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Capítulo 1 
 
 

CULTIVO DA CV ‘SIMONE’ DE KALANCHOE 
BLOSSFELDIANA POELLN EM CONDIÇÕES DE DÉFICIT 

HÍDRICO 
 

DOI: 10.37423/200300353 

 

 

 

Fátima C. Soares (Engª; Agrícola, profª Adjunta, curso de Engenharia Agrícola, Universidade 

Federal do Pampa – Campus de Alegrete). 

Ana Rita C. Parizi (Engª Agrícola, Profª Adjunto, Instituto Federal Farroupilha – Campus de 

Alegrete, Alegrete-RS). 

Francieli R. Corrêa (Engenharia Agrícola, Alegrete-RS). 

Francielle A. Bortolás (Engenharia Agrícola, Alegrete-RS). 

Jumar I. Russi (Eng°; Eletricista, prof Adjunto, curso de Engenharia Elétrica, Universidade 

Federal do Pampa – Campus de Alegrete, Alegrete-RS). 

 

Resumo: Apesar da importância que o manejo da irrigação tem no setor da floricultura, o mesmo 

caracteriza-se pelo seu empirismo. Dentro deste contexto, objetivou-se analisar os efeitos de níveis 

de irrigação sobre o crescimento e desenvolvimento da cultura do kalanchoe, conduzida em ambiente 

protegido na região de Alegrete, RS. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 

quatro tratamentos de irrigação (lâminas com 40; 60; 80 e 100% da capacidade de vaso - CV) e quatro 

repetições. O ciclo da cultura foi de 224 dias após transplante e as lâminas médias aplicadas foram: 

451,82; 367,38; 282,94; 198,51 mm, para os tratamentos de 100; 80; 60 e 40% da CV, respectivamente. 

 

https://doi.org/%2010.37423/200100139
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Ao longo do ciclo foram avaliados a área do dossel e número de folhas por planta. No final do ciclo 

avaliou-se o diâmetro da copada, número de inflorescência por planta e número de flores por planta. 

Não houve diferença estatística significativa, pelo teste F, para a área do dossel e número de folhas 

por planta. A partir da máxima eficiência técnica observou-se que o maior diâmetro da copada e os 

maiores números de inflorescência e flores por planta correspondem aos níveis de irrigação de 66,43, 

55,69 e 37,72% da CV respectivamente. 

PALAVRAS–CHAVE: manejo da irrigação, ambiente protegido, floricultura.  
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Floricultura, o setor de flores e plantas 

ornamentais é responsável pela geração de mais de 120 mil empregos diretos, dos quais 58 mil (48,3%) 

alocados diretamente nas atividades de produção; 4 mil (3,3%) em distribuição e logística distribuição; 

51 mil (42,5%) no comércio varejista e 7 mil (5,9%) em funções como apoio, administração e outras 

(IBRAFLOR, 2006). Entre as várias espécies ornamentais cultivadas com fins comerciais, e que 

apresentam ótima aceitação no mercado, encontra-se o Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana Poelln.) 

(AGRONLINE, 2008).  

No cultivo de plantas ornamentais em ambiente protegidos, um dos grandes problemas é definir a 

lâmina de irrigação necessária e o momento correto das aplicações de água, uma vez que estes são 

parâmetros decisivos para o adequado manejo da irrigação.  

Conhecendo a quantidade de água a ser fornecida às plantas, é possível garantir um manejo mais 

eficiente da irrigação, reduzindo custos, evitando excessos de água e melhorando a qualidade da 

produção (VIEIRA et al., 2000).  

Embora o Estado do Rio Grande do Sul seja o segundo maior consumidor Nacional de flores (CEASA, 

2013), a pesquisa com plantas ornamentais ainda é incipiente, tanto em aspectos relacionados ao 

consumo hídrico como à condução do cultivo.  

Dentro deste contexto, objetivou-se analisar os efeitos de níveis de irrigação sobre o crescimento e 

desenvolvimento da cultura do kalanchoe, conduzida em ambiente protegido na região de Alegrete, 

RS. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido no município de Alegrete/RS, cujas coordenadas geográficas de referências 

são: 29º42’32,7” S e 55º31’31,7” W. O experimento foi instalado em um ambiente protegido com 7 m 

de largura, 15 m de comprimento e 3 m de pé direito.  

A cultura utilizada foi o kalanchoe (kalanchoe blossfeldiana Poelln), variedade ‘Simone’. A mesmas 

foram cultivadas em vasos de plástico de 11 cm de altura, e com volume de aproximadamente 1251 

cm3. Os mesmos foram preenchidos com substrato industrializado para floricultura. Esses vasos 

estavam dispostos em bancadas de 3 m de comprimento, 1 m de largura e 1 m de altura em relação à 

superfície do solo, no interior da casa de vegetação.  



 

 

Agropecuária, meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

                                                                                                   6 

No substrato, foi determinada a altura de lâmina de água máxima (capacidade de campo ou limite 

superior de disponibilidade hídrica) e a altura de lâmina remanescente (ponto de murcha permanente 

ou limite inferior de disponibilidade hídrica). Considerou-se como capacidade de vaso (CV) a 

quantidade de água que o substrato reteve e foi disponível à planta após cessar o processo de 

drenagem, com a parte superior do vaso coberta com lona plástica. A quantidade de água 

remanescente foi a quantidade de água restante no substrato após morte por murcha permanente de 

uma planta adulta de Kalanchoe. A partir do limite superior e inferior de disponibilidade hídrica do 

substrato, calculou-se a CV por meio da equação: CV = Ls - Li, em que CV é a capacidade de vaso (mm); 

Ls é o limite superior de disponibilidade hídrica do substrato (mm) e Li é o limite inferior de 

disponibilidade hídrica do substrato (mm).  

O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e quatro 

repetições. Os tratamentos constituíram em diferentes níveis de irrigação, repondo a lâmina d’água 

evaporada com base na capacidade de vaso (CV) que foram:40%, 60%, 80% e 100% da CV.  As mudas 

de kalanchoe foram formadas em bandejas, a partir de estacas de 5 cm e cinco folhas.  

Foi utilizado como substrato a base de casca de arroz carbonizada. O transplante das mudas enraizadas 

para os vasos foi realizado 15 dias após a fixação das mesmas na bandeja.  

Nos sete primeiros dias após o transplante (DAT) das mudas, foi feita irrigação com 100% da CV. A 

partir do 8º DAT iniciou-se o manejo das irrigações. As irrigações foram realizadas com turno de rega 

fixo, com intervalo de três dias.  

As variáveis avaliadas foram a área do dossel vegetativo (AD), número de folhas por planta (NFP), 

diâmetro da copada (DI), número de inflorescências por planta (NIP) e número de flores por planta 

(NFLP). Semanalmente eram avaliados o NFP e a AD, está última, obtida através do produto da área 

foliar (largura x comprimento máximos) e do número de folhas por planta.  

No final do ciclo da cultura, aos 224 DAT, quando as plantas apresentavam a maioria das 

inflorescências abertas, foram determinados o DI, NIP e NFLP.  

Os dados foram submetidos a análise de variância. Posteriormente, quando significativos pelo teste F, 

os efeitos dos níveis de irrigação foram submetidos à análise de regressão buscando-se ajustar 

equações. Na análise de regressão foram testados os modelos, linear, exponencial e polinomial 

quadrático. As equações de regressão que melhor se ajustaram aos dados foram escolhidas com base 
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na significância dos coeficientes de regressão a 1 % (p < 0,01) e 5 % (0,01 =< p < 0,05) de probabilidade 

pelo teste F e no maior valor do coeficiente de determinação (R2). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As lâminas de irrigação aplicadas durante do ciclo da cultura, foram 2,02, 1,64, 1,26 e 0,89 mm.dia-1, 

para os tratamentos 100, 80, 60 e 40% da CV, respectivamente. A área do dossel (AD) e número de 

folhas por planta, valores médios ao longo do ciclo da cultura, em função das lâminas de irrigação não 

apresentaram diferença estatisticamente significativa, conforme pode-se observar na Tabela 1, ou 

seja, não rejeitam a hipótese H0. Já as variáveis, diâmetro da copada, número de inflorescência por 

planta e número de flores por planta apresentaram diferença significativa a níveis de 5%, 5% e 1% de 

probabilidade, respectivamente. 

TABELA 1. Análise da variância para área do dossel (m2), número de folhas por planta, diâmetro da 

copada (m), número de inflorescência por planta e número de flores por planta, na cultura do 

Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 

Fontes de variação 
GL SQ QM FC 

Área dossel (m2) 

Irrigação 3 0,0015 0,0005 0,0801 ns 

Resíduo 12 0,0774 0,0064  

Total 15 0,0790   

Número de folhas por planta 

Irrigação 3 753,0764 251,0254 0,3184 ns 

Resíduo 12 9.459,5193 788,2933  

Total 15 10.212,5958   

Diâmetro da copada (m) 

Irrigação 3 0,0116 0,0039 3,5445 * 

Resíduo 12 0,0147 0,0012  

Total 15 0,0263   

Número de inflorescência por planta 

Irrigação 3 16,5208 5,5069 3,7943 * 

Resíduo 12 17,4166 1,4514  

Total 15 33,9375   

Número de flores por planta 

Irrigação 3 95360,5252 31786,8417 10,0716 ** 

Resíduo 12 37872,9166 3156,0764  

Total 15 133233,4419   

GL: graus de liberdade; SQ: soma de quadrados: QM: quadrado médio; FC: F calculado; ** significativo 
ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 
0,05); ns não significativo (p >= 0,05). 
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Os valores médios de diâmetro da copada, número de inflorescência por planta e número de flores 

por planta em função dos tratamentos de irrigação, medidos aos 224 DAT, foram afetados 

significativamente pelo teste F (0,01 =< p < 0,05) e apresentaram respostas quadrática, cúbica e 

quadrática, respectivamente (Figura 1). Para o diâmetro da copada, a equação polinomial quadrática 

ajustou-se com um R2 de 0,9709 (Figura 1a). A máxima eficiência técnica correspondeu à lâmina de 

irrigação com 66,43% da CV, o que acarretou em um diâmetro da copada de aproximadamente 0,24 

m. A derivada da equação de regressão, observada na Figura 1b, indicou que a dose de irrigação com 

máxima eficiência técnica, foi correspondente à lâmina de 55,69% da CV, proporcionando um 

rendimento de 6,47 inflorescência por planta. Ainda, através da respectiva equação, observou-se que 

o ponto de mínimo rendimento (3,53 inflorescências por planta) foi para a lâmina de irrigação de 

88,14% da CV.  

Resultados semelhantes foram relatados por SOARES et al. (2008), estudando o efeito de diferentes 

lâminas de irrigação na cultivar ‘Gold Jewel’ de Kalanchoe, observaram uma média de 4,8 

inflorescência por planta. Ainda, PEITER et al. (2007) para a mesma cultivar, encontraram uma média 

de 4,23 inflorescência por planta. O modelo que melhor se ajustou, à relação número de flores por 

planta em função dos níveis de irrigação (Figura 1c), foi o polinomial quadrático, apresentando um R2 

de 0,9865, atingindo o valor máximo, pela derivada da equação, do número de flores por planta 

(443,02) na dose de irrigação com 37,72% da CV. 
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FIGURA 1. Relação das doses de irrigação com diâmetro da copada (a) número de inflorescência por planta (b) e número 

de flores por planta (c). 

CONCLUSÕES 

Os níveis de irrigação não influenciaram a área do dossel e o número de folhas por planta. O maior 

diâmetro da copada e os maiores números de inflorescência e flores por planta foram estimados com 

os níveis de irrigação de 66,43, 55,69 e 37,72% da CV respectivamente. 
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RESUMO: Esta pesquisa possui como objetivo avaliar a eficiência de novas fontes de 

coagulantes orgânicos originados a partir de restos alimentícios como cascas de frutas (casca 

de maracujá) e sementes (semente de melancia e semente de Moringa oleifera) como 

alternativas aos coagulantes inorgânicos abundantemente empregados nas estações de 

tratamento de esgoto, testado aqui como alternativa de baixo custo para o tratamento do 

efluente de indústria têxtil. Utilizou-se o equipamento Jar Teste simulando os processos de 

coagulação/floculação/sedimentação para o ensaio da ação dos coagulantes. 

 

Capítulo 2 
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Foram analisados os parâmetros pH, condutividade elétrica, cor aparente e turbidez. Os ensaios foram 

realizados em duplicata e os resultados foram avaliados estatisticamente através do programa (R) 

versão 3.4.2 por meio da análise de variância ANOVA. Os resultados demonstraram o elevado 

potencial dos novos coagulantes empregados, destacando-se as potencialidades da semente de 

Moringa oleifera atingindo valores acima de 90% de eficiência de remoção de cor aparente e turbidez, 

seguido da casca de maracujá que apresentou 55% de eficiência de remoção de turbidez e da semente 

de melancia com 43% de  eficiência de remoção de cor aparente.   

PALAVRAS-CHAVE: Efluente têxtil, coagulantes, tratamento. 
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INTRODUÇÃO 

 Os coagulantes mais empregados pelas estações de tratamento de efluente são de origem inorgânica 

merecendo destaque o sulfato de alumínio, cloreto férrico, cloreto de polialumínio e outros polímeros 

sintéticos inorgânicos (MORAMUDAII e FERNANDO, 2001). Contudo estudos recentes relacionam 

diversos inconvenientes como por exemplo geração de grandes quantidades de lodo não 

biodegradável, principalmente com o uso inadequado em alguns países ou aos custos elevados desses 

produtos (ADEJUMO et al., 2013). Diante destes fatos cresce a busca por produtos alternativos para 

auxiliar no tratamento do esgoto recaindo sobre os coagulantes orgânicos oriundos muitas vezes de 

plantas ou de resíduos alimentares humanos, como sementes ou cascas de frutas que são descartados 

em aterros ou lixões, mesmo podendo apresentar grande potencial para o uso no tratamento de 

efluente.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho foi realizada uma coleta do efluente gerado no processo de fiação da seda de uma 

indústria têxtil localizada na cidade de Londrina - Paraná. Utilizou-se o equipamento Jar teste 

aplicando-se como coagulantes a farinha de cascas de maracujá, as sementes de melancia e a semente 

de Moringa oleifera. A farinha foi produzida após secagem de 2,5 Kg de cascas de maracujá e 600 g de 

sementes de melancia em estufa a 45 ºC, trituração do material em liquidificador e peneiramento com 

peneira de 0,80µm para segregar o material grosseiro. Para a produção da extração da solução de 

Moringa oleifera foram utilizadas 50g de sementes trituradas em 1 L de água destilada e 1,0 M de 

NaCl. Desta solução preparada, foram aplicados 4 gL-1 das farinhas de maracujá e melancia, além de 

4 mgL-1 de solução de Moringa oleifera. Após adicionar os coagulantes utilizou-se adaptações de 

THEODORO (2012) para simulação dos processos de coagulação/floculação/sedimentação. As coletas 

foram realizadas nos tempos 3, 13, 23, 33 minutos contados a partir do desligamento do equipamento, 

correspondendo respectivamente a T1, T2, T3, T4. Os parâmetros analisados foram cor aparente (mg 

PtCo L-1), turbidez (NTU), pH e condutividade elétrica (mS m-1) de acordo com APHA (2012). Os 

ensaios foram realizados em duplicata e por fim os resultados foram avaliados utilizando análise 

estatística de análise de variância (TESTE ANOVA) usando o software R, versão 3.4.2. O teste de Tukey 

a nível de 5% de significância foi aplicado quando a diferença apresentou resultados de significância. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Primeiramente realizou-se a caracterização da amostra bruta obtendo os seguintes resultados: pH 

5,90; condutividade elétrica 0,73mS m-1; cor aparente 1140 mg PtCo L-1; turbidez 224 NTU. Observa-

se na Figura 1 os resultados de condutividade elétrica e pH para os ensaios realizados. 

(a) (b) 

FIGURA 1. Resultados obtidos para a condutividade elétrica (a) em mS m-1, e o pH (b) apresentados 

durante o ensaio. 

Para a condutividade elétrica a Figura 1a mostra que as amostras tratadas com Moringa oleifera e 

casca de maracujá elevaram a condutividade elétrica para cerca de 1,05 mS m-1 em relação ao valor 

bruto. A elevação da condutividade para as amostras tratadas com Moringa oleifera ocorrem devido 

a adição de NaCl na solução coagulante o que acarreta um aumento nos sais da amostra; já para as 

amostras tratadas com casca de maracujá acredita-se que isso ocorra devido da elevada presença de 

sais minerais contidos na casca desta fruta, o que também acarretaria na elevação dos íons presentes 

neste efluente elevando-se desta forma a condutividade elétrica do meio. Os resultados de pH 

demonstrados pela Figura 1b apresentou valores de elevação do pH, principalmente entre as amostras 

tratadas com semente de melancia e Moringa oleifera, apresentando aumento nos valores para mais 

de 7,0 enquanto a amostra bruta apresentou valores de 5,90. Os valores obtidos durante as análises 

foram apresentados na Tabela 1, eles representam as variações dos parâmetros cor aparente e 

turbidez em relação as repetições e aos tratamentos ao longo dos tempos. A partir desses dados foram 

realizadas análises da porcentagem de eficiência de remoção para cor aparente e turbidez, onde os 

resultados encontram-se na Figura 2a e 2b, respectivamente. 
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Tabela 1. Valores do parâmetro cor aparente (a) em mg PtCo L-1, e turbidez (b) em NTU durante o 

ensaio. 

coagulantes 

T1 T2       T3     T4 

R1 R2 R1 

        

R2 

     

R1     R2  R1 R2 

Melancia 200 198 185 190 174 170 157 157 

Moringa 109 119 36,1 36,6 20,7 20,7 17,1 16,3 

Maracujá 134 125 108 112 102 103 101 101 

  (a) 

coagulantes 
T1 T2       T3     T4 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2  

Melancia 850 800 695 775 700 690 585 645  

Moringa 780 760 136 138 113 106 97 98  

Maracujá 1025 950 990 995 950 890 925 900 
 

 (b)   

 

(a) 

(b) 

 

FIGURA 2. Valores de porcentagem de eficiência de remoção do parâmetro cor aparente (a) e turbidez 

(b) durante o ensaio.  

 

Todos os tratamentos adotados apresentaram capacidade de remoção da cor aparente e da turbidez 

(Figura 2a e 2b, respectivamente). Em ambos os parâmetros o tratamento a base de Moringa oleifera 

apresentou os melhores resultados, superando os 90% de eficiência de remoção tanto de cor aparente 

(aproximadamente 91%) como de turbidez (aproximadamente 93%). A semente de melancia 

apresentou melhores resultados na remoção de cor aparente em comparação a casca de maracujá 

(aproximadamente 43% para a semente de melancia contra 21% da casca do maracujá), que por sua 

vez foi mais efetivo na remoção de turbidez (aproximadamente 55% contra 30% aproximadamente da 

melancia). Tanto a semente de melancia quanto a casca do maracujá apresentaram crescimento da 

eficiência ao longo da análise, indicando a capacidade de ação coagulante desses produtos. As Tabelas 

2 e 3 apresentam os resultados das análises estatísticas encontradas para os parâmetros cor aparente 

e turbidez, respectivamente. 
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TABELA 2. Resultados estatísticos apresentados para o parâmetro cor aparente após análise da 

ANOVA. 

Fonte da variação GL SQ QM Fc Pr>Fc Valor-p 

Tratamento 2 14431.1 7215.5 982.16 0.000e+00 0.33945 

Bloco 3 2892.2 964.1 131.23 1.939e-09  

Tratamento x Bloco 6 2513.5 418.9 57.02 3.997e-08  

Resíduo  12 88.2 7.3    

Total 23 19924.9         

       

TABELA 3. Resultados estatísticos apresentados para o parâmetro turbidez após análise da ANOVA. 

Fonte da variação GL SQ QM Fc Pr>Fc Valor-p 

Tratamento 2 13882.4 6941.2 3427.2 0.000e+00 0.14062 

Bloco 3 2227.6 742.5 366.6 4.600e-12  

Tratamento x Bloco 6 854.2 142.4 70.3 1.196e-08  

Resíduo  12 24.3 2.0    

Total 23 16988.5         

 

De acordo com o demonstrado na Tabela 2 e 3, podemos comprovar que as diferenças apresentadas 

na Figura 2 são estatisticamente significativas tanto para cor aparente como para turbidez das 

amostras analisadas.  

CONCLUSÕES 

Podemos notar que há outras possibilidades de fontes de coagulantes orgânicos uma vez que as 

sementes de melancia e as cascas de maracujá apresentam potencial para tal finalidade.  A semente 

de Moringa oleifera apresenta-se como potencial colaborador para tal tratamento, o que demonstra 

a viabilidade no uso destes produtos como coagulantes orgânicos. 
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RESUMO: Numa ótica de P+L (produção mais limpa) e de otimização de recursos, busca-se 

elencar todas as possibilidades de reinserção de resíduos produzidos como insumos em outras 

etapas do processo (reuso de águas servidas, queima do licor negro, etc.). Este reuso pode ser 

visto como uma forma de otimizar um sistema produtivo, reduzindo consumo de outros 

recursos, mas também - e principalmente - como uma forma de redução de despesas; sejam 

elas no custo de destinação final evitado, como no de aquisição de novas matérias primas. O 

Setor de Siderurgia a carvão vegetal apresenta - por possuir um forte braço agrícola - uma 

ampla gama de possibilidade de reinserção de seus resíduos como insumos agrícolas. Este 

artigo buscou elencar quais as opções, critérios e decisões a serem observados para a 

determinação das opções de inserção de seus resíduos e seleção das opções de maior 

atratividade, com o delineamento de uma metodologia de avaliação. 

PALAVRAS-CHAVE: Carvão, condicionante de solos, adubação, nutrição. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é um grande produtor de carvão vegetal, respondendo hoje por cerca de 40% de toda a 

produção mundial e figurando como um importante setor do agronegócio brasileiro. A produção 

nacional é, em quase toda sua totalidade, destinada a atender o mercado interno, principalmente as 

indústrias siderúrgicas a carvão. Só no estado de Minas Gerais, onde se localiza o maior parque 

siderúrgico do mundo, o setor carvoeiro é responsável por mais de 5% do PIB mineiro (PEREIRA, 2014). 

O consumo do carvão pelas siderurgias gera uma porcentagem significativamente alta de resíduo de 

Fino Carvão gerado a partir da classificação do carvão vegetal usando peneiras acopladas a vibradores 

mecânicos, que é descartado no meio ambiente, devido ao desconhecimento das propriedades do 

resíduo e suas vantagens de utilização em outras áreas (BRAGA et. al., 2013). 

