam em paralelo e possibilitam a contralavagem de um ﬁltro enquanto
o outro está em operação.

02

FILTRO RÁPIDO

01

Acanaleta

Areia ﬁna
Areia grossa
Pedrisco
Pedra

03

04

05

06

01- Entrada de água
02- Água do reservatório elevado
para lavagem em contra corrente
03- Descarga para lavagem
04- Difusores
05- Fundo falso
06- Saída para tanque de contato

Figura 5.8: Esquema de um ﬁltro de areia apresentando seus meios ﬁltrantes
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte. Adaptado de: <http://www.o2engenharia.com.br/abastecimento3.html>. Acesso em: 6 set. 2012.

5.4.7 Contralavagem
A contralavagem do ﬁltro é feita através de bombeamento da água tratada
armazenada no reservatório. Durante a contralavagem, inverte-se o ﬂuxo de
água do ﬁltro a ser limpo, injetando água tratada pelo fundo e coletando a
água suja nas canaletas localizadas acima do meio ﬁltrante. Esta água deverá
ter um destino adequado que, no caso do setor, é o encaminhamento para
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reposição nos circuitos de lavagem de cana ou de resfriamento. A operação
de contralavagem dura de 5 a 10 minutos e, normalmente, é executada uma
vez por dia por ﬁltro, podendo produzir um eﬂuente de cerca de 1 a 2% da
água tratada.
1. Descreva o processo de decantação dos ﬂocos.
2. Por que ocorre a contralavagem dos ﬁltros rápidos?

5.4.8 Desinfecção
A parcela da água tratada pela ETA para uso potável deve sofrer uma desinfecção, que pode ser com ozônio, dióxido de cloro ou outros produtos, para
eliminação de agentes patogênicos. A cloração é o processo mais utilizado para
este ﬁm, sendo que o produto mais utilizado em agroindústrias é o hipoclorito
de sódio ou de cálcio, cujas reações na água são:
hipoclorito de cálcio
Ca2+ + 2OCl- + H2O

Ca(OCl)2 + H2O
H+ + OCl-

HOCl

hipoclorito de sódio
NaOCl + H2O
OCl- + H+

Na+ + OCl- + H2O
HOCl

Em grandes unidades de tratamento de águas se utiliza a cloração através
de gás cloro, que vem em cilindros metálicos com alta concentração de cloro
(99,5%), tornando mais vantajoso para grandes volumes de água tratada, pois
o hipoclorito de sódio ou cálcio tem como máxima concentração comercial
12% de cloro. Esses cilindros têm capacidade de 45 até 900 kg de cloro.
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Figura 5.9: Cilindros de gás cloro
Fonte: Banco de Imagens SXC.HU.

O cloro, quando adicionado à água com impurezas de origem orgânicas, reage
primeiramente com estas, comprometendo assim a desinfecção. Deve-se ter
um residual de cloro livre para garantir uma água isenta de microrganismos.
A cloração pode ser usada preventivamente (pré-cloração) em sistemas de
tratamento de água, inclusive para uso industrial, objetivando controlar o
crescimento de microrganismos nas unidades de tratamento.

5.4.9 Fluoretação
A ﬂuoretação é a adição, por meio de dosadores, de ﬂúor na água, sendo
normalmente usado o ﬂuoreto de sódio, o ﬂuossilicato de sódio o ácido ﬂuossilícico. Ela é feita para diminuir a incidência de cárie dental na população,
especialmente, no período de formação dos dentes, que vai do nascimento
até os 15 anos de idade aproximadamente. Nas ETA industriais, essa adição se
torna facultativa, e geralmente não realizada, pois é uma etapa preventiva de
saúde e não acarreta transtorno aos produtos, caso não seja realizada.
A concentração de íon ﬂuoreto varia em função da média das temperaturas
máximas diárias observadas durante um período mínimo de um ano (recomenda-se cinco anos). A concentração ótima está em torno de 1,0 mg/l.
A ﬂuoretação das águas é uma tecnologia de Saúde Pública recomendada
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Ministério da Saúde, e por
todas as entidades odontológicas e de saúde coletiva do Brasil. Sua utilização,
nas principais cidades brasileiras, vem sendo considerada fator decisivo para
o declínio observado na prevalência de cárie nessas localidades. Contudo,
nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, a maioria da população, inclusive das
capitais estaduais, não tem acesso a esse benefício. Nesses locais, e mesmo em
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pequenos municípios do interior das regiões Sul e Sudeste, os níveis de cárie
são mais elevados quando comparados com cidades providas do benefício da
ﬂuoretação da água (Antunes 2010).
No Brasil, a ﬂuoretação das águas de abastecimento público é obrigatória
por lei federal, desde 1975, onde há estação de tratamento da água (ETA).
Contudo, dados os benefícios que a medida proporciona, ela é feita mesmo
em municípios que não contam com ETA, e cujo sistema de abastecimento de
água é misto com poços artesianos, ou exclusivamente, com base em poços.
A ﬂuoretação é a medida preventiva da cárie dentária de melhor custo-benefício
(Frias 2006). Manter um indivíduo beneﬁciado por água ﬂuoretada, durante toda
a sua vida, custa o equivalente à metade do custo de uma restauração dentária.

CAIXA DE CONTATO
H2SiF6

Ca(OH)2

01

CL2

03

02

01- Bomba de requalque para o reservatório elevado
02- Saída para reservatório
03- Entrada de água filtrada

Figura 5.10: Esquema de ﬂuoretação
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte. Adaptado de: <http://www.o2engenharia.com.br/abastecimento3.html>.
Acesso em: 6 set. 2012.
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1. Para que serve a desinfecção das águas? Explique esse processo.
2. Quais os produtos utilizados na desinfecção?
3. Qual o principal objetivo da ﬂuoretacão?

5.5 Tratamento especiais de águas
Além da água potável as agroindústrias necessitam de águas com características especiais para ﬁnalidades especíﬁcas e estas recebem tratamentos
especíﬁcos para suas ﬁnalidades, sendo a água para caldeira a mais importante
devido à sua grande utilização na geração de vapor. Este processo recebe
atenção especial devido ao fato de que os contaminantes presentes nas águas,
principalmente sais de Ca, Mg e os íons de cloretos, responsáveis pela dureza
e pela corrosão das tubulações, podem prejudicar o desempenho devido a
encostamentos na tubulação do equipamento ou até mesmo em situações
extremas acarretar acidentes, caso haja obstrução devido à negligência dos
cuidados. Para que isso não ocorra, existem algumas soluções como o processo
de abrandamento, desmineralização e o processo de osmose reversa.

5.5.1 Abrandamento
As águas subterrâneas, menos suscetíveis a contaminações de matéria orgânica
e sedimentos, podem apresentar o inconveniente de possuírem altos teores
de minerais como cálcio, magnésio, cloreto, sulfato, ferro e manganês (ELIA
NETO & LEITE, 1997), ou seja, serem águas duras. Para o uso industrial dessas
águas, principalmente em caldeiras, deve-se proceder ao abrandamento ou
amolecimento da água, que consiste na remoção total ou parcial dos cátions,
Ca e Mg, presentes normalmente na forma de bicarbonatos, sulfatos e cloretos. Basicamente, há três processos de abrandamento de uma água: dois por
precipitação, com utilização de cal sodada a frio ou a quente e cal sodada a
quente com fosfatos, hoje em desuso; um terceiro por troca de cátions com
resinas, mais adotado atualmente nas usinas.
As resinas mais comumente utilizadas em tratamento de água são as de compostos orgânicos de cadeia longa, obtidos a partir de estireno e divinilbenzeno.
Tratam-se especiﬁcamente de resinas catiônicas, que trocam o Na por Ca e
Mg. Como existe somente a substituição de cátions, a salinidade total não é
reduzida no abrandamento e, portanto, não se reduz o teor de sólidos totais
dissolvidos, apenas elimina-se a possibilidade de incrustações. As trocas se dão
da seguinte forma:
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2R-SO3Na + CaCl2

(R-SO3)2Ca + 2NaCl

2R-SO3Na + MgCl2

(R-SO3)2Mg + 2NaCl

2R-SO3Na + CaCO3

(R-SO3)2Ca + Na2CO3

2R-SO3Na + CaSO4

(R-SO3)2Ca + Na2SO4

Após o período de operação estabelecido, a resina esgota a sua capacidade
de troca, requerendo uma regeneração com uma solução a 10% de cloreto
de sódio, normalmente feita no mesmo sentido do ﬂuxo, em seguida, se faz
uma contralavagem com água limpa para expandir o leito e remover materiais
retidos na resina.

5.5.2 Desmineralização de águas
Desmineralização ou deionização é processo recomendável para águas utilizadas nas caldeiras, prestando-se a praticamente remover a totalidade dos íons
presentes na água. Existem vários arranjos com esse objetivo, dependendo da
qualidade da água a ser tratada. Basicamente, a água passa em uma coluna
de resinas catiônicas na forma H+ e, em seguida, em uma coluna com resina
aniônica na forma OH-. As reações de troca envolvidas conforme as impurezas
existentes na água são:
• Reações de troca na coluna com resinas catiônicas
R-H2 + Ca(HCO3)2
R-H2 + CaSO4

R-Ca + 2H2CO3
R-Ca + H2SO4

R-H2 + 2NH4OH

R-(NH4)2 + H2O

R-H2 + Mg(HCO3)2
R-H2 + 2NaHCO3
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R-Mg + 2H2CO3
R-Na + 2H2CO3

R-H2 + MgSO4

R-Mg + H2SO4

R-H2 + Na2SO4

R-Na2 + H2SO4
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R-H2 + CaCl2

R-Ca + 2HCl

R-H2 + 2NaCl

R-Na2 + 2HCl

R-H2 + Na2SiO3

R-Na2 + H2SiO3

• Reações de troca na coluna com resinas aniônicas
R-(OH)2 + H2CO3

R-CO3 + 2H2O

R-(OH)2 + H2SO4

R-SO4 + 2H2O

R-(OH)2 + 2HCl
R-OH + HNO3

R-Cl2 + 2H2O
R-NO3 + H2O

Após certo período de operação as resinas se esgotam, requerendo
uma regeneração.
• Regeneração das resinas catiônicas
Na regeneração das resinas catiônicas do ciclo hidrogênio utiliza-se uma solução ácida (de 2 a 4% de H2SO4 ou de 5 a 10% HCl, no caso de alta concentração de cálcio), que confere um caráter ácido ao eﬂuente deste tipo de coluna.
Essa operação consiste em introduzir, nas moléculas da resina, os cátions H+
ao mesmo tempo em que delas se expulsam os outros cátions. Trata-se também de um abrandamento similar ao processo convencional, inclusive com o
mesmo tipo de resina, porém com regenerantes diferentes. No abrandamento
convencional, a regeneração de resinas do ciclo sódio é feita com cloreto de
sódio e, neste caso, com ácido clorídrico.
• Regeneração das resinas aniônicas
Para a regeneração da coluna aniônicas do ciclo hidroxilas, utiliza-se uma
solução de soda a 4% e temperatura de 25 a 50°C para restaurar as moléculas da resina com relação aos íons OH- que foram cedidos durante a
operação de desmineralização.
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H2O
+
Ca(HCO)3
Mg(HCO)3
NaHCO3
CaSO4
MgCL2

Aﬂuente
NaNO3
SiO2
O2 dissolvido
CO2
NH4OH

}

Aﬂuente

Resina
Catiônica
RH

H2SO4
HNO3
H2SiO3
HCI
H2CO3+CO2
O2 dissolvido

}

Resina
Aniônica
ROH

H2O

Figura 5.11: Esquema de desmineralização de água em colunas de troca iônicas
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte. Adaptado de: Gauto e Rosa (2011).

5.5.3 Osmose reversa
Processo que vem sendo muito utilizado para tratar diretamente as águas
subterrâneas ou as águas já tratadas em nível primário para o uso em caldeiras
de média e alta pressão. A osmose reversa baseia-se no fenômeno natural de
osmose, ou seja, na passagem de um solvente (água), através de uma membrana semipermeável, de uma solução diluída para uma mais concentrada.

Bar
Unidade de pressão com valor
equivalente a 76,00617 cm de
coluna de mercúrio, 1 atmosfera
de pressão ou 100K Pascal.

Na osmose reversa aplica-se uma pressão hidráulica superior à pressão osmótica de equilíbrio para promover a puriﬁcação da água. As membranas de osmose apresentam poros com diâmetro menor que 0,001 μm e, geralmente, a
pressão utilizada varia de 10 a 40 bar, conforme a concentração a ser tratada.
A osmose reversa é indicada quando há a necessidade de produção de água
ultrapura, como no caso de caldeiras de alta pressão, com o inconveniente de
produzir um eﬂuente (o concentrado) que é descartado, muito embora possa
ser reaproveitado em outros processos.

MEMBRANA SEMIPERMEÁVEL

02

01

03
FIGURA A - TUBO EM FORMA DE U

FIGURA B - OSMOSE

FIGURA C - OSMOSE REVERSA

01- Membrana semipermeável
02- Pressão osmótica
03- Pressão

Figura 5.12: Esquema de funcionamento de osmose e osmose reversa
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte. Adaptado de: <http://www.waterworks.com.br/tecnologia.php>. Acesso em: 16 nov. 20012.

e-Tec Brasil

118

Tratamento de resíduos e eﬂuentes

MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA

a
02

03

04

01

05

06
10

01- Fluxo de entrada
02- Anel de vedação
03- Tubo coletor permeado
04- Permeado
05- Rejeito

09

08

07

06- Espaçador
07- Membrana
08- Transportador de permeado
09- Permeado
10- Fluxo de entrada

b

Figura 5.13: (a) Membrana; (b) sistema de osmose reversa comercial.
Fonte: (a) Ilustrado por Amanda Duarte. Adaptado de: <http .Acesso em: 16 nov. 2012; (b) <http://www.enﬁl.com.br/
aspx/defaultpage.aspx?ses=2-tratamento-de-agua-e-eﬂuentes-liquidos>. Acesso em: 16 nov. 2012.
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1. Quais são os principais sistemas especiais para o tratamento de águas.
2. Quais as diferenças entre os diferentes tipos de resinas de troca.
3. Como funciona o sistema de tratamento de osmose reversa? Porque
deste nome?
4. Diferencie em que situação o sistema de troca iônica é mais aplicado do
que o sistema de osmose reversa.
Fluxogramas de tratamentos de águas de várias etapas e características de
cada um
<http://www.fec.unicamp.br/~bdta/tratagua.htm#arej>
Para maiores conhecimento: sistemas de tratamento de água
<http://www.saaeara.com.br/arquivos/outros/Tratamento_de_Agua.pdf>
Para maiores conhecimento: sistemas de resinas iônicas
<http://www.kurita.com.br/adm/download/Resinas_de_Troca_Ionica.pdf>
<http://www.naturaltec.com.br/Filtro-desmi-abrandamento-resinas-troca-ionica.html>
Para maiores conhecimento: sistemas de osmose reversa
<http://www.kurita.com.br/adm/download/Osmose_Reversa.pdf>
<http://www.hsosmosereversa.com.br/osmose-reversa.php>
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Resumo
Nesta aula, vimos quais são os processos mais utilizados para a potabilização de
águas tanto no setor urbano quanto no industrial. As etapas desses processos
como coagulação, ﬂoculação, decantação ﬁltração e desinfeção não são mais
desconhecidos para os alunos deste curso, embora tais processos sejam obras
de engenharia, cabendo ao técnico conhecer cada etapa para poder operar
um sistema caso seja solicitado. Também conhecemos os processos especiais
de tratamento de água utilizados na indústria, os quais trabalham com águas
destinadas a usos mais específicos.

Atividades de aprendizagem
1. Descreva o processo de osmose reversa.
2. Descreva o processo de coagulação.
3. Descreva as alterações ocorrentes no ciclo da água em ambiente urbano.
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Aula 6 – Tratamento e gerenciamento
de eﬂuentes
Objetivos
Apresentar os métodos de tratamento e expor os principais níveis
e tipos de tratamento de eﬂuentes, equipamentos utilizados em
cada etapa, bem como as possibilidades de tipos de ﬂuxogramas
do tratamento e seus equipamentos.

6.1 Introdução
Existe, hoje, uma grande preocupação em relação ao grau de tratamento e ao
destino ﬁnal dos eﬂuentes, às suas consequências sobre o meio ambiente,
à qualidade das águas e seus usos benéﬁcos. Hoje em dia, esse é um assunto
que chama a atenção não apenas dos engenheiros, especialistas e técnicos,
mas, igualmente, das organizações ambientalistas e comunitárias, e também
da sociedade (SIQUEIRA, 2010).

Eﬂuentes
Também podem ser chamados
de águas servidas industriais ou
águas residuárias.

Levando em consideração esse aspecto, os estudos, os critérios e os projetos
relativos ao tratamento e à disposição ﬁnal dos eﬂuentes deverão ser precedidos de cuidados especiais que garantam o afastamento adequado dos
eﬂuentes e, igualmente, a manutenção e melhoria dos usos e qualidades dos
corpos receptores.
Tratar eﬂuentes é transformar seus componentes complexos em compostos
simples, como sais minerais e CO2. Essa transformação seria possível através de
incineração (oxidação violenta), se o esgoto não fosse constituído quase que
totalmente por água. Também pode ser realizado por incorporação à biomassa
microbiana ou se utilizar de processos físicos de separação.
Os processos de tratamento consistem em operações físicas, químicas e
biológicas que têm a ﬁnalidade de remover substâncias indesejáveis ou de
transformar essas substâncias em outras formas mais aceitáveis e que não
causem problemas de saúde pública ou ambiental.
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As águas residuárias costumam ser classiﬁcadas em dois grupos principais: os
eﬂuentes sanitários e industriais.
Os primeiros são constituídos, essencialmente, por despejos domésticos, por
uma parcela de águas pluviais (chuvas), por águas de infiltração, e, eventualmente, por uma parcela não signiﬁcativa de despejos industriais, tendo
características bem deﬁnidas. Os esgotos domésticos ou domiciliares provêm
principalmente de residências, edifícios comerciais, instituições ou quaisquer
ediﬁcações que contenham instalações de banheiros, lavanderias, cozinhas,
ou qualquer dispositivo de utilização da água para ﬁns domésticos. São compostos, essencialmente, de água do banho, de urina, fezes, papel, restos de
comida, sabão, detergentes, águas de lavagem.
Os eﬂuentes industriais, extremamente diversos, provêm de qualquer utilização
da água para ﬁns industriais e adquirem características próprias em função
do processo industrial, incluem-se nos eﬂuentes industriais o esgoto advindo
de suas dependências (banheiros e refeitórios). Assim sendo, cada indústria
deverá ser considerada separadamente, uma vez que seus eﬂuentes diferem
até mesmo em processos industriais similares.
De acordo com a Norma Brasileira — NBR 9800/1987, sabemos que:
“Eﬂuente líquido industrial é o despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações de processo
industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas e
esgoto doméstico.”

