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A morosidade no licenciamento ambiental

O

licenciamento
ambiental continua sendo um dos principais
desafios enfrentados pelas
empresas para implantar
empreendimentos industriais e não raro é um dos
motivos dos atrasos que
ocorrem nos cronogramas
Francisco Alves, Editor
traçados para os projetos,
devido à morosidade na tramitação dos processos.
É o caso de se perguntar: por que o processo de licenciamento ambiental no País é tão moroso? A nosso ver, existem vários fatores que contribuem para
essa morosidade. Um deles é não distinção entre os
projetos no que diz respeito ao porte do empreendimento, à localização e ao potencial de impacto ambiental que os mesmos podem acarretar.
Embora tenhamos consciência de que um pequeno projeto pode ser mais danoso, do ponto de vista ambiental, do que um grande empreendimento
– por exemplo, uma pequena instalação que utiliza
solventes em seus processos ou uma fundição que
trabalha com metais perigosos -- entendemos que
a análise a ser feita pelo órgão ambiental é menos
complexa do que aquela realizada para um grande
empreendimento, com múltiplas variáveis. Se houvesse tal distinção, o corpo técnico dos órgãos ambientais poderia ficar menos assoberbado e priorizar a análise dos projetos mais complexos, que são
em número bem menor, ao invés de ficar analisando
projetos que muitas vezes têm reduzido ou quase
nenhum impacto ambiental.
Outro fator que contribui para a morosidade é o
excesso de burocracia, já que integram os pedidos

de licenciamento uma série de documentos de caráter burocrático, que nada têm a ver com o aspecto ambiental dos projetos. Deixar a análise de tais
documentos a cargo dos técnicos que integram as
equipes dos órgãos ambientais nos parece um contrassenso e um desperdício de esforços.
Também cabe apontar o ainda baixo nível de automatização dos processos de tramitação dos pedidos, o que significa que muita coisa que hoje é feita
presencialmente poderia ser executada de forma
remota, deixando-se a fase presencial para quando
houver questões técnicas a serem discutidas entre
o empreendedor (ou seus representantes) e o órgão
ambiental.
O fato de não se ter um prazo legal para análise e
decisão sobre os pedidos de licenciamento também
contribui para a pouca celeridade na tramitação. Isto
é um problema sério, porque a demora excessiva
pode levar à inviabilidade econômica de empreendimentos, já que o seu início de produção pode coincidir com um momento de baixa do mercado. Além
disso, a demora na tramitação não necessariamente
significa maior acuidade na análise dos pedidos, que
é sempre benvinda e necessária.
Essa morosidade nos licenciamentos tem levado alguns a defender mudanças na legislação
que disciplina o licenciamento ambiental (existem
projetos tramitando no Congresso Nacional neste
sentido), o que tem gerado alguma polêmica. Particularmente acreditamos que a legislação existente é boa, embora precise de aperfeiçoamentos.
Porém, menos burocracia, prazos definidos para
tramitação dos pedidos e melhor aparelhamento
dos órgãos ambientais já seriam meio caminho
andado.
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Na Avaliação da ABES, ainda uma meta distante
Mara Fornari

E

m 2007, quando foi promulgado o marco regulatório do saneamento, a famosa Lei nº
11.445, havia a expectativa de que os serviços
pudessem ser universalizados até o ano de 2033
– pelo menos esse era o prazo previsto nas metas
do Plansab e que infelizmente não será cumprido.
Para saber o quão próxima está a universalização
do saneamento, a ABES (Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental) publicou, em
junho passado, o Ranking da Universalização do
Saneamento, que apresenta o percentual da população das cidades brasileiras com acesso aos
serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, coleta de resíduos
sólidos e o quanto desses resíduos recebem destinação adequada. O objetivo do estudo é identificar o quão próximos os municípios estão da universalização do saneamento.
Segundo explica a entidade, só entraram no
ranking os municípios que forneceram aos SNIS
(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) as informações para o cálculo de cada um
dos indicadores acima – ou seja, um total de 1.894
cidades, que representam 34% da totalidade dos
municípios do País e concentram 67% da população nacional. Neste universo estão presentes todas as capitais.
Com as informações colhidas no SNIS, os municípios listados no ranking foram então classificados em quatro categorias: Rumo à Universalização, Compromisso com a Universalização,

Maior parte dos municípios brasileiros inicia a "caminhada" para elevar indicadores do saneamento básico

Empenho para a Universalização e Primeiros Passos para a Universalização – em cada uma delas
foram atribuídas notas conforme o desempenho.
E, para facilitar os termos de comparação, a ABES
dividiu ainda os municípios em dois grupos: de
pequeno e médio porte (até 100 mil habitantes) e
grande porte (acima de 100 mil pessoas).
Dos 1.894 municípios relacionados, aproximadamente 88% são de pequeno e médio porte. A
região com maior representatividade no ranking
é a Sudeste, com 67% dos municípios e 86,14%

da população. A menor é a região Norte, com
9,3% dos municípios e 43,86% da população.
De todos os avaliados, somente 80 municípios
obtiveram pontuação máxima para a categoria Rumo à Universalização, dos quais 29 são de
grande porte – todos nas regiões Sul e Sudeste;
outras 201 cidades foram classificadas na categoria Compromisso com a Universalização. O
restante, ou 1.613 municípios, divide-se entre as
categorias Primeiros Passos e Empenho para a
Universalização (70,4%).

Universalização do Saneamento
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Desempenho dos municípios segundo as grandes regiões

Fonte: ABES
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Ranking

Desempenho das capitais

Fonte: ABES

Fonte: ABES

Segundo o estudo, a maior parte das capitais
encontra-se na categoria Empenho para Universalização. Apenas Curitiba (PR) atingiu pontuação
para ser classificada em Rumo à Universalização,
enquanto Porto Velho (RO) foi a capital que menos pontuou e, portanto, foi classificada na cate-

goria Primeiros Passos para a universalização.
Considerando apenas o quesito abastecimento de água, o Ranking da ABES destaca que um
grupo de 59 municípios atingiu a pontuação máxima. Entre os municípios de pequeno e médio
porte que chegaram a esta pontuação, 95% (39)
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são do Sudeste. Apenas Tamandaré (PE) e Ibiporã
(PR) alcançaram essa pontuação nas regiões Nordeste e Sul, respectivamente.No grupo de municípios de grande porte, 60% deles (ou 11 cidades)
são do Sudeste, das quais nove são do estado de
São Paulo. O Sul figura com quatro cidades, entre
elas duas capitais: Porto Alegre e Curitiba. No Nordeste, João Pessoa (PB) e Vitória da Conquista (BA)
atingiram a pontuação máxima. Já no Centrooeste, a única cidade a obter essa pontuação foi
Catalão, em Goiás.
Ainda segundo o relatório, no quesito Primeiros Passos para a universalização, dentre os
municípios de grande porte, chama a atenção
a falta de destinação adequada de quase 100%
dos resíduos sólidos nos municípios desta categoria: apenas 0,11% dos resíduos produzidos
por esses municípios recebem destinação adequada.
Por fim, o levantamento traz ainda uma correlação entre a pontuação total alcançada pelos
municípios e a taxa de internação por doenças
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, em função da intrínseca relação entre saneamento e saúde e ressalta que a falta de saneamento adequado e de higiene correspondem
a 88% das mortes por diarreia, segunda maior
causa de óbitos em crianças menores de 5 anos
de idade. “A sociedade brasileira precisa entender
que saneamento é saúde. E somente com este
entendimento é que poderá identificar políticos
que estejam comprometidos com esta questão e
cobrar das autoridades a melhoria dos serviços. O
saneamento tem impacto direto na vida de todas
as pessoas e precisa ser prioridade na agenda dos
governantes, dos legisladores e da sociedade em
geral”, ressaltou Roberval Tavares de Souza, presidente nacional da ABES.


Mineração
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ETA permite à CBA reutilizar 98% da água no processo
Mara Fornari

C

om o objetivo de elevar a vida útil da barragem de rejeitos e usando como referência
os resultados e benefícios obtidos em outra
unidade mineradora da companhia, a CBA (Companhia Brasileira de Alumínio), empresa do grupo
Votorantim, decidiu construir em Miraí (MG) uma
estação para tratar os efluentes da barragem, com
elevado grau de automação, de forma a atender à
legislação ambiental vigente e permitir o descarte
dessa água para o manancial. A licitação foi ganha
pela empresa Bauminas Ambiental, que executou
o projeto no formato “turn-key”, num prazo de
apenas oito meses. O investimento ficou em torno de R$ 12,4 milhões.
Batizada internamente de “ETA”, a estação –
praticamente 100% automatizada – iniciou suas
operações em 2016. Algumas exigências fizeram
parte da concepção do projeto, como, por exemplo, menor tempo de manipulação de cal e de
produtos químicos e, consequentemente, menos
exposição de funcionários a essas substâncias –
“aqui em Miraí, todo esse material chega a granel,
pronto para ser aplicado na dosagem adequada,
o que nos garante uma emissão zero de efluentes
fora dos padrões”, ressalta Christian Fonseca de
Andrade, gerente das Unidades de Mineração da
Zona da Mata.
Ou seja, a automação da estação é que garante
que em nenhum momento haverá a possibilidade
de descarte fora dos padrões. Se durante o processo de tratamento o nível de turbidez ou de pH

Estação de tratamento de efluentes da barragem de rejeitos, em Miraí (MG)

Mineração
não atingirem os índices exigidos pela legislação, a água automaticamente deixa de ser descartada para o meio ambiente e volta a recircular para a barragem de rejeitos.

“Essas foram as vertentes da decisão de construir uma estação totalmente automatizada:
ser melhor operacionalmente e ter a garantia
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Solução para Monitoramento de TOC
Sievers InnovOx
Controle rápido de contaminantes
orgânicos de uma única vez

de atendimento de 100% das condicionantes
legais”, volta a ressaltar Andrade.

50 ppb - 50,000 ppm;
Pode manipular amostras de alta temperatura 85 C;
Alta capacidade para partículados;
Alta capacidade para sais dissolvidos > 30%;
Calibração estável por pelo menos 6 meses;
Melhor opção para amostras complexas como águas
residuais e água do mar ou qualquer água com alto teor de sais;
2 ou 5 canais;
Garantia de 2 anos;
Pode ser conﬁgurado com ﬁltro interno e bomba para
limpeza do ar, e esta opção substitui a linha / cilindro externo do
gás transportador.