Com base no perfil de produção de resíduos junto à uma planta típica de produção de ferro gusa com 

carvão vegetal no brasil, o presente artigo tem por objetivo delinear metodologia para identificação e 

quantificação dos possíveis benefícios da incorporação de resíduos associados ao carvão vegetal e em 

que atividades estas seriam de maior interesse, com base em condicionantes internas e externas à 

companhia. 

Para o pleno atingimento do objetivo acima proposto, é necessário atingir-se os objetivos parciais 

abaixo relacionados: 

1. Metodologia para identificação e quantificação das principais fontes de resíduos associados à 

planta de ferro gusa a carvão vegetal; 

2. Delineamento de critérios para avaliar quais os fluxos de maior interesse para serem utilizados 

em programa de incorporação no; 

3. Como grande parte desta indústria está no estado de Minas Gerais, avaliar as condicionantes e 

opções para uso agrícola dos resíduos identificados, com indicação de linhas de ação de maior 

interesse; 

4. Visando a aplicação agrícola identificada na etapa anterior identificar os possíveis impactos – 

positivos e negativos – da incorporação dos resíduos; 
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5. Identificar as diferentes metodologias para verificar e quantificar os diferentes impactos 

identificados; e 

6. Delinear experimento onde estas metodologias estejam incorporadas e que possa servir de 

base para tomada de decisão da indústria no tocante ao uso / ou não dos resíduos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Como resultado do presente estudo, pretende-se propor um protocolo de ensaio de pesquisa, a ser 

delineado com base numa estrutura de análise que permita identificar e quantificar as principais 

fontes de resíduos associados à planta de ferro gusa a carvão vegetal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a identificação e quantificação das principais fontes de resíduos associados à planta de ferro gusa 

a carvão vegetal, recomenda-se as seguintes atividades: análise dos registros de envio de material 

para aterro e visualização na planta de pontos onde os resíduos são gerados, e pontos onde os seus 

fluxos podem ser acumulados e/ou desviados para a incorporação; Exemplos destes fluxos poder vir 

do ciclone do sistema de limpeza dos gases, finos gerados na movimentação do minério e do carvão 

(se estiverem associados a sistemas coletores); todo e qualquer ciclone ou filtros de particulados 

(filtros de mangas e precipitadores eletrostáticos) são potenciais origens para os resíduos. 

Dentre os critérios para avaliar quais dos fluxos identificados poderão ser utilizados, recomenda-se a 

análise química destes, em especial para identificar potencias contaminantes de difícil gestão – em 

especial na área agrícola – como metal pesado, associado ou não com sais de alta ou baixa 

solubilidade; o que poderiam ser fortes indicativos da não possibilidade de uso destes resíduos na área 

agrícola. Estes fluxos deverão ser priorizados em função da maior ou menor disponibilidade de 

resíduos, fruto da etapa anterior. 

Para selecionar a área agrícola a receber o(s) resíduo(s), é importante para a unidade avaliar seu 

entorno, de forma a diminuir custos de transporte, quais as culturas que são desenvolvidas na região 

(ex: olerícolas, ou plantações anuais altamente mecanizadas); pois é um fator que indicará como os 

resíduo será utilizado, em especial as suas formas de incorporação e gestão junto às propriedades 

agrícolas (ex: pequenos lotes dispersos no tempo, ou transporte de grandes quantidades em períodos 

de plantio). 
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De outra forma, é importante diferenciar culturas que tenham por objetivo produtos alimentares das 

não alimentares (algodão, eucalipto), pois isso poderá afetar o desenho das ações de monitoria que 

deverão ser colocadas em prática. 

No caso da indústria ser verticalizada, incorporando a produção de sua própria biomassa (eucalipto 

por exemplo); e se este plantio for feito em área própria, esta seria uma boa opção por diminuir 

eventuais problemas de não controle sobre a forma de aplicação (ex: incorporação profunda, e 

agricultor optando por à lanço), e diminuição de eventuais riscos com necessidade de indenizações no 

caso eventual de uma contaminação por emento não identificado no fluxo de resíduo (ex: pico de 

metal pesado que tenha passado despercebido). 

Na grande maioria dos trabalhos identificados, o ganho da incorporação do FC se deu na área das 

raízes, no que recomendam-se a aplicação direta no subsolo e/ou pronta incorporação pós lanço (com 

aração ou gradagem), de forma a evitar problemas de carregamento pelo vento. 

Na parte de delineamento do experimento que irá servir de base para a tomada de decisão, é 

necessário estabelecer – com base em revisão de literatura – os limites superiores das taxas de 

aplicação do resíduo escolhido. Com base em revisão da legislação ambiental vigente, que ações de 

monitoria serão necessárias, assim como delineamento de experimento cujo resultados possa servir 

de base para a tomada de decisão, buscando identificar e quantificar os possíveis impactos, sejam eles 

negativos ou positivo. 

Neste âmbito, é importante separar as frentes de trabalho, no sentido que famílias de testes deverão 

focar em aspectos específicos dos ganhos, a saber: 

1. Coleta de amostra indeformada de solo em cilindro de aço com determinação da curva de 

tensão da água no solo para determinar os Pontos de Murcha Permanente e Capacidade de 

Campo. Com fins de identificar ganhos na disponibilidade de água (independente do sistema 

de irrigação); 

2. Testes com penetrômetros ao longo das etapas agrícolas para poder evidenciar mudanças na 

estrutura do solo e ganhos no âmbito de combate à erosão e compactação; 

3. Ganhos na cultura escolhida para ser plantada, como evidência do impacto no uso do FC; 
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4. Análise da fertilidade e disponibilidade de nutrientes no solo ex ante e ex post para evidenciar 

o aumento na disponibilidade de nutrientes; e 

5. Caso a cultura escolhida não tenha trabalho anterior já disponível em literatura, pode ser 

interessante consorciar (ou acrescentar lotes de experimentos), com cultura que já tenha 

literatura para o tipo de solo em questão, de forma a poder repetir o experimento em condições 

controladas, e assim poder ter-se uma testemunha do efeito “esperado”. 

A última parte da metodologia proposta consiste em registrar toda as etapas do estudo, elencando as 

metodologias utilizadas no experimento, a fim de servir de base para promover a tomada de decisão 

quanto à disposição técnica sustentável do resíduo pela empresa em questão. 

Neste particular, os autores acham importante buscar preservar testemunhas, tanto somente com a 

aplicação do FC sem a implementação da cultura, quanto áreas isentas de plantio e aplicação de forma 

a poderem ser testemunhas do que poderia ter acontecido na não realização, tanto da incorporação 

quanto do plantio. 

Espera-se que protocolo de ensaio de pesquisas reporte os seguintes resultados quanto à 

incorporação de extrato de Fino carvão ao substrato: 

1. Taxas de aplicação de FC que resultem em aumento de produtividade (ex: massa seca); 

2. Taxas de Aplicação indiquem maior eficácia na retenção de água, com vistas à redução do uso 

da água para irrigação; 

3. Evidência, com o levantamento do perfil de resistência à penetração do solo, a eficiência de uso 

do FC na melhoria das propriedades físicas do solo; 

4. Análise de macro e micronutrientes – redução de pH, aumento da capacidade de retenção de 

fósforo, redução de alumínio - tendo em vista a diminuição de uso de fertilizantes e 

fertirrigação; 

5. Avaliação dos custos operacionais, frente à ganhos e diminuição dos custos com disposição final 

dos resíduos, como uma alternativa sustentável para a destinação do resíduo de alto forno das 

siderurgias. 
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CONCLUSÕES 

A otimização de recursos deve estar inserida no cenário industrial, onde busca-se elencar todas as 

possibilidades de reinserção de resíduos produzidos como insumos em outras etapas do processo 

produtivo. 

Tal reuso pode ser visto como uma forma de otimizar um sistema produtivo, reduzindo consumo de 

outros recursos, mas também - e principalmente - como uma forma de redução de despesas; sejam 

elas no custo de destinação final evitado, como no de aquisição de novas matérias primas. Também é 

importante observar que as empresas necessitam se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS, 2010), que impõe a elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos. 

Os resíduos gerados pelo setor de Siderurgia apresentam uma ampla gama de possibilidade de 

reinserção de seus resíduos como insumos agrícolas, com potencial de uso entre pequenos 

agricultores e também no cultivo de mudas de reflorestamento para recuperação dos estéreis e 

rejeitos, parte do processo de mineração, como para plantio de espécies produtores da biomassa, 

como o Eucaliptus sp. 
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RESUMO: Essa pesquisa foi conduzida com o objetivo de avaliar a utilização da termografia 

infravermelha no diagnóstico de mastite subclínica e verificar a dependência de variáveis 

associadas a ocorrência da mesma. A quantidade de amostras foi determinada de acordo com 

os critérios de seleção e totalizaram 33 imagens, sendo três para cada animal, totalizando 11 

animais. As imagens térmicas foram obtidas a partir de uma câmera de infravermelho. As 

variáveis estudadas foram: a temperatura superficial do úbere, temperatura ocular, 

temperatura retal e frequência respiratória. Os dados foram submetidos a análise estatística 

descritiva e as correlações realizadas pelo coeficiente de correlação de Pearson. 

Capítulo 4 
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Nos quartos onde o California Mastitis test foi positivo, as temperaturas foram 1,58% maiores do que 

os quartos negativos.  A correlação de Pearson indicou fraca dependência entre os quartos saudáveis 

e forte dependência para os quartos com mastite subclínica. A temperatura do úbere, a temperatura 

retal (0,996) e a temperatura ocular (0,156) apresentaram forte e fraca dependência. A correlação 

com a frequência respiratória foi de média a forte (saudáveis) e forte (subclínica). A termografia 

identificou com sucesso alterações da temperatura proveniente do quadro clínico dos animais e as 

variáveis mais associadas foram a temperatura retal e a frequência respiratória. 

PALAVRAS-CHAVE: correlação, termografia, temperatura. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo dados do IBGE (2013), o Brasil ocupa a quinta posição da produção leiteira mundial, 

apresentando uma produção de aproximadamente 32 bilhões de litros de leite (EMBRAPA GADO DE 

LEITE, 2012). A região nordeste, por sua vez, tem ganhado posição de destaque nos últimos anos.  

De acordo com LANGONI et al. (2015), o impacto econômico da ocorrência de mastite no sistema de 

produção de leite, reúnem quatro fatores responsáveis pelos prejuízos, sendo as perdas de produção 

de leite devido à mastite subclínica, custos dos casos clínicos, custos de descarte e morte prematura, 

prejuízos da indústria por redução na qualidade e no rendimento industrial de derivados. 

A termografia por infravermelho vem sendo aplicada na medicina veterinária como auxílio 

diagnóstico, prognóstico, preventivo (ROBERTO;SOUZA, 2014). Podendo ser utilizada para detectar 

inflamações, antes da aparição dos sintomas, permitindo uma intervenção precisa. Sendo assim, a 

adoção da termografia por infravermelho como instrumento de detecção, não estressa o animal, 

proporcionando a menor intervenção homem-animal.  

Diante do exposto, a seguinte pesquisa objetivou avaliar a utilização da termografia infravermelha no 

diagnóstico de mastite subclínica e verificar a dependência de variáveis  associadas a ocorrência da 

mesma. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em Outubro de 2017 em uma propriedade comercial de produção de leite, 

Fazenda Roçadinho, no município de Capoeiras localizado na Mesorregião Agreste e na Microrregião 

do Vale do Ipojuca do Estado de Pernambuco. O local situa-se na latitude de 8º 36’ 33” S, longitude de 

36º 37’ 30” W e altitude de 733 m. 

 Os dados foram coletados anteriormente à ordenha entre as 5 e 7 horas da manhã. Imagens de 

infravermelho (TI) da superfície do úbere e da região do olho foram coletados com os animais contidos 

à sombra. O Califórnia Mastitis Test (CMT) de cada quarto do úbere para a classificação dos animais 

em saudáveis e animais com mastite subclínica. A temperatura retal (°C) foi medida no momento de 

obtenção das imagens. 

A seleção dos animais do estudo contou com vacas Girolando de mesma ordem de parto, estágio de 

lactação, idade, peso, escore corporal, produção, grau sanguíneo, sendo, então, monitoradas para 
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obtenção de imagens térmicas do úbere. A quantidade de amostras foi determinada de acordo com 

os critérios de seleção e totalizaram 18 imagens, sendo 3 para cada animal, totalizando 6 animais.        

As imagens térmicas foram obtidas a partir de uma câmera de infravermelho (FLIR E60) com uma 

resolução de 0,01ºC a aproximadamente 1,0 m de distância do animal com coeficiente de emissão 

ajustado para 0,97 conforme utilizado por Digiovani et. al (2016). 

A temperatura retal (TR) de cada animal foi medida usando um termômetro digital. Posteriormente 

foi realizado o CMT e atribuídos escores que variaram de 0 ( o mais baixo) a 5 (o mais alto) sendo que 

no escore zero não ocorre formação de precipitado, no escore 2 uma leve precipitação, no escore 3 

uma precipitação nítida, mas sem formação de gel, no 4 nítida formação de gel e no escore 5 uma 

acentuada formação de gel.  A seguir foram realizadas imagens, anterolateral esquerda, anterolateral 

direita e posterior do úbere (Figura 1). As temperaturas das áreas estudadas foram medidas com o 

aplicativo QuickReport® com ajuste dos valores de emissividade, temperatura ambiente e umidade 

relativa do ar obtida na sala de ordenha, durante o registro da imagem. As variáveis meteorológicas 

foram registradas a partir de um datalogger modelo HOBO U12-12. 
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Figura 1. Imagens anterolateral direita, posterior, anterolateral esquerda e ocular 

 

Realizou-se análise da estatística descritiva para os animais cujos quartos mamários foram 

classificados com mastite subclínica, ou seja, onde o resultado do CMT foi positivo. Em seguida, os 

mesmos procedimentos foram realizados para os animais cujos quartos mamários foram classificados 

como saudáveis. Os dados foram comparados através da análise de variância e aplicação do teste de 

tukey.  Após as premissas exigidas foram avaliadas através do software Minitab para determinar a 

correlação linear de Pearson. 

Para estudo da temperatura superficial do úbere foram obtidos 10 valores pontuais de temperatura 

de cada quarto mamário. Foram selecionados 6 animais (3 saudáveis e 3 com mastite subclínica) 

totalizado 24 quartos. Realizou-se analise estatística descritiva dos dados com avaliação da media, 

desvio padrão, coeficiente de variação, máximo, mínimo e amplitude.  
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Figura 2: Temperaturas pontuais obtidas para análise estatística dos quartos  mamários. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Levando em consideração os quartos onde o CMT foi negativo, os quartos PE (34.08 ± 0.81) e PD (33.78 

± 0.17) apresentaram temperaturas um pouco mais altas do que AE (33.53 ± 1.02) e AD (33.08 ± 0.36). 

Com base nos coeficientes de variação o quarto PD se mostrou mais homogêneo do que os demais 

(0.5 %). A temperatura ocular foi mais homogênea do que a temperatura retal. Esse resultado diverge 

do encontrado por Digiovani (2016). Para vacas cujo CMT foi negativo a TR foi mais homogênea do 

que a TO.  

A análise de variância indicou através do teste de tukey que o quarto posterior esquerdo diferiu dos 

demais. Para o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson fez-se necessário o uso de boxplots 

para observação de valores discrepantes. 

O coeficiente de correlação de Pearson indicou fraca correlação nos quartos saudáveis em geral. Para 

Cohen (1988), valores entre 0,10 e 0,29 podem ser considerados pequenos; escores entre 0,30 e 0,49 

podem ser considerados como médios; e valores entre 0,50 e 1 podem ser interpretados como 

grandes. 
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Tabela 1. Estatística descritiva para temperatura dos quartos mamários das vacas saudáveis PE – 

Posterior esquerdo; PD – Posterior Direito; AD – Anterior Direito; AE – Anterior Esquerdo; TO –

Temperatura ocular; TR – Temperatura retal; FR – Frequência respiratória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros 

Temperatura (°C)  

AE AD PE PD TO TR FR 

Média 33.53 33.08 34.08 33.78 37.8 33.7 30 

Desvio Padrão 1.02 0.36 0.81 0.17 0.76 1.25 2 

CV (%) 3.04 1.09 2.38 0.50 2.01 3.71 6,66 

Máximo 34.71 33.49 34.97 33.91 38.5 34.9 32 

Mínimo 32.92 32.83 33.38 33.59 37 32.4 28 

Amplitude 1.73 1.61 0.99 -1.29 -0.93 -0.35 0 
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Figura 3. Boxplots das temperaturas dos quartos mamários dos animais classificados como saudáveis 

PE – Posterior esquerdo; PD – Posterior Direito; AD – Anterior Direito; AE – Anterior Esquerdo; 

 

Os quartos onde o CMT foi positivo (AE e PE) apresentaram temperaturas 34.07 ± 1.02 e 33.99 ± 0.81 

respectivamente. Os Quartos AD E PE apresentaram a mesma temperatura (33.99 ± 0.58 E 33.99 ± 

1.76). A TR apresentou-se mais homogênea do que a TO.  Esse resultado corrobora com o de  

DIGIOVANI (2016) cuja TR foi mais homogênea que a TO. A análise de variância indicou que não há 

diferença significativa entre os quartos positivos para mastite e os negativos. 

Tabela 2. Estatística descritiva para temperatura dos quartos mamários das vacas com mastite 

PE – Posterior esquerdo; PD – Posterior Direito; AD – Anterior Direito; AE –Anterior Esquerdo; TO – 

Temperatura ocular; TR – Temperatura retal; FR – Frequência respiratória 

 

 

 

Parâmetros 

Temperatura (°C)  

AE AD PE PD TO TR FR 

Média 34.07 33.99 33.99 33.44 33.07 38 27,3 

Desvio Padrão 0.62 0.58 1.76 1.36 1.46 0 3,05 

CV (%) 1.82 1.71 5.18 4.07 4.41 0 11,1 

Máximo 34.56 34.62 35.01 34.5 34.4 38 30 

Mínimo 33.37 33.49 31.95 31.9 31.5 38 24 

Amplitude -1.32 1 -1.73 -1.39 -0.7 - -0.93 
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Figura 4. Boxplots das temperaturas dos quartos mamários dos animais com mastite PE – Posterior 

esquerdo; PD – Posterior Direito; AD – Anterior Direito; AE – Anterior Esquerdo 

 

As temperaturas dos quartos mamários dos animais com mastite foram em média maiores do que as 

temperaturas dos quartos mamários dos animais saudáveis. Nos quartos onde o CMT foi positivo as 

temperaturas foram 1,58% maiores do que os quartos negativos. De acordo com Polat et al (2010) 

quartos com mastite subclínica tiveram uma temperatura superficial maior 2,35 °C do que quartos 

saudáveis. No entanto, os valores encontrados foram de 35,80ºC para quartos com mastite e 33,45ºC 

para quartos saudáveis, divergindo dos valores encontrados neste trabalho. Bortolani et. al (2015) 

encontraram temperaturas inferiores as de Polat (2010) para mastite subclínica. 

O coeficiente de correlação de Pearson indicou forte correlação nos quartos com mastite apenas em 

1 e 2 sendo que em 2 apresentou forte correlação para todos os quartos.  

A correlação entre as temperaturas dos quartos saudáveis, a retal e ocular foi forte e fraca 

respectivamente (0,996 e 0,156). Para os quartos com mastite foi forte em ambas (0,740 e 0,979). A 
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correlação entre a frequência respiratória e a temperatura do úbere foi de média a forte nos quartos 

saudáveis e forte nos quartos com mastite. 

 

• CONCLUSÕES: A utilização da termografia como ferramenta diagnóstica é promissora e 

identificou com sucesso alterações da temperatura provenientes do quadro clínico dos 

animais.  

• A correlação de Pearson é eficaz para avaliar a correlação entre as variáveis analisadas. 
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RESUMO: Em regiões onde não há tratamentos convencionais de água, a utilização de 

Moringa oleifera como agente coagulante é amplamente empregada. Entretanto, é 

necessário implantar melhorias nas técnicas de aplicação, tendo em vista a grande carga 

residual de sólidos proveniente da semente em água tratada. Esse trabalho teve como 

objetivo selecionar as melhores dosagens de aplicação de Moringa oleifera com Alginato de 

Sódio por meio de planejamento fatorial 23. O Alginato de Sódio adicionado em íons de Cálcio 

permite a formação de esferas geleificantes, a fim de concentrar o excesso residual da 

semente. Uma triagem das principais variáveis foi desenvolvida para traçar o planejamento: 

massa de Alginato de Sódio (0,250 e 0,300 g), massa de Moringa oleifera (2 e 3 g) e gradiente 

de mistura rápida na coagulação (200 e 400 s-1).  

Capítulo 5 
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O tratamento que se destacou obteve 99% de eficiência para redução de turbidez em água tratada, 

empregando menor quantidade de Alginato de Sódio, maior quantidade de Moringa oleifera e menor 

gradiente de mistura. Calculando os efeitos de interação de primeira e segunda ordem no 

planejamento foi possível observar que a Moringa oleifera foi a variável determinante que contribuiu 

no tratamento independente da massa aplicada.  

Palavras-chave: sementes, coagulante natural, esferas geleificantes. 
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INTRODUÇÃO 

Nas zonas rurais do nordeste brasileiro a utilização das sementes de Moringa oleifera no tratamento 

de água para o consumo humano tem sido prática frequente, dada à escassez de água potável para a 

população rural dessa região (BEZERRA, et al., 2004). A maior desvantagem do uso do extrato de 

solução contendo o pó de sementes de Moringa oleifera é a quantidade de resíduos da semente 

dispersos em água tratada, uma vez que proporcionam o aumento do teor de matéria orgânica em 

água tratada (GHEBREMICHEL et al.), 2005. 

Diante da inovação de novos métodos de aplicação da Moringa oleifera para a redução do teor de 

matéria orgânica no tratamento de água, a utilização do pó da semente imobilizado em esferas 

preparadas a partir do Alginato de Cálcio e Cloreto de Cálcio pode também impedir a dispersão de 

matéria orgânica. Entretanto, é necessário testar as diversas combinações entre a semente e esses 

reagentes para dessa forma estabelecer um tratamento adequado. 

Por essa razão, esse trabalho visa empregar um estudo de planejamento fatorial 23 para estabelecer 

as melhores condições de tratamento entre as principais variáveis de estudos para a utilização da 

Moringa oleifera imobilizada em Alginato de Sódio no tratamento de água. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido na Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de 

Campinas, nos laboratórios de Hidráulicas e Saneamento. Para tal foi utilizado o espaço físico do 

Laboratório de Hidráulica para as instalações experimentais, e no Laboratório de Saneamento ocorreu 

desenvolvimento das análises físico/químicas. 