Por muito tempo, não existiu a preocupação de caracterizar a geração de
efluentes líquidos industriais e de avaliar seus impactos no meio ambiente. No
entanto, a legislação vigente e a conscientização ambiental fazem com que
as indústrias desenvolvam atividades para quantificar a vazão e determinar a
composição dos efluentes industriais.
Assim, as características físicas, químicas e biológicas do eﬂuente industrial
são variáveis com o tipo de indústria, com o período de operação, com a
matéria-prima utilizada, com a reutilização de água etc.
Com isso, o eﬂuente líquido pode ser solúvel ou com sólidos em suspensão,
com ou sem coloração, orgânico ou inorgânico, com temperatura baixa ou
elevada. Entre as determinações mais comuns para caracterizar a massa líquida,
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estão às determinações físicas (temperatura, cor, turbidez, sólidos etc.); as químicas (pH, alcalinidade, teor de matéria orgânica, metais etc.) e as biológicas
(bactérias, protozoários, vírus etc.), conforme já visto em aula anterior.
O conhecimento da vazão e da composição do eﬂuente industrial possibilita a
determinação das cargas de poluição/contaminação, o que é fundamental para
deﬁnir o tratamento, avaliar o enquadramento na legislação ambiental e estimar
a capacidade de autodepuração do corpo receptor. Esse ponto é deﬁnido no
momento de licenciamento da empresa, como visto na Aula 3. Desse modo,
é preciso quantiﬁcar e caracterizar os eﬂuentes, para evitar danos ambientais,
demandas legais e prejuízos para a imagem da indústria junto à sociedade.

Cargas
Carga orgânica deﬁne-se como
sendo a concentração de matéria orgânica contida no eﬂuente,
medida através de análise de
DQO ou DBO multiplicado pela
vazão (volume) de eﬂuente
gerado na indústria. Sua abreviação é COA – Carga Orgânica
Aplicada.

Qualquer que seja a solução adotada para o lançamento dos resíduos originados no processo produtivo ou na limpeza das instalações, é fundamental que
a indústria disponha de sistema para tratamento ou condicionamento desses
materiais residuais.
Outras ações devem ser sempre executadas na indústria para minimização da
carga poluidora. São muitas as possibilidades de retenção ou acúmulo de resíduos poluentes e, dependendo da localização, existe a condição de remoção
do excesso de resíduos sem que eles atinjam os mananciais, ou sistemas de
tratamento. Assim, antes do procedimento de limpeza de áreas como pisos,
sistema de aquecimento, tubulações, equipamentos e utensílios. É importante
a remoção da carga poluente sólida (na forma de incrustações, pó, areia,
pastas, etc), através de varrições, raspagem, aspiração. Isso evita que o material
solubilize, e que seja transportado na água utilizada para limpeza da unidade
e se transforme em contaminação dos eﬂuentes que posteriormente precisem
ser tratados (SILVA; DUTRA; CADIMA; 2010).
Quais as diferenças entre esgotos domésticos e eﬂuentes industriais?

6.2 Sistemas de tratamento de eﬂuentes
Os processos de tratamento utilizados são classiﬁcados de acordo com princípios físicos, químicos e biológicos (CIMM, 2012).
• Processos físicos: dependem das propriedades físicas do contaminante tais como, tamanho de partícula, peso especíﬁco, viscosidade, etc.
Exemplo: gradeamento, sedimentação, ﬁltração, ﬂotação, regularização/equalização, etc.
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• Processos químicos: dependem das propriedades químicas dos contaminantes ou das propriedades químicas dos reagentes incorporados. Exemplo: coagulação, precipitação, troca iônica, oxidação, neutralização, osmose reversa, ultraﬁltração.
• Processos biológicos: utilizam reações bioquímicas através de microrganismos para a eliminação dos contaminantes solúveis ou coloidais. Podem
ser anaeróbicos ou aeróbicos. Exemplo: lodos ativados, lagoas aeradas.
O tratamento físico-químico (que é uma junção para aproveitar as características físicas e químicas) apresenta maiores custos, em razão da necessidade de
aquisição, transporte, armazenamento e aplicação dos produtos químicos. No
entanto, é mais indicado nas indústrias que geram resíduos líquidos tóxicos,
inorgânicos ou orgânicos não biodegradáveis.
O tratamento biológico, é menos dispendioso, baseando-se na ação metabólica de microrganismos, que estabilizam o material orgânico biodegradável
em reatores compactos e com ambiente controlado. No ambiente aeróbio,
são utilizados equipamentos eletromecânicos para fornecimento de oxigênio
utilizado pelos microrganismos.
Os processos aeróbios têm um custo menor em relação aos processos anaeróbios, porém o consumo de energia elétrica, o maior número de unidades, a
maior produção de lodo e a operação mais trabalhosa justiﬁcam a utilização
de processos anaeróbios. Em algumas estações de tratamento de resíduos
líquidos industriais, são implantadas combinações até dos três processos em
uma mesma estação de tratamento, ou seja, ETA composta por processos
físico-químicos e biológicos (anaeróbios seguidos por aeróbios).
Mas, de maneira geral, as indústrias seguem um ﬂuxograma em sua estação
de tratamento de eﬂuentes, conforme as seguintes etapas:
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Tratamento
preliminar ou
pré-tratamento

Gradeamento
e desarenação

Tratamento
primário

Tratamento
secundário

Tratamento
terciário ou
pós-tratamento

Floculação
e sedimentação

Processos
biológicos de
oxidação

Tratamento do
lodo e da água

Figura 6.1: Fluxograma das estações de tratamento de eﬂuentes
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

6.2.1 Etapa Preliminar ou pré-tratamento
O tratamento preliminar constitui uma etapa inicial de tratamento das águas
residuárias agroindustrial. Nesta etapa, objetiva-se a retirada de sólidos grosseiros em suspensão, areia, medição de vazão, além da equalização da vazão.
Vejamos agora como são realizados os processos desta etapa e as características dessas operações:
a) Gradeamento:
Proteção pela remoção de sólidos grosseiros capazes de causar entupimentos,
daniﬁcar o sistema de bombeamento, reduzir o aspecto desagradável nas
unidades do sistema de tratamento. Para isso, são utilizadas grades mecânicas
ou de limpeza manual. O sistema de gradeamento pode ser dividido em
Tipo

Espaçamento (cm)

Grade grosseira

4 – 10

Grade média

2–4

Grade ﬁna

0,5 – 2

Outro fator que deve ser levado em consideração é a inclinação das barras,
que podem ser:
• De limpeza manual: 45o ou 60o
• De limpeza mecanizada: 70o a 90o
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A retirada do material retido é feita por rastelos, ancinhos ou garfos pelos
operadores do sistema, ou via mecânica, se for o caso. A Figura 6.2 mostra
um dos tipos de gradeamento.

Figura 6.2: Sistema de gradeamento com limpeza mecanizada
Fonte: Autoria própria.

b) Peneiramento
Para a Remoção de resíduos sólidos com diâmetros superiores a 1 mm, capazes de
causar entupimentos ou com considerável carga orgânica, são utilizadas peneiras.
As peneiras mais utilizadas têm malhas com barras triangulares e espaçamento
variando entre 0,5 a 2mm, com limpeza mecanizada (jatos de água ou escovas) ou estática. Quando são utilizadas peneiras em eﬂuentes gordurosos ou
com a presença de óleos minerais, devem-se utilizar as peneiras com limpeza
mecanizada por escovas.
As peneiras são aplicadas também em outros eﬂuentes que apresentem materiais grosseiros, tais como: ﬁapos; plásticos; resíduos de alimentos, etc.
A Figura 6.3 apresenta possibilidades desse tipo de separação de sólidos.
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F

B

A

D

E
C

Figura 6.3: Sistema de peneiramento de eﬂuentes, peneira estática ou hidrodinâmica
Fonte: Autoria própria.

a) Desarenação
É realizado em dispositivo chamado de caixa de areia e consiste em retirar
a areia contida no eﬂuente. Esse processo protege as bombas de recalque
existentes nas estações de tratamento.
A Figura 6.4 mostra uma caixa de areia de uma agroindústria, construída em
pares, para facilitar a limpeza manual. A presença de duas unidades serve para
facilitar a limpeza; assim, fecha-se um lado através de comportas e retira-se a
areia retida no fundo de cada lado com uma pá. A Desarenação é realizada
por sistema mecanizado somente em grandes estações.

Desarenação
Retirada da areia.

Figura 6.4: Caixa de areia em uma agroindústria
Fonte: Autoria própria.
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b) Sistema de separação de gorduras
Em frigoríﬁcos e abatedouros, e agroindústrias que processam óleos, haverá a
necessidade de remover as gorduras e óleos provenientes dos seus processos
produtivos. Assim, são utilizados sistemas que promovam a separação desses
contaminantes com alta carga orgânica e de difícil degradação biológica.

Flotação
Termo técnico
para ﬂutuar, emergir.

Os óleos e gorduras possuem densidades inferiores à da água. Essas frações
de matéria orgânica acabam ﬂotando e precisam ser retiradas, de maneira
mecânica ou manualmente.
Devemos atentar também para indústrias que não trabalham com óleos e
abatedouros, mas possuem, em suas dependências, cozinhas e refeitórios para
funcionários. Esses locais também necessitarão de dispositivos separadores de
gorduras, denominados “caixa de gorduras”.
Na Figura 6.5, podemos ver dois sistemas de separação de óleos e gorduras,
um utilizado em residências e refeitórios, outro em ambiente industrial.
Lajes da tampa

CORTE AA-AA
sem escala
Placa de cimento
espessura 1 cm

Entrada
PVC

Saída
PVC

CORTE BB-BB
sem escala

Figura 6.5: Caixa separadora de gordura
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.
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c) Tanque de equalização
São dispositivos que servem para absorver as variações da vazão. As operações
agroindustriais podem ser realizadas em bateladas ou em períodos de funcionamento. Os sistemas de tratamento são dimensionados para operarem em
regime de vazão continuada, e essa vazão é superior ao limite estabelecido em
projeto aprovado nas licenças ambientais.
A Figura 6.6 ilustra o funcionamento de um sistema de equalização/tanque
de nível variável, este sistema absorve a vazão de aﬂuente ao longo da
jornada industrial.

Figura 6.6: Tanque de equalização de uma agroindústria
Fonte: Autoria própria.

d) Medição de vazão
O monitoramento da vazão pode ocorrer por meio de cubagem, na qual se
anota o tempo necessário para que determinado volume encha um recipiente
de volume conhecido.
As Calhas tipo Parshall, onde a medição de vazão é realizada na forma de um
canal aberto com dimensões padronizadas, são chamadas de Vertedouros.
A água é forçada por uma garganta estreita, sendo que o nível da água a
montante da garganta é o indicativo da vazão a ser medida, através de fórmula
consagrada (Figura 6.7).
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Figura 6.7: Medidor de vazão tipo calha Parshall
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

1. Qual a diferença entre gradeamento e peneiramento?
2. Quais etapas mais usuais no pré-tratamento?
3. Pesquise na internet, ou em outros meios, sobre sistema de medições
de vazões. descreve detalhadamente as vantagens e desvantagens dos
meios que você pesquisou.

6.2.2 Tratamento primário
Pode ser uma etapa intermediária ou ﬁnal em sistema de tratamento, no
caso de disposição da água residuária no solo. As águas residuárias, após
tratamento preliminar, podem conter sólidos em suspensão não grosseiros, que
podem ser parcialmente removidos em unidades de decantação. Assim, por
processos simples, como a decantação, é reduzida a carga de DBO dirigida ao
tratamento secundário, onde a remoção é mais custosa (VON SPERLING, 2005).
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Objetiva ainda a remoção de sólidos em suspensão, passíveis de decantação,
além de sólidos ﬂutuantes. São empregados equipamentos de decantação/sedimentação natural ou forçada, com a utilização ou não de produtos químicos
auxiliares (coagulantes e polímeros /semelhantes aos já vistos no sistema de
potabilização de águas), processo de ﬂotação, ou seja, suspensão dos sólidos
através de dispositivos físicos (MATOS, 2005b).
Considera-se que, no geral, a eﬁciência de remoção de poluentes no tratamento primário seja a seguinte:
• Sólidos em suspensão (SS): 60-70%
• DBO: 30-40%
• Coliformes: 30-40%
a) Decantadores
O processo de decantação é uma das etapas de clariﬁcação, separação de sólidos suspensos e dissolvidos, devendo ser aplicado conforme as características
de cada eﬂuente e do processo de tratamento.
Processos que gerem lodos orgânicos: em agroindústrias, evitam a permanência do lodo no fundo dos decantadores para reduzir a sua anaerobiose e a
consequente formação de gases decorrentes da ação biológica da degradação
da matéria orgânica, que pode causar a ﬂutuação de aglomerados de lodos
e escumas. A sedimentação é um processo físico, na qual a partícula com
densidade maior que a água vai sedimentando no fundo. (MATOS, 2005a).
Os decantadores podem ser circulares ou retangulares, com limpeza de fundo
por pressão hidrostática ou com remoção de lodo mecanizada por raspagem
ou sucção.
Logo a seguir, na Figura 6.8, é mostrado um exemplo de decantador retangular.
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DECANTADOR RETANGULAR DE FLUXO HORIZONTAL

Ponte Móvel

CORTE LONGITUDINAL

vertedor
de saída
Entrada

Defletor

Lôdo
de fundo

Saída
de lodo

Raspador
de lodo
Poço
de lodo

Defletor

PLANTA

Defletor

Raspador
de lodo

vertedor
de saída

Entrada

Saída

Figura 6.8: Decantadores retangulares
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte. Adaptado de: Von Sperling (2005).

b) Flotadores
A ﬂotação é outro processo físico utilizado para a clariﬁcação de eﬂuentes e
para a concentração de lodos. A vantagem do processo é a redução de área
(menos área necessária). A desvantagem é o custo operacional mais elevado,
devido à mecanização.
A ﬂotação deve ser aplicada para sólidos com altos teores de óleos e graxas
ou detergentes (indústrias petroquímicas, de pescado, frigoríﬁcas e de lavanderias).
A ﬂotação não é aplicada aos eﬂuentes com óleos emulsionados, óleos com
detergentes, a não ser que os eﬂuentes tenham sido coagulados previamente.
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Figura 6.9: Sistema de ﬂotodecantação
Fonte: Autoria própria.

Quais as diferenças básicas (conceitos físicos) de funcionamento entre a decantação e a ﬂotação.

6.2.3 Tratamento secundário
No tratamento Secundário, visa-se a remoção de parte signiﬁcativa do material
orgânico em suspensão ﬁna (DBO em suspensão), não removida no tratamento
primário, e parte do material orgânico na forma de sólidos dissolvidos (DBO
solúvel). Nesse tratamento, podem ser utilizados a ﬁltração biológica, lodos
ativados, lagoas de estabilização, tratamento por escoamento superﬁcial ou
sistemas de tratamento em áreas alagadas — ”wetlands” (MATOS, 2004).
A remoção do material orgânico é, predominantemente, nesse tratamento,
decorrente de transformações bioquímicas, proporcionadas pelos microrganismos (MATOS, 2005a; 2005b, VON SPELING, 2005).
A decomposição anaeróbia tem sido o processo mais indicado para tratamento de águas residuárias de elevada carga orgânica. A decomposição aeróbia
é um processo essencialmente inodoro, que possibilita maior destruição de
organismos patogênicos, proporcionando grande redução nas características
poluidoras das águas residuárias.
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Existe uma quantidade muito grande de equipamento e processos, tanto aeróbios quanto anaeróbios, que podem atender às necessidades de cada tipo de
eﬂuentes. Vejamos algumas possibilidades de realizar essas transformações.
a) Sistema anaeróbio
Sistemas anaeróbios são apropriados como primeira etapa, ou única etapa, no
tratamento de eﬂuentes com elevadas concentrações de material orgânico,
como é o caso das águas residuárias da agroindústria que venham a ser dispostas ou tratadas no solo.
b) Tanques sépticos
Conhecidos também como “fossas sépticas”, são unidades estanques, simples
e não mecanizadas, de fácil operação e de custo reduzido. Sua utilização é
mais ampliada em áreas urbanas sem rede coletora pública de esgoto sanitário
(vilas, conjuntos habitacionais e comunidades), que geram pequenas vazões
de esgotos. O escoamento, realizado de forma horizontal e contínua, realiza
a separação de sólidos leves e pesados, decompondo-os anaerobicamente
(DEZOTTI, 2008 apud McCARTHY, 1981).
As fossas sépticas não funcionam apenas como decantadores e digestores, mas
também realizam inúmeras funções, tais como (DEZOTTI, 2008):
• Decantação e retenção dos sólidos em suspensão mais pesados, formando o lodo que se acumula na parte inferior.
• Tratamento anaeróbio da fase líquida em escoamento.
• Flutuação e retenção dos materiais leves, a exemplo de gorduras, óleos e
graxas, que ﬁcam ﬂutuando na parte superior.
• Transformação bioquímica do lodo acumulado em compostos mais simples e estáveis, com produção de líquidos, gases e material estabilizado.
A Figura 6.10 apresenta um esquema do funcionamento de um tanque séptico
para tratamento de esgoto.
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02

01

03
04

11

05
10
06

09

08

01- Acúmulo de escuma (fração emersa)
02- Acúmulo de escuma (fração submersa)
03- Nível de água
04- Efluente
05- Sedimentação de partículas pesadas
06- Desprendimento de gases

07

07- Líquido em sedimentação
08- Lodo em digestão
09- Lodo digerido
10- Flutuação de partículas leves
11- Afluente

Figura 6.10: Representação esquemática do funcionamento de um tanque séptico
(Adaptado de ABNT-NBR 7229/93)
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

c) Filtro Anaeróbio
No sistema de tratamento em ﬁltros anaeróbios, a DBO é estabilizada anaerobiamente por bactérias aderidas a um meio suporte, acondicionadas dentro
do reator. O ﬂuxo de líquido a ser tratado ocorre em meio ﬁltrante saturado e
no sentido ascendente ou descendente (MATOS, 2005). Os ﬁltros anaeróbios
são utilizados para pós-tratamento de unidades anaeróbias, complementam
o tratamento, a capacidade de reter os sólidos e recuperar-se de sobrecargas
qualitativas e quantitativas. Confere ainda elevada segurança operacional ao
sistema e maior estabilidade ao eﬂuente, mantendo as vantagens do tratamento anaeróbio — produz pouco lodo, não consome energia, tem operação
simples e de baixo custo (NETO, 2006).
Com o uso do ﬁltro anaeróbio, é possível ter uma estação de tratamento de
esgoto totalmente anaeróbia, eﬁciente o suﬁciente para atender padrões de
órgãos ambientais para os eﬂuentes.
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O eﬂuente de um ﬁltro anaeróbio é geralmente bastante clariﬁcado e tem
relativamente baixa concentração de matéria orgânica, inclusive dissolvida,
porém é rico em sais minerais. As baixas concentrações de sólidos suspensos
também facilitam a desinfecção por processos físicos ou químicos.
Essa conﬁguração deve ser levada em consideração para pequenas agroindústrias, do tipo artesanal, pois é um sistema simples de operar e apresenta bom
desempenho e de baixo custo de investimento.
A seguir, a Figura 6.11 apresenta o esquema de funcionamento do ﬁltro anaeróbio.