Christian Fonseca de Andrade

analiticaweb.com.br

Mineração
Projetada para uma capacidade de tratamento de 1.100 m³/h, a ETA iniciou sua operação dessa forma e em apenas dois meses
rebaixou o nível de água da barragem em
praticamente 2 metros de altura. No momento, a CBA está revendo esse cronograma de
trabalho e optou por ajustar o volume de tratamento para 130 m³/h, mantendo assim a estação em operação o ano todo, o que também
garante uma regularidade no volume de água
que é liberada no rio Preto, corpo hídrico que
fica a jusante da operação em Miraí. Parte do

Saneamento Ambiental
efluente tratado é utilizado como reúso para
manter as estradas de terra das instalações da
mineradora sempre umectadas e, dessa forma, é possível controlar a emissão de particulados.
“Resolvemos, então, o problema da nossa
barragem e mantemos o fluxo hídrico alimentado e com baixo custo. Hoje estamos praticando em torno de R$ 0,07 por m³ de tratamento com produtos químicos, mais R$ 0,12
com energia elétrica e mão de obra. Somados,
trabalhamos na faixa de R$ 0,19 /m³. Valor bas-
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tante razoável, conseguido graças ao projeto
de automação, que permite uma regulagem
fina da estação, de forma a evitar desperdícios com a dosagem exata de produtos químicos, o que otimiza o uso de reagentes, dos
inversores de frequência e ajusta o consumo
de energia”, explica Andrade.

Projeto Turn-Key
A Bauminas Ambiental foi responsável pela instalação completa da estação
– ou seja, projeto conceitual, básico e
detalhado, fornecimento de equipamentos e materiais, fabricação, montagem e construção da estação, cabendo
à CBA o gerenciamento da operação.
Como diferenciais da estação existentesentre Itamarati de Minas e a de
Miraí está o CCM utilizado para acionamento dos motores, inversores de
frequência, reguladores de potência,
sistemas de partida, controladores programáveis, sensores e medidores digitais. “Todo o sistema é integrado e conectado a uma rede de comunicação
que permite o controle automatizado
de diversos parâmetros da operação”,
finalizou Andrade.

Caminhão umectando vias da mineradora com água de reúso

Mineração
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Mineração sustentável
Para a CBA é possível exercer a atividade
de mineração de forma sustentável e isto é o
que a empresa procura mostrar na Unidade
de Mineração de Miraí, que recentemente
completou 10 anos de existência e foi reconhecida por publicações especializadas do
setor como uma das minas que mais investem em preservação ambiental, conforme
relatou, com orgulho,Andrade, informando
que, ao longo da última década, a Unidade
Miraí extraiu e beneficiou mais de 20 milhões de toneladas de ROM, enviando para
sua fábrica, em Alumínio (SP), cerca de 8
milhões de bauxita beneficiada. A unidade
de tratamento de minério, também chamada de usina, tem hoje capacidade instalada
para produzir até 2,5 milhões de toneladas,
apesar de ter sido concebida inicialmente para produzir, por linha, 1,25 milhão de
toneladas. A duplicação da capacidade foi
conseguida sem grandes investimentos, ou
seja, sem instalar uma nova linha e apenas
com uma série de pequenas melhorias desenvolvidas junto aos fabricantes dos equipamentos lá instalados e o envolvimento
de todo o “time” da empresa.
Em números, desde o início de suas
operações Miraí realizou R$ 84,6 milhões
em arrecadações legais (com o pagamento de diversos impostos), R$ 19 milhões
em acordos com 240 proprietários rurais e
suas ações socioambientais beneficiaram

Vista geral da Unidade Miraí

mais de 223 mil pessoas. Hoje, as operações de
lavra da unidade contemplam em torno de 150
títulos minerários, nos mais variados estágios
de licenciamento ambiental e de exploração,
que se encontram espalhados em 27 municípios situados na Zona da Mata mineira, o que
corresponde a um território de 200 km de extensão.
Conforme explica Andrade, “a mineração de
bauxita em Minas Gerais tem características distintas daquela dos minérios que são extraídos
em grandes cavas. Em Miraí, o mineral se encontra em topo de morros e meia encostas, em
camadas rasas e de fácil extração, com pequenos rebaixamentos e sem a necessidade de formação de cavas”. Depois de extraído, o minério
é levado por caminhões até a área de beneficia-
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mento. O primeiro estágio do processo, antes de entrar na planta propriamente dita,
é a britagem, que busca deixar a granulometria mais uniforme. Daí, por esteira, o minério segue para a desagregação e para as
fases de peneiramento.
Para garantir um melhor beneficiamento
da bauxita, a CBA optou por automatizar
sua usina em Miraí, projeto que tem garantido ganhos importantes como, por exemplo, no controle de vazão da água na operação de desagregação do minério dentro
do Scrubber – uma espécie de lavador que
separa a argila da bauxita. Depois de lavada, essa bauxita passa por dois estágios de
peneiramento. O volume retido até 0,5mm
é classificado e encaminhado para o pátio
de estocagem e o rejeito (os finos) encaminhado para uma barragem (onde ficam
acumulados sólidos e água), que é monitorada continuamente através de mais de 100
instrumentos de verificação. Aliás, enfatiza
Andrade, “todas as barragens da CBA possuem o Plano de Segurança de Barragens
(PSB), instrumento estabelecido pela legislação”.
Para melhorar ainda mais os indicadores de processo, reduzir o volume de água
armazenada na barragem e captar menos
água bruta, a Unidade de Miraí já trabalha
com uma média de 98% de recirculação do
insumo para a etapa de lavagem da bauxita.
Com isso, a água potável é utilizada apenas
para consumo humano nas instalações administrativas e nos refeitórios. 

8º Fórum Mundial da Água												
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Escassez se mantém como a grande ameaça

C

om o tema “Compartilhando Água”, Brasília
sediou, em março passado, o 8º Fórum Mundial da Água, evento realizado pela primeira
vez em um país do hemisfério Sul e que mobilizou, segundo o Conselho Mundial da Água, organizador do encontro, mais de 120 mil pessoas “em
torno de um tema vital”. A 8ª edição do Fórum foi
realizada pelo governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente com apoio da ANA
(Agência Nacional de Águas) e pelo governo do
Distrito Federal, com o apoio da Adasa (Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento). A
9ª edição será realizada em Dacar, no Senegal, em
2021, sob o tema “Segurança Hídrica para Paz e
Desenvolvimento”.
Para a ANA, o fórum brasileiro trouxe inovações
importantes “que devem mudar as discussões sobre água nos diversos arranjos, fóruns e grupos
existentes sobre o tema água espalhados pelo
mundo”. Entre essas novidades, a Agência ressalta a participação de juízes e promotores e da sociedade, por meio do Espaço Cidadão e da plataforma online “Sua Voz”. A terceira inovação foi o
grupo de sustentabilidade que buscou dialogar
sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas.
Em números, aconteceram 300 sessões técnicas durante a realização do 8º Fórum e o
público de 10,5 mil inscritos pagantes contou
com cerca de 3,5 mil estrangeiros vindos de
172 países. Entre os assuntos abordados, foram destaques: Clima, Desenvolvimento, Pes-

Discussões sobre água atrairam interesse de mais de 10 mil inscritos

soas, Ecossistema, Financiamento e Ambientes
urbanos, além do tema água e justiça, que buscou mostrar a importância em relação ao acesso à água como direito humano e à resolução
de conflitos.
Ao final das atividades, foram produzidos cinco documentos: Declaração Ministerial, Declaração de Autoridades Locais, a Carta Brasília de
Juízes e Promotores, Declaração Parlamentar e a

Declaração de Sustentabilidade – todos eles “não
vinculantes”, ou seja, sem a obrigação de implementação pelos governos, por se tratar de um
evento organizado por uma ONG. Mas, ainda assim, a ANA acredita que essas declarações podem
“influenciar ações e aumentar o compromisso dos
setores públicos e privados, ampliando a consciência e conhecimento de toda a sociedade sobre
o tema”.

8º Fórum Mundial da Água												
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Declaração Ministerial

Benedito Braga apresenta indicações da Declaração Ministerial

Atividades lúdicas buscaram despertar a conscientização das crianaças

9ª edição do Fórum será no Senegal, em 2021

Resultado dos debates entre Ministros e Chefes de Delegação de mais de 100 países, a Declaração Ministerial pontuou as urgentes medidas e prioridades para equacionar problemas referentes à água e ao saneamento. O documento ressalta que a água é “elemento transversal do
desenvolvimento sustentável e no desafio da erradicação da pobreza” defende cooperação entre
todos os níveis, setores e partes interessadas para promover uma gestão sustentável que explore
as sinergias dos diversos aspectos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e reforça
o “papel fundamental das Nações Unidas na promoção da cooperação internacional da água em
nível global”.
Os especialistas ressaltaram ainda que as iniciativas tomadas em todos os níveis “devem promover a participação inclusiva e adequada de todas as partes interessadas relevantes, em particular
dos mais vulneráveis afetados pela escassez de água”.
Também destacou o documento que “o ciclo hidrológico global, os processos geológicos, o clima, os oceanos e os ecossistemas são altamente interdependentes e todos eles devem ser levados
em consideração na adoção de abordagens interdisciplinares, integradas e sustentáveis para a
gestão da água”.
O documento que resultou do Painel Global de Alto Nível sobre Água e Paz, convocado pelo
Secretário-Geral das Nações Unidas e pelo Presidente do Banco Mundial, reforçou ainda a necessidade do “envolvimento do setor privado e das empresas de propriedade pública para continuar
ou melhorar a adoção de medidas de sustentabilidade relacionadas à água e saneamento eficientes, inclusive por meio de compromissos concretos e de acordo com as leis nacionais de água”.
Como apelo urgente, a declaração destacou ser aquele “o momento de renovar e reforçar o
empenho político para garantir a implementação de ações imediatas e efetivas para superar os
desafios relacionados à água e ao saneamento, em particular a escassez de água no contexto da
adaptação à mudança do clima, e alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável relacionados e suas metas”.
Quanto aos recursos financeiros, o documento aconselha a mobilização e alocação de “múltiplas fontes para a promoção e o em gestão integrada e sustentável da água, especialmente orientada para os países em desenvolvimento e abordando seus desafios, vulnerabilidades e riscos
específicos, incluindo redução de risco de desastres”.
Por fim, ressaltou a necessária Gestão Integrada de Recursos Hídricos como forma de enfrentar
“os desafios mais urgentes de água e saneamento, por meio da pesquisa e inovação, aprimorando
a cooperação em capacitação e transferência de tecnologia e outros meios de implementação e
considerando o impacto da mudança do clima”.
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candidatos à Presidência da República. Boechat coordenará as discussões programáticas dos
partidos políticos sobre questões que envolvem a priorização do saneamento e o compromisso dos
próximos governantes, aí incluídos os governadores e parlamentares, para solucionar os graves déficits
dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário que afetam o país.
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Opersan amplia atuação em Camaçari
Mara Fornari