O estudo consistiu em imobilizar a Moringa oleifera em Alginato de Sódio formando esferas 

geleificantes para minimizar a dispersão de matéria orgânica em água tratada. Como essa nova 

metodologia de aplicação nunca foi testada, houve necessidade em promover um estudo de triagem 

para combinar as melhores dosagens do coagulante com o Alginato de Sódio, e após isso conduzir uma 

otimização a partir do planejamento fatorial 23, e dessa forma determinar as melhores dosagens no 

tratamento da água. 

A água utilizada neste estudo foi preparada sinteticamente pela adição de bentonita em água 

destilada, com objetivo de elevar a turbidez em torno de 60 NTU. O preparo consistiu em adicionar 
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3,5 bentonita em um recipiente contendo 18 litros de água destilada e deionizada por agitação durante 

30 minutos. Após esse intervalo, a água é deixada em repouso por 24 horas.  

Na triagem entre as combinações de dosagens de Alginato de Sódio destacaram as concentrações de 

1% (0,250g), 1,1% (0,275g), 1,2% (0,300 g). Essas massas de Alginato de Sódio foram medidas em 

béqueres e posteriormente adicionadas 25 mL de solução coagulante líquida a base de Moringa 

oleifera. Após esse procedimento, a mistura foi deixada em agitação constante por um período de 

“overnitght”. No dia seguinte foi adicionado pó de Moringa oleifera sob a mistura e agitado por 30 

minutos. As esferas foram formadas a partir do gotejamento dessa mistura em Cloreto de Cálcio 1,0 

M. Ao final, as esferas foram banhadas novamente em Cloreto de Cálcio 15% e lavadas com água 

destilada e deionizada.  

O aparelho utilizado para avaliar o tratamento da água foi o reator estático composto por jarros, 

denominado Jar Test. Preencheu-se cada jarro com 2 L de água sintética preparada com bentonita, e 

em seguida adicionou-se as esferas prontas. A operação conduziu-se por 30 segundos de mistura 

rápida (coagulação), 30 minutos de mistura lenta (floculação) e decantação (120 minutos), sendo esse 

último processo utilizado para promover as coletas de amostras. 

Nesse estudo foi empregado o planejamento fatorial 23, por se tratar de um planejamento adequado 

ao número de variáveis que mais influenciaram durante a triagem. As variáveis selecionadas foram 

massa de Alginato de Sódio, massa de Moringa oleifera e gradiente de mistura rápida, durante a etapa 

de coagulação. Para avaliar o planejamento fatorial 23 utilizou-se como resposta a turbidez, que é um 

parâmetro fundamental de qualidade de água. Além disso, todos os ensaios foram conduzidos em 

duplicata. As quantidades de cada um determinadas pelos níveis inferior (-) e superior (+) encontram- 

se na Tabela 1. 

Tabela 1: Variáveis selecionadas e seus respectivos níveis, no planejamento 23 

Variáveis (x)  Nível (-) Nível (+) 

Massa de Alginato de Sódio (g) – x1 0,250 0,300 

Massa de pó de Moringa oleifera (g) – x2 2,0 3,0 

Gradiente de velocidade (s-1) – x3 200 400 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Os resultados do planejamento fatorial 23, a partir da resposta do parâmetro turbidez, mostraram que 

para todas as combinações existentes ocorreu eficiência no tratamento de água acima de 95%.  A 

grande maioria das amostras testadas obtiveram turbidez abaixo de 1 NTU, sendo considerado pela 

legislação de potabilidade de água da Portaria 2914 do Ministério da Saúde, um valor de referência 

em tratamento de água. Na tabela 2 é possível observar todas as combinações geradas a partir s 

variáveis e os resultados obtidos em cada ensaio.  

Tabela 2: Resultado do planejamento 23 a partir das combinações entre as variáveis 

 

Foi possível observar que o melhor tratamento foi o menor nível da massa de Alginato, maior nível na 

massa do pó de Moringa oleifera e o menor nível de gradiente de mistura rápida, atingindo eficiência 

de 99% no tratamento de água. Além dos resultados de planejamento fatorial 23, também foi 

realizado o cálculo de interação entre os efeitos das variáveis (Tabela 3), gerando o cálculo do 

coeficiente de contraste (BARROS NETO et al., 2007). 
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Tabela 3: Cálculo do coeficiente de contraste. 

Média Global 85,74 
  

Efeitos de 1ª ordem:  
  

x1- Massa de Alginato de Sódio 0,025 

x2 – Massa de Moringa oleifera -0,82 

x3 – Gradiente de Mistura rápida -0,92 
  

Efeitos de 2ª ordem:  
  

x12 0,95 

x13 0,92 

x23 -0,53 
  

Efeitos de 3ª ordem  

x123 1,15 

Na tabela 3 foi possível notar que alguns efeitos foram negativos, embora considerados baixos valores, 

o que não comprometeu as eficiências dos tratamentos. É importante ressaltar que a interação na 

terceira ordem das três variáveis apresentou um efeito positivo. 

Para melhor visualização do planejamento foi construída uma representação geométrica 

representando as interações sofridas pelas variáveis e a influência do maior e menor nível para cada 

tratamento combinado (Figura 1). É possível observar que se for aumentado ou diminuído o nível de 

uma das variáveis, o valor da eficiência é alterado. 

Figura 1: Representação geométrica das interações e a eficiência entre as combinações. 
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CONCLUSÕES 

Com esse trabalho foi possível concluir que o planejamento fatorial contribui para a seleção de 

variáveis experimentais, e pode contribuir nos ensaios experimentais, uma vez que elimina um 

número de ensaios desnecessários, economizando tempo e reagentes. Todos os dados do 

planejamento fatorial continuam em processo de análise. 
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RESUMO: Algumas culturas possuem grande sensibilidade em relação a distribuição de 

sementes e estande inicial adequado, por isso pesquisas são realizadas para avaliar se esses 

fatores tem grande importância ao ponto de afetarem a produtividade das culturas. Levando 

isso em consideração, foi realizado um experimento em Rio Paranaíba MG, avaliando se o 

fator condição solo não interferiu no porcentual de espaçamentos normais, múltiplos e falhos 

e no coeficiente de variação entre os espaçamentos de plantas de milho (Zea mays), 

totalizando três tratamentos (grade de discos, arados de discos e enxada rotativa), com quatro 

repetições, utilizando delineamento inteiramente casualizado. O espaçamento foi avaliado 25 

dias após a semeadura. Os resultados revelam que o tratamento utilizando enxada rotativa 

apresentou maior uniformidade numericamente na distribuição em relação aos outros 

tratamentos quando refere-se a plantas normais, porém estatistucamente não houve 

diferenças significativas entre os tratamentos. 

Palavras chaves: Plantio, Milho, Espaçamento, Distribuição 
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INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays), é muito utilizado como alimento humano ou animal, devido à sua qualidade 

nutricional. O Brasil tem um importante papel no cenário agrícola dessa cultura, os números 

apresentados nas safras são de bastante significância mundial, sendo estimado para safra 2017/2018, 

5.059 Kg/ha (CONAB - 2018), e em Minas Gerais a produção da segunda safra de 2017 foi de 5.265 Kg/ 

ha (CONAB 2017). Para garantir um bom desenvolvimento da cultura, deve-se entender todos os 

fatores ligados a produção. O preparo do solo é um dos grandes responsáveis por um desenvolvimento 

inicial e estabelecimento da cultura no campo, (BONATO, 2016). Portanto, variados sistemas e 

métodos de seu preparo, tendam a modificar as condições de desenvolvimento das culturas, 

(CARVALHO, 2006). O papel fundamental das operações desse preparo é criar condições favoráveis 

para o desenvolvimento e conseqüentemente produção. Segundo (KURACHI et. al, 1989), estudos 

apontaram à uniformidade de distribuição longitudinal de sementes como uma das características que 

mais contribuem para um estande adequado de plantas e, conseqüentemente, para a melhoria da 

produtividade das culturas. Portanto, o experimento teve como objetivo avaliar se houve diferença 

significante dos diferentes preparos periódicos do solo na distribuição longitudinal de sementes de 

milho na cidade de Rio Paranaíba MG. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no ano de 2017, no munícipio de Rio Paranaíba (19º 11' 37" S; 46º 14' 50" W), 

na Universidade Federal De Viçosa – Campus CRP, a uma altitude de 1067 m. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, apresentando-se três tratamentos e quatro repetições, 

totalizando doze unidades experimentais. Tendo como tratamento o preparo periódico do solo com: 

1) Arado de disco, da marca BALDAN, modelo AF3, com três discos, profundidade de 20 cm, tracionado 

por um trator New Holland TL85E a 2.000 rpm, marcha terceira reduzida e velocidade média de 6km/h. 

2) Grade Aradora Intermediária, da marca KHOLER, modelo GH, com 14 discos e profundidade de 15 

cm, acoplado ao trator New Holland TT3840, a 2.000 rpm, com terceira reduzida e velocidade média 

de 6 km/h; 3) Enxada rotativa, da marca MEC-RUL, modelo ERP-200, com profundidade de 10 cm, 

acoplada ao trator New Holland TT3840, a 2.000 rpm, com segunda reduzida e velocidade média de 6 

km/h. Cada unidade experimental possui 100 m² (10 x 10 m), separadas por corredores utilizados para 

manobras e regulagem dos equipamentos com as mesmas medidas (10 x 10 m). Foram preparadas as 

parcelas no mês de Novembro para a semeadura do milho. A semeadura aconteceu no dia 28 de 

Novembro de 2017. A semente escolhida para o experimento foi o hibrido MG 744 MORGAN. 
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A variável avaliada foi a distribuição longitudinal de sementes. Sendo avaliada por meio de porcentuais 

de espaçamentos entre plantas normais, múltiplos e falhos, coeficiente de variação dos espaçamentos 

entre plantas (MAHL, 2004). Utilizou-se como parcela útil 2 m da linha central, deixando-se como 

bordadura os 2 m iniciais e os 6 m finais dessa linha. 

A distribuição longitudinal de plantas na linha da semeadura foi realizada 25 dias após a semeadura. 

Os espaçamentos entre plantas (EP) foram analisados mediante classificação adaptada de KURACHI et 

al. (1989) para avaliação de espaçamentos entre sementes, determinando-se o porcentual de 

espaçamentos correspondentes às classes: normais (Xref < EP < 1,5 Xref), múltiplos (EP < 0,5 Xref) e 

falhos (EP > 1,5 Xref), baseado em espaçamento de referência (Xref), de acordo com a regulagem da 

semeadora-adubadora. Dessa forma, os espaçamentos entre plantas foram classificados como 

normais (13,89 cm < Xi < 41,67 cm), múltiplos (Xi < 13,89 cm) e falhos (Xi > 41,67 cm), baseados no 

espaçamento de referência calculado de 27,78 cm utilizados. 

Para expressar a regularidade dos espaçamentos entre plantas, determinou-se o coeficiente de 

variação de todos os espaçamentos entre plantas da amostragem (normais, múltiplos e falhos), por 

meio da equação: 

 

em que,  

CV - coeficiente de variação, %;  

S2 - desvio-padrão de todos os espaçamentos entre plantas, cm, e  

X - média de todos os espaçamentos entre plantas, cm. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Não houve diferença significativa para a variável distribuição longitudinal de sementes em relação aos 

diferentes manejos do solo. Resultado semelhante foram encontrados por - Nantes 2016 - onde o 

manejo não interferiu no percentual de espaçamentos normais, múltiplos e falhos. 

Em relação ao CV, resultados parecidos podem ser encontrados no trabalho de - ARCOVERDE 2016 - 

onde, para as classes múltiplos e normais apresentaram alto valor de CV. 



 

 

Agropecuária, meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

                                                                                                   44 

Observou-se também que em todos os tratamentos a porcentagem de espaçamentos múltiplos foi 

maior que a porcentagem de falho, independentemente do tipo de preparo de solo. Isso também foi 

mostra pelo trabalho de Teixeira et al. (2009). 

 

Deve-se levar em consideração que a semeadura deste experimento foi realizada em velocidade 

constante, e que outra variável que poderia ser testada para ver se há variações, é alterando as 

velocidades, como mostrada no trabalho de Furlani et al. (2005). onde ao aumentar a velocidade 

periférica do disco dosador o número de espaçamentos normais diminuía e assim o número de 

sementes múltiplas e falhas aumentava, devido ao fato das sementes terem um menor espaço de 

tempo para passar pelo orifício do disco dosador, resultando nessas variações que não puderam serem 

vistas neste presente trabalho. 

CONCLUSÃO 

O tipo de preparo de solo com arado de discos, Grade Aradora e Enxada Rotativa, não interferiu no 

espaçamento longitudinal das sementes de milho. Ambos obtiveram resultados positivos quanto a 

distribuição longitudinal das sementes. 

Valendo ressaltar que o Enxada rotativa obteve uma maior uniformidade na distribuição longitudinal, 

mais que essa, estatisticamente não influenciou no resultado final. 
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RESUMO: Entre os múltiplos fatores que afetam as atividades humanas, principalmente a 

agrícola, o clima se destaca por sua decisiva influência nas variações apresentadas pelas 

irregularidades nos períodos secos e chuvosos em determinada região. Entre as variáveis que 

compõem o clima, principalmente para as culturas anuais, a chuva é a variável que mais 

condiciona o resultado da produção das culturas. Desta forma, nesse trabalho objetivou-se 

analisar a variação da precipitação no município de Vitoria, no Estado do Espírito Santo. Para 

a realização deste trabalho foram utilizados dados pluviográficos da estação pluviométrica 

02040035 – Vitória, entre os anos de 1925 e 2013 disponível no banco de dados da Agência 

Nacional de Águas (Ana). 
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Para os registros obtidos fez-se primeiramente uma análise exploratória dos dados, para verificação 

de falhas. Após esta verificação, calculou-se a precipitação total mensal e anual, frequências, 

coeficientes de variação e médias mensais e anuais de toda série. Pela análise dos resultados, o ano 

de 1983 apresentou o maior volume precipitado, 2.022 mm, com o mês de agosto contribuindo com 

1000 mm. A média total anual desta estação é 1.290 mm, com variação de 244 mm, enquanto o valor 

anual de maior frequência foi 730 mm a 1020 mm com 100% e a menor frequência de 2200 a 2400 foi 

de 15%. Pela tendência dos últimos dez anos o volume precipitado está aumentando para o município 

de Vitória-ES. 

PALAVRAS–CHAVE: Coeficiente de variação; dias de chuva; média; frequência. 
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INTRODUÇÃO 

Conhecer a distribuição e o comportamento das precipitações é de fundamental importância para o 

desenvolvimento de projetos hidroagrícolas, sendo que a frequência de ocorrência das mesmas e a 

sequência com que estas ocorrem, apresentam grande relevância nos estudos relativos à erosão dos 

solos (REIS et al., 2005). As chuvas intensas, também denominadas chuvas extremas ou máximas, são 

aquelas que apresentam grande lâmina precipitada, durante pequeno intervalo de tempo (SILVA et 

al., 2003). De acordo com CASTRO et al., (2011) o conhecimento das características das precipitações 

intensas, de curta duração é importante para o entendimento do dimensionamento de obras 

hidráulicas em geral, tais como galerias de águas pluviais, canalizações de córregos, bueiros, canais de 

drenagem, entre outros. Para este correto dimensionamento das obras hidráulicas, tanto urbanas, 

como rurais, é necessário o conhecimento da precipitação esperada, de modo que a estrutura 

planejada possa resistir adequadamente (MESQUITA et al. 1994). Portanto, neste trabalho objetivou-

se analisar a variação de precipitação do município de Vitória, situado no estado do Espírito Santo, de 

cada ano em relação à média da estação pluviométrica. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O local usado para o estudo é a cidade de Vitória, situada no estado do Espírito Santo. Os dados 

utilizados para a realização deste trabalho foram coletados por uma estação pluviométrica, localizada 

no município de Vitória, disponível no banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA), entre os 

anos de 1925 até 2013 (Código da Estação: 02040035). Inicialmente, foram feitas análises em busca 

de dados incompletos ou duplicados para serem eliminados. Após esta análise exploratória inicial, 

calcularam-se as médias (Eq. 1), desvios padrões (Eq. 2), coeficientes de variações mensais e anuais 

(Eq. 3) e os totais anuais que nos permitiram observar em qual ano a precipitação foi maior ou menor, 

e séries de frequências (absolutas e relativas) do total anual. Ao transformarmos os dados dos totais 

anuais de todos os anos coletados, conseguimos inferir o quanto irá precipitar ao longo dos anos, com 

a linha de tendência. Todas estas etapas foram realizadas através do programa Microsoft Office Excel. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 mostra os volumes totais anuais precipitados no município de Vitória-ES, juntamente com 

a linha de tendência das precipitações ao longo de toda a série história das precipitações entre 1925 

a 2013. 

 

Figura 1. Volumes totais anuais precipitados no munícipio de Vitória-ES, com a linha de tendência da 

precipitação ao longo dos anos da série histórica de precipitações. 

Pela análise dos resultados, o ano de 1983 apresentou o maior volume precipitado, 2.022 mm, com o 

mês de agosto contribuindo com 1000 mm. A média total anual desta estação é 1.290 mm, com 

variação de 244 mm, enquanto o valor anual de maior frequência foi 730 mm a 1020 mm com 100% 

e a menor frequência de 2200 a 2400 foi de 15%. Pela tendência dos últimos dez anos o volume 

precipitado está aumentando para o município de Vitória-ES. 

CONCLUSÕES 

O total médio anual precipitado no município de Vitória-ES é 1.290 mm, com variação de 244 mm. 

Pela tendência dos últimos dez anos o volume precipitado está aumentando para o município de 

Vitória-ES. 
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RESUMO: O estádio de maturação fisiológico com o qual os frutos de café são colhidos pode 

influenciar na qualidade fisiológica dos grãos e na qualidade final da bebida de café. 

Para demonstrar as alterações que ocorrem após a secagem do café em coco, realizou-se este 

trabalho com o objetivo de verificar a qualidade do café colhido em diferentes porcentagens 

do estádio de maturação cereja, processados por “via seca” em terreiro de cimento e em 

terreiro suspenso pela caracterização sensorial (prova de xícara). 
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O café foi colhido em diferentes porcentagens de frutos cereja, Lote 1 (90,9%), Lote 2 (81,5%), Lote 3 

(65,4%) e Lote 4 (44,7%). Depois de colhido, os lotes individualizados foram lavados, separando-se os 

frutos de maior massa específica que foram transportados para terreiro de cimento, onde 

permaneceram durante dois dias, para redução do teor de água inicial em torno de 70% base úmida 

(b.u.). Após este período, cada lote foi subdividido, uma parte permanecendo no terreiro de cimento 

e a outra transferida para terreiro suspenso. Diariamente, os frutos foram espalhados sobre o terreiro 

de cimento e sobre o terreiro suspenso, formando uma camada de aproximados três cm, que ao 

entardecer, foram amontoados e cobertos com sacos de aniagem e lona plástica. Ao amanhecer, 

novamente os frutos foram espalhados nos terreiros, repetindo-se este processo até que os lotes de 

café em coco atingissem o teor de água seguro, recomendado para o armazenamento, 11% b.u.. 

A avaliação dos atributos sensoriais (prova de xícara) foi feita com grãos selecionados, utilizando-se os 

mesmos critérios das análises físico-químicas, devidamente torrados (torra média) e apresentados sob 

a forma de café expresso. 

A análise estatística das avaliações sensoriais foi conduzida segundo o esquema fatorial 4x2 (quatro 

lotes de café em coco, em diferentes porcentagens do estádio de maturação cereja e dois tipos de 

terreiro durante o processo de secagem) no delineamento em blocos casualizados (D.B.C) com três 

repetições, utilizando o programa SAS® através do PROC GLM, versão 8.0. 

A qualidade da bebida de café não foi afetada negativamente, visto não terem sido observadas 

diferenças significativas entre os atributos sensoriais avaliados que inferissem bebida de pior 

qualidade. Todas as correlações, negativas e positivas entre as variáveis físico-químicas, também 

analisadas, e atributos sensoriais, que foram significativas inferem que os danos causados às 

membranas celulares dos grãos, com o extravasamento dos seus constituintes, sejam os principais 

responsáveis para elucidar as modificações ocorridas na qualidade final da bebida de café. 

Palavras-chave: Estádio de Maturação Fisiológica, Café em Coco, Análise Sensorial. 
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1. INTRODUÇÃO 

O café é um dos produtos primários de maior valor no mercado mundial e uma das principais 

atividades agroindustriais do país, sendo um dos poucos produtos agrícolas com seu preço associado 

a parâmetros qualitativos, cujo valor aumenta significativamente com a melhoria da qualidade (PASIN 

et al., 2002). Contudo, esta qualidade está diretamente relacionada aos diversos constituintes físico-

químicos dos grãos, aos fatores genéticos, ambientais e culturais, além dos relacionados com os 

processos de colheita, de processamento e de armazenamento, responsáveis diretamente pela 

aparência, pelo sabor e pelo aroma característico da bebida do café (AMORIM, 1978; DART e 

NURSTEN, 1985; CORTEZ, 1997; PIMENTA e VILELA, 2003). 

O grau de maturidade dos frutos do cafeeiro é considerado um dos principais fatores que interferem 

na qualidade final do café. A desuniformidade de maturação é uma das principais dificuldades a serem 

superadas durante a colheita (KRUG 1941; MAZZAFERA et al., 1998; PIMENTA et al., 2005). Essa 

desuniformidade é uma característica intrínseca do cafeeiro, devido às inúmeras floradas que podem 

ocorrer em um mesmo ciclo produtivo (MAJEROWICZ e SÖNDAHL, 2005); com predominância de 

frutos cereja e verde no início da colheita e no final, predominância de frutos secos, com grande 

variação desses estádios durante todo o ciclo produtivo (GARRUTI e GOMES, 1961; PIMENTA e 

CHALFOUN, 2001). 

Depois de colhido, o café pode ser preparado de duas formas: por via seca e via úmida. Na forma de 

preparo por via seca, o fruto é seco na sua forma integral (com casca, polpa e mucilagem), dando 

origem aos cafés denominados coco ou natural. Na forma de preparo por via úmida, originam-se os 

cafés despolpados, descascados e desmucilados (SILVA et al., 2001; WINTGENS, 2004; BORÉM et al., 

2006). 