01

02

04

05

03

01- Meio suporte
02- Distribuidor
03- Efluente
04- Dreno
05- Afluente

Figura 6.11: Esquema de um ﬁltro biológico percolador
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

d) Reatores anaeróbios
Nos Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (RAFA), também denominado
UASB (Upﬂow Anaerobic Sludge Blanket Reactors) ou Reatores Anaeróbios de
Manta de Lodo, a biomassa cresce dispersa no meio, e não aderida a um meio
suporte, como no caso dos ﬁltros biológicos e anaeróbios.
Na parte superior dos reatores, é instalada uma estrutura capaz de promover
a separação de fases sólida, líquida e gasosa, construída de forma a fazer
retornar a biomassa em suspensão para a base do reator, possibilitando a saída
do gás metano de forma canalizada do reator. (MATOS, 2005).
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Dentre as vantagens dos reatores anaeróbios de ﬂuxo ascendente, destacam-se
o baixo volume de área e a parcial estabilização do lodo no próprio reator.
Com relação às desvantagens, tem-se a sensibilidade às variações de carga e o
mau desempenho no tratamento de águas residuárias ricas em óleos e graxas,
custos de instalação, manutenção e operação (necessidade de relativamente
grande conhecimento técnico para a adequada operação do reator). A Figura
6.12 mostra, em detalhes, um esquema de um reator UASB e seu princípio de
funcionamento e, a seguir, um reator instalado em uma agroindústria.

01
02
03
11
04
10
05
06
09

07
leito de lodo

08
01- Saída do biogás
02- Coleta do efluente
03- Compartimento de decantação
04- Partículas de lodo ou de sólidos
suspensos grosseiros
05- Abertura para o decantador
06- Partículas de lodo

07- Compartimento de digestão
08- Efluente
09- Bolhas de gás
10- Defletor de gases
11- Separador trifásico

Figura 6.12: Esquema de funcionamento de um reator UASB
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

e) Sistemas de lagoas de estabilização
As lagoas de estabilização são unidades construídas com a ﬁnalidade de tratar
águas residuárias por meios predominantemente biológicos (ação de microrganismos presentes no meio). Constituem o meio mais simples de tratamento
de águas residuárias industriais e eﬂuentes domésticos.

Aula 6 – Tratamento e gerenciamento de eﬂuentes

139

e-Tec Brasil

Lagoas de estabilização podem ser classiﬁcadas, de acordo com o tipo de
tratamento, em:
• Anaeróbia
• Facultativa
• De maturação ou aeróbia – aerada (com uso de aeração mecânica)
A escolha entre as formas de tratamento vai depender da disponibilidade de
área junto à fonte geradora da água residuária, taxa de geração do resíduo,
velocidade exigida no tratamento do resíduo, e localização (distância de
áreas residenciais).
As lagoas de estabilização podem ser construídas de forma simples: escavadas
no solo ou formadas por diques de terra. Porém, devem ter os seus fundos
compactados e cobertos com borracha butílica, no caso das anaeróbias, e
camada de material argiloso, compactado, para evitar a inﬁltração de águas
residuárias no solo e para evitar que se ponha em risco a qualidade das águas
subterrâneas (MATOS, 2005; VON SPERLING, 2002).
O sistema de tratamento por lagoas pode ocorrer com uma simples lagoa ou
com um conjunto delas, aproveitando as melhores condições tanto de uma
lagoa como de varias delas e adequando-se às necessidades do tratamento.
Segundo VON SPERLING (2002), de maneira geral, as lagoas de estabilização
são bastante indicadas para regiões de clima quente e em países em desenvolvimento, devido aos seguintes aspectos:
• Suﬁciente disponibilidade de área em um grande número de localidade.
• Clima favorável (temperatura e insolação elevadas).
• Operação simples.
• Necessidades de pouco ou nenhum equipamento.
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O quadro 6.1 apresenta uma descrição sucinta dos principais sistemas de lagoas.

Quadro 6.1: Descrição sucinta dos principais sistemas de lagoas de estabilização
Sistema

Lagoa facultativa

Lagoa anaeróbia
facultativa + lagoa
facultativa

Lagoa aerada
facultativa

Lagoa aerada de
mistura completa +
lagoa de decantação

Lagoa de maturação

Descrição
A DBO solúvel e ﬁnamente particulada e estabilizada aerobiamente por
bactérias dispersas no meio liquido, ao passo que a DBO suspensa tende a
sedimentar, sendo convertida aerobiamente por bactérias no fundo da lagoa.
O oxigênio requerido pelas bactérias aeróbias é fornecido pelas algas, através
da fotossíntese.
A DBO é em torno de 50 a 70% removida na lagoa anaeróbia (mais profunda e com menor volume), enquanto a DBO remanescente é removida
na lagoa facultativa. O sistema ocupa uma área inferior ao de uma lagoa
facultativa única.
Os mecanismos de remoção da DBO são similares aos de uma lagoa facultativa. No entanto, o oxigênio é fornecido por aeradores mecânicos, ao invés
de através da fotossíntese. Como a lagoa também é facultativa, uma grande
parte dos sólidos do esgoto e da biomassa sedimenta, sendo decomposta
anaerobiamente no fundo.
A energia introduzida por unidade de volume da lagoa é elevada, o que faz
com que os sólidos (principalmente a biomassa) permaneçam dispersos no meio
liquido, ou em mistura completa. A maior concentração de bactérias no meio
liquido aumenta a eﬁciência do sistema na remoção da DBO, o que permite que
a lagoa tenha um volume inferior ao de uma lagoa aerada facultativa. No entanto, o eﬂuente contém elevados teores de sólidos (bactérias), que necessitam
ser removidos antes do lançamento no corpo receptor. A lagoa de decantação a
jusante proporciona condições para essa remoção. O lodo da lagoa de decantação deve ser removido entre intervalos de poucos anos.
O objetivo principal da lagoa de maturação e a remoção de organismos patogênicos. Nas lagoas de maturação, predominam condições ambientais adversas
para bactérias patogênicas, como radiação ultravioleta, elevado pH, elevado OD,
temperatura mais baixa que a do corpo humano, falta de nutrientes e predação
por outros organismo. Ovos de helmintos e cistos de protozoários tendem a sedimentar. As lagoas de maturação constituem um pós-tratamento de processos
que objetivem a remoção DBO, sendo usualmente projetadas como uma série
de lagoas, ou como uma lagoa única com divisões por chicanas. A eﬁciência na
remoção de coliformes é elevadíssima.

Fonte: Von Sperling (2002).

A Figura 6.13, a seguir, apresenta os principais tipos de sistemas de
lagoas de estabilização.
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LAGOA FACULTATIVA
01

02

03

04
05

01- Grade - fase sólida
04- Lagoa facultativa
02- Caixa de areia - fase sólida 05- Corpo receptor
03- Medição de vazão

LAGOA ANAERÓBIA - LAGOA FACULTATIVA
01

02

03

05

04

06

01- Grade - fase sólida
04- Lagoa anaeróbia
02- Caixa de areia - fase sólida 05- Lagoa facultativa
03- Medição de vazão
06- Corpo receptor

LAGOA AERADA FACULTATIVA
01

02

03

04
05

01- Grade - fase sólida
02- Caixa de areia - fase sólida
03- Medição de vazão

04- Lagoa aerada facultativa
05- Corpo receptor

LAGOA AERADA DE MISTURA COMPLETA - LAGOA DE DECANTAÇÃO
01

02

03

05

04

06

01- Grade - fase sólida
02- Caixa de areia - fase sólida
03- Medição de vazão

04- Lagoa aerada de mistura completa
05- Lagoa de decantação
06- Corpo receptor

LAGOA ANAERÓBIA - LAGOA FACULTATIVA - LAGOA DE MATURAÇÃO
01

02

03

04

05

06

07
01- Grade - fase sólida
05- Lagoa facultativa
02- Caixa de areia - fase sólida 06- Lagoas de maturação em série
03- Medição de vazão
07- Corpo receptor
04- Lagoa anaeróbia

Figura 6.13: Fluxograma de sistema de tratamento de eﬂuentes por lagoas de
estabilização
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.
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f) Sistemas de lodos ativados
Os sistemas de lodos ativados são constituídos por decantadores primários,
seguidos de tanques de aeração de mistura completa, e decantadores secundários (Figura 6.14), sendo o fornecimento de oxigênio feito por aeradores
mecânicos ou por sistema de aplicação de ar subaquático, denominado “ar
difuso”. O decantador primário tem por função proporcionar a remoção de
parte do material orgânico sedimentável e, com isso, diminuir as necessidades
de aeração e, obviamente, os gastos de energia no processo, já o decantador
secundário tem por ﬁnalidade controlar a quantidade de biomassa (lodo biológico) pela decantação e recirculação deste no sistema (MATOS, 2005. VON
SPERLIN, 2002b).
LODOS ATIVADOS CONVENCIONAL
04
01

02

05

06

03
07

Lodo
primário

Lodo de retorno

08
01- Grade - fase sólida
02- Desarenador - fase sólida
03- Medição de vazão
04- Decantador primário

05- Reator
06- Decantador secundário
07- Corpo receptor
08- Lodo aeróbio

Figura 6.14: Esquema de funcionamento de tratamento por lodo ativado
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

As vantagens são a elevada eﬁciência na remoção de DBO, possibilidade de
remoção biológica de N e P, baixos requisitos de área (bastante inferiores às
do sistema de lagoas e estabilização), reduzidas possibilidades de ocorrência
de maus odores e desenvolvimento de insetos e vermes.
As desvantagens são os elevados custos de implantação e operação, o elevado
consumo de energia, a necessidade de conhecimento técnico para sua operação,
apresentação de grande sensibilidade às descargas tóxicas, além de problemas
de ruídos e exalação de aerossóis (MATOS, 2005; VON SPERLING, 2002b).
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6.2.4 Terciário ou Tratamento Avançado
Com o tratamento terciário, objetiva-se a remoção de poluentes especíﬁcos
(nitrogênio, fósforo, metais pesados ou outras substâncias tóxicas, compostos
não biodegradáveis), agentes patogênicos ou ainda, a remoção complementar de poluentes não suﬁcientemente removidos no tratamento secundário,
sendo, por isso, geralmente, utilizados processos químicos ou físico-químicos
de remoção.
Esses tipos de processos já foram apresentados na aula de tratamento de
águas de abastecimento, são eles: coagulação, ﬂoculação, precipitação química, decantação, resinas de troca, osmose reversa, ultraﬁltração, desinfecção,
entre outros. Os processos são os mesmos, somente ajustados ao tipo de
material a ser tratado, ou seja, dimensionados à concentração de poluente a
ser tratada; geralmente, muito superior à concentração encontrada nas águas
brutas utilizadas para abastecimento.
1. Do ponto de vista bioquímico, quais as diferenças entre os sistemas anaeróbio e aeróbio.
2. Quais as principais vantagens e desvantagens dos reatores anaeróbios e
dos lodos ativados?
3. Como funciona o sistema de ﬁltros anaeróbios?
4. Resuma a ﬁnalidade do sistema terciário.

6.2.5 Sólidos no tratamento de eﬂuentes
Bem, até agora vimos algumas maneiras de tratar os contaminantes existentes
nas águas residuárias provenientes dos processos agroindustriais, mas. Como já
dissemos anteriormente, no começo da aula, “tratar eﬂuente nada mais é do
que converter moléculas complexas em mais simples ou se utilizar de processos
físicos e químicos, de separação sólido-líquido”.
Diante do exposto, ﬁca claro e evidente que, no processo, surgem subprodutos
sólidos do tratamento de eﬂuentes como:
• Material gradeado
• Material peneirado
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• Areia
• Escuma
• Lodo primário
• Lodo secundário
• Lodo químico (caso haja etapa físico-química)
O material gradeado e a areia são gerados no tratamento preliminar, que
corresponde ao gradeamento e desarenadores, respectivamente, presentes em
todos os sistemas de tratamento de esgotos. A escuma, ou material ﬂutuante,
porém, varia de processo para processo, podendo ocorrer ou não sistematicamente (VON SPERLING; GONÇALVES, 2001).
Quanto ao lodo, sua geração está relacionada com o sistema de tratamento
utilizado para a fase líquida. O lodo primário é gerado nos decantadores primários e é composto de sólidos sedimentáveis do esgoto bruto. Já o lodo secundário, corresponde à biomassa microbiana produzida a partir da degradação
da matéria orgânica do esgoto aﬂuente nas etapas biológicas, constituintes do
tratamento secundário. Quando existe processo físico-químico de precipitação
primário ou de polimento do eﬂuente secundário, forma-se ainda o lodo químico. O lodo constitui, portanto, a maior parcela dos sólidos gerados nas ETE’s.
Esses materiais sólidos gerados na etapa de tratamento de eﬂuente necessitam
também de um manejo adequado, tanto no ponto de vista da composição
(química, física e microbiológica), quanto dos possíveis usos e disposições
futuras. Para isso, existe uma série de técnicas e dispositivos para a correta
condução desses materiais.

6.2.5.1 Tratamento de lodo
O tratamento de lodos pode ser realizado em uma etapa ou com várias operações e equipamentos. O que irá deﬁnir isso é o tipo de lodo, as necessidades
de transporte, qual o destino deste lodo. Por isso, são algumas das questões
a serem levadas em consideração. Mas, de maneira geral, as principais etapas
de tratamento são:
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• Adensamento
• Estabilização
• Condicionamento
• Desaguamento
• Higienização
• Disposição ﬁnal
a) Adensamento do lodo
O adensamento consiste em aumentar a concentração de sólidos no lodo,
removendo parte do volume de água por meios físicos (CHAGAS, 2000;
MIKI et al, 2006).
Como o lodo proveniente das ETE’s convencionais ainda apresenta grande
quantidade de água em sua composição, o adensamento e todas as formas de
redução do teor de água se tornam necessários. Além disso, tem-se economia
no transporte, o manuseio que é, normalmente, facilitado, e a redução do
espaço requerido para a disposição ﬁnal (MIKI et al, 2006).
b) Condicionamento
O condicionamento do lodo pode ser feito por processos químicos ou físicos.
O objetivo é formar agregados de partículas, de modo a facilitar a separação
das fases líquido-sólida do lodo. O processo consiste basicamente na desestabilização das partículas e posterior ﬂoculação.
Fatores físicos, químicos e biológicos afetam o condicionamento. Entre os fatores químicos, citam-se o pH, a concentração dos sólidos e a carga superﬁcial;
entre os físicos, a distribuição e o tamanho das partículas e o grau de mistura;
e entre os biológicos, a fonte e a natureza dos sólidos. (MIKI et al., 2006).
Para Von Sperling (2005), os principais processos utilizados são o condicionamento químico e o condicionamento térmico.
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c) Desaguamento de lodos
O desaguamento é um processo físico e tem como fundamento a redução do teor de água presente no lodo. Os métodos mais utilizados são os
ﬁltros-prensa, as centrífugas, os leitos de secagem e as lagoas de secagem.
(ROSA; SCHROEDER, 2009).
O desaguamento traz benefícios devido à redução de umidade, pois aumenta o poder caloríﬁco, tornando-se um processo interessante como
antecessor à incineração.
d) Estabilização
Os objetivos da estabilização do lodo são diminuir a presença de patógenos,
eliminar os maus odores e inibir, reduzir ou eliminar o potencial de putrefação
(MIKI et al., 2006). Para tanto, são utilizados processos químicos, físicos e
biológicos, como a digestão anaeróbia, a digestão aeróbia, a estabilização com
cal e a compostagem.
e) Higienização
Como todo resíduo de origem animal, o lodo contém microrganismos patogênicos. A higienização do lodo se torna bastante necessária quando a disposição
ﬁnal do lodo é para uso agrícola, pois alguns microrganismos podem interferir
na qualidade da produção. Segundo Andreoli et al (2001), os métodos mais
utilizados para higienização são a compostagem, a digestão aeróbia autotérmica, a calagem, a pasteurização e a secagem térmica.
Uso agrícola, uso ﬂorestal e produção de compostos e fertilizantes
O lodo destinado a esses usos recebe o nome de biossólido, pois é resultante de
processos biológicos de tratamento e tem agregado um valor de uso produtivo.
Os controles quanto ao lodo gerado, às taxas de agregação ao solo e aos
componentes químicos e biológicos são rígidos. Neste caso, deve-se veriﬁcar a
qualidade físico-química e biológica do lodo, sua adequação ao uso pretendido, as taxas de aplicação e as exigências da legislação e dos órgãos ambientais
(JORDÃO; PESSÔA, 2005).
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Para que o biossólido seja atrativo aos hortifruticultores, é necessário que
o custo e a qualidade do produto oferecido sejam compatíveis com os dos
condicionantes de solo e fertilizantes já existentes no mercado.
f) Recuperação de áreas degradadas
Em solos que sofreram profundas alterações físicas e químicas, tais como áreas
de mineração a céu aberto, barragens, áreas de empréstimo e acostamentos
de rodovias, pode-se utilizar o lodo de ETE’s, a ﬁm de recuperá-los. Devido a
suas propriedades físico-químicas e biológicas, o lodo possibilita a recuperação
das características necessárias para o desenvolvimento da vegetação (ROCHA;
SHIROTA, 1999).
g) Reuso industrial
A utilização de lodos de estações de tratamento de esgotos como matéria-prima na indústria cerâmica é uma prática que tem sido adotada em países
como Alemanha, Espanha e Japão. Apresenta uma série de vantagens em
relação a outros tipos de uso, pois as operações inerentes à indústria cerâmica
(fornos operando a altas temperaturas) fazem com que os riscos sanitários
sejam reduzidos ao máximo (LEITE et al, 2006).
h) Disposição em aterros sanitários
Quando se opta pela disposição do lodo em aterros, não se pretende recuperar
nutrientes ou utilizar o lodo para finalidade benéfica. O lodo disposto passa
por processos de biodegradação anaeróbica, gerando vários subprodutos,
como o metano. Consideram-se duas formas de disposição em aterros: aterros
sanitários exclusivos e codisposição com resíduos sólidos urbanos (ROSA;
SCHROEDER, 2009).
i) Aterros exclusivos
Os aterros sanitários exclusivos para descarte de lodos industriais são adequados
às características do lodo que será depositado com licença ambiental, portanto,
uma forma correta do ponto de vista ambiental. O ideal é que o lodo apresente
teor de sólidos maior que 30%, ou que tenha sido seco termicamente.
j) Codisposição com resíduos sólidos
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Para ser codisposto em aterros sanitários, o lodo não deve possuir características que lhe conﬁram periculosidade, e é desejável que sua umidade seja
previamente reduzida por algum processo de desidratação (em torno de 20%
de sólidos totais). Caso contrário, pode ocorrer lixiviação muito alta, ocasionando instabilidade nas paredes do aterro (BRINGHENTI et al., 2007).
1. Por que devemos tratar dos resíduos sólidos nos tratamento de eﬂuentes.
2. Diferencie lodo biológico de lodo químico.
3. Diferencie adensamento de desaguamento de lodo.
4. Para que serve a higienização de lodos?
5. Cite e descreva dois tipos de aproveitamento dos resíduos sólidos provenientes do tratamento das águas residuárias.
Você encontrará vídeos e sites com informações sobre: Esgoto doméstico
x eﬂuentes industriais. Assistindo aos vídeos, você entenderá melhor como
funciona o tratamento de esgoto doméstico, com aproveitamento de água, e
compreenderá melhor a teoria descrita nesta aula.
Acesse <https://www.youtube.com/watch?v=E6xPU0wyI6A>
Neste site, você encontrará informações sobre as ferramentas necessárias para
o uso nos tratamentos de eﬂuentes industriais.
<http://www.plandata.com.br/fms/>
A seguir, sugestões de vídeos explicativos de tratamento de efluentes secundários com reatores. Compare a teoria aprendida e a sua aplicação nas indústrias.
<https://www.youtube.com/watch?v=IwrPi2191KI&feature=related>
<https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=cz-ARVQ6Ac8&NR=1>
Assista, neste vídeo, ao tratamento de lodo industrial.
<https://www.youtube.com/watch?v=F0IXx4LyKho>
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Resumo
Nesta aula, vimos alguns processos de tratamento de eﬂuentes que podem ser
aplicados às águas residuárias agroindustriais. Também vimos que existem várias formas pelas quais o processo pode ocorrer, como etapas e equipamentos
especíﬁcos a cada situação. Além disso, após o tratamento, surge um novo
subproduto, os resíduos sólidos ou lodos de tratamento, sendo eles biológicos
ou físico-quimico, também necessitam que um tratamento especíﬁco que esteja cumprindo as normas da ABNT para as características dos resíduos gerados,
não sendo possível, em muitos casos, dispor imediatamente a sua retirada do
meio líquido.