R

eferência em soluções ambientais para o tratamento de água e efluentes, o Grupo Opersan recentemente deu início à impressão
de sua marca na Central de Tratamento Offsite
(CTO) situada no Polo de Camaçari, na Bahia, até
então conhecida como All Efluentes. A manobra
visa ampliar as atividades comerciais da unidade
inaugurada em 2016 e que é a sexta CTO do Grupo, concebida com toda a expertise da Opersan,
vislumbrando ganhos de produtividade e maior
competitividade da unidade.
Em Camaçari, assim como na maior parte das
CTOs da Opersan, os efluentes chegam por caminhão e são armazenados para os devidos controles de processo, que têm início com a análise de
uma amostra do material recebido. No laboratório
é que se decide o processo de tratamento, realizado dentro do site interno. Atualmente, a planta
trabalha em um turno de 1.000 m³/mês, mas pretende, dentro de dois anos, atingir sua capacidade total de tratamento de 4 mil m³/mês, informa
Diogo Taranto, diretor de Desenvolvimento de
Negócios da companhia.
Um dos principais diferenciais da CTO de Camaçari é o tratamento por Termocompressão a
Vácuo (TCV), tecnologia alemã bastante eficiente
para efluentes complexos, com altas concentrações de óleo – característica de grande parte dos
efluentes daquela região. Somente essa máquina
custou quase R$ 2 milhões, valor considerável perante um investimento de R$ 14 milhões na uni-

CTO da Opersan, em Camaçari (BA)

dade baiana. Além do TCV, outra possibilidade de
tratamento do efluente é através do processo físico-químico por batelada. A escolha do tratamento é feita caso a caso, em função da complexidade
dos efluentes e para oferecer ao cliente o melhor

custo de tratamento. O site possui ainda uma unidade de desidratação de lodo.
“Esse é o segredo do offsite: a flexibilidade dos
processos para chegar ao melhor custo de tratamento”, reforça Taranto, informando ainda que

Efluentes
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Termocompressão à vácuo

Detalhe do laboratório

Equipamentos para separação de óleo

depois de tratado o efluente é enviado para tanques e reanalisado pelo laboratório para garantir
o controle de qualidade de descarte, feito na rede
da Cetrel.

Contrato com a Fafen
Além da unidade offsite, a Opersan possui, também em Camaçari, uma planta onsite, construída
através de contrato BOT, para a Fafen – fábrica
de Fertilizantes Hidrogenados da Petrobras. “É o
maior contrato BOT da Opersan e um dos maiores

Diogo Taranto, diretor de Desenvolvimento de Negócios

do Brasil em relação ao fornecimento de água industrial e clarificada”, destaca Taranto.
O sistema de tratamento utiliza a tecnologia de
osmose reversa e está em operação há mais de 15
anos. O projeto foi renovado em 2017, novamente como BOT. O reinvestimento incluiu a construção de mais um poço – somando cinco unidades
agora – que garante à Fafen independência hídrica no fornecimento de água industrial. “São 830
m³/h de vazão graças aos cinco poços perfurados,

com aproximadamente 500 m de profundidade
cada”, continua o diretor da Opersan.
O processo de tratamento é iniciado com a captação dos poços profundos. Na etapa de filtração
a Opersan já garante parte da demanda da Petrobras por água clarificada. No sistema de osmose reversa é produzida a água desmineralizada,
que passa ainda por um polimento em leito misto, uma exigência do processo produtivo da Petrobras para atender a parte de caldeiras de alta
pressão e turbinas.
Até 2013 a unidade trabalhava com três módulos de osmose reversa, responsáveis pela produção de 210 m³ de permeado e 90 m³ de rejeito, na
época descartado em sua totalidade na rede da
Cetrel. Para otimizar parte do descarte, a Opersan
introduziu mais um módulo de osmose na planta
da Fafen, conseguindo recuperar assim cerca de
60 m³/h de efluente, que passou a ser armazenado em um tanque da fabricante para combate a
incêndios do próprio cliente.
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Unilever apresenta resultados de plano iniciado em 2010
Mara Fornari

C

“

rescer de forma rentável, reduzindo custos e
inovando” foram as diretrizes adotadas pela
Unilever, em 2010, ao lançar seu Plano de
Sustentabilidade, programa que obteve já no ano
passado o cumprimento de 80% dos seus compromissos e manteve o bom desempenho de suas
marcas sustentáveis pelo quarto ano consecutivo.
É a sustentabilidade gerando valor ao negócio: “em 2017, as marcas da Unilever para uma
vida sustentável cresceram 46% mais rápido
que o resto do negócio e foram responsáveis
por 70% do aumento no faturamento”, infor-

Sustentabilidade
mou Fernando Fernandez, presidente da Unilever Brasil. A estratégia da companhia está alicerçada em quatro vetores: maior crescimento,
menor custo, menor risco e melhor reputação.
Isso significa, por exemplo, uma economia de
490 milhões de Euros com a redução do uso
de energia em todas as fábricas da Unilever no
mundo desde 2008; além do uso de 56% de matérias-primas agrícolas de fontes sustentáveis
(somente no ano passado).
Mesmo com todo o resultado positivo já alcançado, a Unilever mantém em seus planos o
ideal de reduzir o impacto ambiental de todas
as suas marcas pela metade até 2030 e de elevar os ganhos sociais. Para tanto, trabalha com a
meta de ajudar milhares de pessoas a tomarem
iniciativas que melhorem sua saúde e bem-estar. “Acreditamos que o crescimento do negócio
deve acontecer de forma sustentável e os números comprovam os avanços desde o lançamento do Plano de Sustentabilidade. O fato de
nossas marcas sustentáveis continuarem crescendo indica que este é um modelo de negócio
que funciona. Mas é claro que estamos sempre
em busca de melhorias e o foco agora é garantir cada vez mais agilidade e escala de impacto”,
prosseguiu Fernandez.
Segundo o relatório publicado pela empresa,
há uma forte evidência de que a demanda do
consumidor por marcas sustentáveis está crescendo – “nossa própria pesquisa mostra que
54% dos consumidores querem comprar sustentavelmente e um terço deles já fazem isso.
Essa é uma grande oportunidade, e queremos
assegurar que nossas marcas estejam na linha
de frente para isso”, continuou o executivo. Em
seu portfólio, a Unilever possui atualmente 26
marcas sustentáveis – em 2016 eram 18. Ou seja,
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em 2017 elas cresceram 46% mais rápido que o
resto do negócio e a companhia tem feito ainda
aquisições de empresas que estejam alinhadas
aos seus valores de vida sustentável.

Gestão de resíduos
De 2008 a 2017, a Unilever reduziu globalmente 98% dos resíduos enviados para aterros
sanitários e, em relação aos resíduos associados
aodescarte de seus produtos, a companhia informa que a diminuição foi de 29%. Entretanto,
no Brasil, toda a operação, incluindo fábricas,
centros de distribuição e escritórios, já atingiu a
marca “Aterro Zero”.
Parcerias institucionais e diversas iniciativas
nas fábricas foram fundamentais para essa conquista. Além disso, a Unilever vem investindo
consistentemente na fabricação de produtos
concentrados e em refis, iniciativas que se somam ao desenvolvimento de embalagens que
utilizam menos matéria-prima, “mas sem deixar
de entregar ao consumidor qualidade e segurança”, pontua o executivo.
Esforços que devem ultrapassar as fronteiras
da empresa e influenciar positivamente tanto
a cadeia de valor como os consumidores. Aliás,
dentro da política de fornecimento responsável, a Unilever exige que seus parceiros tenham
um bom plano de gestão de resíduos. Já para
incentivar os consumidores, a companhia iniciou, em 2001, junto com o Grupo Pão de Açúcar, o projeto de Estações de Reciclagem, que
em 2017 atingiu a marca de 110 mil toneladas
de resíduos recicláveis coletados.

Balanço do Plano
Na redução do Impacto Ambiental, a Unilever reduziu em 47% a emissão de CO2 pelo

consumo de energia em suas fábricas, alcançando a meta quatro anos antes do planejado (43% em 2016); a redução do consumo
de água por tonelada de produto foi de 39%;
houve redução de 98% dos resíduos enviados
para aterros sanitários; e, no final de 2017,
109 fábricas do Grupo, em 368 países, estavam usando 100% de eletricidade de fonte
renovável, respondendo por 65% do consumo total de eletricidade da companhia. Das
12 fábricas carbono zero da Unilever no mun-

do, duas são brasileiras e estão localizadas em
Goiânia e Pouso Alegre.
Para os próximos anos, mais precisamente
até 2015, Fernandez informa que o foco será
o investimento em embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. Em termos da melhoria da Saúde e do Bem-Estar, a
companhia ressalta que está em andamento
uma grande reformulação em todas as categorias de produtos visando à redução de sal,
gordura saturada, calorias e açúcar.
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A criativa logística reversa do Brasil
Fabio Mestriner (*)

U

m arranjo informal e criativo destina mais de
60% das embalagens produzidas no Brasil
para as fábricas, após entregar seu conteúdo aos consumidores de todo o país. A produção
de embalagens é um componente importante na
economia das nações desenvolvidas. Isto se deve
ao fato dos produtos necessitarem de embalagens para serem distribuídos. Hoje, mais de 80%
do que é produzido nas fábricas acaba sendo encaminhado ao mercado dentro de algum tipo de
embalagem.
O fornecimento de embalagens é tão crítico
que, na eventualidade da falta deste insumo na
produção, a maioria dos produtos não conseguiria deixar as fábricas e as empresas parariam de
emitir notas fiscais. A indústria brasileira de embalagem está alinhada tecnologicamente e em capacidade de produção com suas congêneres dos
países desenvolvidos e aqui estão presentes, com
suas fábricas, 18 das 20 maiores indústrias mundiais deste segmento. O Brasil produz e exporta
muitos tipos de embalagens e o setor gerou, em
2014, o faturamento de R$ 48 bilhões, o que representa uma parcela significativa do PIB nacional.
Fazer com que todas estas embalagens recebam um encaminhamento adequado, após entregarem no destino, não é tarefa fácil. O destino
destas embalagens pós-consumo se torna um
problema para as prefeituras municipais, a quem
cabe providenciar a coleta de lixo, pois este é o
destino dos assim chamados “Resíduos Sólidos
Urbanos”, nos quais as embalagens figuram como
um dos componentes.