A averiguação da qualidade quanto à bebida é determinada segundo o sabor e o aroma, características 

organolépticas indispensáveis que o café apresenta na prova de xícara, que são dependentes dos 

componentes químicos existentes no grão e diretamente relacionados com a eficiência do processo 

de secagem (LEITE et al., 1998; SILVA et al., 2001; CORADI et al., 2008; MARQUES et al., 2008). 

Diante do exposto e da falta de trabalhos que demonstrem as alterações que ocorrem após a secagem 

do café em coco, realizou-se o presente trabalho para verificar a qualidade do café colhido em 

diferentes porcentagens do estádio de maturação cereja, processados por “via seca” em terreiro de 

cimento e em terreiro suspenso pela caracterização sensorial (prova de xícara). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na Unidade de Processamento de Café (UPC) e no Laboratório de Grãos da 

Área de Armazenamento de Produtos Agrícolas do Departamento de Engenharia Agrícola (DEA), da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

O café (Coffea arabica L.), cultivar Catuaí Vermelho, procedente do município de Viçosa, MG, foi 

colhido, por derriça manual no pano e de forma seletiva caracterizando-se quatro lotes em diferentes 

porcentagens do estádio de maturação cereja: Lote 1 (90,9%), Lote 2 (81,5%), Lote 3 (65,4%) e Lote 4 

(44,7%), Tabela 1. 

Tabela 1 –Classificação quanto ao estádio de maturação fisiológica dos frutos. 

 

A Figura 1 ilustra as amostras coletadas de cada um dos quatro lotes de café em coco e as diferenças 

na porcentagem do estádio de maturação cereja dos frutos. 
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Figura 1 –Amostras dos lotes de café em coco segundo as diferenças na porcentagem do estádio de 

maturação cereja: Lote 1 = 90,9% (a), Lote 2 = 81,5% (b), Lote 3 = 65,4% (c) e Lote 4 = 44,7 (d). 

O café em coco, após a lavagem e uma pré-secagem em terreiro de cimento de dois dias, para redução 

do teor de água inicial em torno de 70% base úmida (b.u.), foi subdividido em dois lotes de igual 

tamanho, permanecendo uma parte no terreiro de cimento e a outra parte destinada à secagem em 

terreiro suspenso (Figura 2). A cada dois dias, no final da tarde, amostras de três litros de café foram 

coletadas para determinação do teor de água. 

 

Figura 2 –Secagem dos lotes de café em coco em terreiro de cimento (a) e em terreiro suspenso (b). 

Concluído o processo de secagem até o teor de água próximo de 11% b.u., recomendado para o 

armazenamento, os lotes de café foram beneficiados e submetidos à análise sensorial (prova de 

xícara). 
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2.1. ANÁLISES SENSORIAIS 

O café expresso foi preparado a partir das amostras dos lotes de café devidamente torradas (torra 

média), moídas com granulometria grossa e água, sendo sua extração feita em máquinas apropriadas, 

nas quais a água passa rapidamente sob pressão pelo pó de café moído e vai diretamente para a xícara. 

Provadores profissionais avaliaram os atributos de aroma, sabor, acidez e corpo da bebida, registrando 

a presença dos atributos em ficha com identificação das amostras. 

Para elaborar a ficha de avaliação, foram escolhidos os atributos a partir daqueles prédeterminados 

por provadores profissionais da Organização Internacional do Café (ESTEBAN-DÍEZ, 2004) e por outros 

Institutos de pesquisa de café (PUERTAQUINTERO, 1996; AVELINO et al., 2005). Os atributos foram 

medidos em uma escala não estruturada de dez centímetros de comprimento (Figura 3), com 

identificações da intensidade a um centímetro do extremo esquerdo e do extremo direito e marcação 

no ponto central (ANDUEZA et al., 2002). 
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Figura 3 –Ficha para avaliação sensorial dos atributos de qualidade da bebida de café das amostras 

dos lotes de café em diferentes porcentagens do estádio de maturação cereja secos em terreiro de 

cimento e em terreiro suspenso. 

As amostras dos lotes de café em estudo foram apresentadas a seis provadores profissionais, sob a 

forma de degustação às cegas na forma expressa. Os testes foram realizados em cabines individuais 

iluminadas com luz natural, utilizando-se a escala descrita na Figura 3. 
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2.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

O experimento foi conduzido segundo esquema fatorial 4 x 2 (quatro lotes de café em coco, em 

diferentes porcentagens dos estádios de maturação cereja: Lote 1 (90,9%), Lote 2 (81,5%), Lote 3 

(65,4%) e Lote 4 (44,7%); dois tipos de terreiro durante o processo de secagem, de cimento e suspenso 

no delineamento em blocos casualizados (D.B.C.) para os atributos gosto ácido (ACI, gosto amargo 

(AMA), gosto doce (DOC), aroma global (ARG), corpo (COR), adstringência (ADT), sabor de chocolate 

(CHO), sabor caramelo (CAR), aroma floral (FLO), aroma frutal (FRU), aroma de biscoito (BIS), aroma 

de frutas secas (FRS), sabor fermentado (FER), sabor de madeira (MAD) e sabor de ranço (RAN). As 

avaliações foram realizadas por seis provadores profissionais cada um avaliando os quatro lotes de 

café submetidos aos dois tratamentos. O programa estatístico utilizado foi o SAS® através do PROC 

GLM (General Linear Models) para WindowsTM, versão 8.0 (SAS Institute Inc., 1999). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado estatístico segundo o PROC GLM (SAS Institute Inc., 1999) da avaliação de qualidade para 

os atributos sensoriais da bebida de café em função dos lotes de café em coco em diferentes estádios 

de maturação cereja é apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2 –Resumo da análise de variância dos atributos sensoriais da bebida de café em função dos 

lotes de café em diferentes porcentagens de frutos cereja. 
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ns: não significativo.  
ACI: gosto ácido, AMA: gosto amargo, DOC: gosto doce, ARG: aroma global, COR: 
corpo, ADT: adstringência, CHO: sabor chocolate, CAR: sabor caramelo, FLO: 
aroma floral, FRU: aroma frutal, BIS: aroma de biscoito, FRS: aroma de frutas seca, 
FER: sabor fermentado, MAD: sabor de madeira, RAN: sabor de ranço.  

  

 

Observa-se que as diferenças na porcentagem de frutos cereja dos quatro lotes estudados, Lote 1 

(90,9%), Lote 2 (81,5%), Lote 3 (65,4%) e Lote 4 (44,7%), não foi um fator determinante por causar 

diferença (P>0,05) em nenhum dos 15 atributos sensoriais avaliados. Isto sugere que nem sempre são 

os lotes de café com elevada porcentagem de frutos cereja os responsáveis diretos por classificar a 

bebida como de melhor qualidade. 

O valor médio do gosto ácido e do gosto amargo foi de 5,34 e 5,45 respectivamente, estando acima 

da qualidade média (nota 5), além dos atributos aroma global com 6,78, corpo com 5,47; e dos sabores 

de chocolate com 5,87 e de caramelo com 5,15. Valores próximos foram encontrados por MORI et al. 

(2000) ao avaliarem cafés de diferentes Estados do Brasil, cujos valores médios de qualidade do aroma, 
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sabor, sabor residual e qualidade global foram 4,76; 5,58; 5,12 e 5,49 respectivamente. Estas notas 

elevadas classificadas nestes atributos sensoriais podem ser em conseqüência da seleção dos grãos 

das amostras dos lotes de café, pois foram utilizados apenas os grãos beneficiados sem defeitos 

visíveis, retidos em peneiras de crivo circular 16 acima. 

Destes atributos mencionados acima, o gosto ácido está relacionado aos constituintes do grão de café 

tais como ácido clorogênico, málico e tartárico, que são os principais responsáveis em produzir o gosto 

ácido, que quando natural e desejável, é chamado de ácido, e que quando é natural e indesejável, é 

chamado de azedo. De acordo com CAMARGO et al. (1992), as fases da fermentação do café envolvem 

uma fase alcoólica inicial, seguida quase que ao mesmo tempo de uma fase acética e se forem dadas 

condições, de uma fermentação propiônica e butírica, responsáveis pelo aparecimento de gostos 

estranhos na bebida. Assim, em virtude deste resultado encontrado para o atributo gosto ácido, 

sugere que possa ter ocorrido apenas a primeira fase da fermentação, favorecendo a classificação 

obtida na qualidade final dos lotes de café. Esta mesma explicação pode ser atribuída ao baixo valor 

médio observado para o atributo sabor fermentado (1,83). 

Observa-se, ainda entre estes atributos, que a média do aroma global foi a mais alta, sendo 

reconhecida como a percepção olfativa da bebida de café, feita por meio da inalação dos vapores que 

exalam da infusão ainda quente e por via retro nasal, durante sua degustação. Isto sugere que 

independentemente da porcentagem de frutos cereja nos lotes de café em coco, foi possível obter um 

aroma bom na qualidade final do produto. 

O sabor caramelo, percebido durante a degustação da bebida é originado durante o processo de 

torrefação. Com o aquecimento, várias reações químicas ocorrem, dentre elas a reação de Maillard e 

as reações de caramelização, que quando relacionadas aos aspectos organolépticos dizem respeito ao 

desenvolvimento de aromas e sabores, à modificações de propriedades físico-químicas e ao controle 

do fenômeno de escureciemnto (NUNES e BAPTISTA, 2001). À medida que a torra progride, os 

açúcares naturais do grão de café vão sendo caramelizados, ficando mais disponíveis ao nosso paladar. 

Portanto, este é um processo extremamente delicado e que se não tomado os devidos cuidados, 

podem carbonizar os açúcares, além de exporem os lipídeos do grão e de afetarem outros 

constituintes como a cafeína e a trigonelina, resultando em um café de bebida amarga. Tal fato pode 

justificar os valores médios do gosto amargo (5,45) e do sabor de caramelo (5,15), acima da qualidade 

média dos atributos sensoriais avaliados no presente estudo, e também pelo valor médio do sabor de 

ranço (1,25) detectado na qualidade final da bebida. De acordo com a OIC (1992), valores mais 
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elevados de açúcares podem indicar a presença de maior doçura na bebida, sendo responsáveis pela 

formação do sabor caramelo, identificado na bebida do café. Portanto, sugere-se que o valor acima 

da média para o sabor caramelo seja originado realmente durante o processo de torra, no qual pode 

ter acontecido um super aquecimento, e não à presença de açucares, haja vista que o gosto doce 

(4,76), atribuído pelos provadores tenha ficado abaixo da qualidade média da bebida. 

Outro atributo considerado indesejável, e, no entanto pouco detectado durante a avaliação da bebida 

de café, foi a adstringência (1,37) que é a sensação de secura na boca deixada após a sua ingestão. 

O mesmo procedimento estatístico adotado para a avaliação dos atributos sensoriais da bebida de 

café, em função dos diferentes percentuais de frutos cereja em cada lote, foi feito para os tipos de 

terreiro utilizados, de cimento e suspenso. O resultado estatístico desta avaliação é apresentado na 

Tabela 3. 

Tabela 3 –Resumo da análise de variância dos atributos sensoriais da bebida de café em função dos 

tipos de terreiros utilizados durante o processo de secagem. 

 

ns: não significativo. 

ACI: gosto ácido, AMA: gosto amargo, DOC: gosto doce, ARG: aroma global, COR: corpo, ADT: 
adstringência, CHO: sabor chocolate, CAR: sabor caramelo, FLO: aroma floral, FRU: aroma frutal, BIS: 
aroma de biscoito, FRS: aroma de frutas seca, FER: sabor fermentado, MAD: sabor de madeira, RAN: 
sabor de ranço. 
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Analisando os dados da Tabela 3, verifica-se que, como ocorrido para o fator lote em diferentes 

porcentagens de frutos cereja, não foi observada diferença significativa (P>0,05) entre os tipos de 

terreiro empregados durante o processo de secagem. 

O sabor chocolate foi o atributo que mais esteve próximo de estabelecer diferença significativa entre 

os tipos de terreiro estudados e que ao nível de 10% de probabilidade, haveria diferença estatística 

entre os tipos de terreiro para os atributo corpo (COR) e aroma floral (FLO). 

O atributo corpo é relacionado à sensação tátil de oleosidade e de viscosidade na boca. Encorpado 

significa que a bebida é forte e concentrada e não rala, produzindo sensação agradável na boca. 

As características de acidez, corpo, sabor remanescente, aroma e defeitos são sugeridos pela SCAA 

(2017) nas avaliações de prova de xícara e fazem parte dos questionários da avaliação de qualidade 

nos concursos nacionais. Segundo PUERTA-QUINTERO (2000), as características que definem a 

qualidade da bebida são o aroma, a acidez, o amargor, o corpo e a impressão global. Pode-se observar 

que alguns atributos da bebida coincidem entre os estudiosos, podendo haver entre eles maiores ou 

menores critérios de avaliação. 

As correlações entre as variáveis tomadas duas a duas foram realizadas e permitiram identificar 

poucas inter-relações entre os efeitos nos grãos de café, ocasionados pelo processo de secagem em 

terreiro de cimento e em terreiro suspenso dos lotes de café em diferentes porcentagens do estádio 

de maturação cereja, e os atributos sensoriais, que indicam as prováveis consequências na qualidade 

do produto final. 

4. CONCLUSÕES 

No estudo da caracterização sensorial do café em coco, colhido em diferentes porcentagens do estádio 

de maturação cereja, considerando as condições experimentais descritas, conclui-se que: 

➢ as diferenças nas porcentagens de frutos cereja e dos tipos de terreiro empregados durante o 

processo de secagem não afetaram negativamente a qualidade final da bebida de café; 

➢ as correlações entre as variáveis físico-químicas analisads e os atributos sensoriais, descritos 

neste trabalho, indicam que os danos causados à membrana celular dos grãos sejam os 

principais indicadores da qualidade final do café. 
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RESUMO: O processo de adsorção de contaminantes por óxidos de ferro é influenciado por 

diversos fatores, sendo o pH uma delas. Assim o controle do pH pode garantir uma maior 

eficiência na adsorção de poluentes como o fosfato. Este trabalho teve por objetivo construir 

uma bancada didática automatizada para a adsorção de fosfato por óxido de ferro sintético 

utilizando a plataforma de prototipação denominada “Arduino”. Os materiais utilizados para 

a construção estão disponíveis em laboratórios de química e o “Arduino” esta disponível no 

mercado, a baixo custo. A programação e configuração do “Arduino” utiliza plataforma 

eletrônica de código aberto. Para validação do sistema foi realizado ensaio de adsorção 

utilizando goethita sintética na concentração de 100 mg.L-1, solução de fosfato na 

concentração de 50 mg.L-1 e pH inicial 6,5. 
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Os resultados mostraram que o pH em média após o controle ficou ao redor de 3,9 e a eficiência na 

adsorção em 70% com tempo de detenção hidraulica de 3,0 horas. Conclui-se que o controlador de 

pH funcionou de forma altamente satisfatória e que o baixo custo e facilidade na aquisição de outros 

controladores baseados na plataforma “Arduino” estimulam melhorias no sistema. 

PALAVRAS-CHAVE: Arduino, goethita, fosfato. 
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INTRODUÇÃO 

O fósforo é décimo elemento mais abundante na natureza, quando carreado do solo para as águas 

superficiais devido a processos erosivos, causa a proliferação de algas, e a deterioração do oxigênio 

em tais biomas. Este processo é conhecido como eutrofização, que põe a vida aquática em risco, 

causando problemas como a morte de peixes, inviabilidade de consumo da água (DANIEL; SHARPLEY; 

LEMUNYON, 1998) e toxidez de plantas (FERREIRA, 2012). 

Sendo o fósforo (P) um nutriente limitante, em baixas concentrações, o crescimento populacional das 

algas é baixo. Já com a elevação da concentração de P, o crescimento populacional também aumenta 

(VON SPERLING, 1996).  

A elevada afinidade que óxidos de ferro têm pelo íon fosfato os torna importantes para remoção deste 

elemento das águas residuárias ricas em fosfatos, além do fato de que posteriormente estes podem 

ser separados por processos físico-químicos. 

Uma ligação de alta energia, de natureza covalente, pode se estabelecer entre o fósforo com o ferro, 

dentre outros elementos. Essa ligação pode ocorrer em solução com íons formando precipitados ou 

pela adsorção dos fosfatos na superfície de partículas de argila, ou de óxidos de ferro (CALDAS et al., 

2009). 

O tratamento da água residuária ricos em fosfatos envolve o controle de seu pH para elevar a sua 

adsorção por goethita (a-FeOOH). Para que este transcorra automaticamente e de modo viável ao 

produtor, acredita-se que a plataforma de prototipação Arduino seja a melhor opção para o 

desenvolvimento de um sistema automatizado, por garantir um baixo custo e praticidade à 

prototipação. 

O Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto. A placa é capaz de utilizar suas entradas 

para receber os valores que determinados sensores obtém, utilizando esses dados, por exemplo, no 

acionamento de motores, na utilização de LEDs, na publicação de algo online. 

Para programar a placa, é necessária a IDE (Integrated Development Environment) do Arduino, que é 

multi-plataforma e pode ser instalada em diferentes sistemas operacionais, com versões online e 

offline. Além disso, a linguagem Arduino pode ser expandida através de bibliotecas de C++ (Arduino, 

2017).  
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No quesito prototipação, o Arduino apresenta uma viabilidade maior que os microcontroladores. 

Santos et al. (2013) realizando uma comparação entre o Arduino e o microcontrolador PIC, determinou 

que a praticidade do Arduino ocorre principalmente pelo fato de seus circuitos já estarem montados. 

Já na plataforma PIC, é necessária a configuração de cada periférico, o que envolve o conhecimento 

sobre o modo de operação e comunicação com o microcontrolador, além de conhecimentos prévios 

em eletrônica. 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um protótipo para o tratamento automatizado da solução 

de fosfato através da adsorção de fosfato controlada pela plataforma de prototipação denominada 

“Arduino”. 

MATERIAL E MÉTODOS:  

A montagem do sistema consistiu em uma bancada de madeira com beckers de plástico para conter 

os líquidos como a solução de fosfato, a goethita, o ácido e a base. Visto que é necessário que a solução 

de fosfato e a goethita sejam constantemente agitadas, foram utilizados coolers para a construção de 

agitadores magnéticos. Utilizou-se um cooler para a solução de fosfato, e outro para a goethita. A 

alimentação de ambos se deu por uma fonte de computador, com suas velocidades podendo ser 

controladas por um mesmo potenciômetro. Por fim, em cada cooler foi fixado um ímã, e dentro dos 

beckers de solução de fosfato e goethita foram dispostos uma barra magnética para agitador 

magnético.  

Para que ocorresse a adsorção, foi necessário um tubo de plástico que une a solução de fosfato à 

goethita. A bomba peristáltica utilizada funciona sem a necessidade de interrupções e nem de 

alterações de velocidade, ou seja, a adsorção estará ocorrendo de maneira constante. A alimentação 

dessa bomba também se dá pela fonte de computador. O pH da solução de fosfato precisou ser 

controlado para que a adsorção pudesse ter maior eficiência, foram necessárias eventuais adições de 

ácido ou base à solução de fosfato. Assim uma tubulação de plástico que liga os beckers do ácido e da 

base ao becker da solução de fosfato foi instalada. 

Para que o controle do pH fosse automatizado, um pHmetro foi inserido à solução de fosfato. Além 

disso, duas bombas peristálticas, uma para o ácido e outra para a base, são utilizadas para adição 

dessas substâncias à solução de fosfato, e também são alimentadas pela fonte de computador.  
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Um Arduino UNO fez o controle dessas duas bombas com base na leitura do pHmetro. A modelagem 

do circuito foi feita através do software gratuito Fritzing Beta (FRIENDS OF FRITZING FOUNDATION, 

2017). A base das ligações entre os periféricos foi feita em uma protoboard, que possibilitou que os 

componentes fossem utilizados com a mesma fontes de energia através de ligações em paralelo. 

A programação do Arduino sucedeu conforme os conceitos de Manzano e Oliveira (2005), nos quais o 

computador é utilizado para solucionar problemas que envolvam a manipulação de informações. No 

caso deste protótipo, os dados fornecidos pelo pHmetro são parâmetros para o funcionamento das 

bombas peristálticas. A linguagem de programação utilizada foi a própria do Arduino, que envolveu 

também conceitos de C e C++. A IDE utilizada também foi a própria do Arduino. 

Para validação do sistema foi feito realizado ensaio de adsorção contínuo utilizando goethita sintética 

e solução pura de fosfato. 

A síntese da goethita foi realizada de acordo com a metodologia proposta por Schwertmann e Cornell 

(2000). A análise química foi feita em Espectrômetro de fluorescência de Raios-X por energia dispersiva 

(EDX) modelo Shimadzu EDX-7000, pertencente ao laboratório de física Instituto Federal do Paraná - 

Campus Londrina. A caracterização mineralógica foi feita em um difratômetro de raios-X, em 

equipamento Shimadzu XRD 6000, pertencente ao COMCAP – Complexo de Centrais de Apoio a 

Pesquisa da Universidade Estadual de Maringá. Foi utilizada radiação Co Kα em passo de varredura 

(0,02 º2θ, 2s). 

A determinação da adsorção de fósforo foi feito segundo descrito por Villar et al. (2010). Batelada, 

com 12 g de goethita sintética colocada em becker de 2000 mL que recebeu solução de KCl 0,01M. Em 

outro becker foi colocado fosfato na concentração de 50 mg na forma solúvel em solução de KCl 

0,01M. Uma aliquota de 10 mL foi coletado no final da linha a cada 3 horas totalizando 18 horas de 

ensaio, centrifugadas durante 10 minutos à 3000 rpm e então foi realizada a determinação dos íons 

remanescentes da solução sobrenadante através do método colorimétrico (EMBRAPA, 1997). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O controle dos cooler para a goethita e outro para a solução de fosfato utilizam um mesmo 

potenciômetro e a mesma fonte de computador para a alimentação. O funcionamento das bombas 

peristalticas, por se tratar de um funcionamento contínuo, sem interrupções ou alterações de 
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velocidade, a modelagem para as ligações elétricas dessa bomba envolveu poucos componentes no 

circuito. 

A instalação do controlador do pH, mostrou que o circuito mereceu enfoque ao longo da modelagem 

das ligações entre os componentes, pois envolve a automatização através do software Fritzing Beta 

(FRIENDS OF FRITZING FOUNDATION, 2017). 

Os resultados da análise química por EDX para goethita foram: Fe-99,32%; Mn-0,364%; Zn-0,313%, 

estes resultados são compatíveis com a pureza dos reagentes utilizados. 