Atividades de aprendizagem
1. Cite, as vantagens e desvantagens de cada um dos processos de tratamento de eﬂuentes: o processo físico-químico e o processo biológico.
2. Diferencie, resumidamente, os tipos de lagoas descritos nesta aula.
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Aula 7 – Tratamento e gerenciamento
de resíduos sólidos
Objetivo
Descrever os tipos de resíduos sólidos industriais, classiﬁcação, tratamentos e destinação desses resíduos.

7.1 Introdução
Nesta aula, vamos conhecer os tipos de resíduos gerados nas atividades
agroindustriais, incluindo a pecuária. Vamos tratar da classiﬁcação dos resíduos sólidos e a orientação das normas da ABNT. É importante descrever os
tratamentos, formas de minimização da geração de resíduos e o destino ﬁnal.
Os resíduos da agroindústria têm proporcionado sérios problemas de poluição
no solo, em águas superﬁciais e subterrâneas. Como os resíduos destas atividades apresentam grande concentração de material orgânico, o seu lançamento
em corpos hídricos pode proporcionar contaminações, afetando a cadeia alimentar, com perdas relevantes de oxigênio dissolvido.
Para Branco (1987), com os lançamentos de resíduos de elevados teor de
matéria orgânica, ocorre o fenômeno de eutroﬁzação, o qual proporciona a
morte de animais, e a exalação de odores fétidos e de gases.
Segundo MATTOS (2005) “Os resíduos agroindustriais são gerados no processamento de alimentos, ﬁbras, couro, madeira, produção de açúcar e álcool
etc.” Nem sempre a produção desses resíduos ocorre na mesma escala e no
mesmo período do ano, esta situação está condicionada pelas safras, no caso
de alimentos, pelo mercado econômico, quando ocorre escassez ou abundância de matéria-prima.

Eutroﬁzação
é o processo de poluição de corpos d´água, como rios e lagos,
que acabam adquirindo uma
coloração turva ﬁcando com
níveis baixíssimos de oxigênio
dissolvido na água.

Estamos tratando dos resíduos sólidos de uma agroindústria. Estes são constituídos pelas sobras de processo, descartes e lixo proveniente de embalagens,
lodo de sistemas de tratamento de águas residuárias, além de lixo gerado no
refeitório, pátio e escritório.
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1. Veriﬁque se no seu município ou sua região existem agroindústrias em
atividade.
2. Busque informações sobre a matéria-prima utilizada pela agroindústria,
se a produção é sazonal ou contínua.
3. Informe-se sobre os tipos de resíduos gerados e a disposição destes.

7.2 Classiﬁcação dos resíduos
Agora vamos tratar da classiﬁcação dos resíduos sólidos de uma agroindústria.
Esta classiﬁcação segue a norma técnica da ABNT (em aula anterior, você já
foi informado sobre a sigla ABNT), a qual editou um conjunto de normas para
padronizar nacionalmente a classiﬁcação dos resíduos sólidos industriais, no
que se enquadram os resíduos da agroindústria. No quadro a seguir, é possível
entender o objetivo de cada norma.
Quadro 1 – Normas da ABNT para resíduos sólidos industriais
NBR 10004

Resíduos Sólidos

Classiﬁcação

NBR 10005

Lixiviação de Resíduos

Procedimento

NBR 10006

Solubilização de Resíduos

Procedimento

NBR 10007

Amostragem de Resíduos

Procedimento

A Norma NBR 10004 - "Resíduos Sólidos - Classiﬁcação", classiﬁca os resíduos
quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, determinando o manejo, tratamento e destino ﬁnal dos resíduos.
A classiﬁcação proposta pela ABNT considera as características dos resíduos,
em listagem de resíduos pela sua periculosidade e em listagens de potencial
poluidor, segue-se a listagem:
Listagem 1 - Resíduos perigosos de fontes não especíﬁcas.
Listagem 2 - Resíduos perigosos de fontes especíﬁcas.
Listagem 3 - Constituintes perigosos - base para a relação dos resíduos e
produtos das listagens 1 e 2.
Listagem 4 - Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos.
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Listagem 5 - Substâncias agudamente tóxicas.
Listagem 6 - Substâncias tóxicas.
Listagem 7 - Concentração - Limite máximo no extrato obtido no teste de
lixiviação.
Listagem 8 - Padrões para o teste de solubilização.
Listagem 9 - Concentrações máximas de poluentes na massa bruta de resíduos,
utilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente da França para classiﬁcação de
resíduos.
Listagem 10 - Concentração mínima de solventes para caracterizar o resíduo
como perigosos.
Após a amostragem, constate na NBR 10007 – Amostragem de Resíduos
– Procedimento, os resíduos sólidos que são classiﬁcados de acordo com a
NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classiﬁcação.

7.2.1. NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classiﬁcação
• Resíduos Classe I - perigosos
• Resíduos Classe II - não inertes
• Resíduos Classe III - inertes
É importante reconhecer o que são resíduos perigosos, a seguir faremos uma
descrição sobre os resíduos perigosos.

7.2.1.1 Resíduos Classe I - Perigosos
São resíduos sólidos ou mistura de resíduos que, em função de suas características de inﬂamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade,
podem apresentar risco à saúde pública.
Esta periculosidade poderá provocar/contribuir para mortalidade ou incidência
de doenças ou ainda apresentar impactos negativos ao meio ambiente, quando
manipulados ou não tratados adequadamente.
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Lixiviação
É o processo de extração de
uma substância presente em
componentes sólidos através
da sua dissolução num líquido.
A lixiviação deixa o solo mais
pobre em nutrientes. Pode
ser tratado da colocação de
uma cobertura vegetal. Não se
deve confundir lixiviação com
percolação.

As listagens n° 1 e 2 da Norma fornecem uma relação de resíduos sólidos
industriais reconhecidamente perigosos. É importante saber que os resíduos
que submetidos ao Teste de Lixiviação, conforme NBR 10005 - “Lixiviação de
Resíduos - Procedimento", se apresentarem teores de poluentes no lixiviado em
concentração superior aos padrões constantes da Listagem 7 - Limite máximo
no extrato obtido no teste de lixiviação, são classiﬁcados como perigosos.
Os valores desta listagem se referem exclusivamente a alguns metais pesados
e pesticidas.
Ainda temos resíduos classiﬁcados como perigosos. Os restos de embalagens
contaminadas com substâncias da Listagem 5 e os resíduos de derramamento
ou produtos fora de especiﬁcação de qualquer substância das Listagens 5 e 6.
Porém, é necessário considerar a concentração destas substâncias para determinar que seja perigoso, a constatação não implica, necessariamente na deﬁnição
de perigosos, caso seja necessário, deverão ser considerados os seguintes fatores:
• Natureza da toxicidade apresentada pelo resíduo.
• Concentração do constituinte no resíduo.
• Potencial de migração do resíduo para o ambiente sob condições impróprias de manipulação.
• Persistência do constituinte ou de qualquer produto tóxico de sua degradação tem em degradar-se em constituintes não perigosos considerando-se a velocidade em que ocorre a degradação.
Sendo possível a classiﬁcação, deve-se avaliar sua periculosidade real através
da comprovação de pelo menos uma das seguintes características:
• Inﬂamabilidade
• Corrosividade
• Reatividade
• Toxicidade
• Patogenicidade
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Permanecendo as dúvidas quanto à classiﬁcação, os procedimentos que devem ser tomados serão os mesmos administrados com relação às substâncias
da Listagem 4.
Os resíduos são submetidos aos ensaios constantes na NBR 10005 – Lixiviação de Resíduos - Procedimentos e os teores obtidos no extrato não podem
ultrapassar as concentrações limites.
Qualquer outro resíduo, que não conste nessas listagens, deve ser classiﬁcado
conforme dados bibliográﬁcos e nos testes de toxicidade a organismos superiores (DL50 oral ratos, CL50 inalação ratos ou DL50 dérmica coelhos).

Figura 7.1: Figura de Resíduos Classe I - Perigosos
Fonte: Banco de Imagens SXC.HU.

7.2.1.2 Resíduos Classe II - Não inertes
É considerado resíduo Classe II ou não inertes os resíduos sólidos ou mistura
de resíduos sólidos que não se enquadram na Classe I - perigosos ou na Classe
III - inertes.
Estes resíduos podem ter propriedades, tais como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água.
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Figura 7.2: Figura de resíduos Classe II não inertes
Fonte: Banco de Imagens SXC.HU.

7.2.1.3 Resíduos Classe III - Inertes
São da Classe III, resíduos inertes ou mistura de resíduos sólidos que, submetidos ao teste de solubilização NBR 10006 – Solubilização de Resíduos
- Procedimento não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados, em
concentrações superiores aos padrões definidos na Listagem 8 - Padrões para
o teste de solubilização.
Como exemplos destes materiais, pode-se citar: rochas, tijolos, vidros e certos
plásticos e borrachas que não são facilmente decompostos.

Figura 7.3: Resíduo Classe II inertes
Fonte: <http://www.conquistanews.com.br/rua-sem-dono/>. Acesso em: 1 nov. 2012.

e-Tec Brasil

156

Tratamento de resíduos e eﬂuentes

Vale relembrar que os resíduos são classiﬁcados pelas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, ou pelos contaminantes presentes, CORSON (1996).
Os resíduos que não forem classiﬁcados desta forma devem ser avaliados quanto
à presença em sua composição de substâncias constantes da Listagem 4.
As substâncias presentes nessa listagem são tóxicas, cancerígenas, mutagênicas
ou teratogênicas aos seres vivos e ao homem.
Você precisa considerar que as listagens não são estáticas. Um resíduo ou substância pode ser incluído ou retirado conforme ocorre a evolução da pesquisa
cientíﬁca sobre o assunto.

7.3 Inventário de resíduos
Dentro do processo de gestão de resíduos sólidos de uma agroindústria, uma
das etapas essenciais é o seu inventário.
O inventário de resíduos sólidos é regulamentado por resolução especíﬁca, a
qual contempla quais empresas devem apresentar o inventário e o formato
do formulário.
De qualquer maneira, mesmo que a empresa não necessite legalmente apresentar este relatório, o inventário de resíduos é referência na tomada de decisão sobre o tratamento/destinação mais eﬁcaz, e o quanto a empresa deverá
investir economicamente.
• O inventário de resíduos deve conter:
• Identiﬁcação do gerador
• Identiﬁcação dos resíduos
• Origem
• Quantidade
• Estado físico
• Composição
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• Aspecto
• Classiﬁcação
• Dados sobre o transporte (transportador)
• Dados do local de estocagem
• Tratamento
• Destino de cada resíduo em local pertencente a terceiros, na própria indústria, em área externa pertencente à própria indústria
• Identiﬁcação do responsável pelo preenchimento

7.4 Principais medidas e tecnologias de
controle da poluição por resíduos sólidos
As empresas devem cumprir a legislaçao ambiental, descrita em aula anterior,
quanto à geração de resíduos na agroindústria é importante considerar algumas alternativas que podem ser adotadas como boas práticas no controle de
poluiçao, que também já abordamos em aula anterior.
Barbosa (2000) diz que “a cobrança de um mercado mais competitivo e voltado
à sustentabilidade determina alguma ações”, tais como: programa dos 4R
para os seus resíduos:
• Redução na fonte = evitar desperdício de material.
• Reutilização = reaproveitar resíduos na produção, gerando subprodutos
ou ainda promover a compostagem dos resíduos orgânicos.
• Reciclagem = utilizar resíduos para reciclagem mesmo que em outras
empresas especiﬁcas.
• Recuperação = recuperar resíduos quando possível (aventais utilizadas
na produção), que sofram cortes podem ser reduzidos e entregues a funcionários com exigência de numeração menor.
PNRS
Política Nacional
de Resíduos Sólidos.
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Atualmente, a PNRS /2010 – Lei Federal n. 12.235/2010 determina que as empresas trabalhem com a logística reversa o que insere no mercado a tendência
das empresas de cuidar dos resíduos ao longo de todo o processo produtivo e
não somente no ﬁm dessa cadeia.
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7.4.1 Minimização de resíduos
Quando projetamos a redução dos resíduos, é preciso considerar:

7.4.1.1 Redução da geração na fonte
Segundo KIHEL (1985) as reduções podem ser:
• Alteração do processo produtivo (redução do consumo de água e energia).
• Substituição de matérias-primas e combustíveis.
• Alternativas de disposição que não incluem a destinação no solo (aterro),
como a recuperação de materiais dentro ou fora do processo. Exemplo:
óleos usados.
• Pode ser economicamente vantajosa (prevenção de perdas, comercialização).
As novas políticas de resíduos determinam que o país deverá elevar as taxas
de reciclagem, porém, a agroindústria necessita implementar algumas ações.

7.4.1.2 Separação de materiais para viabilizar a reciclagem
Deve ocorrer a triagem e a separação através de coleta seletiva nos departamentos da agroindústria.
Separação de materiais recicláveis: papel, papelão, vidro, plásticos e alumínio.
Resíduos orgânicos (restos de comida): para compostagem.

7.4.2 Segregação de resíduos
É preciso observar algumas ações para que ocorra a eﬁciência na segragação
dos resíduos, tais como:
• Evitar a mistura de resíduos incompatíveis.
• Evitar a geração de calor, fogo ou explosão, fumos, gases tóxicos ou
inﬂamáveis etc.
• Diminuir o volume de resíduos perigosos ou especiais a serem tratados
ou dispostos, diminuindo o custo de transporte, se o tratamento ou disposição for realizado fora da origem.
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7.5 Acondicionamento, armazenamento
e transporte
Os resíduos industriais devem ser acondicionados e armazenados para serem
transportados adequadamente. Dependendo da classe do residuos, deverá
atender a um condicionamento adequado e armazenado também de forma
a atender as normas tecnicas. No decorrer da aula, descreveremos as etapas
detalhadamente.

7.5.1 Acondicionamento
A agroindústria gera resíduos especíﬁcos de cada atividade, seja alimentação,
pecuária, hortifrutícola, couro ou madeira. Desse modo, devem ser utilizados:

Recipientes de material compatível com as características do resíduo.
• Recipientes estanques (sem vazamento).
• Recipientes com integridade física.
• Resistência física a pequenos choques.
• Durabilidade.
• Compatibilidade com transporte (forma, volume, peso).

7.5.2 Transporte dentro da empresa
Segundo Derisio (1992), a agroindústria deve considerar a segurança e proteção à saúde e aos acidentes com trabalhadores, portanto, o armazenamento
e o transporte interno devem seguir um planejamento, com ações especiﬁcas,
tais como:
• Elaboração de sistema de transporte interno.
• Rotas preestabelecidas.
• Equipamentos de transporte compatíveis.
• Pessoal treinado, equipamento de proteção.
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7.5.3 Armazenamento
O autor ainda recomenda armazenar os resíduos da agroindústria, levando em
consideração o tipo de resíduo, ou seja, a sua classiﬁcação (periculosidade, toxidade, degradabilidade etc.). Para tanto, o gestor dos resíduos da agroindústria
deve tomar decisões pontuais, tais como:
• Contenção temporária em área autorizada identiﬁcada e licenciada, considerando os resíduos enviados para reciclagem, recuperação, tratamento
ou disposição ﬁnal, desde que atenda às condições básicas de segurança.
• Atendimento à legislação ambiental determinada na licença requerida ao
órgão licenciador.