Fabio Mestriner

Quando se trata deste tema, a questão ambiental tem dominado de tal forma os debates sobre
o que fazer com o lixo urbano que vem sobrepujando, inclusive, a questão do saneamento público, a ponto de merecer a promulgação de uma lei
federal específica para tratar do destino dos tais

resíduos. Esta legislação prevê a ação integrada e
a responsabilidade compartilhada entre estado,
empresas e sociedade e objetiva reduzir os problemas decorrentes do impacto ambiental causado pelo lixo urbano.
Um dos seus principais objetivos é ampliar os
índices de reciclagem por meio de compromissos
com metas a serem alcançadas progressivamente. Sem dúvida, a adoção da Lei de Resíduos Sólidos vai trazer, no futuro, benefícios para os três
agentes comprometidos com sua aplicação, ou
seja, o poder público, as empresas e a sociedade
em geral. Vale a pena dar uma olhada no panorama atual da reciclagem de embalagem no Brasil
e a logística reversa empregada em sua operação
para avaliarmos o estágio em que nos encontramos.
Mas antes vale lembrar que não é de hoje que a
reciclagem de embalagem está presente na vida
cotidiana dos brasileiros. Desde os tempos do Brasil colonial, escravos com seus cestos na cabeça
percorriam as ruas apregoando seu característico
“garrafeeeeeiro”. O garrafeiro, com seu pregão, faz
parte das nossas tradições, aparecendo no cancioneiro popular, na poesia e na iconografia de
época. Quando menino no interior, meus amigos
e eu coletávamos garrafas, papel, papelão e outros materiais para vender no “depósito de ferro
velho” e, com o dinheiro arrecadado com esta
venda, comprávamos a bola e o jogo de camisas
do nosso time.
Estes depósitos formam, desde o início do século, uma rede de sucateiros que se propõe comprar

Embalagens
o que as pessoas levam até eles
e o que os catadores por eles
estimulados ou empregados
recolhem nas ruas e nas casas.
Da mesma forma, a coleta e
a reciclagem de embalagens
no Brasil funciona com a organização informal de milhões de
pessoas que se mobilizam por
dinheiro, necessidade ou por
idealismo militante para encaminhar embalagens para os
centros recicladores e os sucateiros, fazendo com que, a partir deles, elas cheguem às fábricas para
serem reprocessadas.
É importante frisar que o grande promotor desta atividade é a própria indústria de embalagem, que tem forte interesse econômico na
reciclagem e procura adquirir tudo o que consegue encontrar, pois
produzir a partir de material reciclado é, na maioria das vezes, bem melhor e mais lucrativo do que produzir a partir da matéria prima virgem.
Podemos citar como exemplo a produção de papel produzido com
aparas e material recolhido do lixo de escritórios e residências oriundos da reciclagem, pois o custo de produção de uma tonelada de produto acabado cai pela metade em relação ao fabricado com celulose
virgem originária das florestas plantadas.
Mas e a sociedade, o que ganha com isso? E que interesse tem em
participar desta atividade? A sociedade tem tanto a ganhar quanto a
indústria, pois além dos ganhos ambientais que a reciclagem promove
ela é fonte de trabalho e renda para quase um milhão de brasileiros
excluídos que, com esta atividade, conseguem ganhar seu sustento e
empreender no caminho de volta à sociedade da qual a maioria deles
já se encontrava à margem. Portanto, um enorme ganho ambiental e
social.

(*)Fabio Mestriner é Consultor da Ibema (www.ibema.com.br), Professor Coordenador
do Núcleo de Estudos da Embalagem ESPM, Professor do MBA de Marketing da Fundace USP e autor dos livros Design de Embalagem Curso Avançado e Gestão Estratégica
de Embalagem.
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Além da tradicional linha para o mercado de saneamento, a Saint-Gobain Canalização também
possui linhas de produto específicas para atender
às diversas necessidades do mercado industrial.
São tubos, conexões, válvulas e tampões em ferro fundido dúctil para transporte de água bruta e
tratada, efluente, combate à incêndio, água salgada e vinhaça, que tem como principais vantagens
a alta durabilidade, facilidade de montagem e estanqueidade.

Assista ao vídeo e conheça mais
sobre a Linha Industrial.

Recursos naturais
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Hora estratégica para estabelecer
novas conexões amazônicas
Por Daniel Borges Navai1

A

Amazônia, este imenso continente verde representativo de aproximadamente 60% do
território brasileiro, compreende 33% das
florestas tropicais ainda existentes no mundo e
12% do total de água doce superficial da Terra,
tem um papel fundamental à sustentabilidade
humana e planetária. A conservação deste bioma
é um dos grandes desafios do século XXI.
Oportuno considerar que o processo civilizatório do espaço amazônico brasileiro registra
um tripé de dimensões culturais significativas à
estratégia de desenvolvimento com conservação: SUSTENTABILIDADE + GEODIVERSIDADE +
INDÚSTRIA. Reconhecida por sua geo, bio e etnodiversidade, a Amazônia retrata um modelo
industrial (ZFMii) e minero-industrial sui generis,
de relevância estrutural fundamental à proteção
do patrimônio florestal e hídrico tanto local como
regional, defendido por teses econométricas, mas
ainda pouco reconhecido pela maioria dos brasileiros.
Enquanto a história de outras regiões do Brasil
e mundiais reproduziu uma exploração dos recursos naturais em detrimento da natureza, a Amazônia propõe e exige um modelo de crescimento
e envolvimento sustentáveis a partir do consórcio
de atividades econômicas alinhadas com a conservação da floresta, seus ecossistemas e suas populações locais.

Figura 1 - Imagem do INPE (2015) contendo a localização do Complexo Mineiro-Industrial Pitinga (A) e da futura Mina de Sais de Potássio (B) em Autazes (AM)

As recentes discussões e repercussões sobre a
extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados – RENCA, uma área da Floresta Amazônica na
fronteira entre o Pará e o Amapá de 46.450 km2
criada em 1984 e bloqueada desde então aos investidores privados da mineração, demonstram o
cuidado e a transparência com que o Estado brasileiro deve conduzir suas decisões, nunca a toque
de caixa, mas com a necessária licença social hoje
exigida, conquista de uma sociedade contemporânea globalizada e de um mercado cada vez mais
responsável.

Neste sentido, no momento em que a sociedade brasileira busca caminhos para o fortalecimento de suas instituições, amparado em instrumentos econômicos transparentes e competitivos, o
presente artigo visa contribuir com a proposta
do estabelecimento de conexões amazônicas logístico-industriais estratégicas ao projeto de crescimento econômico nacional, tomando por base
cenários discutidos pela Confederação Nacional
da Indústria - CNIiiisobre a sustentabilidade dos
setores industriais, de energia e de produção de
alimentos.

Recursos naturais
As últimas três décadas demonstraram sobremaneira a carência da infraestrutura nacional, notadamente de energia, vias de transporte e recursos hídricos, no atendimento das necessidades do
quadro industrial brasileiro. Mesmo com esforço
da construção das mega-hidrelétricas amazônicas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, em
Rondônia e a de Belo Monte, essa no rio Xingu,
no Pará, uma energia limpa gerada a partir de graves impactos ambientais, muitos deles ainda não
devidamente quantificados, vivenciamos recentemente, em tempos de mudanças climáticas, o
registro histórico de estiagem na região Sudeste
que concentra o mais importante polo industrial
brasileiro, resultando em racionamento e quase
colapso do processo produtivo.
O Sistema Integrado Nacional continua extremamente vulnerável e a estratégia de novas conexões amazônicas pode contribuir significativamente ao seu fortalecimento.
Na tese em desenvolvimento no Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do
Amazonas - UFAM temos estudado o papel geopolítico do Complexo Minero-Industrial Pitinga (A
– figura 1), localizado a cerca de 250km ao Norte
de Manaus. Em operação desde a década de 80
e atualmente direcionada à produção de estanho
e ligas de ferro-nióbio (Fe-Nb) e ferro-tântalo (FeTa), a mina polimetálica do Pitinga contem ainda
expressivas reservas minerais ainda não exploradas de criolita (minério de alumínio), de elementos terras raras (ETR), urânio (U) e tório (Th), dentre
as mais relevantes, que, se aproveitadas como insumos à implantação de novos clusters industriais
no contexto de um plano diretor nacional (PDN),
podem gerar uma significativa contribuição à sustentabilidade e aprimoramento do parque energético brasileiro, notadamente, considerando as
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Figura 2 – Cenários de impactos no sistema logístico de transporte rodo-ferro-hidroviário nacional. Modificado de CNI (2012)

vocações do Brasil para gerações de energia solar
e nuclear.
Além do uso dos minerais de terras raras como
insumos aos componentes das placas solares e
nos veículos automotores híbridos e elétricos,
ressalto o papel geopolítico do aproveitamento
destas reservas minerais de tório e de urânio, que
poderá garantir presença de destaque global ao
Brasil no seleto grupo de países que vem desenvolvendo a 4ª geração das usinas nucleares.
No contexto da produção de alimentos, para o
qual a agroindústria nacional tem participado de
forma crescente pujante na escala global, a forte e
extremamente onerosa dependência na importa-

ção de fertilizantes expõe nossa sensível fragilidade nesse setor, com projeção futura de importante
perda na competividade mundial. Vai de encontro
a esse cenário negativo a perspectiva quanto ao
insumo potássio, do qual o Brasil poderá importar
100% de suas demandas, a partir da previsão de
fechamento em 2019 da sua principal mina que
opera no Estado de Sergipe.
A agroindústria nacional é pop, é tech, parafraseando uma propaganda vigente, mas sua competitividade continua vulnerável e a estratégia de
novas conexões amazônicas pode contribuir significativamente ao seu reposicionamento e fortalecimento.