Os resultados dos difratogramas de Raio-X para o composto sintetizado, possuem os picos 

característicos e intensidades compatíveis com o padrão ICDD-PDF: 081-0464 para goethita (JCPDS, 

2003). 

Para validação do sistema de controle, foi realizada avaliação de adsorção a cada 3 horas de 

funcionamento, produzindo os resultados de eficiência na adsorção ao redor de 70%. 

A eficiência na remoção ficou abaixo do esperado que seria acima de 90%, conforme obtido por 

Rodolpho et al. (2017), devido ao baixo tempo de retenção que foi de 3 horas. 

A explicação para a eficiência na adsorção de fosfato por óxidos de ferro diz respeito ao ponto de carga 

zero (PCZ), definido como o ponto onde cargas positivas e negativas se equilibram abaixo da qual os 

minerais adsorvem ânions e acima adsorvem cátions (SPOSITO, 2008). Explica o fato da adsorção do 

fosfato ficar acima dos 70,0% para goethita pois a goethita tem um PCZ = 9,0, (CORNELL E 

SCHWERTMANN, 2003).  

O pH da solução de fosfato inicial era de 6,5 e durante a realização do ensaio ficou ao redor de 3,9. 

CONCLUSÕES 

O controlador de pH funcionou de forma altamente satisfatória e que o baixo custo e facilidade na 

aquisição de outros controladores baseados na plataforma “Arduino” estimulam melhorias no 

sistema. 
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RESUMO: A amostragem e homogeneização de grãos, que envolve as ações de retirada de 

amostra, diluição e a confecção da amostra de trabalho, tem importância essencial na 

representatividade e na classificação do lote comercializado. Assim, o objetivou-se com o 

presente estudo detalhar os procedimentos e os equipamentos utilizados para amostragem, 

homogeneização e diluição (redução) de amostras de trabalho, na determinação da qualidade 

de grãos no recebimento e na expedição em unidades armazenadoras. Foram analisados os 

equipamentos para amostragem de grãos (sonda pneumática, calador composto manual 1,8 

m de latão com três estágios; calador composto manual 2,1 m em alumínio com três estágios; 

calador composto manual 2,10 m de um estágio, amostrador tipo pelicano) e os 

homogeneizadores de grãos (Boerner, quarteador multicanais redutor 16:1, quarteador 

multicanais redutor 4:1). 

Capítulo 10 
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As unidades armazenadoras devem utilizar métodos de amostragem que ofereçam segurança na 

coleta e na classificação do produto, gerando os descontos necessários e otimizando as operações 

unitárias do pré-processamento dos grãos. Os equipamentos homogeneizadores de grãos devem ser 

eficientes na uniformização e divisão da amostra, além de apresentar rapidez e baixo nível de ruídos 

durante a operação. 

PALAVRAS-CHAVE: amostra de trabalho, caladores, amostragem de grãos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A classificação e o estabelecimento do padrão de qualidade de grãos no Brasil são regulamentados 

por normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), que 

definem os defeitos dos grãos e estabelece os limites máximos permitidos, para efeito de 

enquadramento em tipos específicos. 

A acuidade da classificação, além do conhecimento das definições de cada defeito, é também 

fortemente influenciada pelos procedimentos de amostragens de grãos e pela preparação da amostra 

para o trabalho de análise. Na amostragem deve-se retirar uma porção representativa do material, 

que mantenha fidedignamente as características qualitativas destes lotes analisados. Erros na 

amostragem ocasionam interpretações errôneas do real atributo do lote, prejudicando sempre uma 

das partes envolvidas na comercialização e aumentando custos industriais, logísticos, estadias e outros 

(Gloria, 2008). 

Adjacente à utilização de equipamentos adequados para amostragem, deve-se atentar para o 

preparado e a diluição da amostra, tornando-a homogênea e em um volume adequado para o trabalho 

de análise e para que seja representativa do lote negociado. 

A determinação das características da massa de grãos, por meio de uma amostra, envolve as etapas 

de coleta (amostragem), preparo (subamostragem) e a análise (classificação) para aceitação ou não 

do lote. Estes procedimentos constituem o plano amostral das empresas. Cada uma destas etapas 

fornece informações importantes e estão sujeitas a variações e a erros, contribuindo para a 

variabilidade total associada às análises (Whitaker, 1977; Gloria, 2008).   

Gloria (2008) define a amostragem como sendo a obtenção, por meio de uma limitada quantidade de 

grãos (amostra), de informações sobre um ou vários parâmetros de interesse, visto que não é possível 

avaliar toda a massa de grãos. Desta forma, a amostragem assume destaque já que é responsável por 

gerar um resultado representativo de um lote, para uma classificação mercadológica. 

Segundo Parizzi (1999) a classificação de grãos é realizada por meio da determinação das 

características intrínsecas e extrínsecas do produto, com base em padrões previamente elaborados, 

sendo um instrumento disponível para indústria e exportadoras no controle de qualidade de um 

produto agrícola. 
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Whitaker et al. (2011) estudando amostragem para determinação de micotoxinas em grãos relatam 

que para cada plano de amostra, os riscos de erros são definidos pelo método de amostragem, 

tamanho da amostra, a preparação da subamostra, o número de análises e o método de análise; além 

disso reforçam que o tamanho da amostra também interfere na variabilidade, e que quanto maior a 

amostra, menor será a variação.  

Paulsen et al. (2007) relatam que apenas uma pequena amostra, sujeita a vieses e variabilidade, 

representa um carregamento de produto e o resultado é uma estimativa das propriedades de todo o 

lote. Segundo os autores existem diversos fontes de variação como: 1) distribuição desigual de grãos 

e impurezas; 2) procedimento de amostragem inadequado ou insuficiente; e 3) medições imprecisas.  

A Instrução Normativa (IN) MAPA nº 29/2011 (Brasil, 2011a) define que um sistema de amostragem 

compreende um conjunto de equipamentos e normas operacionais que visam à obtenção de amostras 

representativas de uma carga ou lote de mercadorias que estão sendo avaliadas. Essa norma exige 

que nas unidades armazenadoras a granel tenha a utilização de amostradores do tipo calador 

composto que possibilite a obtenção de subamostras em diferentes alturas da carga, e recomenda a 

utilização de calador tipo pneumático e amostradores de fluxo. Em relação à homogeneização de 

amostras a referida norma estabelece que todas as unidades armazenadoras devem possuir um 

sistema de homogeneização, sem, contudo, descriminar os equipamentos adequados. 

A IN MAPA nº 54/2011 aprova os requisitos e critérios para credenciamento, junto ao MAPA de 

pessoas jurídicas para executar serviços de classificação de produtos vegetais e seus sub-produtos com 

base nos padrões oficiais de classificação, e estabelece que estas empresas devem ter equipamentos 

próprios e compatíveis com as atividades executadas que devem estar aferidos e calibrados e em 

perfeito estado de conservação (Brasil, 2011b). Além disso, para homogeneização estabelece como 

obrigatório um homogeneizador e quarteador de no mínimo 16 canais.    

Nos procedimentos adotados em outros países exportadores ou importadores de grãos tem-se que as 

exigências estabelecidas pela legislação argentina e descritas na norma XXXII da Resolução da 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) no 1075/94 (Senasa, 1994), contemplam os 

procedimentos e equipamentos para amostragem, determinando que a homogeneização e divisão da 

amostra sejam realizadas com o equipamento Boerner ou outro que produza resultados similares. 
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Na classificação oficial de grãos nos Estados Unidos, quando executada pelo United States 

Departamento of Agriculture (USDA) nas situações de exportação, as operações de homogeneização 

e redução das amostras são realizadas utilizando-se o homogeneizador tipo Boerner conforme 

procedimento descrito no Manual de Inspeção de Grãos (Usda, 2013). 

Para os países da União Europeia, o regulamento (Iso, 2011) descreve que a amostragem é um 

procedimento que exige um método e equipamentos adequados para a tarefa. A análise sobre as 

características de um lote ou interpretação dos resultados torna-se desnecessária se a amostra não 

for representativa do lote original. Complementarmente, ressalta que os erros de amostragem, 

definidos como sendo a diferença entre as características da amostra e as do lote avaliado ocorrem 

principalmente em função da heterogeneidade da amostra, dos erros associados aos equipamentos 

utilizados na amostragem e também ao método utilizado. 

A amostragem de grãos a granel com a utilização de equipamentos como calador composto manual 

com um, dois ou três estágios ou mesmo com as sondas pneumáticas, pode resultar em números e 

posições insuficientes para obtenção de uma amostra representativa. Os equipamentos utilizados na 

preparação da amostra, tais como baldes e caixotes, por ter interferência e vícios do operador, podem 

prejudicar as exigências em acuidade do processo. 

O amostrador tipo pelicano é usado durante a movimentação do material na linha de amostragem de 

grãos.  Este amostrador é útil para amostras em rações, grãos e farelos, enquanto os veículos estão 

sendo descarregados (FAO, 2017).  

A IN MAPA 54/2011, regulamenta sobre as empresas credenciadas no MAPA, e faz referência aos 

equipamentos exigidos, no entanto, apenas para classificação oficial de produtos nos casos em que 

são obrigatórios (Brasil, 2011b). 

Assim, o objetiva-se com o presente estudo detalhar os procedimentos e os equipamentos utilizados 

para amostragem, homogeneização e diluição (redução) de amostras de trabalho, na determinação 

da qualidade de grãos no recebimento e na expedição em unidades armazenadoras. 

2. CALADORES E AMOSTRADORES 

Os caladores são equipamentos manuais utilizados para retirada de amostras a granel em caminhões 

e em superfícies de silos.  
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Já os amostradores mecânicos (pneumáticos) são equipamentos composto por um sistema de coleta 

por fluxo de ar, no qual há penetração da haste na massa de grãos pelo acionamento do comando 

hidráulico que posiciona o local e especifica o número de pontos amostrados. A haste coletora dispõe 

de dois tubos, sendo um com diâmetro interno de 0,0442 m, outro externo de 0,0662 m e 

comprimento de 1,90 m. O ventilador promove um fluxo de ar descendente entre os tubos externo e 

interno, e este fluxo ao atravessar a massa de grãos coletada pela ponteira (diâmetro de 0,037 m) 

desloca os grãos, de forma ascendente pelo tudo interno, que apresenta outro fluxo de ar que succiona 

a massa até o tubo coletor, por onde a amostra é conduzida até o reservatório de grãos (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema do fluxo de ar e grãos no calador mecânico durante a operação de amostragem. 

Como exemplo citam-se as características de cinco caladores utilizados para retirada de amostras em 

caminhões: a) calador composto manual com comprimento de 1,80 m com 12 aberturas, divididas em 

três estágios (1,80 - 3E); b) calador composto manual com 2,10 m de comprimento, 14 aberturas e 

três estágios (2,10 - 3E); c) calador composto manual de 2,10 m de comprimento, 14 aberturas e um 

estágio (2,10 - 1E), (Tabela 1); d) calador mecânico com ponteira de 0,037 m de diâmetro; e) calador 

tipo pelicano. 

Tabela 1. Medidas de diâmetro útil, número de aberturas, material construtivo e volume estimado por 

coleta dos amostradores 
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Equipamento 
Diâmetro do cilindro 

(m) 
Material construtivo 

Volume estimado por 

coleta (m³) 

Calador 2,10m 3E 0,0287 Alumínio 0,00116267 

Calador 1,80m 3E 0,0312 Latão 0,00118133 

Calador mecânico 0,0442 Aço inox -- 

Tipo pelicano -- Chapa de aço 0,00117315 

Calador 2,10m 1E 0,0312 Latão 0,001380 

 

As amostras devem ser retiradas pelos caladores compostos manuais e mecânico em locais pré-

determinados na carga do veículo, em formato de zig-zag (Figura 2). As amostras retiradas, 

posteriormente devem ser homogeneizadas e divididas. O número de pontos de amostragens varia de 

acordo com a massa da carga do veículo e deve ser no mínimo 5, 8 e 11 pontos para caminhões com 

cargas de até 15, de 15 a 30 e superior a 30 toneladas, respectivamente (Brasil, 2007). 

 

Figura 2. Representação esquemática dos procedimentos para a amostragem dos grãos: A) pontos de 

coleta nos veículo para retirada de amostra; B) equipamentos utilizados para amostragem. 

O amostrador tipo pelicano (Figura 3) possui as seguintes dimensões: 0,099 m de largura, 0,10 m de 

comprimento, 0,077 m de altura menor e 0,16 m para altura maior, totalizando área de coleta total 
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de 0,01 m2 e recolhe uma massa estimada de 0,879 kg. As amostras devem ser coletadas nos pontos 

de descarga durante a queda livre do produto na abertura das “bocas”. 

 

Figura 3. Amostrador tipo pelicano usado no experimento e suas dimensões e capacidades. 

Vagens e grãos imaturos apresentam maior teor de água que os grãos normais presentes nas cargas 

e, consequentemente, podem expor maior área projetada conforme diversos pesquisadores (Aydin, 

2007; Siqueira et al., 2013). Assim, grãos imaturos e vagens apresentam maior área de contato com a 

massa de grãos e sofrem menor pressão, o que promove o deslizamento sobre a massa descarregada, 

tendendo a apresentar maior acúmulo nas laterais das cargas nos veículos e nos armazéns. Neste caso, 

o amostrador tipo pelicano pode coletar melhor essas impurezas na descarga dos grãos nas moegas. 

Na recepção de grãos em unidades armazenadoras, a amostragem com caladores manuais apresenta 

limitações, pois quando há intenso fluxo de veículos carregados de grãos para descarga, mesmo que 

haja revezamento de mão de obra na operação, ao final da jornada de trabalho são comuns o cansaço, 

a diminuição no rendimento de trabalho e a perda de qualidade na amostragem. 

O calador mecânico pode ser uma opção aceitável para coleta de amostras, especialmente para 

maiores unidades armazenadoras coletoras, intermediárias e terminais. 

Outro fator importante é a manutenção dos caladores mecânicos, que, feita por pessoas 

despreparadas, pode alterar as medidas e a capacidade do equipamento e pode perder a eficiência na 

coleta de alguns tipos de defeitos, ocorrendo prejuízo para as partes envolvidas. Também 
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manutenções periódicas para verificação de desgastes, limpezas dos sistemas de dutos e mangueiras, 

troca de óleo hidráulico são fundamentais para o bom desempenho deste equipamento.  

A verificação da eficiência dos equipamentos de amostragem é de fundamental importância, já que 

devem fornecer as informações reais do lote, referentes aos atributos teor de água, teor de impurezas, 

tipos de impurezas, grãos quebrados e matérias estranhas. Essas informações podem alterar o 

planejamento do uso de peneiras e fluxos de entrada de grãos nas máquinas e nas operações pós-

colheita da unidade armazenadora.  

3. HOMOGENEIZADORES DE AMOSTRAS 

As homogeneizadores do tipo Boerner e os quarteadores de multicanais são frequentemente 

utilizados para uniformização e divisão de amostras. Outras maneiras utilizadas no mercado para 

homogeneização de amostras, como caixote de madeira e balde apresentaram desempenho não 

satisfatório em relação a amostra originalmente preparada, quando foi utilizado tamanho de amostra 

conforme IN MAPA n° 11/2007 (Brasil, 2007) e não são adequados para a homogeneização e redução 

de amostras de grãos  por comprometerem o resultado da análise qualitativa do produto (Quirino, 

2017). 

Os homogeneizadores e diluidores do tipo Boerner, quarteador multicanal 16:1 e quarteador 

multicanal 4:1 foram semelhantes na redução e homogeneização de amostras de grãos de soja 

(Quirino, 2017). 

O quarteador multicanal redutor 16:1 tem as dimensões de 0,32 m de largura, 0,6 m de comprimento 

por 1,20 m de altura. Consiste na montagem de quatro pequenos quarteadores (estágios), um abaixo 

do outro, desde a moega de descarga do equipamento (Figura 4). O primeiro e o terceiro quarteadores 

têm 12 canaletas (seis para a amostra e seis para o descarte) com espessura média de 0,0254 m; e o 

segundo e quarto quarteadores têm 11 canaletas (seis para o descarte e cinco para a amostra) com 

espessura média de 0,0253 m e dimensões maiores das canaletas laterais de 0,0392 m. Com a abertura 

da moega, o produto atravessa o primeiro quarteador, sendo parte destinada à amostra e parte 

descartada e, assim, sucessivamente até a subdivisão para o recipiente da amostra de trabalho e a 

outra parte, de maior volume, para o descarte. 
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Figura 4. Esquema de homoneização e diluição nos quarteadores multicanais 16:1 com detalhamento 

das canaletas. 

 

Os quarteadores multicanais redutor 4:1 apresenta dimensão de 0,45 m de largura, 0,41 m de 

comprimento e 0,64 m de altura e consiste na montagem de dois quarteadores menores (estágios) 

sobrepostos, sendo o primeiro quarteador formado por 18 canaletas (nove destinadas para a amostra 

com espessura média de 0,0252 m, com uma canaleta na lateral com espessura de 0,016 m, e também 

nove canais destinados para o descarte com espessura média de 0,0252 m), conforme ilustrado na 

Figura 5. Este primeiro quarteador reduz e leva parte da amostra para descarte, e a amostra passa em 

um segundo quarteador com 17 canaletas (9 canaletas para a amostra e 8 para descarte), que também 

divide os grãos, sendo parte destinada para descarte e a outra para amostra de trabalho. Neste 

equipamento, é necessário passar mais de uma vez para redução da amostra de trabalho. 

 

Figura 5. Esquema de homoneização e diluição nos quarteadores multicanais 4:1 com detalhamento 

das canaletas. 
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O homogeneizador tipo Boerner apresenta uma moega para colocação da amostra, que tem um 

registro que se abre quando se quer fazer a operação de homogeneização. Os grãos passam por um 

funil e caem aleatoriamente em um cone invertido que redistribui estes grãos em um diâmetro de 

0,36 m, composto por um conjunto de canaletas internas com dimensão de 0,0205 m, e em canaletas 

externas de 0,0247 m, que são direcionadas para os funis interno e externo, sendo as amostras 

armazenadas em recipientes. São necessárias no mínimo duas homogeneizações (Canada, 2016) e só 

depois são feitas as diluições. São necessárias várias passagens dependendo da massa final da amostra 

de trabalho (Figura 6). 

 

Figura 6. Esquema de diluição de amostras no homogeneizador tipo Boerner com detalhamento das 

canaletas. 

 

O homogeneizador e divisor de amostra tipo Boerner é o único equipamento aprovado para 

homogeneização e divisão de amostras pela Canadian Grain Commission (Canada, 2016). Na norma 

ISO 24333 (Iso, 2009), a indicação não é exclusiva do homogeneizador tipo Boerner, sendo também 

indicado para grãos o quarteador de ferro (superfície), divisores tipo quarteador (múltiplas ranhuras) 

com o mínimo de 18 canais, e também o divisor mecânico centrífugo para pequenas amostras. 

A RY 1075/94 norma XXII (Senasa, 1994) da Argentina recomenda que se deve utilizar para 

homogeneização e divisão da amostra, o equipamento tipo Boerner ou um similar que produza 

resultado semelhante. O United States Department of Agriculture (Usda, 2009) recomenda a utilização 

do divisor e homogeneizador de amostras tipo Boerner ou qualquer outro dispositivo que forneça 

resultado equivalente ao reduzir a amostra em tamanho e grau de precisão requerido. 

Durante a operação estes homogeneizadores permitem pouca interferência dos operadores. O 

Boerner demanda maior número de passagens da mesma amostra até atingir a massa de trabalho 
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exigida, também necessita de maior tempo para homogeneização e emite elevado nível de ruídos na 

sala de operação.  

O quarteador multicanal 4:1 exige maior número de passagens em relação ao multicanal 16:1, e 

também torna o trabalho mais lento. No entanto, ambos os quarteadores apresentam nível de ruído 

suportável, sendo ainda menor para o multicanal 16:1, que exige menor número de passagem de 

acordo com o tamanho da amostra de trabalho utilizada, sendo, consequentemente, o equipamento 

que gasta menor tempo no preparo da amostra.  

Diante o exposto, as unidades armazenadoras devem utilizar métodos de amostragem que ofereçam 

segurança na coleta e na classificação do produto, gerando os descontos necessários e otimizando as 

operações unitárias do pré-processamento dos grãos. Os equipamentos homogeneizadores de grãos 

devem ser eficientes na uniformização e divisão da amostra, além de apresentar rapidez e baixo nível 

de ruídos durante a operação. 
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RESUMO: A atividade da suinocultura, atualmente, é bastante representativa no Brasil. 

Pode-se considerar que com a industrialização está atividade evoluiu de forma expressiva, 

podendo ser comparada ao crescimento da população humana. A partir disso, a utilização dos 

dejetos em regiões suinocultoras tem demandado a aplicação de critérios técnicos e de 

manejo adequados, visando impedir que ocorra a contaminação dos recursos hídricos e assim 

manter a qualidade de vida. 
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Com base nisso, este trabalho teve como objetivo a realização de um levantamento dos custos e 

apresentação dos benefícios econômicos e ambientais referentes à confecção de um biodigestor de 

modelo caseiro para o tratamento correto de dejetos oriundos da atividade suinícola do Instituto 

Federal de Mato Grosso – Campus Cáceres. O estudo se baseou nos métodos quantitativo, qualitativo 

e descritivo, sendo os dados coletados diariamente, desde o início da confecção do biodigestor, até a 

fase final da fermentação, que é a produção do biofertilizante. Assim sendo, conclui-se que neste 

estudo o biodigestor, além de uma excelente ferramenta de tratamento de resíduos, apresenta 

grandes benefícios econômicos e ambientais. 

PALAVRAS-CHAVE: Biodigestor, Batelada, Biofertilizante. 
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INTRODUÇÃO 

A Suinocultura é uma das atividades da agropecuária mais difundida e produzida no mundo. O porco, 

foi domesticado a cerca de 10000 anos por povos nômades, que em suas mudanças constantes, 

entenderam como uma vantagem domesticar aquela espécie descendente de javalis. Porém, devido 

ao aumento da produção de suínos, vieram as suas desvantagens, sendo uma delas a ambiental. A 

problemática ambiental da suinocultura está no fato de que, a partir do momento em que se optou 

por explorações em regime de confinamento, o total de dejetos gerados, anteriormente, distribuído 

na área destinada à exploração extensiva, ficou restrito a pequenas áreas. Considerando que um suíno 

produz em torno de 2,30 kg por dia de dejetos, esses ao serem lançados ao meio ambiente, podem 

causar poluição das águas superficiais e subterrâneas por nitratos, fósforo e outros elementos 

minerais ou orgânicos e, do ar, pelas emissões de gás amônia, gás carbônico, óxido nitroso e sulfeto 

de hidrogênio. Assim, se faz necessário uma destinação correta para estes dejetos, sendo o biodigestor 

um dos mais viáveis. Biodigestores são estruturas construídas para produzir a degradação da biomassa 

orgânica de forma anaeróbica. Devido a ação de microrganismos, essa degradação emite metano e 

outros gases, como o Biogás. Este último pode ter várias aplicações, como: substituto do gás GLP, 

movimentação mecânica, etc. 