7.5.3.1 Características do local para implantação de
áreas internas de armazenamento de resíduos
A agroindústria deverá possuir uma área identiﬁcada para armazenar os resíduos, sejam em container ou embalagens plásticas, deverá estar identiﬁcada
sobre a classe de resíduos e os procedimentos adequados, sejam eles:
• Impermeabilização inferior da área em caso de salas internas.
• Colocação de cobertura.
• Sistema de drenagem, canalização em caso de salas fechadas ou valas
para locais externos com cobertura.
A identidﬁcação do local também deve prever condições de segurança: isolamento ao acesso de estranhos; sinalização de alerta; iluminação e energia
elétrica de emergência; sistemas de comunicação interna e externa; plano de
gerenciamento de resíduos, considerando o controle de materiais estocados
(tipo, procedência, quantidade, localização) e de materiais segregados; plano
para emergência (medidas em caso de acidentes).

7.6 Transporte externo
As agroindústrias necessitam manter uma empresa licenciada para a coleta
do material e deposição adequada, seja reciclagem ou aterro industrial, estes
materiais devem ser depositados em local externo do ponto de geração para
a coleta por veículos adequados, seguros e licenciados.
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7.6.1 Meios de transporte
Rodoviário: é o meio predominante no Brasil e tem baixo custo para pequenas
quantidades; baixo custo para pequenas distâncias; as rotas podem ser alteradas com facilidade, porém, maiores diﬁculdades na comunicação de acidentes.

7.6.1.1 Tipos de veículos mais apropriados
Existe uma diversidade de veículos adequados para o transporte de resíduos
de agroindustria, porém é importante selecionar o que mais está adequado ao
tipo de resíduos gerado, citamos alguns:
• Caminhões poliguindaste: para resíduos a granel, não corrosivos e de
toxicidade moderadamente baixa.
• Caminhões-tanque: resíduos pastosos ﬂuidos e líquidos.
• Caminhões-tanque ou com caçambas revestidas: resíduos corrosivos.
• Caminhões com carroceria aberta: podem ser usados desde que os resíduos sejam embalados.

7.7 Tratamentos de resíduos
Alguns tratamentos são mais eﬁcientes, porém, possuem um custo mais elevado, que nem sempre a agroindústria está preparada para tais investimentos.
É preciso avaliar o custo do tratamento, o volume dos resíduos gerados e a
necessidade do cumprimento das legislações ou das detrminações elencadas
na licença ambiental.

7.7.1 Incineração de resíduos
É a decomposição térmica via oxidação, com o objetivo de redução de volume,
tornar o resíduo menos tóxico ou eliminá-lo.
A incineração pode gerar:
• Eﬂuentes gasosos da decomposição dos resíduos. Requer equipamentos de
controle de poluição do ar para retenção de material particulado e gases.
• Eﬂuentes líquidos provenientes dos equipamentos de controle de poluição do ar (lavadores).
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• Resíduos sólidos como escória e cinzas (restos de queima) e material particulado coletado pelos equipamentos de controle de poluição do ar. Esse material é disposto em aterros de resíduos perigosos, face de sua composição.
A incineração segue norma especíﬁca, e não é permitida para muitas atividades dentro da agroindústria, são relevados alguns resíduos considerados com
potencial de patogenicidade, principalmente, no caso de carnes ou alimentos
supeitos de contaminações, altamente persistentes, tóxicos, inﬂamáveis, como
solventes e óleos não passíveis de recuperação, defensivos agrícolas halogenados, produtos farmacêuticos, entre outros.
A instalação de incineradores tem um custo elevado e grandes investimentos.

7.7.1.2 Tipos de incineradores
• Fornos cilíndricos rotativos.
• Fornos de injeção líquida.
• Forno de grade móvel ou ﬁxa etc.
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01- Poço de lixo
02- Ponte rolante
03- Incinerador
04- Gases
05- Preaquecedor de ar
para combustão

06- Ar preaquecido para
combustão
07- Saída de escória
08- Saída da escória fina
09- Chaminé

Figura 7.4.: Figura de sistema de incineração
Fonte: <http://www.culturaambientalnasescolas.com.br/aluno/a-embalagem-e-o-ambiente/gerenciamento-integrado-do-lixo>. Acesso em: 1 nov. 2012.
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7.7.2 Landfarming
Algumas agroindústrias podem utilizar esta ferramenta que se baseia na atividade microbiológica do solo para transformação e degradação de resíduos
orgânicos, com monitoramento constante.
Os resíduos são incorporados na zona arável do solo pela sua aplicação a taxas
e frequência determinadas, de modo que não ocorra a contaminação das
águas e do subsolo. O objetivo é promover a biodegradação, para tornar os
resíduos menos tóxicos, além da transformação e imobilização dos constituintes dos resíduos tratados, minimizando o risco de contaminação ambiental.
Exemplo: Desde o ﬁnal da década de 1970, o método é utilizado para tratamento de resíduos oleosos de reﬁnarias de petróleo. Atualmente, já vem sendo
utilizado por outros tipos de indústrias.

Figura 7.5: Disposição ao solo tipo landfarming
Fonte: <http://desleronline.com/html/portugues/residuos_peligrosos/landfarming.html>. Acesso em: 1 nov. 2012.

Figura 7.6: Figura de sistema de landfarming
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte. Adaptado de: <http://www.alken-murray.com/biolandfarm1.html>.
Acesso em: 1 nov. 2012.
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7.7.3 Compostagem
O que vem a ser compostagem? E quais os tipos de resíduos da agroindústria
que pode ser compostado?
KIHEL (1985) diz que a compostagem é o processo de transformação de materiais orgânicos, como palhada e estrume, cavacos de madeira, restos de
alimentos utilizáveis na agroindústria. Este processo envolve transformações
complexas de natureza bioquímica, promovidas por microrganismos. Uma pilha
de composto não é somente um monte de lixo orgânico, é uma forma de valorizar resíduos e dar uma função mais nobre, pois o processo de estabilização
disponibiliza nutrientes para as plantas pela utilização do composto formado.
A relação custo/benefício que essa técnica oferece tem justiﬁcado um crescente
interesse de inúmeros municípios e ecologistas. Uma usina com apenas um
bioestabilizador orgânico é capaz de tratar mais de 90 toneladas/dia de lixo,
ou seja, a produção diária de lixo de uma população de 100.000 habitantes.
MATOS (2005) diz que no processo de separação dos resíduos, deve ocorrer a
triagem de materiais, devem ser separados os metais, papelão, trapos, plásticos,
vidros - e esses são destinados aos aterros ou usinas de reciclagem. A matéria
orgânica restante (aproximadamente 50%) transforma-se num fertilizante
orgânico que é chamado composto. O composto é um produto homogêneo
e pasteurizado, com cheiro e aspecto semelhantes ao da terra vegetal. É um
excelente recondicionador da terra, pois é diretamente assimilado pelas raízes
das plantas.

Figura 7.7: Leiras de compostagem
Fonte: Banco de Imagens SXC.HU.
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Figura 7.8: Máquina de revolvimento de resíduos em compostagem.
Fonte: <http://www.avesuy.com.br/index.php/compostagem>. Acesso em: 1 nov. 2012.
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01- Recepção
02- Triagem
03- Trituração
04- Prensagem, enfardamento
e estocagem
05- Compostagem
06- Peneiramento

Figura 7.9: Fluxograma de operaçao de usina de compostagem
Fonte: <www.faperj.br>. Acesso em: 1 nov. 2012.
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01- Moega
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recicláveis
03- Eletroimã
04- Esteira de carregamento
05- Peneiramento do
composto curado
06- Composto beneficiado
07- Composto curado
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Figura 7.10: Esquema de triagem e compostagem
Fonte: <http://www.bancor.com.br/usina.htm>. Acesso em: 1 nov. 2012.

7.7.4.Vermicompostagem
A vermicompostagem é uma tecnologia na qual se utilizam as minhocas
para digerir a matéria orgânica, provocando sua degradação. As minhocas
são vermes, daí o processo receber o nome em inglês de vermicomposting,
originando em português o neologismo vermicompostagem.
A compostagem de resíduos orgânicos empregando as minhocas para sua
decomposição é uma prática que se tem mostrado tecnicamente competitiva
com o processo de compostagem convencional, todavia, oferece a desvantagem de exigir mais mão de obra, usar material triturado e necessitar maiores
áreas, uma vez que as pilhas de resíduos em processo de decomposição, serão
mais baixas para não se aquecerem demasiadamente; calcula-se que são necessários perto de 100.000m2 de pátio para uma produção de 100 toneladas
de composto por dia (KIEHL, 1985).
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Figura 7.11: Material sendo revalorizado pela ação das minhocas (vermicompostagem)
Fonte: Autoria própria.

7.7.5 Diferenças entre compostagem e
vermicompostagem
Ainda segundo Kihel (1985), composto é todo material orgânico decomposto por
microrganismos, sem o auxílio das minhocas, que pode ser utilizado como adubo.
Vermicomposto: é todo material decomposto por microrganismos e com o
auxílio das minhocas e que pode ser utilizado como adubo.
Vantagens do composto e do vermicomposto
• Pode-se utilizar para fermentação qualquer material decomponível.
• Pode ser feito tanto para ﬁns domésticos como industrial.
• Origina um produto ﬁnal de ótima qualidade.
• Quando aplicado ao solo, confere melhorias no pH e na liberação de nutrientes para as culturas como afofam a terra permitindo o aprofundamento das raízes das plantas.
• Mão de obra de baixo custo.
• Permite o aproveitamento dos resíduos excedentes na propriedade rural,
promove a aproximação do homem com a natureza e o insere na educação ecológica, mesmo residindo no meio rural.
Vantagens do vermicomposto em relação ao composto
• Promove, geralmente, a formação de um material mais rico em nutrientes.
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• Facilita a peneiragem ou tamisamento, devido às minhocas trabalharem tanto no sentido vertical como horizontal, reduzindo a densidade do produto.
• Não há necessidade de revolvimento do material.
• Permite a continuação da vermicompostagem sem a necessidade de
aquisição de mais minhocas.
• Oferece várias fontes de renda na venda de húmus, minhocas e ração.
• Em espaço pequeno, é possível se obter uma considerável quantidade de
húmus, bem como minhocas.
• Quando aplicado no solo, além de melhorar as propriedades químicas e
físicas, prepara o solo biologicamente para que as minhocas nativas ali
permaneçam.

7.8 Disposição ﬁnal
As agroindústrias licenciadas recebem a orientação de enviar alguns resíduos
que não podem ser reaproveitados, reciclados, para um aterro industrial e
somente este deve receber resíduos da agroindústria.
Vejamos o que vem a ser um aterro:

7.8.1. Aterros
Disposição de resíduos no solo, que é fundamentada em critérios de engenharia e normas de operação especíﬁca, que garantem um conﬁnamento
seguro em termos de proteção ao meio ambiente e proteção à saúde pública.
Para implantar um aterro são necessárias diversas etapas, com a participação
de técnicos de formação especíﬁca, também é preciso considerar algumas
medidas, vejamos a seguir. Para Espineira (2010), as estruturas e aplicações de
um aterro sanitário são descritas como seguem.

7.8.2. Medidas para implantação de um aterro
• Localização adequada.
• Elaboração de projeto criterioso.
• Implantação de infraestrutura de apoio.
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• Implantação de obras de controle da poluição.
• Adoção de regras de operação especíﬁcas.
• Plano de fechamento e de emergência.
Para a atividade agroindustrial, a qual gera resíduos, nos interessa conhecer
aterro industrial, vejamos.

7.8.3 Aterros industriais: Quando são projetados
e implantados especiﬁcamente para
disposição de resíduos sólidos industriais
• Forma de destinação de resíduos mais barata e de tecnologia mais conhecida.
• Não servem para disposição de todos os tipos de resíduo (como inﬂamáveis, reativos, oleosos, orgânicos persistentes, com líquidos livres).
• Somente resíduos que possam sofrer alguma atenuação no solo (degradação).
• A disposição de resíduos em aterros industriais segue normas especíﬁcas.

7.9 Valorização dos resíduos de
agroindústria
Atualmente, pensando num modelo sustentável, a agroindústria trabalha com
alternativas diversiﬁcadas, aproveitando resíduos como substitutos de matérias-primas, combustíveis ou produtos de adição no processo industrial, caso do
uso de casca de arroz para queima em caldeiras ou a utilização de resíduos em
fornos de produção de clínquer na indústria de cimento, tanto em substituição
de matérias-primas como de combustíveis.
Outras maneiras de aproveitar os resíduos da agroindustria é quando alguns
resíduos de processamentos de uma indústria pode servir de matéria-prima
para outras, exemplo clássico é a indústria de peles como couro, vacuno,
cordeiro, até dos animais mais exóticos, como peixes e rãs. Na área de frutas
e hortaliças também é administrado desta forma, em várias situações, como a
casca do abacaxi no processsamento de compotas, que pode ser aproveitada
para extração de aromas para a indústria de aditivos culinários.
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CORTE DA SEÇÃO
DE UM ATERRO
SANITÁRIO

c

01
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09

a) Setor em preparo
b) Setor em execução
c) Setor concluído

01 - Grama
02 - Drenagem superficial
03 - Drenagem de gás
04 - Drenagem interna
05 - Célula de lixo
06 - Camada de solo
de cobertura

07 - Saída de chorume
para estação de tratamento
08 - Frente de trabalho
09 - Lençol freático
10 - Camada impermeabilizante
11 - Dreno de chorume na
base do aterro

Esquema de aterro
sanitario

Argila

A cobertura final é uma proteção
definitiva, deve ser mais espessa
e revestida com grama

A cobertura diária é uma proteção provisória,
basta uma camada mais fina de solo.
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Para saber mais sobre as classes dos resíduos, você pode acessar o link:
<http://dlambiental.web109.f1.k8.com.br/classes-de-residuos.html>
Neste site, você poderá acessar tópicos interessantes, como legislação, educação ambiental, código ﬂorestal, preservação ambiental, entre outros, recomendamos, em especial, os links que seguem:
<http://www.ambietica.com.br>
<http://www.ambietica.com.br/arquivos-ambientais.asp?pasta=
EDUCA%C7%C3O%20AMBIENTAL>
<http://www.ambietica.com.br/arquivos-ambientais.asp?pasta=
LEGISLA%C7%C3O%20ESTADUAL%20-%20RS>
Neste link, você poderá acessar dados sobre incineração de resíduos:
<http://www.rojoyazul.cl/incineracion.htm>
Conhecer os trabalhos de educação ambiental sobre gestão de resíduos e
coleta seletiva é importante, uma vez que faz parte do processo educativo
da sociedade, neste link você poderá acessar material didático sobre o tema:
<http://www.culturaambientalnasescolas.com.br/aluno/a-embalagem-e-o-ambiente/gerenciamento-integrado-do-lixo>
As indústrias geram resíduos perigosos e, dessa maneira, a técnica de lanfarming é muito importante. Você poderá conhecer mais informações sobre o
tema acessando o link:
<http://desleronline.com/html/portugues/residuos_peligrosos/landfarming.htm>
Você poderá conhecer mais dados sobre compostagem acessando o link:
<http://www.avesuy.com.br/index.php/compostagem>
Dados importantes sobre tratamento de águas poderão ser obtidos no material
disponível no link:
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<http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1339&class=02>
Você poderá conhecer dados sobre sustentabilidade e políticas socioambientais
nos links que seguem:
<http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1331&class=02>

Resumo
Nesta aula, você conheceu o conceito de resíduos de agroindústria, bem como
as normas técnicas (ABNT) referentes a cada classe de resíduos. Conheceu também a importância da gestão adequada dos resíduos dentro da agroindústria, a
qual passa pelo controle e monitoramento da poluição gerada pela produção.
Desse modo, você observou que se deve utilizar ferramentas administrativas e
técnicas para controlar e amenizar os problemas de poluição, como a aplicaçao
dos “4 R”, programa de qualidade acessível a todos os estágios da empresa. E,
por ﬁm, você teve acesso às formas de tratamento dos resíduos e a disposição
ﬁnal destes.

Atividades de aprendizagem
1. A operação de um aterro sanitário consiste em preencher com resíduos
as células utilizando-se os requisitos técnicos especiﬁcados. Quando esta
operação se encerra na totalidade da área destinada para o aterramento
de resíduos, o aterro sanitário deve ser fechado, qual a utilização deste
aterro após o fechamento?
2. Você conhece o processo de vermicompostagem? Conhece alguma atividade semelhante em agroindústria? Descreva este processo brevemente.
3. Qual a forma de triagem de resíduos dentro da agroindústria? Os resíduos orgânicos são armazenados de que forma?
4. Quais as diferenças entre compostagem e vermicompostagem? Na sua
opinião, qual é mais eﬁciente?
5. Descreva as classes dos resíduos de acordo com as normas técnicas da ABNT.
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Aula 8 – Tratamento de emissões gasosas

Objetivo
Conhecer os principais poluentes atmosféricos, consequências e
processos de tratamentos de emissões gasosas.