Recursos naturais
Para tanto, recomenda-se a elaboração e desenvolvimento pelo Estado brasileiro de um plano diretor minero-agroindustrial responsável pela promoção sustentável de conexões logísticas entre
o Cerrado (produtor de alimentos) e a Amazônia
(futuro produtor de agrominerais), em especial, a
partir da entrada em operação de minas subterrâneas de sais de potássio - K (B – figura 1), cujas reservas estão reconhecidas desde a década de 80,
em uma área que se estende por 400km, entre os
estados do Amazonas e Pará.
O aproveitamento do gás natural amazônico
na produção de ureia (N), estudo produzido pela
SUFRAMAivem 2007, e a presença de jazidas e minas de fosfato (P) em Tocantins, Pará e Amazonas
consagram a Amazônia como importante região
geopolítica fornecedora nacional dos três principais macro elementos componentes da indústria
de fertilizantes - NPK.
Usufruir de um robusto sistema logístico de
transporte rodo-ferro-hidroviário (figura 2) para
o escoamento da produção de alimentos apro-
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veitando a competência da maior bacia hidrográfica planetária, a Bacia Amazônica, com mais
de 22.000 km de rios e hidrovias navegáveis, e
conectar, em logística reversa, fertilizantes produzidos pela indústria amazônica ao principal
centro agroindustrial nacional, revestem-se
como oportunidades sinequa non à sustentabilidade do protagonismo brasileiro na produção
de alimentos e biocombustíveis, fornecendo,
em última análise, os instrumentos econômicos
valiosos à preservação e recuperação dos ecossistemas do bioma Amazônia e do Cerrado, convergentes à qualidade de vida da sociedade brasileira e à saúde e competitividade da Indústria
Nacional.
Concomitante a este exercício proposto à inteligência industrial brasileira, urge uma reforma tributária que avance nas condições de transparência e gestão dos recursos arrecadados da indústria
mineral e de óleo e gás no Brasil, notadamente, a
Compensação Financeira pela Exploração Mineral
- CFEM e os royalties do petróleo.
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Os desafios nacionais que se apresentam nas
áreas de Educação, Meio Ambiente, Previdência e
Segurança Pública devem estar alinhados à estratégia de aplicação inteligente destas receitas supracitadas por municípios e estados produtores, e
pelo Governo Federal, à semelhança como é prevista, por exemplo, na Constituição do Estado do
Amazonas (20% destas receitas formam um Fundo de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia), ou,
como previa a Lei da Partilha (20% das receitas do
Pré-Sal destinadas à Saúde e Educação).
Com o mesmo olhar, este artigo recomenda,
por fim, que parte das receitas oriundas das atividades da indústria mineral e petrolífera sejam
também direcionadas à Defesa Nacional, fortalecendo, em última instância, a Segurança Pública
ora fragilizada em nosso país.
É sempre bom relembrar que os recursos minerais e de óleo e gás são finitos, e, seu uso, tecnologicamente, é semelhante aos remédios: têm prazo
de validade. Portanto, é hora estratégica ao estabelecimento de novas conexões amazônicas.
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Composição florística de uma floresta restaurada
em área minerada de bauxita
Diego Balestrin¹, Sebastião Venâncio Martins², Aldo Teixeira Lopes³

Introdução
O Brasil possui notável destaque na produção e
na quantidade de reservas minerais existentes ao
longo de todo o seu território, que, além de gerar
uma grande receita para o país, gera empregos
para as comunidades e alavanca o desenvolvimento regional. Nesta perspectiva, destaca-se a
exploração de bauxita, matéria prima para a produção de alumina, alumínio primário, alguns produtos químicos e usos não metalúrgicos (IBRAM,
2015).
Pelo fato deste minério ser encontrado em camadas subsuperficiais, com depósitos próximos
da superfície, sua exploração requer o revolvimento da cobertura existente, assim como a retirada o solo superficial, o que gera impactos ambientais no ecossistema (MOREIRA, 2004; SILVA,
2007; BARROS et al., 2012; MARTURANO, 2012;
HENRIQUES et al. 2015), embora que, no geral, tais
atividades não afetam grandes extensões territoriais (REIS, 2006).
Neste sentido, afim de reduzir ou mitigar os impactos ambientais ocorridos nestas áreas, assim
como os custos e recursos gastos neste processo,
a definição de técnicas eficientes de restauração
tem papel fundamental no auxílio ao retorno das
funções ecológicas/ambientais nestes ambientes
o mais rápido possível. Contudo, esta tarefa não
é fácil, isto porque este processo envolve e sofre
influência de inúmeras variáveis, dentre elas as

RESUMO
A área de estudo, localizada no município de Descoberto-MG, possui área total de 1 ha, sendo o
projeto de restauração implantado no ano de 2005 através do plantio de mudas, ou seja, 12 anos de
restauração. Foi realizado o inventário florestal de todos os indivíduos com circunferência a altura
do peito (CAP) ≥ 15 cm. Diante dos resultados, verificou-se uma alta diversidade florística H’= 3.258,
assim como equabilidade(J’) de 0.783, demonstrando que esta área é floristicamente heterogênea,
com baixa dominância ecológica. Além disto, a área apresentou certa semelhança com outras áreas
em processo mais avançadode restauração e florestas secundárias nativas da região, demonstrando a
eficiência do processo de restauração nesta área. Além disto, no contexto geral, avaliando as características sucessionais (maior presença de indivíduos de sucessão secundária) e o domínio de espécies
com dispersão por zoocoria, pode-se inferir que a área se encontra em estágio avançado de restauração e está cumprindo com suas funções ecológicas e sociais. Deste modo, pode-se concluir que a
restauração ecológica de áreas de mineraçãode bauxita é viávelquando bem gerenciada. Além disto,
a restauração destas áreas contribui para a sustentabilidade ambiental da atividade de mineração de
bauxita.
Palavras-chave: Mineração, restauração ecológica, sustentabilidade.
características edáficas, topográficas, do entorno (matriz/paisagem), dentre outras variáveis e
agentes diretos e indiretos.
Desta forma, a busca por uma melhor compreensão das interrelações existentes no processo
sucessional/ecológico, é a base para a tomada de
decisões no tocante a definição de metodologias
a serem utilizadas em projetos de restauração.
Nesta perspectiva, são necessários estudos fitossociológicospara gerar informações ecomparardiferentes situações e áreasno intuito de possibilitar

a identificação de agentes de influência positiva e
negativa no processo de restauração, assim como
reduzir os custos e recursos necessários nesta atividade.
Deste modo, este estudo buscou avaliar a fitossociologia e dinâmica de uma área minerada com
12 anos de restauração após a exploração da bauxita, buscando, assim, uma melhor compreensão
do processo de sucessão ecológica e do comportamentovegetal ao decorrer do processo de restauração.
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Floristic composition of a restored
forest in a bauxite mined area

Figura 1: Localização espacial da área de estudo (a) e características visuais do povoamento (b).

Material e métodos
Este estudo foi realizado em uma área com 12
anos de restauração após a exploração de bauxitapela empresa CBA – Companhia Brasileira de
Alumínio, grupo Votorantim (Figura 1). Esta área
possui um total de 1.0 ha, sendo realizado o plantio de mudas no ano de 2005.
Anteriormente à realização do plantio de mudas, foi realizada a recomposição topográfica,
deposição de solo rico (topsoil), combate a formigas cortadeiras, correção da acidez do solo e adubação em área total. Na sequencia foi realizado
o reflorestamento em área total com plantio de
mudas de espécies arbóreas com diferentes características sucessionais.
A área de estudo situa-se na região da Zona
da Mata Mineira, mais especificamente no município de Descoberto-MG, com altitude que varia
de 283a1.381m, conforme dados disponibilizados
pela NASA (USGS, 2000). A classificação climática desta região, segundo Köppen, é do tipo Aw,

tropical com verões quentes e úmidos (KÖPPEN,
1948). A temperatura é alta no verão, chegando a
40º C, caindo para 20 a 22º C no inverno e precipitação pluviométrica média anual de 1.300 mm,
com estação chuvosa de novembro a abril e seca
de maio a outubro (LOPES e BRANQUINHO 1988).
A vegetação característica da região é classificada como Floresta Estacional Semidecidual Montana, inserida no domínio Mata Atlântica (VELOSO,
et al. 1991; IBGE, 2012). A paisagem do entorno da
área de estudo é composta por áreas com remanescentes florestais nativos preservados, pastagens, áreas agrícolas e áreas em restauração com
diferentes idades(BALESTRINet al., 2018).
Para o levantamento florístico, foi realizado o
inventário florestal do tipo censo, onde todos os
indivíduos com CAP (Circunferência à Altura do
Peito: 1,30m) ≥ 15cm foram marcados com plaquetas e identificados (Figura 2). As espécies foram classificadas em famílias, nomes científicos
e nome comum de acordo com o sistema do AngiospermPhylogenyGroup (APG IV, 2016) e auxílio

ABSTRACT:The study area is located in the
municipality of Descoberto, Minas Gerais State,
Brazil, and has one hectare, being the restoration project implanted in the year 2005 through
the planting of seedlings, that is, 12 years of restoration. The forest inventory of all individuals
with Circumference at Breast Height (CBH) ≥
15 cm was carried out and the phytosociological parameters were evaluated. The study area
shows a high floristic diversity H’= 3.258 as well
as equability (J’ = 0.783), evidencing that the
study area is floristically heterogeneous and
has low ecological dominance. In addition, this
area presented floristic similarityto other restored areas that were already in a more advanced
restoration process and also native forests of
the region, which demonstrates the efficiency
of the restoration process in this area. Moreover, in general context, when evaluating the
successional characteristics (greater presence
of individuals of secondary succession) and the
domain of species with dispersion by animals,
we can infer that the area is in an advanced stage of restoration, as well as performing its environmental and social functions. Thus, we can
conclude that the restoration of bauxite mining
areas is feasible when well-managed. In addition, the restoration from these areas collaborate with the environmental sustainabilityof
bauxite mining.
Keywords: Mining, environmental restoration, sustainability.
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do banco de dados da Lista de Espécies da Flora
do Brasil.
Posteriormente, estas informações foram processadas no programa FITOPAC 2.1 (SHEPHERD,
2010), sendo também quantificado o índice de
diversidade de Shannon (H’) e o índice de equabilidade de Pielou (J’).
Além disto, as espécies encontradas foram classificadas em categorias sucessionais, conforme
propostos por Budowski (1965) e adaptado por
Gandolfiet al. (1995) para florestas semidecíduas
brasileiras, sendo: pioneiras (P), secundárias iniciais (Si), secundárias tardias (St) e não classificadas (Nc). Quanto à síndrome de dispersão, estas
foram classificadas em: zoocóricas (ZOO), anemocóricas (ANE), autocóricas (AUTO) e não classificada (NC), conforme (PIJL, 1982).
No tocante ao incremento de diversidade durante o processo de restauração, foi avaliada a variação da diversidade florística ao decorrer de 12
anos de restauração. Para isto, utilizou-se a planilha de espécies implantadas na área, bem como
a planilha do inventário realizado 12 anos após a
implantação do projeto (Tabela 1).
Para a realização destas análises e demais avaliações estatísticas, foiutilizado o software R (R
CORE TEAM, 2016) por meio da biblioteca Vegan
(OKSANEN et al., 2016).