Assim, este trabalho teve como objetivo a realização de um levantamento dos custos e apresentação 

dos benefícios econômicos e ambientais referentes à confecção de um biodigestor de modelo caseiro 

para o tratamento correto de dejetos oriundos da atividade suinícola do Instituto Federal de Mato 

Grosso – Campus Cáceres. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no IFMT-Campus Cáceres, nas dependências do laboratório de 

Máquinas e Motores, em um período de 3 meses. Neste período de tempo, foi realizada a pesquisa e 

compra dos materiais para confecção do biodigestor, construção do mesmo, abastecimento e o 

período de produção do biogás. Para a confecção do biodigestor, utilizou-se um tambor de 50L, 

equivalente a 0,05 m³ de capacidade, com a altura de 56 cm, 41 cm de largura e comprimento de 32 

cm com duas tampas, em uma das tampas fez um furo e conectou se uma mangueira de polietileno 

cristal juntamente com um registro de gás de 1/8mm para controlar a saída do biogás do tambor de 

50L para o quantificado de biogás. Para a vedação das tampas do biodigestor e no registro de vazão 

de gás, foram utilizados durepox, fita veda rosca e abraçadeira para fixação da mangueira no registro. 
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Para se quantificar a quantidade de biogás produzido, foi utilizado um galão de 20L contendo 20 litros 

de água. Na parte superior do galão foram feitos três furos, no primeiro furo foi conectado uma 

mangueira com registro que teve por função conduzir o biogás gerado no biodigestor até o galão 

quantificador. O segundo furo foi utilizado para a saída da água, à medida que o biogás passava do 

biodigestor para o galão quantificador, um volume de água era deslocado para fora do recipiente, 

assim, foi possível estimar com base em volume de água deslocada, o volume de gás produzido 

diariamente utilizando o valor da massa especifica do biogás. Foi utilizado a massa especifica de 0,7268 

kg m-3 conforme Iannicelli (2008). No terceiro furo, foi acoplado uma mangueira com registro, dessa 

forma foi possível controlar a saída do biogás e realizar o teste de chama. A reposição da água 

deslocada para fora do galão quantificador foi realizada através do terceiro furo, fechava se o registro 

que interliga o biodigestor com o galão quantificador e se injetava água pelo terceiro furo. A Figura 1 

ilustra o biodigestor e o modelo de galão quantificador de biogás. 

 

FIGURA 1. Modelo do Biodigestor e do galão quantificador de biogás utilizado. 

De acordo com a metodologia de Lucia (2010), a quantidade de água utilizada deve conter 

aproximadamente 90% do peso do conteúdo total de biomassa. A diluição deve estar em torno da 

razão de 1:1 a 1:2, ou seja, a quantidade de água utilizada tem que estar de acordo com a razão para 

diluição do substrato. Tanto o excesso quanto a falta da água são prejudiciais para o sistema, por que 

caso falte água na fermentação, pode atrapalhar a hidrólise e provocar entupimento na tubulação e o 
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excesso pode prejudicar também o processo da hidrólise, pois é exigida uma elevada carga de 

biomassa para que a mesma se processe adequadamente. Para o abastecimento do biodigestor, foi 

utilizado uma relação percentual de 1:1 sendo (dejetos suíno/água). A relação utilizada foi de 20 quilos 

de dejetos suínos para 20 litros de água. Para que a mistura pudesse ser utilizada, essa foi 

homogeneizada e posteriormente colocada no biodigestor. A homogeneização é necessária para 

aumentar a eficiência na digestão das bactérias. O biodigestor depois de pronto e abastecido, deu 

início ao processo de fermentação anaeróbica, fase essa primordial para a produção de biogás. 

Durante o processo de produção de biogás, coletou se dados como, temperatura máxima e mínima 

do dia, quantidade de biogás produzido. As leituras das temperaturas e a quantificação dos gases 

produzidos foram realizadas no período matutino, entre as 07:00 e 08:00 horas. Para aferir a 

temperatura diária, foi utilizado um termômetro de mercúrio, que possui a aferição de temperatura 

máxima e mínima do dia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O material adquirido para confecção do biodigestor teve como foco o baixo custo e boa qualidade, os 

materiais foram comprados em lojas de materiais para construções e agrícolas do município de 

Cáceres – MT. O biodigestor completo ficou estimado em um valor de R$ 120,90. De acordo com 

pesquisas realizadas na internet, para verificar o preço de um biodigestor comercial, o modelo 

encontrado foi o Ecolimp Acquanlimp de 600L, este tipo de biodigestor tem um custo total de R$ 

1.800,00. Para se ter a mesma capacidade de matéria em litros, seriam necessários 12 biodigestores 

do modelo confeccionado, sendo que cada biodigestor teria um custo de R$ 120,90 totalizando um 

custo de R$ 1.450,80. Com os valores, pode chegar a uma economia de R$ 349,20, sendo que o modelo 

de biodigestor do projeto tem mais facilidade de produzir de forma constante, pois possibilita o 

abastecimento em datas alternadas, com isso a produção seria direta, sem ter pausas para 

reabastecer. Segundo Arruda et al. (2002), de acordo com o destino do biogás, a ideia do tamanho em 

relação ao biodigestor deve ser repensada, por que, dependendo da quantidade de biogás que irá 

necessitar diariamente, depende também do tamanho ou quantidades de biodigestores que serão 

utilizados para suprir essa necessidade. Sendo assim, verifica se que o biodigestor confeccionado 

possui uma viabilidade de produção, por motivo de ser em pequena quantidade de biomassa. Quanto 

a produção de biogás, nos dias em que apresentou temperatura acima dos 35ºC, a produção de biogás 

foi satisfatória, devido ao clima. No entanto, notou-se a diminuição da produção conforme o tempo o 

que caracteriza o termino do processo fermentativo da biomassa. 
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CONCLUSÕES 

Ao final do estudo, verificou-se a viabilidade do biodigestor, principalmente quando é tratado de 

menores quantidades de biomassa, considerando também a simplicidade da montagem e fácil gestão. 

Devido ao seu tamanho, o biodigestor possibilitou rápida produção de biogás e em quantidades 

satisfatórias. Também foi possível verificar a relação entre temperatura e produção, onde percebeu-

se que em temperaturas mais elevadas o biodigestor é mais eficiente. 
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RESUMO: Atualmente, existem incentivos para o desenvolvimento e a utilização de fontes 

energéticas renováveis e menos poluidoras. Uma das alternativas tecnológicas mais 

promissoras diz respeito ao aproveitamento da biomassa para geração de energia, que 

propicia uso mais racional dos recursos disponíveis na exploração agrícola, reduz a 

transferência de renda para outros agentes e diminui a dependência de fontes externas de 

energia. O presente trabalho avaliou a quantidade de biogás produzido a partir da biodigestão 

dos dejetos bovinos e suínos, e suas diferentes proporções. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 5 repetições, totalizando 25 unidades 

experimentais. Os tratamentos foram os diferentes substratos, dejetos frescos de suínos (DS) 

ou bovinos (DB) em diferentes concentrações: B100: 100% DB; BS25: 75% DS e 25% DB; BS50: 

50% DS e 50% DB; BS75: 25% DS e 75% DB e S100: 100% DS. 
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Os microrreatores foram confeccionados com frascos ampola de vidro hermeticamente fechados de 

100 ml cada, aos quais foram acopladas seringas de plástico de 10 ml, contendo agulha de 1,20x40 

mm para o escape do gás produzido, sendo verificado o volume do mesmo pelo deslocamento do 

embolo da seringa. Os dados foram submetidos à análise de variância, pelo teste F, e quando 

significativas, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de significância. O uso de dejetos 

bovino e suíno, bem como suas diferentes proporções, não influenciaram a produção de biogás nos 

microrreatores. As proporções de misturas de dejetos 75% bovino e 25% suíno (BS75) e 100% dejeto 

suíno (S100) foram mais eficientes na redução de sólidos totais, comparados aos demais tratamentos. 

O pico de produção de biogás ocorreu nos primeiros dias após o estabelecimento da anaerobiose, com 

a intensidade relativa a cada dejeto, sendo que a produção diária de biogás também apresentou 

variações entre os tratamentos estudados. 

Palavras-chave: Microrreatores, biodigestão, substratos, proporções. 
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1 INTRODUÇÃO  

Um dos maiores problemas relacionados ao desenvolvimento econômico mundial está relacionado 

com a produção energética de cada país. Tal dependência acontece devido ao uso de fontes de 

carbono fóssil, das quais 36% correspondem ao petróleo; 23%, ao carvão; e 21%, ao gás natural 

(HERNANDEZ, 2008). Por isso, a importância da produção de energias alternativas para suprir a 

demanda energética das grandes nações e proporcionar a expansão dos países em crescimento a 

partir de fontes provenientes da agricultura (VILELA e ARAÚJO, 2006).  

A preocupação com as questões ambientais vem aumentando e, com isso, o mundo tem buscado um 

desenvolvimento sustentável, ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, 

trazendo novas perspectivas e viabilidades para direcionar o modelo energético. As fontes renováveis 

de energia, sem dúvida, terão uma participação cada vez mais relevante na matriz energética global 

devido às pressões legais, sociais e econômicas que esse setor vem sofrendo. Novos incentivos vêm 

sendo lançados para desenvolvimento e utilização de fontes energéticas renováveis e menos 

poluidoras, como eólica, solar, ondas e biomassa (SOUZA, 2004).  

As modernas técnicas de produção agropecuária têm permitido um contínuo aumento na eficiência 

produtiva de alimentos e de insumos. Países que dispõem de melhor tecnologia conseguem reduzir a 

área, o número de animais e a quantidade de trabalhadores necessários à produção agrícola. Da 

mesma forma, o uso racional dos insumos e o correto manejo dos resíduos, permitem otimizar os 

sistemas produtivos de maneira a se obter convívio harmonioso entre o homem e o Meio Ambiente 

(HARDOIM e GONÇALVES, 2003).  

Nesse sentido, o desenvolvimento e a prática de alternativas tecnológicas com vistas à geração de 

energia a custos reduzidos podem gerar impactos socioeconômicos positivos. Uma das alternativas 

tecnológicas mais promissoras diz respeito ao aproveitamento da biomassa para geração de energia, 

que propicia uso mais racional dos recursos disponíveis na exploração agrícola, reduz a transferência 

de renda para outros agentes e diminui a dependência de fontes externas de energia (ESPERANCINI et 

al., 2007).  

Existem hoje diversas alternativas tecnológicas de aproveitamento da biomassa para geração de 

energia, tecnicamente viáveis para a agricultura familiar. Uma das alternativas que vem despertando 

grande interesse é a tecnologia de biodigestão anaeróbia de resíduos dos animais, e particularmente 

de resíduos gerados com a criação animal, pela implantação de biodigestores (DE LUCA BONTURI e 

DIJK, 2012).  
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Os biodigestores fazem parte de um processo de tratamento dos dejetos, não devendo ser vistos como 

uma solução definitiva, pois ele possui limitações quanto à eficiência da remoção da matéria orgânica 

e de nutrientes. A possibilidade de utilização do biogás para geração de energia térmica e elétrica 

agrega valor ao dejeto diminuindo seus custos com o tratamento (OLIVEIRA et al., 2006).  

Ainda assim, e mesmo com o potencial das áreas rurais do território nacional, os projetos de 

viabilização do uso do biogás tiveram pouca evolução.  

No Brasil, após pouco mais de duas décadas e essencialmente pelo estímulo econômico, a partir de 

2005, surgiu uma nova fase de implementação dos biodigestores e lentamente se reiniciam os 

programas sociais e privados de fomento. A irrefutável possibilidade da conversão do biogás em 

energia, as mudanças climáticas e o rebate às emissões de gases de efeito estufa, o saneamento 

precário das cidades, a degradação das águas são fatores que certamente podem ser tidos como 

grandes contribuintes para o retorno da tecnologia (EMBRAPA, 2006).  

Em face da necessidade atual do uso de energias alternativas a pesquisa sobre biogás desenvolvida 

neste trabalho tem real importância e contribui para a avalição de aspectos quantitativos de produção 

de biodigestores. O estudo objetivou quantificar o volume de biogás produzido em microrreatores a 

partir do uso de dejetos frescos de suíno, bovino e suas diferentes proporções, mensurando a curva 

de produção do biogás para os tratamentos ao longo do tempo, o pico de produção e a produção total 

do biogás durante 28 dias, além de avaliar a redução dos sólidos totais após o processo de biodigestão 

para as diferentes proporções de dejetos bovino e suíno.  

2 MATERIAL E MÉTODOS  

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Engenharia Agrícola na Unidade Universitária de Ciências 

Exatas e Tecnológicas (UnUCET), Campus Henrique Santillo, da Universidade Estadual de Goiás, em 

Anápolis-GO. A classificação climática da região é do tipo Aw, segundo a classificação de Köeppen, 

caracterizado por uma estação chuvosa (outubro-março) e outra seca (abril-setembro). Os testes 

foram realizados nos meses de novembro e dezembro de 2014.  

A confecção dos microreatores foi realizada no Laboratório de Engenharia Agrícola, da Universidade 

Estadual de Goiás, Anápolis – GO.  
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O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 5 repetições, 

totalizando 25 unidades experimentais. Os tratamentos foram os diferentes substratos, sendo os 

desejos frescos de suínos ou dejetos bovinos, em diferentes concentrações: B 100: 100% de dejeto 

bovino; BS 25: 75% de dejeto suíno e 25% de dejeto bovino; BS 50: 50% de dejeto suíno e 50% de 

dejeto bovino; BS 75: 25% de dejeto suíno e 75% de dejeto bovino e S 100: 100% de dejeto suíno.  

Os microrreatores foram confeccionados com frascos ampola de vidro hermeticamente fechados de 

100 ml cada, aos quais foram acopladas seringas de plástico de 10 ml, contendo agulha de 1,20 x 40 

mm para o escape do gás produzido, sendo verificado o volume do mesmo pelo deslocamento do 

embolo da seringa.  

Os substratos consistiram em dejetos frescos de bovinos e suínos, como fonte de bactérias 

metanogênicas. O material foi coletado em uma propriedade particular, pela manhã. O volume foi 

aproximadamente de 1 kg, o qual foi transportado em caixas de isopor e conservado sob condições de 

refrigeração a 10oC, até o momento do uso nos microrreatores.  

Esse material foi caracterizado quanto aos teores de MS (matéria seca), segundo a AOAC (1980), a 

partir de amostras do material original, em triplicata.  

De acordo Nogueira (1986), a diluição dos dejetos é necessária e a orientação para esta relação na 

operação de biodigestores é que se aplique uma proporção entre água e dejetos.  

Para iniciar o processo de produção de gás, os microrreatores foram preparados com os meios de 

cultura, contendo os diferentes substratos (tratamentos), diluídos em uma solução de sais minerais, 

na proporção de 1:1, conforme preconizado por Barrera (1993).  

A solução de sais minerais seguiu a metodologia de Azevedo (2010) em que, para 1 litro de água 

destilada foram diluídos 2g de fosfato dibásico de potássio (K2HPO4), 20g de fosfato monobásico de 

potássio (KH2PO4) e 3,5g de ureia ((NH2)2 CO). Após a adição dos sais esperou-se a completa 

homogeneização dos mesmos, para posterior uso.  

As diferentes concentrações dos substratos foram calculadas para a quantidade total de 20g. 

Posteriormente, foi adicionada a solução de sais minerais na quantidade de 20ml, sendo 

homogeneizadas e transferidas para os microrreatores, até completar o volume de 40ml. Este volume 

foi estipulado a partir de experimentos anteriores realizados no laboratório.  

Para a manutenção do pH próximo ao neutro nas amostras, foi adicionado cerca de 3 mL KOH a 10N 

no meio de cultura original, pois, segundo Soares (1997) e Chernicharo (1997), o pH não pode estar 

abaixo de 6,0 e acima de 8,0.  
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Os microrreatores foram acondicionados em estufa de cultura, modelo 402-3D e marca Ethik 

Technology, sob temperatura de 35°C, por 28 dias (Figura 1). 

 

Figura 1 – Microrreatores acondicionados em estufa. 

Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

A análise de sólidos totais (ST) foi determinada segundo metodologia descrita em American Public 
Health Association - APHA (1992). Os teores de sólidos totais foram determinados pelas Equações 1 e 
2: 

 

Em que: ST= Sólidos totais (%); U = teor de umidade da amostra (%); Pu = Peso úmido da amostra (g) 

e Ps = Peso seco da amostra (g). 

Para o acompanhamento do material residual remanescente nos microrreatores, após os 28 dias sob 

temperatura de 35°C, utilizou-se a metodologia de análise descrita anteriormente. 
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O volume de biogás foi avaliado diariamente, a cada 24 horas, observando o deslocamento do êmbolo 

da seringa, durante 28 dias. As medições de biogás se iniciaram logo após o início do experimento. 

Os dados foram submetidos à análise de variância, pelo teste F, e quando significativas, as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de significância. Como premissas foram verificadas a 

homogeneidade das variâncias e a normalidade dos resíduos. Foi utilizado o programa computacional 

SISVAR 5.3 para as análises estatísticas (FERREIRA, 2014). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os teores de matéria seca (MS) encontrados para os substratos bovino e suíno, antes do preparo dos 

meios de cultura, foram de 17,44 % MS para o dejeto bovino e 24,11 % MS para o dejeto suíno. Quanto 

mais alto o teor de matéria seca, menor a quantidade de água nos dejetos (GASPAR et al., 2003). 

Portanto, o dejeto bovino obteve maior teor de umidade comparado ao dejeto suíno. 

Na Tabela 1 são apresentadas as características quanto ao pH, dos meios de cultura, antes do processo 

de biodigestão. 

Tabela 1 – Valores de pH dos meios de cultura antes do processo de biodigestão. 

 

B100: 100% de dejeto bovino; BS75: 25% de dejeto suíno e 75% de dejeto bovino; BS50: 50% de dejeto 
suíno e 50% de dejeto bovino; BS25: 75% de dejeto suíno e 25% de dejeto bovino e S100: 100% de 
dejeto suíno. 

Pode-se entender que os microrreatores não sofreram variação de pH a ponto de comprometer seu 

desempenho, favorecendo desta forma o desenvolvimento das bactérias metanogênicas que, de 

acordo com VAN HAANDEL e LETTINGA (1994), CHERNICHARO (1997), FORESTI (1997), METCALF e 

EDDY (2003), tem um crescimento ótimo na faixa de pH entre 6,6 e 7,4. No preparo dos meios de 

cultura, foi realizada a correção dos pHs dos tratamentos, atingindo valores bastante semelhantes, 

sendo considerados neutros. 
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Não houve efeito significativo (P>0,05) sobre a média de produção acumulada de biogás para os 

diferentes tratamentos estudados. Verificou-se que, ainda que não tenha ocorrido diferença 

significativa entre os tratamentos, é possível observar uma diferença numérica de 28,42 mL entre o 

tratamento B100 e BS75, sugerindo que a mistura de dejetos suínos e bovinos nesta proporção pode 

acarretar em aumento na produção de biogás, quando comparado aos tratamentos B100 e S100, onde 

não houve mistura de dejetos (Tabela 2). 

Tabela 2 - Médias de produção de biogás, em mL, com o respectivo coeficiente de variação e 

probabilidade estatística. 

 

B100: 100% de dejeto bovino; BS75: 25% de dejeto suíno e 75% de dejeto bovino; BS50: 50% de dejeto 
suíno e 50% de dejeto bovino; BS25: 75% de dejeto suíno e 25% de dejeto bovino e S100: 100% de 
dejeto suíno. 

*Letras minúsculas diferentes, dentro das colunas, diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% 
de probabilidade 

Todos os tratamentos foram submetidos às mesmas condições de temperatura e pH, sendo assim, 

Backes (2011) explica que uma maior produção média de biogás se deve a uma melhor adaptação da 

biocenose, podendo ser essa a razão da diferença numérica, ainda que não significativa, obtida entre 

as médias dos tratamentos. 

As médias de produção acumulada de biogás, para os diferentes tratamentos, podem ser visualizadas 

na Figura 2. 
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Figura 2 - Médias da produção diária total, acumulado ao final de 28 dias. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015). 

A duração do experimento estendeu-se por 28 dias para todos os tratamentos, sendo possível 

observar na Figura 2 que os tratamentos B100 e BS25 cessaram suas produções na segunda semana, 

enquanto os demais tratamentos permaneceram produzindo até a terceira semana do experimento, 

sendo esta quantidade, menor do que quando comparada ao início a biodigestão. 

Segundo Van Soest (1982), os bovinos em geral se alimentam com grandes quantidades de alimento 

volumoso, que é responsável pela geração de dejetos com maiores quantidades de componentes 

fibrosos (componentes da parece celular), implicando em maior lentidão na produção de biogás e 

menor eficiência no processo de biodigestão. 

A codigestão anaeróbia pode apresentar diversos benefícios comparativamente de substratos 

isoladamente, tais como: aumento do custo-benefício das unidades de tratamento derivada do 

tratamento de maior variedade de resíduos; maior eficiência de degradação do substrato derivado da 

ocorrência de efeitos sinérgicos e do fato do conteúdo em nutrientes e umidade estar mais próximo 

de valores ótimos; diluição e compostos inibitórios, e aumento da produção de biogás (MATA-

ALVAREZ et al., 2000). 

As medições de biogás se iniciaram logo após o início do experimento. Na Figura 3 é possível visualizar 

as variações de produção de biogás diárias durante o período experimental. O gráfico demonstra que 
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os tratamentos se comportaram de forma semelhante, com um período de pico de produção de 

biogás, seguido de um declínio gradual. 

 

Figura 3 - Distribuição da produção média diária de biogás (mL) para os tratamentos estudados. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015). 

Percebe-se na Figura 3 que a produção de biogás se deu logo no primeiro dia e que o pico de produção 

de biogás, para todos os tratamentos, esteve entre os três primeiros dias. É possível prever pela 

tendência das curvas dos tratamentos, que a possibilidade de declínio, seguida de colapso, é maior 

que a estabilização 

Observou-se ainda que houve produção de biogás, na segunda semana, pelos tratamentos BS75 e 

S100 em maior quantidade, quando comparados com os demais tratamentos. Segundo Vedrenne et 

al. (2008), a maioria do carbono biodegradável nos alimentos animais já é digerida no rúmen e no 

intestino dos bovinos. Assim, esterco bovino possui um menor potencial para produzir biogás, 

comparado ao esterco de suínos ou de aves. 