8.1 Introdução: poluição do ar
Vamos relembrar o que é poluição, assunto tratado na aula 1.
Poluição são alterações indesejáveis no meio ambiente, são degradações que
ocorrem após a introdução de substâncias, provavelmente consequência da
atividade antrópica e de um impacto ambiental negativo. A poluição pode
ocorrer como consequência de fenômenos naturais, dos quais podemos citar
o derramamento de lava vulcânica ou materiais arrastados em tsunamis.
Baseado nesse conceito, vamos conhecer o que vem a ser poluição atmosférica como, por exemplo, a existência de fumaça, gases e vapores tóxicos,
bem como de pó, de microrganismo e de substâncias radioativas em níveis
superiores aos naturais como resultado dos resíduos gerados pela atividade
agroindustrial.
A poluição atmosférica acontece com a emissão de gases. O que vem a ser
emissão de gases?
Segundo Milaré (2009), emissão de gases é a produção de substâncias em
estado gasoso consequente de qualquer processo industrial, natural ou doméstico que, ao se dispersar pela atmosfera, provocam mudanças nas características anteriores do ar. Por emissão, entende-se a assimilação desses gases
por pessoas, animais ou plantas.
O autor também deﬁne fonte poluente, sendo esta qualquer dispositivo, instalação, estática ou dinâmica, que verte de forma contínua ou descontínua substâncias
sólidas, líquidas ou gasosas que geram uma modiﬁcação do meio natural.
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Vamos tratar dos principais problemas ambientais que nos afetam e estabelecer
algumas das medidas preventivas e corretivas realizadas atualmente. É preciso
relembrar como se divide nossa atmosfera para entender como a poluição do
ar afeta nossa saúde.
A atmosfera é constituída de cinco camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a única camada em que os seres
vivos podem respirar normalmente.
1. Troposfera – as condições climáticas acontecem na camada inferior da
atmosfera, chamada troposfera. Essa camada se estende até 20 km do
solo, no equador, e a aproximadamente 10 km nos polos.
2. Estratosfera – a estratosfera chega a 50 km do solo. A temperatura vai
de 60ºC negativos na base até o ponto de congelamento na parte de
cima. A estratosfera contém ozônio. Hoje, a poluição está ocasionando
“buracos” na camada de ozônio.
3. Mesosfera – o topo da mesosfera ﬁca a 80 km do solo. É muito fria, com
temperaturas abaixo de 100ºC negativos. A parte inferior é mais quente
porque absorve calor da estratosfera.
4. Termosfera – o topo da termosfera ﬁca a cerca de 450 km acima da Terra.
É a camada mais quente, uma vez que as raras moléculas de ar absorvem
a radiação do Sol. As temperaturas no topo chegam a 2.000ºC.
5. Exosfera – a camada superior da atmosfera ﬁca a mais ou menos 900 km
acima da Terra. O ar é muito rarefeito e as moléculas de gás “escapam”
constantemente para o espaço. Por isso é chamada de exosfera (parte
externa da atmosfera).
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Figura 8.1: Camadas da atmosfera
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

8.1.2 Níveis de poluição
O nível de poluição atmosférica é medido pela quantidade de substâncias
poluentes presentes no ar. A variedade das substâncias que podem ser encontradas na atmosfera é muito grande, o que torna difícil a tarefa de estabelecer
uma classiﬁcação. Para facilitar, os poluentes são divididos em duas categorias:
• Poluentes primários: aqueles emitidos diretamente pelas fontes de emissão.
• Poluentes secundários: aqueles formados na atmosfera através da reação
química entre poluentes primários e componentes naturais da atmosfera.
As causas da poluição atmosférica podem ser classiﬁcadas como: de origem
natural (vulcões, queimadas); resultante das atividades humanas (indústrias,
transporte, calefação); como consequência dos fenômenos de combustão. O
Quadro 1 apresenta alguns gases poluentes e como podem ser classiﬁcados
de acordo com sua composição.
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Quadro 8.1: Classiﬁcação das substâncias poluentes atmosféricas
Compostos de
Enxofre
SO2
SO3
Compostos de
Enxofre Reduzido:
(H2S, Mercaptanas,
Dissulfeto de
carbono etc.)
sulfatos

Compostos de
Nitrogênio
NO
NO2
NH3
HNO3
nitratos

Compostos
Orgânicos
hidrocarbonetos,
álcoois, aldeídos,
cetonas, ácidos
orgânicos

Monóxido
de Carbono
CO

Compostos
Halogenados
HCI
HF cloretos,
ﬂuoretos

Material
Particulado
Mistura de
compostos no
estado sólido ou
líquido

Ozônio
O3 formaldeído
acroleína PAN
etc.

Fonte: CETESB

8.1.2 Fontes de poluição
A interação entre as fontes de poluição e a atmosfera vai deﬁnir o nível de
qualidade do ar, que determina por sua vez o surgimento de efeitos adversos
da poluição do ar sobre os receptores, que podem ser o homem, os animais,
as plantas e os materiais.
A medição sistemática da qualidade do ar é restrita a um número de poluentes,
deﬁnidos em função de sua importância e dos recursos disponíveis para seu
acompanhamento.
Já conhecemos as camadas da atmosfera e as categorias de poluentes atmosféricos, então é importante saber quais são os principais gases causadores da
poluição do ar e que servem para monitoramento da qualidade. São eles:
Dióxido de enxofre (SO2): gás tóxico, incolor e denso. Produzido, principalmente, por vulcões, queima de diesel e em alguns processos industriais. É um
dos principais formadores da chuva ácida. O dióxido de enxofre pode reagir
com outras substâncias presentes no ar formando partículas de sulfato que
são responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera.
Monóxido de carbono (CO): É um gás incolor e inodoro que resulta da
queima incompleta de combustíveis de origem orgânica (combustíveis fósseis,
biomassa, carvão mineral, gás natural etc.). Em geral, é encontrado em maiores
concentrações nas cidades, emitido principalmente por veículos automotores.
Altas concentrações de CO são encontradas em áreas de intensa circulação
de veículos.
Óxido de nitrogênio (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2): São formados
durante processos de combustão de veículos, usinas térmicas e indústrias. Em
grandes cidades, os veículos geralmente são os principais responsáveis pela
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emissão dos óxidos de nitrogênio. O NO, sob a ação de luz solar, se transforma em NO2 e tem papel importante na formação de oxidantes fotoquímicos
como o ozônio. Dependendo das concentrações, o NO2 é muito nocivo, causa
prejuízos à saúde, participa da formação do ozônio e da chuva ácida.
Compostos orgânicos voláteis
Compostos orgânicos voláteis, representados pela sigla VOC’s, são todos os
compostos que possuem carbono na composição e temperatura de ebulição
entre 50 e 260 ºC, como por exemplo, diclorometano (T.E. = 41ºC), metano,
xileno, benzeno, butano e propano.

T.E
Temperatura de ebulição.

Os VOC’s são considerados poluentes perigosos, sendo que alguns deles são
tóxicos e carcinogênicos. Portanto, a inalação desses compostos pode produzir
efeitos adversos e diretos na saúde humana, principalmente a exposição em
concentrações elevadas e por um longo período de tempo.
Quais as principais fontes de VOC’s? Esses compostos são liberados por materiais sintéticos usados em acabamentos de casas: aditivos de pintura, vernizes,
solventes de tintas. Em materiais decorativos (revestimentos como carpetes e
papéis de parede) e nos produtos de limpeza seca.
A exposição ao formaldeído (composto orgânico volátil) pode causar irritação
nos olhos, nariz e garganta e ainda provocar náuseas, vertigens e redução da
força física.
A análise de compostos orgânicos voláteis é de grande interesse no combate à
poluição gasosa. Os VOC’s lançados na atmosfera pela queima de combustíveis
fósseis (gasolina, diesel, querosene etc.), são responsáveis pelo aparecimento
da smog (neblina de poluição).
Partículas sólidas ﬁnas e inaláveis: Sob a denominação geral de material
particulado se encontra um conjunto de poluentes constituídos de poeiras,
fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso
na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. As principais fontes de
emissão de particulado para a atmosfera são: veículos automotores, processos
industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros. O material particulado pode também se formar na atmosfera a partir de
gases como dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos
orgânicos voláteis (COVs), que são emitidos principalmente em atividades
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de combustão, transformando-se em partículas como resultado de reações
químicas no ar.
O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial para
causar problemas à saúde, sendo que, quanto menores, maiores os efeitos
provocados. O particulado pode também reduzir a visibilidade na atmosfera.
O material particulado pode ser classiﬁcado como:
Partículas Totais em Suspensão (PTS): Podem ser deﬁnidas de maneira simpliﬁcada, como aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 50 μm. Uma
parte dessas partículas é inalável e pode causar problemas à saúde, outra
parte pode afetar desfavoravelmente a qualidade de vida da população,
interferindo nas condições estéticas do ambiente e prejudicando as atividades
normais da comunidade.
Partículas inaláveis (MP10): Podem ser diferentes de maneira simpliﬁcada,
como aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 10 μm. As partículas
inaláveis podem ainda ser classiﬁcadas como partículas inaláveis ﬁnas – MP2,5
(<2,5μm), partículas inaláveis grossas (2,5 a 10μm). As partículas ﬁnas, devido
ao seu tamanho diminuto, podem atingir os alvéolos pulmonares, já as grossas
ﬁcam retidas na parte superior do sistema respiratório.
Fumaça (FMC): Está associada ao material particulado suspenso na atmosfera proveniente dos processos de combustão. O método de determinação
da fumaça é baseado na medida de reﬂetância da luz que incide na poeira
(coletada em um ﬁltro), o que confere a esse parâmetro a característica de estar
diretamente relacionado ao teor de fuligem na atmosfera.
Ozônio (O3) e oxidantes fotoquímicos: “Oxidantes fotoquímicos” é a denominação que se dá à mistura de poluentes secundários formados pelas reações
entre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na presença de
luz solar, sendo estes últimos liberados na queima incompleta e evaporação
de combustíveis e solventes. O principal produto dessa reação é o ozônio, por
isso mesmo utilizado como parâmetro indicador da presença de oxidantes fotoquímicos na atmosfera. Tais poluentes formam a chamada névoa fotoquímica
ou “smog fotoquímico”, que possui esse nome porque causa na atmosfera
diminuição da visibilidade.
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Além de prejuízos à saúde, o ozônio pode causar danos à vegetação. É sempre
bom ressaltar que o ozônio encontrado na faixa de ar próxima ao solo, onde
respiramos, chamado de “mau ozônio”, é tóxico. Entretanto, na estratosfera
(a cerca de 25 km de altitude) o ozônio tem a importante função de proteger
a Terra, como um ﬁltro, dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol.
No Quadro 2, abaixo, é possível veriﬁcar os impactos de alguns gases poluentes
sobre o efeito estufa.
Quadro 8.2: Gases do efeito estufa e suas características
Composto Químico

PAG*
(1996)

Fontes de emissão

PAG
(2001)

Período de
vida (anos)

Contribuição para o
aquecimento global

CO2 (dióxido de carbono)

Aviões, indústrias e tubos de
escape dos veículos

1

1

120

60%

CH4 (metano)

Putrefação de matéria orgânica
nos pântanos, aterros, arrozais e
na pecuária

21

23

12

40%

N2O (óxido nitroso)

Agricultura, pecuária e processos
de combustão

310

296

114

40%

HFC (hidroﬂuorocarbonos)

Refrigerantes líquidos

140-11700

120-12000

1,4-260

40%

PFC (perﬂuorocarbonos)

Produção de alumínio

6500-9200

5700-11900

3200-50000

40%

SF6 (hexaﬂuoreto de enxofre)

Isolantes elétricos

23900

22200

3200

40%

*PAG: potencial de aquecimento global. Fonte: IPCC, Terceiro Relatório (2001).

1. O dióxido de carbono é emitido por algumas fontes e pode causar graves
danos a atmosfera. Cite algumas fontes poluidoras.
2. Quais as camadas de divisão da atmosfera? Cite cada uma com um resumo de suas características.

8.1.3 Causas e consequências da poluição
A poluição atmosférica gerada pela emissão de gases da agroindústria causa
dano ambiental e a saúde pública, podemos deﬁnir os efeitos da poluição
em efeitos de curto e longo prazo. A seguir, lemos a descrição de alguns dos
problemas gerados pelos poluentes atmosféricos:
Problemas de curto prazo (nos dias de alta concentração de poluentes):
• Irritação nas mucosas do nariz e dos olhos;
• Irritação na garganta (com presença de ardor e desconforto);
• Problemas respiratórios com agravamento de enﬁsema pulmonar e bronquite.
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Problemas de médio e longo prazo (15 a 30 anos vivendo em locais com
muita poluição):
• Geração de problemas pulmonares e cardiovasculares;
• Desenvolvimento de cardiopatias (doenças do coração);
• Diminuição da qualidade de vida;
• Diminuição da expectativa de vida (em até dois anos);
• Aumento das chances de desenvolver câncer, principalmente de pulmão;
• Alteração nos níveis de hormônios nos homens e na qualidade do sêmen;
• A inalação de metais pesados, presentes em áreas de muita circulação de
veículos, pode provocar doenças do coração, Parkinson, mal de Alzheimer e distúrbio de ansiedade.
• Enfraquecimento do sistema imunológico, diminuindo o poder de ação do
organismo em combater vírus, bactérias e outros microrganismos.

A Constituição Brasileira/1988 estabelece o direito da população de viver
em um ambiente ecologicamente equilibrado, caracteriza como crime toda
ação lesiva ao meio ambiente, determina a exigência de que todas as unidades
da Federação tenham reserva biológica ou parque nacional e que todas as
indústrias potencialmente poluidoras apresentem estudos sobre os danos que
podem causar ao meio ambiente. Ainda se faz necessário elaborar leis que
regulamentem os dispositivos constitucionais, tais como:
A Resolução CONAMA nº 005/89 institui o PRONAR – Programa Nacional
de Controle da Qualidade do Ar.

A Resolução CONAMA nº 18/86 estabelece o PROCONVE – Programa
de Controle do Ar por Veículos Automotores.
A Resolução CONAMA nº 008/90 estabelece o limite máximo de emissão de
poluentes do ar (padrões de emissão) em fontes ﬁxas de poluição.
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1. Cite quais são os principais gases de monitoramento da poluição atmosférica. Descreva as fontes de geração destes.
2. Descreva pelo menos um problema de saúde de curto e de longo prazo
gerados pelos poluentes atmosféricos.

8.2 Medidas de controle da
poluição atmosférica
O controle da poluição do ar visa, por um lado, evitar que as substâncias nocivas, animadas ou não, consigam alcançar o ar (prevenção). Falhando a primeira
barreira, procura-se evitar que as substâncias nocivas atinjam o homem e lhe
provoquem danos (proteção). Excepcionalmente, e apenas no microambiente,
consegue-se remover substâncias nocivas (tratamento). Por outro lado, esse
controle visa não somente assegurar à população um conjunto de conhecimentos que lhe permita proteger-se contra elementos nocivos existentes, como
também proteger o ar, através de dispositivos como: ciclones, exaustores e
ﬁltros de ar.
No estudo dos problemas da poluição do ar serão consideradas quatro etapas:
a produção, a emissão, o transporte e a recepção de poluentes. Em cada etapa,
para a redução dos riscos de poluição, podemos aplicar uma série de medidas,
que podem ser classiﬁcadas em medidas diretas e indiretas.
• Medidas diretas de controle: ações que visam à eliminação, redução, segregação ou afastamento dos poluentes, como:
– Planejamento urbano e medidas correlatas (melhor distribuição espacial das fontes de poluição, melhoria do sistema viário etc.);
– Diluição através de chaminés altas (visando reduzir a concentração
dos poluentes ao nível do solo);
– Medidas para impedir a geração dos poluentes (adotando medidas
como substituição de combustíveis, matérias-primas, e reagentes dos
processos);
– Medidas para reduzir a geração dos poluentes (operar os equipamentos dentro de sua capacidade nominal, operar e manter adequadamente os equipamentos produtivos etc.).
Medidas indiretas de controle: ações que visam reduzir a quantidade de poluentes descarregada na atmosfera através da instalação de equipamentos de
controle, como ﬁltros de ar, coletores de poeiras, lavadores de gases. Primeiramente devemos levar em consideração alguns aspectos técnicos como:
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Chaminés
Chaminés industriais são
responsáveis pela liberação
de gases provenientes de
fornalhas, caldeiras, fogão, entre
outros. Chaminés industriais
são tipicamente altas e verticais,
facilitando assim a saída dos
gases, que ﬂuem livremente
para o ambiente.
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8.2.1 Seleção de equipamentos de controle da
poluição do ar
A característica básica que inﬂuencia, em primeira instância, é a eﬁciência de
coleta necessária para enquadrar a emissão da fonte poluidora nos padrões
exigidos. A eﬁciência da coleta, para todos os tipos de coletores de material
particulado, é dependente da distribuição do tamanho das partículas presentes
no gás a ser tratado.
Há muitos fatores envolvidos na escolha de um sistema de controle de poluição
do ar, aqui, podemos destacar uma sequência a ser seguida para essa escolha:
1. A empresa deve descrever a fonte a ser controlada, conhecer as exigências
legais e se posicionar ﬁrmemente quanto as decisões que serão tomadas;
2. Há que caracterizar a emissão (tipo de poluentes emitidos, estimativa de
emissão, características físicas e químicas, etc.);
3. Avaliar as possíveis alternativas de redução de emissão;
4. Listar os métodos de controle possíveis e suas respectivas reduções, veriﬁcar se há restrições para aplicar algum desses métodos, consultar literatura de apoio;
5. Fazer uma seleção preliminar com as alternativas mais convenientes;
6. Realizar uma análise econômica, estimando só custos envolvidos para
cada alternativa;
7. Para a seleção ﬁnal é necessária a comparação entre as alternativas selecionadas previamente do ponto de vista técnico e econômico, para decidir qual será a mais conveniente para a fonte de emissão e empresa.
Existem vários tipos de equipamento para o tratamento de gases, listamos os
mais usuais em indústrias de acordo com a sua especiﬁcidade:
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Equipamentos de controle de material particulado
• Coletores secos;
• coletores mecânicos inerciais e gravitacionais;
• coletores mecânicos centrífugos (ciclones);
• precipitadores dinâmicos secos;
• ﬁltro de tecido (ﬁltro-manga), precipitador eletrostático seco.
Coletores úmidos
• Torre de spray (pulverizadores);
• lavador ciclônico;
• lavador Venturi;
• lavadores de leito móvel.
Equipamentos de controle para gases e vapores
• Adsorventes;
• absorventes;
• incineração de gás com chama direta;
• incineradores de gás catalíticos;
• tratamento biológico.
Vejamos agora mais detalhadamente os principais equipamentos de interesse
para o controle de emissões utilizados em agroindústrias:
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Como se classiﬁcam as medidas para o controle de poluentes atmosféricos. E
em que consiste cada uma delas.

8.2.1.1 Coletores a seco
Câmara de sedimentação gravitacional
A câmara de sedimentação gravitacional é um equipamento de controle cujo
mecanismo de coleta é a força gravitacional. Possui dimensões suﬁcientemente
grandes nas quais a velocidade da corrente gasosa se reduza, de forma que as
partículas que se encontram em suspensão tenham tempo suﬁciente para depositar-se. Apresenta pouca importância em termos de poluição do ar em face
da baixa eﬁciência para partículas menores que 40 μm. O seu uso mais comum
é como pré-coletor, que retira o particulado grosso diminuindo a sobrecarga
do equipamento de controle ﬁnal. Outra desvantagem é o espaço ocupado.
Esquemas de uma câmara de sedimentação gravitacional são apresentados na
Figura 8.2 (LISBOA; SCHIRMER, 2007).