Resultados e discussão
No total do levantamento florístico realizado,
foram encontrados 1.664 indivíduos, pertencentes a 64 espécies e 23 famílias botânicas, sendo
estes valores 42.2% e 26.1% superiores em nível de espécies e famílias, respectivamente, que
aqueles existentes na implantação da área, como
apresentado na Tabela 1.
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Figura 2: Coleta de dados do inventário florestal (a) e destaque nas placas de identificação dos indivíduos arbóreos (b) inseridos dentro do critério de inclusão avaliado (CAP≥15cm).

Tabela 1: Lista florística das espécies encontradas na área em processo
de restauração após mineração da bauxita em Descoberto, MG
ESPÉCIE/FAMÍLIA
Achariaceae
Carpotroche brasiliensis (Raddi)
A Gray
Anacardiaceae
Astroniumfraxinifolium Schott
Mangifera indica L.
Spondiasmombin L.
Annonaceae
AnnonacacansWarm.
Xylopiasericea A. St.-Hil.
Arecaceae
Euterpe edulis Mart.
Syagrusromanzoffiana (Cham.)
Glassman

PLANTIO

RESTAURAÇÃO
(12 anos)

CS

SD

ST

ZOO

X
X
X

ST
NC
PI

ANE
NC
ZOO

X
X

ST
SI

ZOO
ZOO

X

ST

ZOO

SI

ZOO

X

X
X
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Quanto à distribuição das espécies em categorias sucessionais, as espécies secundarias inicias
apresentaram predomínio (40.62%), seguido das
pioneiras (35.93%), perfazendo,juntas, um total
de 76.55%. Referente à síndrome de dispersão,
a maior parte das espécies encontradas na área
apresentou dispersão por Zoocoria (45.3%), seguida da Anemocoria (29.68%).
Diante destas características, foram comparadas as informações da implantação do plantio e
inventário realizado, gerando a Figura 3.
As espécies que apresentaram maior VC no povoamento, foram: Anadenanthera peregrina(L.)
Speg. (13.89%), CecropiahololeucaBaill. (7.98%),
Ingavera Willd. (7.88%), HymenaeacoubarilL. (7.3%), CrotonurucuranaBaill. (6.72%),
Schizolobiumparahyba(Vell.)
S.F.Blake(5.6%),
Piptocarphamacropoda(DC.) Baker(5.38%) e Senna multijuga(Rich.) H.S.Irwin&Barneby(5.04%).
A densidade de indivíduos/ha-1 foi de 1664ind/
ha-1, sendo o índice de diversidade de Shannon
(H’) de 3.258, evidenciando uma boa diversidade
florística na área. A equabilidade (J’) do povoamento foi de 0.783, demonstrando também uma
boa heterogeneidade florística na comunidade.

Figura 3: Variação florística encontrada 12 anos após a implantação
do reflorestamento.

Saneamento Ambiental
Asteraceae
Piptocarphamacropoda (DC.)
Baker
Vernonanthura difusa (Less.) H.
Rob.
Bignoniaceae
Handroanthusheptaphyllus
(Vell.) Mattos
Jacaranda micranta Cham.
Sparattospermaleucanthum
(Vell.) K.Schum.
Tabebuia chrysotricha (Mart. ex
DC.) Standl.
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau exVerl.
Cannabaceae
Trema micranta (L.) Blume
Chrysobalanaceae
Licaniasp
Licania tomentosa (Benth.)
Fritsch
Dicksoniaceae
Indeterminada 2
Euphorbiaceae
Alchornea glandulosa Poepp.
Aparisthmiumcordatum (A.Juss.)
Baill.
CrotonurucuranaBaill.
Joannesia princeps Vell.
Mabeafistulifera Mart.
MaprouneaguianensisAubl.
Fabaceae
Anadenanthera colubrina (Vell.)
Brenan
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Estas características podem ser encontradas
com valores similares em florestas nativas bem
conservadas (SILVA et al. 2004; HIGUCHI et al.
2006; MIRANDA-NETO et al. 2012),demonstrando,
assim, que estafloresta se encontra com uma boa
diversidade florística, não precisando de mais intervenções para auxiliar no processo sucessional.
Parâmetros que corroboram com esta conclusão são o maior número de indivíduos que pertencem a estágios sucessionais secundários, assim como o domínio da síndrome de dispersão
por zoocoria, indicando o alto fluxo de fauna na
área, assim como a oferta de recursos (FRANCO et
al., 2012).
No tocante à comparação florística com outros
trabalhos na região, pode-se inferir que esta área
apresentou eficiência no processo de restauração, indicando semelhança com outros estudos
com maior tempo de sucessão após a mineração
(ARAÚJO et al., 2005) e áreas de regeneração natural onde não ocorreram atividades de mineração
(RIBAS et al., 2003, PINTO et al., 2007; MIRANDANETO et al., 2012). Além disto, esta área apresenta características de uma floresta em estágio médio de sucessão ecológica, com indivíduos bem
desenvolvidos, presença de epífitas, assim como
sub-bosque bem estabelecido.

Conclusões
Diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar
que a restauração de áreas mineradas, quando realizada com critérios ecológicos como neste projeto da CBA, observando as variáveis ambientais e
as especificidades de cada área, torna viável oretorno da floresta em ambientes minerados.
Além disto, estas áreasrestauradas contribuem
para a sustentabilidade da atividade de mineração, gerando florestas com alta diversidade e
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Anadenanthera peregrina (L.)
Speg.
Apuleialeiocarpa (Vogel)
J.F.Macbr.
CaesalpiniapeltophoroidesBenth.
Caesalpinia pluviosa DC.
Cassia ferruginea (Schrad.)
Schrad. ex DC.
Cassia grandis L. f.
ClitoriafairchildianaR.A.
Howard

Dalbergianigra (Vell.) Benth.
Enterolobiumcontortisiliquum
(Vell.) Morong
Hymenaeacourbaril L.
Ingalaurina (Sw.) Willd.
Inga vera Willd.
Libidibia férrea (Mart. exTul.)
L.P.Queiroz
LonchocarpusmuehlbergianusHassl.
Machaeriumnyctitans (Vell.)
Benth.
Peltophorumdubium (Spreng.)
Taub.
Piptadeniagonoacantha (Mart.)
J.F.Macbr.
PlathymeniareticulataBenth.
PlatypodiumelegansVogel
Schizolobiumparahyba (Vell.)
S.F.Blake
Senegaliapolyphylla (DC.) Britton &Killip
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que cumprem suas funções ambientais e sociais
para a comunidade e região.Isto porque são utilizadas espécies de diferentes categorias sucessionais, além de espécies nativas ameaçadas de
extinção na região, formando,assim,florestas com
grande relevância ecológica do ponto de vista da
conservação genética destas espécies eda recuperação dos serviços ecossistêmicos, podendo,
inclusive,ser superiores àqueles fragmentos florestais secundários da região.
Por fim, pode-se dizer que as técnicas e atividades realizadas pela CBA-Votorantim nesta área
de estudo foram eficientes e produziram excelentes resultados e ganhos ecológicos que permitem
concluir que esta área se encontra restaurada.

Carinianalegalis (Mart.) Kuntze

Agradecimentos

Malpighiaceae

Os autores agradecem à CBA-Votorantim pelo
apoio financeiro, a Capes pela bolsa de doutorado
do primeiro autor e ao CNPq pela bolsa de produtividade em pesquisas do segundo autor.


LophantheralactescensDucke

Referências

Pseudobombaxgrandiflorum
(Cav.) A.Robyns

APG IV. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG
IV. BotanicalJournaloftheLinneanSociety v.181, p.1-20, 2016.
Araújo, F.S.D.; Martins, S.V.; Neto, M.; Alves, J.A.;Lani, J.L.; Pires,
I.E. Florística da vegetação arbustivo-arbórea colonizadora
de uma área degradada por mineração de caulim, em Brás
Pires, MG. Revista Árvore, vol.29, n.6, p.983-992, 2005.
Balestrin, D.; Martins, S.V.; Schoorl, J.M.; Lopes, A.T. Modelagem do processo erosivo e deposição de sedimentos sob
diferentes cenários e usos do solo em uma área com perfil
minerário em Minas Gerais - Brasil. In: Correia, C.M.C; Melo,
M.C.; Santos, N.A.P. (Org.). Compartilhando experiências das
águas de Minas Gerais - Brasil. 1ed.Belo Horizonte: Instituto
Mineiro de Gestão das Águas, v.1, p.101-104, 2018.
Barros, D.A.; Guimarães, J.C.C.; Pereira, J.A.A.; Borges, L.A.C.; Silva, R.A.; Pereira, A.A.S. Characterizationofthebauxite mining ofthe Poços de Caldas alkalinemassifand its socio-environmentalimpacts. RevistaEscola de Minas, v.65, n.1, p.127-133, 2012.

Sennamacranthera (Collad.)
H.S.Irwin&Barneby
Sennamultijuga (Rich.)
H.S.Irwin&Barneby

30

X

X

PI

AUT

X

X

SI

AUT

X

NC

NC

X

SI

ZOO

ST

ANE

ST

ANE

ST

NC

X

SI

ANE

X

PI

ANE

MiconiacabucuHoehne

X

PI

ZOO

Miconiacinnamomifolia (DC.)
Naudin

X

PI

ZOO

X

PI

ANE

X

SI

ZOO

Indeterminada
Indeterminada 1
Lamiaceae
AegiphilasellowianaCham.
Lecythidaceae
Carinianaestrellensis (Raddi)
Kuntze

X
X
X

Malvaceae
Lueheagrandiflora Mart.

X

Melastomataceae

Tibouchina granulosa (Desr.)
Cogn.

X

Meliaceae
Cabralea canjerana Saldanha
CedrelafissilisVell.

X

X

ST

ANE

Guareaguidonia (L.) Sleumer

X

X

ST

ZOO

X

ST

ZOO

GuareakunthianaA.Juss.