Uma comprovação da eficiência por parte dos microrganismos em converter os sólidos em biogás 

pode ser observada nas Tabelas 3 e 4. A Tabela 3 mostra as médias referentes a análise dos sólidos 

totais, antes e após o processo de biodigestão, para os diferentes tratamentos. 
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Tabela 3 – Médias da redução dos sólidos totais, antes e após a biodigestão, para os diferentes 

tratamentos. 

 

B100: 100% de dejeto bovino; BS75: 25% de dejeto suíno e 75% de dejeto bovino; BS50: 50% de dejeto 
suíno e 50% de dejeto bovino; BS25: 75% de dejeto suíno e 25% de dejeto bovino e S100: 100% de 
dejeto suíno. 

Os sólidos totais dos dejetos de bovinos mais inóculo, no presente estudo, estavam próximos do 

recomendado por Xavier e Lucas Júnior (2010), que utilizaram dejetos que variaram de 7,14 a 9,09%, 

valores estes parecidos com o recomendado para o tipo de dejeto e para biodigestor em batelada. 

A análise de matéria seca realizada na caracterização do substrato mostrou um maior teor de umidade 

para o dejeto bovino. Sendo o volume de solução de sais adotado igual para todos os tratamentos, 

verifica-se então uma maior diluição do substrato bovino, podendo ser observado um menor teor de 

sólidos totais, antes e depois, para B100 quando comparado com os demais tratamentos. 

A Tabela 4 mostra as médias de redução dos sólidos totais analisados nos diferentes tratamentos. 
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Tabela 4 – Médias da redução dos sólidos totais, com o respectivo coeficiente de variação e 

probabilidade estatística, para os diferentes tratamentos. 

 

B100: 100% de dejeto bovino; BS75: 25% de dejeto suíno e 75% de dejeto bovino; BS50: 50% de dejeto 
suíno e 50% de dejeto bovino; BS25: 75% de dejeto suíno e 25% de dejeto bovino e S100: 100% de 
dejeto suíno. 

*Letras minúsculas diferentes, dentro das colunas, diferem estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 

Houve diferença significativa (P<0,05), entre os tratamentos, sendo a maior redução de sólidos totais 

encontrada nos tratamentos S100, chegando a 24,75% e BS75, com 22,98% de redução, sendo os dois 

tratamentos mais eficientes na remoção de sólidos. Esta observação pode estar relacionada à maior 

disponibilidade de nutrientes, o que propiciou maior eficiência na degradação de matéria orgânica 

pelos microrganismos. 

A menor redução foi encontrada para o tratamento B100 (6,06%), ficando os tratamentos BS50 e BS25 

com valores intermediários, 19,5% e 17,3% respectivamente. Ainda que não tenha sido observada 

diferença significativa na produção de biogás, houve um menor valor numérico de produção para o 

tratamento B100, o que sugere uma menor eficiência por parte dos microrganismos em converter os 

sólidos em biogás nas condições adotadas. 

Os resultados apresentaram diferenças entre as reduções ocorridas nos teores de sólidos totais 

quando se comparam os tratamentos que sofreram codigestão, demostrando que o aumento na 

proporção vegetal, atribuído ao maior teor de matéria seca do dejeto suíno, permitiu substratos com 

maior degradabilidade. 

A concentração de sólidos refere-se ao resíduo total presente no substrato, quer seja de origem 

orgânica ou inorgânica, e é um indicador de massa total a ser tratada (LEITE e POVINELLI, 1999). 
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As matérias secas, bem como os sólidos voláteis, indicam o grau de diluição dos dejetos. Estes valores 

podem ser variáveis, mesmo dentro da mesma criação de animais, em função de sua idade, tipo de 

alimentação e local de coleta (EMBRAPA, 2003). 

Vedrenne et al. (2008) concluíram que, em experimento com esterco de animais e uso de inóculo em 

sistema batelada, o processo de biodigestão precisa ocorrer durante 80 dias para que se conclua o 

processo. Deve-se lembrar de que a duração do experimento foi menor que o tempo de retenção 

recomendado para remoção de resíduos, o que pode ter influenciado nos resultados, pois um tempo 

de retenção maior poderia resultar em uma maior taxa de degradação orgânica. 

4. CONCLUSÕES 

Considerando as condições do presente estudo, o uso de dejetos bovino e suíno, bem como suas 

diferentes proporções, não influenciam a produção de biogás em microrreatores. 

As proporções de misturas de dejetos 75% bovino e 25% suíno (BS75) e 100% dejeto suíno (S100) 

foram mais eficientes na redução de sólidos totais, comparados aos demais tratamentos. 

A produção diária de biogás apresentou variações. A proporção de mistura de dejetos 75% bovino e 

25% suíno (BS75) foi a que apresentou maior persistência de produção do biogás, sendo que o uso de 

100% bovino (B100) foi a menor persistência observada. 

O pico de produção de biogás ocorre nos primeiros dias após o estabelecimento da anaerobiose, com 

a intensidade relativa a cada dejeto, apresentando picos mais elevados com o uso das misturas dos 

dejetos bovino e suíno, em relação ao uso de um único substrato. 

Considerando que existiu uma diferença numérica para a produção de biogás entre os tratamentos 

BS75 e B100, em torno de 50% superior para o BS75, torna-se relevante a necessidade de maiores 

estudos, com biodigestores em escalas maiores. Considerando ainda maiores valores numéricos de 

produção do biogás obtidos para as diferentes misturas, comparados aos valores verificados com o 

uso de um único dejeto, bovino ou suíno. 
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RESUMO: O coeficiente de cultura (Kc) associado a evapotranspiração de referência (ETo) 

estima a evapotranspiração da cultura. Esses dados são de extrema importância para um bom 

manejo de irrigação melhorando aspectos, como o consumo de água e a produtividade do 

Capim Sudão. A água é um fator limitante na produção das forragens, seguida da temperatura. 

A irrigação é um aliado em regiões onde ocorrem precipitações irregulares, como na região de 

Alegrete, RS. Para que a irrigação seja satisfatória, deve ser bem quantificada, pois lâminas 

insuficientes umedecem apenas a camada superior do solo e o excesso causa problemas tanto 

para a cultura quanto para o ambiente. 
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O objetivo desse trabalho é determinar o coeficiente de cultura (Kc) do Capim Sudão para cada estádio 

de desenvolvimento, bem como, estimar balanço hídrico da cultura e avaliar a produção do Capim 

Sudão com e sem irrigação. O trabalho foi desenvolvido na área experimental do IFFar – Campus 

Alegrete, correspondente a 288m² (tratamento com irrigação) e 36m² (tratamento sem irrigação), 

sendo a área irrigada dividida em nove parcelas de 4x8m (32m²), com um lisímetro de drenagem 

instalado em cada parcela. Para a irrigação foi utilizado um sistema por aspersão convencional 

disposto no campo em linha. Durante o ciclo da cultura foram realizados dois cortes para obter a 

produtividade, um aos 30 DAS e outro aos 50 DAS. Os resultados foram submetidos à analise de 

variância pelo Teste F ao nível de 5% de probabilidade. As medias foram comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software computacional Sisvar 5.3. Os valores médios de 

coeficiente da cultura (Kc) obtidos para as quatro fases de desenvolvimento estudadas foram de 0,502, 

0,928, 1,034 e 0,732 respectivamente. 

PALAVRAS-CHAVE: Sorghum sudanense L.; coeficiente da cultura; produtividade; manejo de irrigação. 
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INTRODUÇÃO:  

O crescimento da bovinocultura brasileira é destaque no cenário mundial. 

O efetivo de bovinos em 2016 é de 218 milhões de cabeças (IBGE, 2017). O Brasil apresenta o segundo 

maior rebanho bovino do mundo e figura entre os maiores produtores e exportadores mundiais de 

carne bovina (USDA, 2012). A pecuária brasileira vem passando por um processo de intensificação e 

modernização, porém, grande parte dos sistemas de produção ainda é baseada na criação extensiva 

de pastagem, por ser um sistema mais barato e causar um menor impacto no meio ambiente. As 

pastagens mais utilizadas são concentradas em apenas seis meses do ano, devido ao regime sazonal 

de chuvas presentes nos países tropicais. Urge a necessidade de criar formas de suplementação para 

os animais durante o período seco para que a produção seja mantida. Neste cenário, a irrigação é 

primordial para suprir a necessidade hídrica das pastagens obtendo, como consequência, incremento 

no peso do gado durante os períodos de estiagem. Para a irrigação ter resultados satisfatórios, 

necessita-se conhecer os parâmetros específicos de cada cultura, clima da região, para assim 

determinar o momento e a quantidade correta da sua aplicação. O manejo da irrigação via clima, 

utiliza dados meteorológicos como precipitação pluviométrica: umidade relativa, velocidade do vento, 

e de valores que expressem correlações de irrigação para cada cultura, como é o caso dos coeficientes 

de cultura (Kc). O coeficiente de cultura permite estimar as necessidades hídricas da cultura, sendo 

fundamental para o manejo de irrigação. Além disso, valores do Kc são facilmente encontrados na 

literatura através de tabelas que expressam seus respectivos valores para cada fase de 

desenvolvimento da planta a ser irrigada. Porém, para regiões distintas, não se recomenda o uso 

desses valores, pois os mesmos mudam em função do clima, solo, manejo, entre outros fatores. O 

objetivo desse trabalho é determinar o coeficiente de cultura (Kc) do Capim Sudão para cada estádio 

de desenvolvimento, bem como, estimar balanço hídrico da cultura e avaliar a produção do Capim 

Sudão com e sem irrigação. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi desenvolvido em área do setor de Irrigação e Drenagem do IFFar – Campus 

Alegrete, coordenadas 29º42’29,83”S e 55º31’35,45”O. O clima é subtropical, temperado quente e 

estações bem definidas (Cfa na classificação de Köppen). A média de precipitação pluviométrica é de 

1525 mm anuais. A temperatura média anual é de 18,6°C (INMET). A área experimental corresponde 

a 288m² (tratamento com 
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irrigação) e 36m² (tratamento sem irrigação). Sendo a área irrigada dividida em nove parcelas de 4x8m 

(32m²), com um lisímetro de drenagem instalado em cada parcela (Figura 1). O tratamento T1 foi 

utilizado para determinar o coeficiente da cultura (Kc) e o tratamento T2 para determinar a massa 

seca e massa verde quando efetuados os devidos cortes. A semeadura foi realizada a lanço, cultivar 

BRS Estribo da Embrapa, indicada para os estados do sul do Brasil. Para determinar a lâmina de 

irrigação utilizou-se o método de Penman-Monteith. Para determinar a Evapotranspiração (ET) foi 

utilizado o sistema NeuroEvap Web. 

FIGURA 1. 

 

FIGURA 1. Lisímetros de Irrigação. 

A evapotranspiração da cultura (ETc) foi obtida através da equação 1: 

 

em que, 

ET = Evapotranspiração (mm.dia-1) 

Kc = Coeficiente da cultura (adimensional) (0,4; 0,68; 1,14; 1,10 (LIMA, 2013)) 

A Lâmina de irrigação correspondente a 100% para o (T1), e o T0 (sem irrigação). Foram avaliados os 

componentes de produção matéria verde total e matéria seca total. A variação do teor de umidade do 
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solo e o balanço hídrico foram realizados através da diferença entre o volume de água aplicado no 

lisímetro e o volume drenado. Para a interpretação dos resultados analisou-se a variância usando o 

Teste F ao nível de 5% de probabilidade de erro para interpretação do nível de significância e o 

software Sisvar 5.3. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 As produtividades da cultura (massa verde e massa seca) encontram-se na Tabela 1, com valores em 

kg.ha-1 da massa verde e da massa seca do Capim Sudão para corte aos 30 DAS e 50 DAS, com a 

aplicação da analise de variância e o teste de Tukey a 5% de probabilidade. A Tabela 2 mostra os 

valores de água recebida, precipitação pluviométrica e irrigação. Comparando as produtividades de 

matéria seca (MS) do Capim Sudão obtidas nos tratamentos sem irrigação e com irrigação, com o 

experimento de Neumann et al. (2010), que avaliou quatro híbridos de sorgo forrageiro (S. bicolor x S. 

sudanense) sem irrigação na região de Minas Gerais, observamos que as produtividades do 

experimento foram superiores às obtidas pelo autor, o que indica que em ambos os tratamentos os 

valores da produção de massa seca estão aceitáveis (Tabela 3). O comportamento do Coeficiente da 

Cultura do Capim Sudão para os quatro estágios fenológico da cultura é apresentado na Figura 2. 

TABELA 1. Produtividade da massa verde do Capim Sudão com e sem irrigação para corte aos 30 e 

50 DAS. 

 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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TABELA 2. Valores referentes a quantidade de água recebida em cada tratamento, precipitação e 

irrigação até os 50 DAS. 

 

DAS: Dias após a semeadura. 

 

FIGURA 2. Valores dos coeficientes de cultura para as quatro fases de desenvolvimento do Capim 

Sudão. 

CONCLUSÕES 

A evapotranspiração da cultura do Capim Sudão na região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, 

apresentou 604,913 mm, sendo a média diária de 4,65 mm.dia-1. O tratamento irrigado apresentou 

incremento na produção, porém incipiente, em razão de precipitações pluviométricas elevadas 

durante o ciclo da cultura, a irrigação foi mínima. Os valores médios de coeficiente da cultura (Kc) 
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obtidos para as quatro fases de desenvolvimento estudadas foram de 0,502, 0,928, 1,034 e 0,732 

respectivamente. 
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RESUMO: Por meio de coeficientes de uniformidade, verifica-se possíveis falhas na aplicação 

de água em sistemas de irrigação. Este trabalho teve o objetivo de foi avaliar a uniformidade 

de distribuição de água e a eficiência de aplicação de um sistema de irrigação tipo pivô central, 

no região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul no município de Alegrete-RS, tendo em 

vista otimizar o desempenho do sistema. Foram avaliados quatro tipos de coeficientes de 

uniformidade, sendo: coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), coeficiente de 

uniformidade de distribuição (CUD), coeficiente de uniformidade estatístico (CUE) e o 

coeficiente de uniformidade de Hart (CUH). 
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Com esta pesquisa, considerou que o sistema de irrigação está operando com uma boa uniformidade 

de distribuição de água, apesar da lâmina calculada pela vazão do sistema ser maior que a lâmina 

coletada. Os valores encontrados para os coeficientes de uniformidade, demonstram que o 

equipamento apresenta bom desempenho, para CUC e CUD, mas para o CUH e o CUE tiveram uma 

eficiência ruim. A eficiência de aplicação apresentou um bom desempenho, de 80,7%. 

Palavras- chaves: uniformidade, irrigação, pivô central. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prática da irrigação é uma técnica fundamental quando o objetivo é o aumento da produtividade 

nas lavouras. No momento em que se usa esta prática é aconselhável retratar a importância de uma 

apropriada gestão dos recursos hídricos disponíveis, bem como, o manejo apropriado, a avaliação do 

desempenho dos equipamentos, necessitando do conhecimento da disponibilidade e demanda hídrica 

de cada região. 

No estado do Rio Grande do Sul o método de irrigação por inundação é o mais utilizado, em função 

do estado ser o maior produtor de arroz, no entanto, existe uma vasta capacidade de crescimento de 

outros métodos de irrigação, considerando-se a extensão de terras agrícolas. 

Dentre os métodos de irrigação mais utilizados na agricultura está o método de irrigação por aspersão, 

com o sistema de pivô. Denominado de pivô central, este sistema pode ser do tipo central, linear e 

rebocável. Os pivôs centrais possuem torre central fixa, a qual deve ser instalada em uma superfície 

preferencialmente concretada, de forma que ofereça segurança de fixação. 

De acordo com, Silveira et al. (2013), a irrigação por pivôs centrais, em regiões, possibilita a sucessão 

de até três cultivos irrigado ao longo do ano agrícola, apresentando várias vantagens, tais como a 

economia de mão de obra e boa uniformidade de aplicação, quando bem dimensionado. 

Estes equipamentos, quando bem dimensionados manifestam diversas vantagens, entre elas, as 

principais são, a economia de mão de obra quando comparada com a irrigação por superfície, boa 

uniformidade de aplicação, eficiência e facilidade na aplicação de fertilizantes, facilidade na operação, 

economia de água e energia. Conforme a pesquisa realizada por Martins et. al, (2016), no Rio Grande 

do Sul foram identificados 1753 pivôs centrais, ocupando uma área irrigada de 111.122,9 hectares, as 

maiores áreas irrigadas por pivô central no Estado de Rio Grande do Sul, estão localizadas, 

principalmente, nas regiões do Planalto Médio, alto Uruguai e Missões. O tamanho dos pivôs variou 

consideravelmente, sendo observados pivôs com área de 1,6 até 210 hectares. 

Quando a prática da irrigação é realizada, uma medida indispensável é o manejo da água. É preciso 

obter um planejamento de rega associado com a tomada de decisão da quantidade e o momento no 

qual deverão ocorrer as irrigações, sendo este um fator que influencia diretamente o aproveitamento 

e a disponibilidade hídrica tanto para a planta quanto no solo, diferenciando na produção da cultura. 

Com isto, dentre diversos fatores a serem analisados destaca-se a uniformidade de distribuição de 
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água, no caso desta não ser satisfatória, ocorre prejuízos, tais como redução do rendimento e aumento 

do custo de energia, devido a água não alcançar perfeitamente seu objetivo. 

No momento em que inserido um projeto de irrigação, é essencial averiguar se as condições esperáveis 

inicialmente se comprovam no campo. Para isto, é preciso analisar as condições de pressão, vazão e 

lâminas d’água aplicadas. 

As avaliações de uniformidade de distribuição de água em sistemas de irrigação podem ser efetuadas 

de várias formas, escolhendo uma ou mais equações de avaliação. Os coeficientes de uniformidade 

são ferramentas que contribuem na visualização de como a água está sendo distribuída sobre a 

cultura, sendo um recurso de verificação do sistema de irrigação. 

Na prática, a verificação de sistemas de irrigação é um assunto tratado com pouca relevância dentre 

os agricultores. Ainda que possuam acesso à esta tecnologia, muitos ainda não operam de forma 

apropriada, por falta de orientação e até mesmo de conhecimento. 

Com isto, este trabalho objetivou a necessidade de examinar a uniformidade de distribuição de água 

em lavoura irrigada por sistema do tipo pivô central, na região da fronteira oeste do Rio Grande do 

Sul, no município de Alegrete-RS. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nesta seção é retratada a pesquisa teórica que auxilia no esclarecimento da análise empírica do 

problema de pesquisa e na análise de dados que permitiram alcançar o objetivo real deste estudo, 

diante disso, apresentar um melhor entendimento para o uso eficiente da água em um sistema muito 

utilizado nas lavouras irrigadas.   

2.1. IMPORTÂNCIA DA IRRIGAÇÃO 

A irrigação é o método artificial de aplicação de água na agricultura, possuindo a finalidade de suprir 

as necessidades hídricas na cultura irrigada. 

A água é um fator essencial para a produção agrícola, e sua disponibilidade e distribuição podem 

definir a viabilidade da produção agropecuária, principalmente em regiões onde há ocorrência de 

déficit hídrico ou distribuição irregular de chuvas. (FAGGION et al., 2009). Para Aleman (2015), quando 

a disponibilidade de água assumir um valor baixo, que prejudique o desenvolvimento da planta, a 
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técnica de irrigação deve repor ao solo a quantidade adequada de água para a planta continuar o seu 

desenvolvimento normal.  

De toda água utilizada no mundo, 70% é destinada à irrigação. Por isso, é fundamental que se evite ao 

máximo o desperdício desse recurso natural. Os aspectos relacionados ao fornecimento adequado de 

água às plantas vêm se tornando uma das grandes preocupações das pesquisas sobre a agricultura 

irrigada. Mas, para que se tenha garantia de produção com qualidade e aumento de produtividade, 

principalmente em regiões onde há irregularidade na distribuição das chuvas, a irrigação se torna fator 

imprescindível e, por isso, tem-se observado o aumento da área irrigada em todo o mundo (Martins 

et al., 2010). 

No momento em que se utiliza a prática da irrigação, a medida imprescindível é o manejo de água, 

adoção de um planejamento de rega, agregado com decisão da quantidade e momento das irrigações. 

É fator indispensável que interfere diretamente no aproveitamento da água pelo solo e a 

disponibilidade para o suprimento hídrico da planta, intervindo na produção final. 

É sabido que o volume de água atualmente utilizado para uso agrícola está decrescendo, forçando a 

busca pela otimização no manejo da água irrigada e aumento da em produtividade das culturas 

irrigadas (Singh & Panda 2012). 

Cunha et al., 2013, ressalta que técnicas de manejo da água são indispensáveis para potencializar a 

produção das culturas e, principalmente, para realizar aplicação eficiente da água, fundamental nos 

dias atuais devido à escassez dos recursos hídricos e, com isso, deve-se dar maior atenção ao 

planejamento da agricultura irrigada por ser um dos setores que demandam maiores volumes de água. 

Segundo Feitosa (2010), aliado à expansão da irrigação observa se um fator preocupante quanto ao 

manejo e ao uso eficiente dessa prática, pois muitos produtores podem estar irrigando de forma 

errada, promovendo a lixiviação de nutrientes e erosão laminar no caso da aspersão, além de estarem 

desperdiçando água e energia, e aumentando os custos de produção e diminuindo a produtividade, 

inviabilizando a agricultura irrigada. 

Práticas de eficiência no uso da água têm sido objeto de vários estudos, buscando alternativas 

tecnológicas para aumentar a disponibilidade hídrica. Em algumas regiões do Brasil a água é um fator 

limitante devido a irregularidade das chuvas, o que acaba prejudicando a agricultura e o consumo das 
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famílias. Por isso, realizar práticas de manejo eficiente da água é um fator essencial (BRITO, et 

al.,2012). 

2.2. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO TIPO PIVÔ CENTRAL 

Segundo Frizzone (2012), que existem quatro métodos de irrigação: aspersão, localizada, superfície e 

subterrânea, estes são a forma como a água chega até a cultura, sendo a irrigação por aspersão e a 

localizada métodos de irrigação pressurizada. A escolha de um método de irrigação está condicionada 

às condições do meio, viabilidade técnica, econômica e ambiental, não existindo, portanto, o melhor 

método, mas sim o que melhor de adéqua a essas variáveis (BERNARDO et al., 2008).  