Anteparos

Ar
purificado

Ar poluído

Pó sedimentado

Chicanas

Ar poluído

Ar purificado

Alimentação

Grossos

Finos

Figura 8.2: Esquemas de uma câmara de sedimentação gravitacional
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.
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Ciclones: Ciclones são coletores que utilizam primariamente a força centrífuga
para a coleta de partículas. Os ciclones podem ter entrada tangencial ou radial.
São compostos por um corpo cônico-cilíndrico, ao qual entram tangencialmente os gases a depurar, por uma abertura na parte superior do equipamento
– Figura 8.3. As partículas, submetidas à força centrífuga no ﬁnal de certo
número de voltas, chocam-se com a parede e terminam depositando-se na
parte inferior do cone.
Os ciclones são de grande uso em controle de poluição do ar, principalmente
como pré-coletores. Devido a sua eﬁciência baixa para partículas pequenas,
o seu uso nesses casos apresenta restrições face à impossibilidade de atender
normas de emissão mais exigentes. Em geral são utilizados para a coleta de
material particulado com diâmetro maior que 5 μm. Ciclones de pequeno diâmetro com entrada axial são utilizados em conjunto, trabalhando em paralelo,
formando os multiciclones – Figura 8.3 (LISBOA; SCHIRMER, 2007).

01

A

02

08

SEÇÃOA-A’

A¹

09

SC

07

DE

01- Saída do ar limpo
02- Entrada do ar (sujo)
03- Decantador
04- Saída material
sedimentado
05- Saída do pó
06- Entrada de gás
e o pó
07- Saída do gás
08- Entrada de gás
e o pó
09- Saída do gás
10- Saída do pó

LC

DC

03

ZC
06

04

JC
10
05

Bc = DC /4
DC = DC / 2
HE = DC / 2
LC = 2DC
SE = DE / 8
ZC = 2 DC
JC = NORMALMENTE DC/4

Figura 8.3: Esquema de funcionamento de ciclone (entrada tangencial esquerda –
entrada radial à direita)
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

01- Área de gás limpo
02- Fundo - gás limpo
03- Tubo ascendente
04- Área de gás bruto

05- Ciclone avulso
06- Corpo de giro
07- Tubo de separação

08- Vedação
09- Fundo - gás bruto
10- Ciclone

11- Cone de pó
12- Tampa especial
13- Recipientes de pó

Figura 8.4: Esquema de funcionamento de multiciclones
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

Uma comparação entre coletores gravitacionais e ciclônicos é apresentado no
Quadro 8.3.
Quadro 8.3: Comparação entre coletores gravitacionais e ciclônicos
CÂMARA DE SEDIMENTAÇÃO

CICLONE

USO
• Pré-coletor de partículas grandes (>40μm)
• Reduz a carga poluidora

USO
• Em geral, pré-coletor de partículas médias a grandes (>10μm)
• Coletor ﬁnal em alguns casos

VANTAGENS
• Baixa perda de carga
• Projeto, construção e instalação simples
• Baixo custo de instalação e de manutenção
• Não tem limitação de temperatura
• Coleta

VANTAGENS
• Perda de carga média baixa
• Baixo custo da construção
• Simples de operar
• Pouca manutenção
• Projeto relativamente simples
• Espaço relativamente pequeno para instalação
• Não tem limitação de temperatura e pressão, exceto para o material de construção

DESVANTAGENS
• Baixa eﬁciência para pequenas partículas (<10μm)
• Requer espaço relativamente grande para a instalação

DESVANTAGENS
• Baixa eﬁciência de partículas pequenas
• Possibilidades de entupimento no caso de partículas adesivas ou higroscópicas
• Possibilidade de abrasão para determinadas partículas e determinada velocidade
• Não deve ser utilizado para partículas adesivas
• Em geral, necessita do segundo coletor para atender emissão exigida

Fonte: Adaptado de Lisboa e Schirmer (2007).
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Filtros de tecido: Os ﬁltros de tecido são os sistemas de ﬁltragem mais comumente utilizados. Sua utilização se dá não só para o controle de poluição do
ar, mas também como parte integrante do processo industrial, como é o caso
do processo de produção do óxido de zinco.
O princípio de funcionamento de um ﬁltro de tecido é simples. Trata-se da passagem da mistura gasosa que contém partículas através de um tecido, sendo
que o gás atravessa os poros do tecido e as partículas, na sua maioria, ﬁcam
retidas na sua superfície, que de tempos em tempos tem que ser retiradas
para evitar uma camada muito espessa, o que diﬁcultará a passagem do gás
(aumento da perda de carga). No começo do processo de ﬁltragem, a coleta
se inicia com a colisão das partículas contra as ﬁbras do meio ﬁltrante e sua
posterior aderência às mesmas. À medida que o processo continua, a camada
de partículas coletadas vai aumentando tornando-se, então, o meio de coleta. Em determinado momento, torna-se necessária a remoção das partículas
coletadas, a ﬁm de impedir a redução da eﬁciência do processo.
Os mecanismos envolvidos na coleta de partículas em ﬁltros de tecido são
principalmente a impactação inercial, a difusão, a atração eletrostática e a força
gravitacional e, secundariamente, a intercepção. O ﬁltro de tecido é um equipamento enquadrado na categoria dos de alta eﬁciência de coleta, chegando,
em alguns casos, a valores maiores que 99,9% (LISBOA; SCHIRMER, 2007).
Os ﬁltros de tecido são classiﬁcados primeiramente segundo o formato do meio
ﬁltrante, ou seja: tipo manga ou tipo envelope.
Filtro de mangas: Tem a forma de saco alongado, tubular. Segundo o mecanismo de limpeza das mangas, os ﬁltros de manga podem ser classiﬁcados
da seguinte maneira:
• Sacudimento mecânico: nesde método, o pó é removido por agitação
mecânica, horizontal ou vertical; o sacudimento mecânico não tem muito êxito quando o material particulado consiste de partículas aderentes,
pois a agitação excessiva pode fazer com que as mangas girem ou se soltem dos ganchos de sustentação – Figura 8.5. O ar normalmente penetra
pela parte interna, quando a boca do saco ﬁca embaixo, e sai deixando
as impurezas do lado de dentro.
• Ar reverso: nesse caso, as partículas se desprendem do tecido pela inversão no sentido do ﬂuxo de ar. É mais utilizado quando operado com
baixas vazões.
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• Jato pulsante de ar comprimido: é o sistema mais utilizado em relação aos demais; comumente, um tubo de Venturi acoplado ao topo de cada manga gera
um jato de ar que percorre (como uma onda) toda a extensão da manga, expandindo-a e fazendo com que a camada aderida ao tecido se desprenda do
mesmo (Figura 8.5). Nesse tipo de ﬁltro, o ar normalmente penetra pela parte
interna, o ar poluído é empurrado de fora pra dentro, deixando o MP aderido
à parede externa do saco. Para que não ocorra estrangulamento dos sacos, os
mesmos possuem uma estrutura metálica de suporte.
• Esse último tipo de limpeza é o que tem sido mais utilizado atualmente,
pois apresenta a vantagem de exigir uma área de ﬁltragem menor que
os que utilizam por sacudimento mecânico ou ar reverso, possibilitando
limpeza contínua e automática das mangas.
01

Horizontal
02

Vertical
Sentido
do fluxo
de ar

05

03

01- Mecanismo
de sacudimento
02- Saída de ar limpo
03- Chicana
04- Saída de material
retido
05- Entrada ar sujo

04

Figura 8.5: Esquema de funcionamento de ﬁltros de manga à esquerda com sistema
de limpeza de ar pulsante, à direita com sistema de sacudimento
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

Os ﬁltros de manga são geralmente dispostos em baterias ou conjuntos, de
modo a conseguir a área de filtragem necessária.
Filtro tipo envelope: Quando a concentração de partículas é muito elevada,
usa-se, antes do ﬁltro, um separador do tipo inercial para retenção das partículas maiores (Figura 8.5).
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01

01- Ar limpo
02- Ar sujo

02

Figura 8.6: Esquema de um ﬁltro de envelope
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

Escolha do meio ﬁltrante: A escolha do meio ﬁltrante a ser utilizado dependerá das características do gás transportador (temperatura, umidade,
alcalinidade e acidez), das características das partículas a serem ﬁltradas (concentração, distribuição de tamanhos, abrasividade) do tipo de limpeza a ser
utilizado, do custo e da disponibilidade do mercado. O Quadro 4 apresenta
as características dos meios ﬁltrantes mais usuais disponíveis no mercado para
ﬁltros de mangas.
Os ﬁltros de tecido são de elevada eﬁciência para fumos e poeiras acima de
0,1 μm e são usados na captação de poeira de moagem; mistura e pesagem
de grãos de cereais; moagem de pedra, argila e minerais; trituração de cimento; limpeza por abrasão; pesagem e peneiramento de produtos químicos em
grãos; trabalhos em madeira, cortumes, fertilizantes, papel etc.
Os materiais tradicionalmente usados na fabricação de pano são o algodão e a
lã, desde que utilizados em temperaturas de até 82 e 90 °C, respectivamente,
e para correntes de ar sem umidade. Para temperaturas mais elevadas e poluentes agressivos a esses materiais é necessário recorrer a tecidos de outros
materiais, como poliamida, poliéster, polipropileno, ﬁos metálicos, ﬁbras de
vidro etc. Os ﬁltros com feltro de poliéster duram cerca de 3 vezes mais do que
os de algodão e por isso são também muito usados.
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Quadro 8.4: Tipos de materiais de tecidos e características usados em ﬁltros industriais
Fibra
Algodão
Creslon

Dacron

Temp de fusão °C

Temp máxima
de oper contínua

Decompõe a 150

82

ruim

Muito boa

Muito Bom

121

Bom em ácidos
minerais.

Bom em álcalis fracos

Bom a muito bom

135

Bom para a maior parte
dos ácidos minerais.
Dissolve em H2SO4
conc.

Bom para álcalis fracos.
Razoável em forte

Pouco efeito mesmo em
alta concentração

Pouco efeito mesmo em
alta concentração

246

250

Resist. a ácidos

Resist. à abrasão
e ﬂexão

Resist. a álcalis

Muito bom

Dynel

162

71

Fiberglass

798

237

Fibra de Vidro

800

Lã

300

Nilon G.G

250

Niomex

257

218
126

Melhor que Oniton, pior
que Orlon e Dracon

Não tão boa qto o nylon,
melhor que Orlon e
Dracon

Razoável

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Inerte, excet a ﬂuor

Inerte excete a cloro e
ﬂúor (tri) e metais
Alcalinos
fundidos

Orlon

250

Poliéster HT-1

371

Poliamida

250

Polipropileno

167

Teﬂon

Razoável a boa

Razoável a boa

Razoável

Razoável a boa

Razoável a boa

Razoável

93

Muito boa

ruim

Razoável a bom

93

Razoáve

Excelente

Excelente

Bom

Excelente a baixas temper.

Excelente

Boa a excelente em
ácidos minerais

Razoável para álcalis
fracos

Bom

204

93
260°C mas emite
gase tóxicos a 232°C

Decompõe a 400°C

Razoável a bom

Bom

Razoável

Fonte: Lisboa e Schirmer (2007).

Usos, vantagens e desvantagens:
• Usos:
– coletor ﬁnal de partículas de todos os tamanhos, inclusive submicrômicas, exceto partículas adesivas;
• Vantagens:
–
–
–
–
–
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proporciona alta eﬁciências de coleta, chegando a mais de 99,9%;
pouco sensível a ﬂutuação de vazão e concentração;
coleta a seco possibilitando recuperação fácil do material;
não apresenta problemas de resíduos líquidos;
manutenção simples;
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– operação simples;
– perda de carga e custo de operação moderados;
– vida útil longa, chega a 20 anos.
• Desvantagens:
– temperatura máxima restringida pelo material da manga;
– custo de manutenção alto;
– pode requerer tratamento especial das mangas para determinadas
aplicações;
– espaço requerido razoável especialmente no caso de limpeza por ﬂuxo reverso (porque a velocidade é menor);
– localização das mangas furadas relativamente difícil;
– não pode ser utilizado em condições onde haja condições de condensação de umidade.
Coletores úmidos: No caso de coletores úmidos, os exemplos mais característicos são os lavadores de gases. Esses equipamentos têm como princípio
básico de funcionamento a absorção do material particulado presente em ﬂuxo
gasoso por meio de um líquido (absorvente), mediante contato (mistura entre
essas duas fases), o qual pode ocorrer de diferentes maneiras, dependendo do
tipo de lavador. O líquido retém o material particulado em que, posteriormente,
tem essa parte sólida separada, retornando ao processo para dar continuidade
à lavagem da corrente gasosa.
• Utilizam um meio líquido para aumentar o tamanho das partículas do
aerossol para facilitar a remoção das correntes de ar.
• Desvantagem: necessidade de tratamento do resíduo líquido ou sólido.
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01
02

01- Entrada de
ar poluido
02- Saída de
ar limpo

Figura 8.7: Esquema de um lavador de gás tipo Venturi
Fonte: Ilustrado por Amanda Duarte.

A água é injetada em um estreitamento do tipo Venturi por meio de um
anel alimentador. O material é recolhido em um separador. Tem eﬁciência de
remoção de partículas < 1um de 99%.
Nos links a seguir, você poderá encontrar material para complementar o conhecimento desta aula.
< http://www.mundoeducacao.com.br/quimica/compostos-organicos-volateis.htm>
< http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/>
< http://www.universoambiental.com.br/novo/artigos>
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Resumo
Vimos, nesta aula, que as atividades industriais como as agroindústrias geram
muitos gases nocivos ao ambiente e a saúde, e que esses gases tem que
obedecer a normas estabelecidas em lei. Para isso, as empresas se utilizam de
processos e equipamentos para se enquadrarem nos parâmetros pertinentes
a sua categoria de atividade.

Atividades de aprendizagem
1. Explique o sistema de remoção de particulados pelo processo de sedimentação gravitacional.
2. Explique de maneira simpliﬁcada o processo de remoção de partículas
sólidas pelo sistema de ciclones.
3. Quais diferenças existem entre os sistemas de remoção de particulados
pelo sistema de sedimentação e pelo de ciclones.
4. Qual diferença existe entre os sistemas de físicos (sedimentação e ciclone)
do sistema de ﬁltros.
5. Por que existem vários tipos de tecidos aplicados ao tratamento de particulados no sistema de ﬁltro de mangas?
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Aula 9 – Tecnologias limpas na agroindústria

Objetivo
Conhecer métodos de tecnologias e práticas ambientalmente
sustentáveis.

9.1 Tecnologias mais limpas na indústria
Introdução
Como já constatamos nas aulas anteriores, a atividade de agroindústria gera
impactos negativos ao meio ambiente, que necessitam ser remediados, tratados ou mitigados. Vimos quais são esses impactos e as formas de tratamento,
conhecemos os conceitos de gestão ambiental e a necessidade dessa ferramenta aplicada à agroindústria. Vamos relembrar: a NBR ISO 14001 – Sistema de
Gestão Ambiental (1996) constitui impacto ambiental qualquer modiﬁcação
do meio ambiente, adversa ou benéﬁca, que resulte, no todo ou em parte, das
atividades, produtos ou serviços de uma organização.
Promovendo a gestão ambiental na agroindústria é possível reduzir os impactos
ambientais na medida em que as atividades da agroindústria são planejadas e
administradas com capacitação técnica adequada, reduzindo custos, racionalizando a produção e diminuindo a degradação ambiental.
As pesquisas e as leis vêm exigindo do mercado o uso de tecnologias que
minimizem os danos ambientais nos processos produtivos em geral, uma
medida com vantagens econômicas e ambientais, proporcionando um desenvolvimento mais sustentado.
Segundo Young (2010), a produção mais limpa busca a solução dos problemas
ambientais a partir de uma análise mais profunda do processo produtivo, prevenindo ou reduzindo a geração de resíduos e emissões diretamente na fonte.
Nas aulas anteriores, vimos que as medidas de controle de poluição ocorrem
no ﬁm de linha/tubo (end of pipe), em que os resíduos são tratados no ﬁnal do
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processo produtivo, tratando e dispondo os resíduos e emissões, resultando em
custos adicionais para empresa e aumento dos problemas e riscos ambientais.
As empresas utilizam tecnologias limpas e aperfeiçoam os processos de redução de eﬂuentes, o que pode representar uma economia de custos nos tratamentos ﬁnais e na competição do mercado. Outro fator é a internalização de
normas ambientais nos processos. Por isso, é preciso entender que o conceito
de desenvolvimento sustentável (já debatido em outra aula) é incompatível com
a degradação dos recursos naturais, seja ela sob forma de extinção de recursos
não-renováveis ou de impactação de recursos renováveis.
Descreva o impacto ambiental negativo decorrente de uma atividade
agroindustrial.
O que você entende por tratamento preventivo e tratamento de ﬁm de tubo
nas atividades agroindustriais?

9.2 Objetivos da produção mais limpa
UNEP
United Nations
Environment Programme

A deﬁnição de produção mais limpa foi desenvolvida pela UNEP (em Paris, no
ano de 1989), tem sido divulgada e aplicada e incorporou as orientações de
desenvolvimento sustentado.
Segundo Glavic e Lukman (2006, p. 10),
Produção mais limpa é uma abordagem sistematicamente organizada
para atividades de produção, a qual tem efeitos positivos no meio
ambiente. Estas atividades incluem minimização de uso de recursos,
ecoeficiência melhorada e redução na fonte, com objetivo de melhorar
a proteção do meio ambiente e reduzir riscos para os organismos vivos.

Os conceitos de tecnologias mais limpas diferem muito pouco entre os autores,
para o SENAI/RS (2003, p. 17), que integra o CNTL,
CNTL
Centro Nacional
de Tecnologias Limpas

Produção mais limpa é aplicação de estratégia técnica, econômica e
ambiental integrada aos processos e produtos, para aumentar a eﬁciência no uso de matérias-primas, água, energia, através da não geração, minimização ou reciclagem dos resíduos e emissões com benefícios ambientais e econômicos.
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Segundo SENAI (2003), o esquema para o entendimento de produção mais
limpa torna mais acessível o aprendizado do conteúdo.

Produção mais limpa

Reutilização de
resíduos e emissões

Minimização dos
resíduos e emissões

Nível 1

Nível 2

Redução
na fonte

Reciclagem
interna

Modificação
de processo

Modificação
de produto

Housekeeping

Nível 3

Reciclagem
externa

Estruturas

Substituição
de matéria-prima

Ciclos
biogenicos

Materiais

Modificação
de tecnologia

Figura 9.1: Fluxograma dos níveis de produção mais limpa
Fonte: SENAI/RS (2003).