Biodiversidade
Budowski G. Distribution of tropical american rain forest
species in the light of successional processes. Turrialba,
v.15,p.40-42,1965.
Franco, B.K.S.; Martins, S.V.; Faria, P.C.L.; Ribeiro, G.A. Densidade e composição florística do banco de sementes de um
trecho de floresta estacional semidecidual no campus da
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG. Revista Árvore,
v.36, n.3, p.423-432, 2012.
Gandolfi, S.; Leitão Filho, H.F.; Bezerra, C.L.F. Levantamento
florístico e caráter sucessional das espécies arbustivo-arbóreas de uma floresta semidecídua no município de Guarulhos,
SP. Revista Brasileira de Biololgia,v.55,p.753-767,1995.
Henriques, A.B.; Porto, M.F. de S. Mineração, agricultura familiar e saúde coletiva: um estudo de caso na região de Itamarati de Minas-MG. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro,
v.25, n.4, p.1361-1382, 2015.
Higuchi, P., Reis, M. das G.F., Reis, G.G. dos, Pinheiro, A.L., Silva,
C.T. da, Oliveira, C.H.R. de. Composição florística da regeneração natural de espécies arbóreas ao longo de oito anos em
um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual, em Viçosa, MG. Revista Árvore, Viçosa-MG, v.30, n.6, p.893-904, 2006.
IBGE. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 2ª ed. Manuais Técnicos em Geociências. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012.
IBRAM. Informações sobre a economia mineral brasileira 2015. Disponível em: http://www.ibram.org.br/ Acesso:
05/10/2016.
Köppen, W. Climatologia: conunestudio de los climas de latierra. Fondo de Cultura Econômica. México. 479p., 1948.
Lopes, R.F.; Branquinho, J.A. Jazidas de Bauxita da Zona da
Mata de Minas Gerais. In: Schoblenhaus, C.; Coelho, E.S. (coordenação). Principais Depósitos Minerais do Brasil, Brasília:
DNPM, v.3, p.656-661,1988.
Marturano, E.S. Mineração na Amazônia e impactos na nascente da micro bacia do Rio Água Boa em Juruti. Revista Geonorte,
Edição Especial, v.3, n.4, p.1093-1104, 2012.
Miranda-Neto, A., Martins, S.V., Silva, K.A., Gleriani, J.M. Estrato de regeneração natural de uma floresta restaurada com 40
anos. Pesquisa Florestal Brasileira, v.32, n.72, p.409-420, 2012.
Moreira, P.R. Manejo do solo e recomposição da vegetação com
vistas a recuperação de áreas degradadas pela extração de
bauxita, Poços de Caldas, MG. 2004. 139p. Tese (Doutorado em
Ciências Biológicas) - Instituto de Biociências da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio Claro, 2004.

Saneamento Ambiental
Trichilia lepidota Mart.

31

X

ST

ZOO

X

NC

NC

ST
SI
SI
P
PI

ZOO
ZOO
ZOO
ZOO
ZOO

SI

ZOO

PI

ZOO

ST

ZOO

X

PI

ANE

X

PI

ZOO

X

ST

ZOO

X

PI

ZOO

X

PI

ZOO

X
X

PI
PI

ZOO
ZOO

Moraceae
ArtocarpusheterophyllusLam.
Myrtaceae
Eugenia florida DC.
Myrciafallax (Rich.) DC.
Myrciasplendens (Sw.) DC.
Psidiumguajava L.
Syzygiumcumini (L.) Skeels
Phytolaccaceae
Gallesiaintegrifolia (Spreng.)
Harms
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Primulaceae
Myrsine ferrugínea (Ruiz &Pav.)
Spreng.
Rubiaceae
Genipa americana L.
Rutaceae
Dictyolomavandellianum A.
Juss.
ZanthoxylumrhoifoliumLam.
Salicaceae
Casearia gossypiospermaBriq.
Solanaceae
SolanumcernuumVell.
Solanumswartizianum Roem.
&Schult.
Urticaceae
CecropiaglazioviiSnethl.
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CS: Categorias sucessionais (P = pioneira, SI = secundária inicial, NC = não classificada); SD: Síndrome de
dispersão de sementes (Zoo = zoocórica, Ane = anemocórica, Auto = autocórica e NC = não classificada).
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O panorama da pesquisa, propriedadese
potencial nas áreas mineral e ambiental
Azevedo, A, Rosa, A. F., Oliveira, H., *Rubio, J.

Introdução
As nanobolhas (NBs) ocorrem como unidades
dispersas em meio líquido (NBs bulk), ou adsorvidas, em superfícies hidrofóbicas (NBs interfaciais
ou de superfície). São definidas como cavidades
gasosas em meio líquido com diâmetro inferior a
1 µm e não apresentam movimento de ascensão
típico de microbolhas (MBs; 1-100 µm) e bolhas
macrométricas (~100 µm-2 mm).
Diversos estudos têm sido desenvolvidos na
geração e caracterização de NBs na busca de
um melhor entendimento de suas propriedades
físico-químicas e suas distintas aplicações. Diversos autores (Azevedo et al., 2016a; Etchepare
et al., 2017b)demonstraram experimentalmente
que as nanobolhassão estáveis em meio líquido,
dispersas em movimento Browniano randômico,
podendo permanecer por dias ou até meses sem
alterações significativas no seu tamanho médio
e concentração numérica. Alguns autores têm
estudado recentemente os mecanismos físicos e
termodinâmicos responsáveis pela grande estabilidade das NBs, que desafiam até hoje a comunidade científica (Seddon et al., 2011; Weijs e Lohse,
2013; Alheshibri et al., 2016; Sun et al., 2016).
A Figura 1 mostra o desenvolvimento histórico
da pesquisa sobre as NBs, com os principais eventos e descobertas nos últimos 25 anos.

Figura 1 - Histórico resumido da pesquisa e desenvolvimento sobre nanobolhas nas áreas mineral e ambiental.

As propriedades de alta estabilidade e longevidade, alta afinidade por superfícies hidrofóbicas,
elevada área superficial por unidade de volume
de líquido despertam o interesse do meio científico em diversas áreas do conhecimento. Hoje
existem estudos de aplicações de nanobolhas em
diversas áreas como:
• Agricultura e aceleração de metabolismo em espécies animais e vegetais (Ebina et al., 2013);
• Medicina – tratamento de câncer e estética
(Lukianova-Hleb et al., 2014; Cavalli et al., 2015);
• Limpeza de superfícies e defouling de membranas (Liu e Craig, 2009; Ghadimkhani et al., 2016);
• Remoção de poluentes em ambientes aquáticos
(Agarwal et al., 2011; Kerfoot, 2014; Li et al., 2014);
• Sistemas energéticos- combustíveis hidrocarbo-

netos (nanobolhas de hidrogênio), tubulação de
calor, energia solar (Polman, 2013; Oh et al., 2015);
• Microdinâmica de fluidos (Hampton e Nguyen,
2010; Zimmerman et al., 2011);
• Flotação na área mineral e ambiental (Fan et al.,
2012; Sobhy e Tao, 2013; Calgaroto et al., 2015,
2016; Etchepare et al., 2017a; Rosa, 2017).
• Melhoria nas propriedades mecânicas e na durabilidade de concretos (Khoshroo et al., 2018).
Efeitos e aplicações dasnanobolhas nas áreas
mineral e ambiental
Resumindo, os principais efeitos benéficos e
potenciais de aplicações das nanobolhas em sistemas de flotação mineral são:
• Estudos básicos recentes demonstraram que

Nanobolhas

Saneamento Ambiental
Resumo

Nas últimas décadas, a pesquisa com nanobolhas (~200-1000 nm de diâmetro) vem crescendo
de maneira acelerada no meio acadêmico e industrial. A evolução da nanotecnologia e o desenvolvimento de técnicas analíticas avançadas permitiram uma melhor compreensão destas pequenas
bolhas, suas propriedades e potencialidades. Este artigo apresenta resumidamente a evolução da
pesquisa com nanobolhas, as suas aplicações nas áreas mineral e ambiental, as descobertas recentes e os desafios no tratamento de minérios e efluentes. Neste contexto, o Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental (LTM - UFRGS) vem desenvolvendo importantes pesquisas, com resultados
promissores na geração, caracterização e aplicação de nanobolhas em processos de floculação e
flotação. As nanobolhas apresentam propriedades interessantes e peculiares como a grande estabilidade e longevidade, elevada área superficial por unidade de volume e caráter altamente hidrofóbico. Em função disto, possuem uma grande possibilidade de aplicações em diversas áreas, na forma
de bolhas isoladas ou em conjunto com micro (~1-100µm de diâmetro) ou macrobolhas (~100 µm-2
mm). Na área mineral, são responsáveis pelo: i. Aumento da recuperação e da cinética de flotação de
partículas finas (<74-13 µm) e ultra-finas (<13 µm); ii. Efeito de hidrofobização, possibilitando uma
redução do uso de coletores, atuando como “coletores secundários”; iii. Aplicações na remoção de
reagentes residuais de coletores de flotação de minérios, presentes em águas de processo (overflow
de espessadores e/ou águas de filtros de concentrados e rejeitos) para produção de água de reuso;
iv. Aumento da eficiência de remoção de poluentes orgânicos e inorgânicos, óleos emulsificados e
partículas coloidais por flotação por ar dissolvido (FAD); v.Geração de flocos aerados que possibilitam o aumento da capacidade de processamento e uma melhor qualidade dos efluentes tratados
para descarte ou reuso de águas em processos diversos.

o condicionamento de sólidos com nanobolhas
aumenta a adesão de bolhas maiores na superfície das partículas (pirita, galena, apatita, quartzo
e esfalerita)(Xie et al., 2015; Azevedo et al., 2016a,
2016b; Rosa, 2017);
• As nanobolhasaumentam a hidrofobicidade
de partículas minerais e agem em conjunto com
os coletores(Fan et al., 2012; Azevedo et al., 2016a,
2016b; Rosa, 2017). Elas incrementam o ângulo de
contato bolha-partícula, contribuindo para o aumento da probabilidade de adesão e para a estabilidade do agregado bolha-partícula (Azevedo et