Nível 1: evitar a geração de resíduos e emissões.
Nível 2: reintegração dos resíduos recicláveis à produção.
Nível 3: medidas de reciclagem externa.
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Cada empresa, dependendo de sua atividade primária, deverá deﬁnir medidas
e níveis de aplicação de tecnologias mais limpas. Elas verão, ainda, as rotinas
aplicáveis às tecnologias mais limpas.
No nível 1 do programa de tecnologias limpas ocorre a redução de resíduos, você pode descrever um processo com a redução de resíduos sólidos
na agroindústria?

9.3 Vantagens da produção mais limpa
Segundo SENAI (2003, p. 18),
Produção mais limpa traz para as empresas vantagens ambientais, elimina resíduos, controla poluição, uso racional de energia, melhoria
da saúde e segurança do trabalho, com produtos e embalagens ambientalmente adequadas, vantagens econômicas com a redução permanente de custos totais através do uso eﬁciente de matérias-primas,
água e energia.

Para implantar programas de tecnologias limpas em agroindústria é necessário
um monitoramento através de indicadores ambientais e processo ecoeﬁciente
do uso dos recursos, trazendo um completo entendimento do sistema de
gerenciamento da empresa.
Segundo, Giannetti Almeida (2006, p 8), a ecoeficiência “é uma filosofia
pró-ativa, reconhecida pelos setores industriais e que pode trazer vantagens competitivas”.

9.3.1 Exemplo de aplicação do conceito de
produção mais limpa em empresa nacional
Exemplo citado por Perretti na IV semana paulista de PL: O projeto “Redução
residual de embalagens” foi implementado em uma indústria nacional com o
objetivo de reduzir o excedente de materiais na embalagem e reduzir custos
da matéria-prima agregada ao produto ﬁnal.
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Ex: empresa fabricante de produtos médicos.
• Com 50 funcionários;
• matéria-prima tubos ﬂexíveis de PVC fornecidos em rolos embalados em
sacos plásticos e acondicionados em embalagem ﬁnal de papelão ondulado = 9.680 placas de papelão ondulado, medindo 400 x 360 mm e
9.680 sacos plásticos de polietileno medindo 800 x 700 mm, descartados
anualmente durante o processo de fabricação.
Figura 9.2: representa o excedente de embalagem descartado com a implementação do projeto.

Figura 9.2: Excesso de embalagens reduzidas
Fonte: Banco de Imagens SXC.HU.

Quais as vantagens da aplicação de programa de tecnologias limpas para uma
agroindústria?
O autor ainda descreve que a implementação do projeto resultou na diminuição no preço ﬁnal do produto embalado em 4,8% e benefícios ambientais na
ordem de 630 kg/ano de sacos plásticos de polietileno e 920 kg/ano de papelão reduzido na fonte. Não houve alteração na qualidade da matéria-prima.
Outros ganhos observados: reaproveitamento de espaço físico utilizado para
armazenar a embalagem descartada; utilização mais adequada da mão-de-obra e melhorias de aspecto organizacional.
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Salvador e Santos (2000), descrevem “rotinas limpas” e deﬁnem uma listagem
de procedimentos que precisam ser aplicados em uma agroindústria para especiﬁcar o cenário de aplicação de tecnologias mais limpas. Abaixo descrevemos
os aspectos que compõem as rotinas:
• Aspectos tecnológicos;
• conhecimento da equipe;
• procedimento operacional;
• aspectos de manutenção;
• diretrizes gerenciais
Para aplicação de tecnologias limpas é necessário promover ações de reconhecimento do ambiente de trabalho, assim é importante a identiﬁcação das
rotinas operacionais que mais impactam o meio ambiente, chegando a essas
informações através da equipe de trabalho, aplicação de questionário e processamento da estatística.
As atividades agroindustriais possuem diferenças, portanto possuem rotinas
impactantes também diferenciadas. Para Salvador e Santos (2000), esse fato
“demonstra que a questão ambiental ainda não é totalmente difundida ou não
tem o mesmo peso para a gestão das empresas”. Consideram, ainda, que é
relevante avaliar com profundidade os impactos que cada operação ou rotina
provoca ao meio ambiente.
Conhecer os fatores que determinam os impactos ambientais facilita o trabalho
da equipe e permite sensibilizar os operadores para o uso da ecoeﬁciência.
Para CETESB/PNUMA (2004), a produção mais limpa dentro de uma agroindústria ocorre em 4 atividades principais, descritas abaixo:
• uso eﬁciente da água: ações ou atividades de redução do consumo de
água ou reuso e reciclagem de eﬂuentes líquidos;
• uso eﬁciente de energia: ações ou atividades de redução do consumo de
energia, recuperação energética ou uso de fontes alternativas de energias;
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• minimização dos resíduos sólidos: ações ou atividades para a redução na
geração de resíduos por meio de reuso, reciclagem, valorização de resíduos em subprodutos ou minimização de embalagens;
• minimização de poluentes atmosféricos: ações ou atividades de redução de
emissão nas fontes – ﬁxas ou móveis – ao uso de combustíveis mais limpos.
O programa de tecnologias mais limpas no Brasil está crescendo. Em março
de 2012, segundo Fabiano Ávila, o Brasil ocupava o 25° posição no ranking
de tecnologias limpas.
1. Em quais setores da agroindústria podemos aplicar programas de tecnologias mais limpas?
2. O Brasil está localizado em que cenário dos países que utilizam tecnologias mais limpas?
A Dinamarca aparece em primeiro lugar, seguida por Israel, Suécia e Finlândia.
Esses países, com pequenas economias, são países que se utilizam de novas
tecnologias para gerar energia e possuem centros de pesquisa que se destacam
no cenário mundial.

9.4 Exemplos de agroindústrias
com uso de tecnologias limpas
Segundo o SENAI, o uso de tecnologias limpas em matadouro ocorre em
etapas diferenciadas e em várias atividades, a seguir descrevemos as etapas
dentro de todas as atividades em que podem ser utilizadas as ferramentas de
gestão ambiental:
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Etapa 1- Planejamento e organização
Passo 1 – Obter o comprometimento e o envolvimento gerencial
Passo 2 – Estabelecer a equipe do programa (Ecotime)
Passo 3 – Estabelecer metas e limites do programa
Passo 4 – Identiﬁcar barreiras e buscar soluções
Organizações da equipe e deﬁnição do escopo do estudo.

Etapa 2 – Diagnóstico e Pré-avaliação
Passo 5 – Desenvolver o ﬂuxograma do processo
Passo 6 – Avaliar as entradas e saídas
Passo 7 – Selecionar o foco de avaliação do PmaisL
Foco de avaliação selecionado.

Etapa 3 – Avaliação
Passo 8 – Originar um balanço de material
Passo 9 – Conduzir uma avaliação das causas de geração de resíduos
Passo 10 – Gerar oportunidades de PmaisL
Passo 11 – Selecionar oportunidades
Conhecimento do processo e conjunto abrangente de e oportunidades de PmaisL.

Etapa 4 – Estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental.
Passo 12 – Avaliação preliminar
Passo 13 – Avaliação técnica
Passo 14 – Avaliação econômica
Passo 15 – Avaliação ambiental
Passo 16 – selecionar as oportunidades a serem implementadas.
Lista de oportunidades viáveis.

Etapa 5 – Implantação e planos de continuidade
Passo 17 – preparar o plano de implantação de PmaisL
Passo 18 – implantar as oportunidades de PmaisL
Passo 19 – Monitorar e avaliar os estudos de caso
Passo 20 – Manter as atividades e o programa de PmaisL
Implantação dos estudos e casos e acompanhamento.

Figura 9.4: Passo a passo da produção mais limpa
Fonte: SENAI (2003).
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Quando o programa de tecnologia mais limpa for aplicado na gestão de resíduos ou gestão de emissões é preciso considerar alguns fatores, o que agiliza
a compreensão dos processos internos e, portanto, o entendimento do programa de produção mais limpa pela equipe que irá trabalhar nele. A seguir, você
vê um ﬂuxograma que torna mais acessível o entendimento desse processo:

Nome do processo:
Entradas

Operações - Etapas
1.

- Matérias-primas
- Auxiliares
- Insumos

Produto da etapa

Saídas
- resíduos sólidos
- eﬂuentes líquidos
- emissões atmosféricas
- subprodutos
- produtos intermediários

......

n
- Matérias-primas
- Auxiliares
- Insumos

Produto ﬁnal

- resíduos sólidos
- eﬂuentes líquidos
- emissões atmosféricas
- subprodutos
- produtos intermediários

Fonte: SENAI

Uma das etapas essenciais na aplicação de programas de tecnologias mais
limpas em matadouros é a avaliação, quais serão os critérios deﬁnidos para avaliação do programa? A seguir um ﬂuxograma deﬁne alguns critérios essenciais:
• nível de periculosidade para o meio ambiente;
• custo de matéria-prima;
• submissão, regulamentos e taxações presentes e futuros;
• quantidade de resíduos e emissões;
• potencial de responsabilidade ambiental;
• consumos de energia;
• perigo à segurança dos empregados e áreas vizinhas;
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• potencial para recuperação de resíduos e geração de subprodutos.
A seguir, descrevemos uma das atividades dentro de um frigoriﬁco no qual é
possível aplicar programa de tecnologias mais limpas.

9.4.1. Processamento de carnes
Abate de bovinos e ovinos:
Entradas

Operações - Etapas

Saídas

1. Recepção

Caminhão transportador sujo
(vai para a lavagem de caminhões)
Ruídos

Caminhão transportador com
bovinos ou ovinos;
Animais recepcionados
......
2. Curral de espera
Água para dessedentação;
Água para limpeza de pisos;
Animais e dieta hídrica

Eﬂuente da limpeza de pisos
Estercos
Ruídos

......
Água para banho dos animais;
Água para limpeza de pisos;
Energia elétrica para
bombeamento de água;

3. Lavagem dos animais

Ar comprimido
Água para limpeza de
pisos e equipamentos

4. Atordoamento

Animais lavados

Eﬂuentes de limpeza de pisos e equipamentos
Ruído
Animais atordoados

5. Sangria
Água para limpeza
da canaleta de sangria
Animais sangrados

Água para limpeza de pisos e
equipamentos;
Água quente para esterilização de
utensílios;
Energia elétrica para esfolador
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banho dos animais
Ruído
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6. Esfola

Animais esfolados

Sangue (vai para processamento de sangue ou
comercializados para terceiros)
Eﬂuente da limpeza de canaleta e da esterilização
de utensílios

Couro (vai para a barraca de couro ou comercializado com terceiros)
Eﬂuente da limpeza de pisos e da esterilização de
utensílios
Ruídos
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7. Evisceração
Água para limpeza de pisos
Água quente para esterilização de
utensílios;
Animal esviscerado

Energia elétrica para serra de
carcaça
Água para limpeza de pisos
Água quente para esterilização de
utensílios

Água para limpeza de pisos
Água quente para esterilização de
utensílios

8. Separação das carcaças

Carcaças

9. Toalete

Carcaças retocadas

10. Lavagem de carcaças
Água para limpeza de pisos
Água para lavagem de carcaças

Eﬂuente da limpeza de pisos
e da esterilização de utensílios
Miúdos não comestíveis (vai para a graxaria ou
comercializado com terceiros)
Miúdos comestíveis (vai para a área de vísceras
vermelhas ou vísceras brancas)
Ruído

Eﬂuente da limpeza de pisos
e da esterilização de utensílios
Ruído
Raspas de osso, carne e gordura (vai para a graxaria
ou comercializado com terceiros)

Eﬂuente da limpeza de pisos
e da esterilização de utensílios
Ruído
Raspas de osso, carne e gordura
(vai para a graxaria u comercializado com terceiros)

Eﬂuente da limpeza de pisos e da lavagem de
carcaças
Ruído

Carcaças

Energia elétrica para resfriamento
Água para limpeza de pisos e
equipamentos

Água para limpeza de pisos e
equipamentos
Água para esterilização de
utensílios

Filme plástico
Embalagens plásticas
Caixas de papelão
Rótulos ou etiquetas
Água limpeza de pisos

11. Resfriamento

Eﬂuente da limpeza de pisos e equipamentos
Ruído

Carcaças resfriadas

12. Desossa

Cortes padronizados de carne

13. Embalagem

Cortes de carnes embalados

Osso, raspas de carne e sobras de gordura (vai para
a graxaria ou comercializado para terceiros)
Ruído
Eﬂuente da limpeza de pisos e equipamentos

Eﬂuente da limpeza de pisos
Resíduos de embalagens e ﬁlmes plásticos
Resíduos de rótulos ou etiquetas
Resíduos de caixa de papelão
Ruído

Fonte: SENAI

Aula 9 – Tecnologias limpas na agroindústria

207

e-Tec Brasil

9.4.2. Processamento de subprodutos
Processamento de produtos gordurosos / graxaria:
Entradas
Ossos
Energia elétrica para o triturador
Água para limpeza de piso e
equipamentos

Operações - Etapas

Saídas

1. Trituração

Fragmentos de ossos
Eﬂuente de limpeza de piso e equipamento
Ruído

Ossos triturados

Resíduos ( raspas de ossso, carne
e gordura)
Águas para limpeza de piso e
equipamentos

2. Armazenamento
Resíduos armazenados

3. Cozimento
Vapor
Resíduos cozidos

Energia elétrica para prensa
Água para limpeza de piso e
equipamentos

4. Prensagem
Torta de carne e osso

5. Secagem
Vapor
Torta de carne e de osso seca

6. Esfriamento
Torta de carne e osso fria

7. Moagem

Energia elétrica para o moedor
Água para limpeza de pisos e
equipamentos

Farinha de carne e ossos

8. Embalagem
Sacos de ráﬁa de 30 Kg
Farinha de carne e osso embalada

Eﬂuente de limpeza de piso e equipamento
Ruído

Emissões
Subprodutos (sebo)
Ruído
Eﬂuente do cozimento
Perda de calor

Subprodutos (sebo)
Eﬂuente de limpeza de piso e equipamento.
Ruído

Emissões
Ruído
Perda de calor

Emissões
Perda de calor

Ruído
Eﬂuente de limpeza de piso e equipamento

Resíduos de sacos de ráﬁa
Ruído

Fonte: SENAI
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Processamento do sangue:
Entradas

Operações - Etapas

Saídas

1. Tanque de armazenamento
Sangue

Eﬂuente da limpeza de piso e equipamento
Sangue armazenado

2. Cozimento

Emissões
Ruído
Perda de calor

Vapor
Sangue cozido

3. Secagem

Emissões
Ruído
Perda de calor

Vapor
Farinha de sangue

4. Esfriamento

Emissões
Perda de calor

Farinha de sangue fria

5. Embalagem
Sacos de ráﬁa de 30 Kg

Resíduos de sacos de ráﬁa
Farinha de sangue embalada

Fonte: SENAI

9.5 Estudo de caso de aplicação
de produção mais limpa
Segundo a UNEP (2000), conhecendo o funcionamento de um matadouro/
frigoriﬁco é possível dimensionar quais atividades podem sofrer processo de
produção mais limpa. Após reconhecer o cenário de trabalho e diagnosticar
as atividades, aplica-se o programa nos seguintes pontos:
Consumo de energia: minimização do consumo através de uso de telhas translúcidas, aproveitando a luz natural, redução do uso de lâmpadas e descarte
destas = ganho econômico e ambiental.
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Consumo de água: redução do uso da água para lavagem de currais, através
da raspagem do material sólido, e uso de mangueiras de alta pressão que são
mais eﬁcientes = redução de carga orgânica para ser tratada em ETE.
Desperdício de subprodutos: aplicação de rotinas de produção mais limpa e
manual de treinamento em boas práticas de ecoeﬁciência.

9.5.1. Exemplo: indústria de laticínios
As unidades de beneﬁciamento de leite apresentam detalhes e diferenças entre
os processos, procedimentos e produto. Na ﬁgura abaixo, são demonstradas
as atividades de uma usina de beneﬁciamento de leite:
No beneﬁciamento de leite ocorre uma geração excessiva de eﬂuentes devido
à higienização. Ocorre, portanto, um consumo demasiado de água.

9.5.2 Programa de tecnologias mais limpas no
beneﬁciamento do leite
Segundo Eﬁgênia et al (2003):
Redução no consumo de água: uso de membrana reversa para o tratamento
de eﬂuentes = redução da carga orgânica a ser tratada em ETE.
Redução do uso de água e energia: aperfeiçoar a sequência do processamento
evitando limpezas desnecessárias e eliminar intervalos em excesso de produção.
O uso de tecnologias mais limpas é uma postura eﬁciente e consequência disso
é a aplicação de sustentabilidade na produção da agroindústria. Com esse conteúdo, concluídos o aprendizado sobre a gestão de resíduos na agroindústria.
Você poderá praticar fazendo os exercícios de aprendizagem e lendo o resumo.
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Resumo
Nesta aula, debatemos sobre as tecnologias limpas, conceitos e aplicações de
tecnologias eﬁcientes para proteção ambiental, com o intuito de não “deixar o
problema acontecer”, diferentemente das aulas anteriores, quando abordamos
as tecnologias preventivas, chamadas também de ﬁnal de tubo, por tratarem
o problema e não as causas. Falamos de tecnologias que podem amenizar
o problema ambiental causado pelas atividades da agroindústria, algumas
atividades pedem apenas gerenciamento dos problemas ambientais, tais como
conscientização do uso necessário para produção sem desperdício. O importante é aplicar os conceitos e o aprendizado adquirido no curso nas atividades
da agroindústria. Como técnico, você já está preparado para administrar os
problemas de resíduos consequentes da atividade agroindustrial.

Atividades de aprendizagem
1. Analisando o nível 3 no ﬂuxograma das tecnologias limpas, é possível
perceber que a reciclagem é um processo decisivo. Como você avalia a
importância desse processo dentro do programa de tecnologias limpas?
2. Você está trabalhando numa agroindústria de enlatados, quais métodos
de controle de resíduos e energia você desenvolveria para que a empresa
obtivesse maior ecoeﬁciência?
3. Numa empresa que utiliza água como principal recurso de higiene e produção, qual sugestão você daria para que a empresa se enquadrasse nos
programas de tecnologias limpas?
4. Descreva 5 critérios para aplicação de programa de tecnologias mais limpas
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matéria orgânica do solo, substancias húmicas e solos.
Sandra Maria Martins Barbosa
Bacharel em Ecologia com Especialização em Educação Ambiental. Especialista
em Gestão de Recursos Hídricos é editora da Revista EA em Ação: <www.
revistaea.org>. Atua também como professora e tutora dos cursos de Gestão
Ambiental e de Gestão de Resíduos Sólidos do Centro Nacional de Educação
a Distância – CENED. Professora da Disciplina de Gestão Ambiental / Curso
Técnico em Segurança do Trabalho / Escola Estilo.
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