al., 2016a, 2016b; Rosa, 2017);
• Foi observada,ainda, uma agregação de partículas por um mecanismo de ponte de bolhas,
resultando num aumento do tamanho aparente
e melhorando a probabilidade de colisão com as
bolhas na célula de flotação (Knüpfer et al., 2017);
• Estudos em escala de bancada e planta piloto
demonstraram que as nanobolhas aumentam a
recuperação e a cinética de flotação de partículas
finas e ultrafinas, com um menor consumo de coletores e espumantes (Fan et al., 2012; Calgaroto
et al., 2015; Azevedo et al., 2016b);
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• O uso combinado de nanobolhas com bolhas
maiores também favoreceu a recuperação de partículas mais grossas de fosfato e de carvão (Fan e
Tao, 2008; Fan et al., 2012; Rosa, 2017);
• Flotação utilizando injeção conjunta de micro
e nanobolhas, em conjunto com macrobolhas,
na célula/coluna de flotação também favoreceu os parâmetros de recuperação e cinética de
flotação(Sobhy e Tao, 2013; Ahmadi et al., 2014;
Calgaroto et al., 2015).
As principais aplicações de NBs na área ambiental reportadas em literatura são listadas abaixo:
• Remoção de precipitados coloidais e nanopartículas (orgânicas e inorgânicas) pela flotação com
micro e nanobolhas ou com nanobolhas isoladas
(Amaral Filho et al., 2016; Etchepare et al., 2017a);
• Processos mais limpos e sustentáveis de limpeza de superfícies sólidas utilizando nanobolhas
de ar ou ozônio(Liu e Craig, 2009; Zhu et al., 2016);
• As nanobolhas (ar ou ozônio) são empregadas
no defouling e/ou prevenção de fouling de membranas de tratamento de águas e efluentes ou da
indústria química e alimentícia (Wu et al., 2008;
Ghadimkhani et al., 2016);
• Tratamento biológico de efluentes com nanobolhas de ar ou oxigênio na aeração de sistemas
aeróbios e no crescimento de micro-organismos
específicos utilizados no tratamento de efluentes
e/ou remediação de áreas degradadas (Temesgen
et al., 2017);
• Remediação de ambientes aquáticos degradados com nanobolhas de ar ou ozônio (Hu e Xia,
2018);
• As nanobolhas tem um grande potencial
em:i. Remoção de reagentes “coletores” de flotação de minérios (xantatos e derivados, aminas,
ácidos graxos e íons diversos) e sólidos suspensos de águas de processo (águas de filtros, over-
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flows de espessadores e hidrociclones) para fins
de reuso(Calgaroto et al., 2016); ii. Controle da
emissão e reinjeção de águas produzidas (petroquímica e na extração de petróleo); iii. Tratamento de águas para reuso provenientes da lavagem
de carros, caminhões, ônibus, galpões, maquinaria industrial pesada, no setor industrial; iv. Geração de flocos aerados para aumentar a cinética
de flotação de flocos e separação de poluentes e
contaminantes(Oliveira e Rubio, 2012); v. Utilização na aeração (airstripping) de águas contendo
amônia (Costa, 2003).

Nanobolhas no LTM
Nos últimos anos, ogrupo de nanotecnologia
do Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental (LTM-UFRGS) vem obtendo avanços expressivos na pesquisa básica (geração e caracterização)
e aplicada utilizando nanobolhas. Com a capacidade de realizarmedidas de distribuição de tamanho, potencial zeta e concentração de nanobolhas (número por volume de dispersão aquosa), o
entendimento dos mecanismos de geração vem
sendo consolidado.

A

As principais descobertas e publicações do LTM
na área de nanotecnologia são:
• As nanobolhas são geradas, em conjunto com
as microbolhas, no reconhecido processo de Flotação por Ar Dissolvido (FAD), onde uma corrente
de água saturada em ar a altas pressões é repentinamente despressurizada em um constritor de
fluxo(Rodrigues e Rubio, 2007);
• Desenvolvimento de metodologia para separação de MBs das NBs. A geração de nanobolhas
por despressurização de líquido saturado em ar
na FAD foi otimizada em escala de bancada (Figura3) explorando o fato de que é possível fazer
a separação das bolhas geradas (MBs e NBs) deixando com que as MBs ascendam e colapsem na
superfície do líquido, restando apenas a dispersão
estável de NBs em meio líquido (Calgaroto et al.,
2014; Azevedo et al., 2016a). Na flotação de quartzo, o condicionamento dos grãos comnanobolhas
aumentou a eficiência da recuperação de partículas finas e ultrafinas em 20-30% (Calgaroto et al.,
2015);
• Caracterização do tamanho e carga superficial
(potencial zeta) de NBs geradas por Flotação por

B

Figura 2- Alguns equipamentos da infraestrutura laboratorial do LTM: A) NanoparticlesTrackingAnalysis (NTA) para análise de concentração de nanobolhas em líquidos
(ParticleMetrix®, ZetaView); B) Dynamic Light Scattering (DLS – NanoZetaSizer, Malvern®).
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Figura 3- Aparato experimental para geração de bolhas e separação das nanobolhas: 1. Filtro de ar comprimido; 2. Vaso saturador acoplado com válvula agulha;
3. Coluna de vidro. Fonte: Azevedo et al., (2016a).

Ar Dissolvido (FAD), em soluções de tensoativos
catiônicos/aniônicos com pH variado (Calgaroto
et al., 2014);
• Estudos dos efeitos da pressão de saturação
do ar e da tensão superficial do líquido na geração
de nanobolhas na FAD (Figura 4). Foi descoberto
que a concentração residual de nanobolhas após
a FAD é maior em baixas pressões de saturação e
com a redução da tensão superficial do líquido;
• Estudos contínuos. Utilizando uma planta piloto de geração de bolhas por bomba centrífuga
multifásica (Figura 5), as nanobolhas foram geradas por cavitação hidrodinâmica em maior concentração na pressão de operação de 6 atm e a diminuição da tensão interfacial ar/água favoreceu
a geração de nanobolhas (um depósito de patente de equipamento e processo de geração de nanobolhas foi feito pelo SEDETEC/UFRGS; INPI: BR
10 2016/006081-8);
•Unidade de flotação com nano e microbolhas
do LTM (Figura 6).
Outras descobertas: i. Investigação da estabilidade e concentração das NBs ao longo do tempo
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las minerais, aumentando sua hidrofobicidade e
a adesão de bolhas de tamanho maior - Figura
10(Azevedo et al., 2016b; Rosa, 2017).

Considerações finais

Figura 4- Concentração de nanobolhas em função da pressão de saturação.
Condições: pH = 7; [α-Terpineol] = 100 mg/L (Tsup = 49 mN/m) e água DI (Tsup
= 72,5 mN/m). Medidas feitas com a técnica NTA. Fonte: Azevedo et al., (2016a).

(Figura 7); ii. Primeira visualização com microscopia ótica de nanobolhas dispersas em solução
aquosa-Figura 8(Azevedo et al., 2016a); iii. Geração (em alta taxa) e caracterização de NBs por
cavitação hidrodinâmica utilizando um tubo cavitador do tipo venturi (Cavitation Tube - ERIEZ®)
(Oliveira et al., 2018)e uma bomba centrífuga
multifásica e um constritor de fluxo tipo válvula
agulha(Etchepare et al., 2017b); iv. Remoção de
precipitados e nanopartículas de hidróxido de
ferro por NBs e FAD (Etchepare et al., 2017a); v.
Remoção de precipitados coloidais de amina com
nanobolhas isoladas. Os efeitos observados foram: a adesão das nanobolhas nos precipitados; a
agregação (floculação) das partículas e o aprisionamento das nanobolhas nos flocos, favorecendo
sua ascensão-Figura 9(Calgaroto et al., 2016); vi.
Separação de petróleo emulsificado em água salina por nanobolhas isoladas. Remoção eficiente
utilizando baixa pressão de saturação no processo FAD (elevada concentração de NBs) (Etchepare
et al., 2017a); vi. Foi também descoberto que NBs
dispersas em meio aquoso se aderem às partícu-

Acredita-se que são necessários estudos mais
aprofundados, tanto fundamentais como de aplicação, dentre os quais citam-se:
• Continuação da pesquisa básica: efeito das nanobolhas na agregação de particulados minerais;
remoção de poluentes aquosos dissolvidos;
• Desenvolvimento de um sistema de geração
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de bolhas em alta taxa, por cavitação hidrodinâmica, para viabilizar a injeção de nanobolhas isoladas em sistemas de flotação e aeração;
• Flotação de minérios em escala piloto, com injeção contínua de nanobolhas nas etapas de moagem/britagem, condicionamento e/ou nas células/colunas de flotação;
• Flotação contínua com nanobolhas isoladas
no tratamento de efluentes.
As Figuras 11 e 12 mostram fluxogramas (futuros) com utilização de nanobolhas em conjunto
com outras bolhas de distintos tamanhos (multibolhas) na flotação de minérios e poluentes em
águas residuais mineiro-metalúrgicos, visando
melhoria dos parâmetros de flotação de minérios
e o reuso de águas de processos.
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Figura 6 –Sistema piloto* de flotação com nano
e microbolhas do LTM, consistida de: (A) unidade
de floculação rápida (G > 300), (B) unidade de
floculação lenta (G = 20-80); unidade de flotação
com (C) célula de contato e (D) célula de separação
(relação altura / diâmetro equivalente = 2,7) com
placas paralelas inclinadas (diminuição da turbulência) e placa perfurada (controle do regime de
fluxo). Capacidade de 1-3 m³/h; 5-16 m/h de taxa
de aplicação superficial; 20-100 % taxa de reciclo,
com geração opcional de nano e microbolhas com
bomba centrífuga multifásica ou vaso saturador.
* = Alternativa para estudos de campo.
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Figura 7-Estabilidade de dispersão
aquosa de nanobolhas: (a) Diâmetro
médio das bolhas em função do tempo e
(b) Concentração de bolhas em função do
tempo. O ponto 0 na abscissa refere-se ao
tamanho obtido 10 min após a geração
das nanobolhas. Condições: pH=7;
Psat= 2,5 bar; [α-Terpineol]= 100 mg/L
(tensão superficial = 49 mN/m); água
deionizada (tensão superficial = 72,5
mN/m). Fonte: Azevedo et al.,(2016a).
a

b
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Figura 8 -Fotomicrografia de nanobolhas dispersas em meio líquido, com contraste em
corante azul de metileno. Condições: magnificação de 1000x, nanobolhas geradas por
FAD em pH = 7 e pressão de saturação = 2,5 atm. Fonte: Azevedo et al., (2016a).
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Figura 9 - Foto micrografias de nano-precipitados de amina de uma solução 500 mg/L (Flotigam EDA 3B) em pH 10,8: (a) nano-precipitados (40-500 nm) sem nanobolhas; (b) nano-precipitados (40-500 nm) agregados por nanobolhas; (c) precipitados de amina flutuando com nanobolhas aprisionadas.Fonte: Calgaroto et al., (2016).

A

B
Figura 10 - Microfotografias da adesão de macrobolhas nas partículas de apatita, galena e quartzo imersas em: (A)
água deionizada; (B) dispersão aquosa de nanobolhas. Fontes: Rosa, (2017); Azevedo et al., (2016b).

Figura 11- Proposta de fluxograma de processo de condicionamento com nanobolhas e flotação com sistema de injeção de nano,
micro e macrobolhas (multibolhas), no beneficiamento de minérios.
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Figura 12- Fluxograma de processo de floculação-flotação para tratamento de efluentes líquidos com múltipla injeção de bolhas. 1NBs geradas em vaso saturador com
Psat de 2 atm; 2Geração conjunta de nano e microbolhas por bomba centrífuga multifásica ou vaso saturador.
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