O pivô central foi construído pela primeira vez em 1948. Em 1949, seu inventor, Frank L. Zybach 

submeteu o invento para ser analisado e finalmente foi patenteado em 1952, no Colorado, Estados 

Unidos. O pivô central girava acionado por mecanismos de pistões movidos hidraulicamente pela 

água. O inventor produziu unidades até 1954, quando vendeu os direitos de fabricação para empresa 

americana Valley, localizada no Estado de Nebraska. A partir de 1968, outra empresa (Lindsay) 

também iniciou a fabricação de pivôs centrais e atualmente dividem a liderança do mercado mundial 

de pivôs centrais (KLEMP, 2009). 

O pivô central é um sistema motomecanizado, caracterizado por irrigar grandes áreas, requer pouca 

mão de obra, apresenta facilidade em automação e quimigação, boa uniformidade de aplicação e 

facilita a sucessão de culturas por não precisar ser removido para plantio, tratos culturais nem colheita 

(SANDRI; CORTEZ, 2009; CARVALHO; OLIVEIRA, 2012). Amendola (2016), resalta que o pivô central 

possibilitou a automação do processo de aplicação de água nas culturas artificialmente, além disso, 

este equipamento permite irrigar grandes áreas com menor custo de implantação e dentre os sistemas 

existentes é o que oferece maior tecnologia embarcada. 

PEREIRA (2001) em seus trabalhos explica o funcionamento básico de um sistema de irrigação tipo 

pivô central, onde o deslocamento de toda linha lateral do pivô central no campo é comandado pelo 

movimento da torre mais externa. Segundo o autor, supondo-se inicialmente que todas as torres se 

encontram alinhadas e apenas a última se movimente, o acionamento do moto-redutor da torre 

subsequente processa-se quando o vão em movimento deflete-se em relação aos demais  

A crescente expansão da implantação de sistemas mecanizados de irrigação, principalmente o sistema 

tipo pivô central, na região sul do país, e também em outros estados brasileiros é decorrente, segundo 
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Sandri e Cortez (2009), da possibilidade do controle operacional da lâmina de água aplicada, dos 

menores custos com mão de obra e do potencial de alta eficiência de distribuição de água. 

Bernardo et al. (2006) e Heinemann et al. (1998) enfatiza, que o objetivo do pivô central é distribuir 

água de forma uniforme e controlada na área irrigada, sendo um dos fatores mais importantes na 

operação, interferindo no consumo de energia, nos efeitos desfavoráveis sobre a produtividade por 

unidade de água aplicada e no meio ambiente. A lâmina ótima de irrigação é aquela que maximiza o 

lucro esperado e que varia de acordo com a uniformidade de aplicação e com a curva de rendimento 

da cultura (BRENNAN & CALDER 2006). 

2.3. IMPORTÂNCIA DA UNIFORMIDADE NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

O principal objetivo ao se implantar um sistema de irrigação é proporcionar condições para se produzir 

economicamente, o que se consegue com aumento de produtividade e redução dos custos por 

unidade produzida. Neste aspecto, os parâmetros que expressam a qualidade e desempenho da 

irrigação devem ser entendidos como decisórios no planejamento e operação dos sistemas de 

irrigação (ZOCOLER et al., 2001). 

Os métodos e equipamentos de irrigação devem ser aperfeiçoados para reduzir as perdas e induzir ao 

manejo adequado, relacionando com o solo, a planta e o clima. Pequenas alterações na eficiência do 

uso da água podem torná-la disponível para outros fins e, quanto maior for a eficiência, menor serão 

os custos de bombeamento, condução e distribuição da água (CASTRO JÚNIOR et al., 2015). Apesar de 

a irrigação ser considerada um seguro agrícola para os produtores rurais e até mesmo uma importante 

ferramenta para os agricultores enfrentarem variações climáticas, como El Niño, La Niña e 

aquecimento global, trata-se de uma técnica cara que, se mal dimensionada e manejada, pode reduzir 

significativamente a rentabilidade do empreendimento, podendo inviabilizar seu uso (PEREIRA et al., 

2015). 

Em sistemas de irrigação é importante traçar estratégias de manejo que proporcionem uma aplicação 

uniforme e eficiente da água, para realizar o uso correto e econômico, bem como reduzir custos com 

energia elétrica pelo sistema de bombeamento, aumentando a lucratividade (CASTIBLANCO, 2009). 

Schons et al. (2014), Sandri et al. (2009) e Arruda et al. (2008), reforçam em seus trabalhos que quanto 

menos variação de aplicação de água o sistema de irrigação tiver, maior será o controle sobre a lâmina 

de água aplicada, consequentemente as perdas serão menores, custos serão minimizados e a 
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produção será mais uniforme e maior. Mantovani et al., 2012, retrata que o uso racional da água na 

irrigação implica reduzir as perdas por evaporação, escoamento superficial, percolação, por exemplo. 

Um dos aspectos mais importantes a serem observados, no manejo da irrigação, é a uniformidade de 

distribuição de água pelo sistema, destacando-se que o coeficiente de uniformidade é influenciado, 

principalmente, pelo espaçamento entre aspersores, velocidade do vento e pressão de serviço 

(MANTOVANI et al., 2012). 

Nos sistemas de irrigação a uniformidade de aplicação é avaliada por meio de coeficientes sendo os 

mais usuais o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CHRISTIANSEN, 1942) e o Coeficiente de 

uniformidade de distribuição (MERRIAM & KELLER, 1978). Segundo MERRIAM et al. (1973), para as 

culturas de alto rendimento econômico e com sistema radicular raso, o sistema de aspersão deve 

apresentar um coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) acima de 80% ou coeficiente de 

uniformidade de Chirstiansen (CUC) acima de 88%. Para culturas com sistema radicular médio, o CUD 

pode variar de 70 a 80% e CUC de 82 a 88%. 

De acordo com Bernardo et al. (2008) a avaliação de pivôs centrais deve considerar a eficiência de 

aplicação e a uniformidade de distribuição da água ao longo da linha lateral coletando as precipitações 

por meio de pluviômetros instalados ao longo de uma linha radial e espaçados de 4 a 6 metros.  

Em vista que há sistemas mal projetados os mesmos apresentam baixa eficácia de distribuição de água 

conforme relatam FRIZZONE e NETO (2003). Nesses casos, e naqueles 21 sistemas cuja eficácia nunca 

foi avaliada, o ensaio de uniformidade constitui uma via para o levantamento dos dados necessários 

à tomada de decisão sobre melhorias a introduzir para elevar a eficiência do sistema de irrigação. 

FRIGO et al., 2013 traz que a uniformidade de aplicação de água pode ser afetada por fatores 

ambientais como: ventos fortes, umidade do ar baixa e temperaturas elevadas.  

2.3. COEFICIENTES DE UNIFORMIDADE 

De forma a evitar o baixo rendimento das culturas, devido aos problemas na uniformidade de 

aplicação da água, é necessário verificar periodicamente o sistema de irrigação, buscando manter as 

condições recomendadas no projeto. Isso só é possível a partir da associação das medidas de 

uniformidade e conceitos de eficiência (VALNIR JUNIOR et al., 2013). 

O bom desempenho de um sistema de irrigação está relacionado a um fator principal, a eficiência de 

aplicação. Segundo Bernardo et al. (2006) para se obter bons níveis de eficiência, o projeto hidráulico 
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do sistema de irrigação deve ser bem dimensionado. Entretanto um sistema bem projetado não é o 

suficiente para garantir uma boa aplicação de água, técnicas de manejo da irrigação devem ser 

empregadas.  

Merrian e Keller (1978), em estudos sobre coeficientes de uniformidade destacam a importância do 

coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), utilizando como parâmetro para classificação de 

aplicação de água pelo sistema. Outros coeficientes como o proposto por Christiansen (1942) 

conhecido como coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), o coeficiente apresentado por 

Wilcox-Swailes (1947) conhecido como coeficiente de uniformidade estatístico (CUE) e a eficiência 

potencial de aplicação apresenta por Bernardo et al., (2006) são adotados como parâmetros para 

classificar a eficiência de aplicação de água de um sistema de irrigação por aspersão. 

Santos et al., (2012), relaciona a uniformidade a variabilidade da lâmina de água aplicada, sendo 

necessária a determinação de coeficientes para aferição do sistema irrigado. Para Bernardo et al. 

(2006), a eficiência de um sistema e a relação da quantidade de água armazenada na zona do sistema 

radicular pela retirada da fonte, sendo um parâmetro essencial para avaliar o desempenho de um 

sistema.  

Ao realizar o dimensionamento de um sistema devem-se estabelecer as suas características que irão 

partir da escolha do tipo de aspersor, arranjo a ser utilizado, altura da haste, vazão, pressão de 

operação e para qual cultura destina (BERNARDO et al., 2016).  

Rodrigues et al. (2013) ressalta que a análise dos coeficientes de uniformidade é essencial para avaliar 

o desempenho de qualquer sistema de irrigação. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi conduzida no município da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul no município de 

Alegrete-RS, através de uma visita em uma propriedade que utiliza com método de irrigação o pivô 

central. A visita foi pré-agendada com o proprietário que se disponibilizou-se a ceder seu equipamento 

para o referido estudo. 

Em cada área estudada, foi instalado duas linhas radiais com os coletores, os alinhamentos das linhas 

dar-se-á de tal forma a se obter o ângulo de 3° entre as duas linhas conforme figura 1. O alinhamento 

foi realizado com o deslocamento da própria linha do pivô, onde inicialmente foi instalado os coletores 
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na posição inicial do pivô após a instalação completa da primeira linha de coletores o equipamento de 

irrigação foi configurado para deslocar 3° da sua posição de origem.  

O último passo após a instalação completa dos coletores foi deslocar o pivô de forma que o mesmo 

passasse sobre os coletores já fazendo a aplicação da lâmina de irrigação.  

As coletas das lâminas aplicadas de água foram realizadas com auxílio de copos coletores, com área 

de 51,53 cm², instalados a 60 cm do solo, suspensos por hastes de alumínio, espaçado entre si a cada 

3 metros, posicionados em duas linhas (Figura 01). 

 

Figura 01 – Esquema da disposição e dos parâmetros dos coletores para realização do teste de 
uniformidade.  

Fonte: SCHONS, 2006. 

 

A relé percentual foi aferida a 100%, logo a última torre do pivô trabalhou com sua velocidade de 

deslocamento máxima.  

A velocidade de deslocamento foi determinada com a relé percentual a 100% onde foi medido o tempo 

de deslocamento da última torre em um percurso de 20 metros. 

Foram coletadas amostras de solo deformadas antes e após a irrigação, para verificar a lâmina real 

armazenada. As amostras foram retiradas em três pontos da linha radial do pivô, na primeira torre, na 

última e no centro da linha radial de irrigação. As amostras foram retiradas em três profundidades, de 

0 – 10 cm, de 10 – 20 cm e de 20 - 30 cm de profundidade. 
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Para a determinação do coeficiente de uniformidade de Christiansen, foi utilizada a equação (1) 

descrita por BERNARDO et al. (2006), que é expressa por: 

𝐶𝑈𝐶= 100∗(1−Σ(𝑋𝑖 −
𝑋𝑛

𝑛∗𝑋
)...............................................................................(1) 

 

Em que:  

CUC = Coeficiente de Uniformidade de Christiansen, em %;  

Xi – Precipitação coletada no pluviômetro de ordem i, em mm;  

n = Número de coletores; 

𝑋 = Média das precipitações coletadas, em mm. 

 

Para a determinação da lâmina média ponderada foi utilizada a equação (2) proposta por BERNARDO 

et al. (2006). 

 

𝑋 =  𝛴𝑋𝑖 ∗
𝑛𝑖

Σn 
..................................................................................................................(2) 

Em que:  

𝑛𝑖 = Coletor de ordem i. 

O coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), foi determinado pela equação (3) proposta pelo 

Serviço de Conservação do Solo dos Estados Unidos, como segue abaixo: 

 

𝐶𝑈𝐷 = (
𝑋25%

𝑋 
)................................................................................................................(3) 

 

Em que:  

CUD = Coeficiente de Uniformidade de Distribuição, em %;  

𝑋 ̅= Média das precipitações coletadas,em mm;  

𝑋25% = Média das 25% menores precipitações, em mm.  

O coeficiente de uniformidade estatístico (CUE) proposto por WILCOX e SWAILES (1947) foi calculado 

pela equação (4):  

 

𝐶𝑈𝐸 = 100. (1 −
𝑆𝑑

�̅�
)......................................................................................................(4) 

Em que:  
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CUE = Coeficiente de Uniformidade Estatístico, em %;  

Sd = Desvio-padrão dos valores de precipitação, em mm;  

𝑋 ̅ = Lâmina média de todas as observações, em mm.  

O coeficiente de uniformidade de Hart (CUH) proposto por HART (1961) foi determinado pela equação 

(5): 

 

𝐶𝑈𝐻 = 100. (1 −
√2

𝜋
∗ (

𝑆𝑑

�̅�
)).........................................................................................(5) 

Em que:  

CUH = Coeficiente de Uniformidade de Hart, em %;  

Sd = Desvio-padrão dos valores de precipitação, em mm;  

𝑋 ̅= Lâmina média de todas as observações, em mm.  

 

A Tabela 1 apresenta a classificação para o coeficiente de uniformidade de segundo a NBR 14244 

(1998). 

TABELA 1 – Classificação da uniformidade de distribuição de água em pivô central de acordo com a 

NBR 14244 (1998) da ABNT. 

CUC 

(%) Classificação 

< 80 Ruim 

80 a 84 Regular 

85 a 89 Boa 

> 90 Muito Boa 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No momento dos testes foram coletados os dados de temperatura, sendo o valor obtido de 

aproximadamente 20 a 23° C, a velocidade do vento com auxílio de um anemômetro digital portátil, 

teve seu pico de velocidade em 3,3 m/s durante o teste, onde o pivô estava aplicando a lâmina. Além 

destes, foi instalado fora da área de irrigação três coletores com uma lâmina de água conhecida para 

verificar a evaporação da água durante. 

A Tabela 01 apresenta a caracterização do projeto do pivô central com dados referente ao raio de 

abrangência de irrigação, a vazão de projeto e a velocidade de deslocamento da última torre com o 

percentímetro em 100%. 
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TABELA 01 – Dados de caracterização do pivô central avaliado. 

Raio       

(m) 
Área (ha) 

Tempo de 

percurso (h) 

Velocidade 

(m/min) 

Lâmina 

média 

Coletada 

(mm) 

Lâmina 

ponderada 

(mm) 

Lâmina 

aplicada 

(mm) 

Vazão do 

projeto 

(m³/h) 

420 55,418 10,39      4 3,104 3,094 3,94 210 

 

Na Tabela 2 estão dispostas as medidas dos coeficientes de uniformidade de Christiansen (CUC), de 

uniformidade estatística (CUE), de uniformidade de distribuição (CUD) e de uniformidade de Hart 

(CUH). 

TABELA 02 – Classificação e medidas dos coeficientes de uniformidade de acordo com a NBR 14244 

(1998). 

Coeficiente de 

Uniformidade 

Valores dos  

Coeficientes (%) 
Classificação 

CUC 85,183 Bom 

CUD 80,274 Regular 

CUE 70,897 Ruim 

CUH 76,705 Ruim 

 

O sistema de irrigação avaliado apresenta uma boa distribuição de água, uma vez que os valores de 

CUC encontram-se acima de 85% e CUD acima de 80%, o que é considerado satisfatório por um grande 

número de autores, inclusive Merriam et al (1973). 

Segundo Coelho (1990), caso os valores coletados tenham uma distribuição normal, então o valor de 

CUC é igual ao valor de CUH. Tendo em vista essa colocação pode-se observar que o resultado de CUH 

foi considerado ruim, tendo em vista que o mesmo utiliza para o seu cálculo o desvio padrão, logo, se 

a lâmina de aplicação foi muito desuniforme maior será o desvio padrão, logo menor será o valor de 

CUH. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada foi de extrema importância, pois ocorreu o conhecimento na prática as 

uniformidades de distribuição de água em pivôs. 
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O CUC demonstrou uma uniformidade boa, mesmo o sistema tendo aspersor do tipo canhão no final; 

para o CUE e o CUH a uniformidade foi ruim, com isto, é recomendado verificar se há possíveis falhas 

ao longo do equipamento. 
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RESUMO: O principal fluxo de carbono no ecossistema terrestre para atmosfera é a 

respiração do solo, controlado por fatores bióticos e abióticos. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o comportamento do fluxo de CO2, da temperatura e da umidade do solo no período 

diurno em uma área de caatinga com predominância de angico (Anadenanthera macrocarpa) 

localizada no município de Serra Talhada, sertão de Pernambuco. 

Capítulo 15 
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O fluxo de CO2 foi medido com um sistema formado por um analisador de gás por infravermelho – 

IRGA. Os resultados revelaram que a umidade do solo na camada de 0 – 0,10 m, durante as 11 horas 

não variou, não apresentando diferença entre os períodos (manhã e tarde) tão pouco entre as horas 

avaliadas, obtendo-se um valor médio de 0,074 cm3 cm-3. Para a temperatura, houve diferença 

durante os períodos, com um aumento de 2 ºC. O fluxo de CO2, não apresentou diferença entre os 

períodos, com valor médio de 3,25 ± 0,2 CO2 (μmol m-²s-1). 

PALAVRAS-CHAVE: Dióxido de carbono, anadenanthera macrocarpa, semiárido. 
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INTRODUÇÃO 

A região semiárida do Nordeste é composta por um dos principais ecossistemas nacionais, 

denominado Caatinga (ALBUQUERQUE et al., 2012). O corte dessa vegetação e sua substituição por 

pastagens e campos agrícolas, aliados a longos períodos de estiagem, provocam acentuada 

degradação do solo, deixando-o exposto à ação dos agentes climáticos, reduzindo seu potencial 

produtivo e causando danos, muitas vezes, irreversíveis ao meio (SOUTO et al., 2009). 

Estas mudanças no uso da terra alteram os fluxos de trocas gasosas pela aceleração ou retardamento 

dos processos de formação e/ou decomposição da matéria orgânica, entre estes fluxos, a respiração 

do solo para a atmosfera é um processo sensível a variações dos fatores ambientais, e pode ter efeito 

sobre a mudança climática global por sua contribuição no aumento da concentração de CO2 

atmosférico (PANOSSO et al., 2012). 

O fluxo de CO2 do solo, também denominado de respiração do solo, é emanado da respiração 

autotrófica e heterotrófica que responde pelo principal fluxo de carbono de ecossistemas terrestres 

para a atmosfera. Em escala temporal, a temperatura e a umidade do solo são os principais fatores 

abióticos que controlam a respiração do solo (SMITH et al., 2003; RYAN e LAW 2005).  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento do fluxo de CO2, da 

temperatura e da umidade do solo no período diurno em uma área de caatinga. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no município de Serra Talhada no sertão de Pernambuco, na 

microrregião do Vale do Pajeú, com predomínio da vegetação de caatinga de angico (Anadenanthera 

macrocarpa), localizada entre as coordenadas 7º 56’ 55’’ S e 38º 23’ 33,54’’ W. O solo da área, que de 

acordo com a EMBRAPA (2013), é classificado como Luvissolo Crômico. Segundo a classificação de 

Köppen, o clima é do tipo BShw' semiárido, quente e seco, com chuvas ocorrendo entre os meses de 

dezembro a maio e, com maiores valores que ocorrem em março e média anual de 642 mm.  

O fluxo de CO2 foi medido por um sistema fechado formado por um analisador de gás por 

infravermelho – IRGA (modelo LI-6400, LI-COR, Lincoln, NE, USA) e uma câmara de fluxo (modelo LI-

6400-09, LI-COR, Lincoln, NE, USA) com volume interno de 991 cm3 e área exposta para o solo de 71,6 

cm2. A câmara foi acoplada a um sistema portátil de fotossíntese (modelo LI-6400, LI-COR, Lincoln, 
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NE, USA), o qual analisa a concentração de CO2 no seu interior por meio da espectroscopia de 

absorção ótica.  

Para as medidas de fluxo o IRGA foi posto sobre anéis de PVC (10,3 cm de diâmetro interno x 4,4 cm 

de altura), sendo alocado 4 colares permanentemente a uma profundidade de 1,4 cm no solo. 

As leituras foram realizadas no dia 15 de março de 2017, iniciando as 7:00 até as 17:00 horas, com 

intervalo de leituras de 1 hora. Assim foi possível avaliar dois períodos manhã e tarde. O delineamento 

adotado foi inteiramente casualizado com dois fatores (período e horas do dia). 

Na avaliação do fluxo de CO2, o IRGA era calibrado 10 minutos antes de ser realizado as leituras, para 

verificar o CO2 de referência (CO2 do ambiente) próximo ao local das medições, sendo este valor um 

parâmetro de entrada. Outro parâmetro informado antes das leituras foi o delta, que para todas as 

medidas foi de -1, devido ao IRGA está a 1 cm acima da superfície do solo, com isso o volume total da 

câmara foi recalculado automaticamente na programação do IRGA, passando a ser de 1091 cm3. 

Para medir a temperatura do solo utilizou um sensor de temperatura, parte integrante do sistema ao 

LI- 6400-09. Tal sensor consisti de uma haste de 0,20 m, que foi inserida no interior do solo, o mais 

perpendicular possível em relação à superfície, ao lado da câmara de fluxo a uma profundidade de 

0,10 m. 

Após as leituras de fluxo de CO2 realizou-se coletas de solo na profundidade de 0,10 m, em três 

replicas a uma distância de 0,20 m dos colares de PVC para determinação da umidade do solo pelo 

método gravimétrico.  

Os dados foram analisados no sistema computacional SAS (1998) e interpretados com base nas 

significâncias das análises de variância, pelo teste F, sendo as médias comparadas pelo teste tukey a 

5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Com relação a umidade do solo na camada de 0 – 0,10 m, durante as 11 horas de avaliação, a mesma 

não variou, não havendo diferença significativa dentro dos períodos (manhã e tarde) e nas horas 

avaliadas, observando-se um valor médio de 0,074 cm3 cm-3. Esse comportamento pode ser explicado 

pela proteção do solo devido às copas das árvores, que diminuem a incidência direta dos raios solares 

no solo, bem como a presença de uma camada de serapilheira, galhos e folhas secas, que é depositada 

naturalmente sobre a superfície do solo contribuindo para um maior tempo de armazenamento da 

umidade. 

De acordo com a análise estatística foi verificado efeito significativo para a temperatura do solo tanto 

para os períodos, quanto para as horas do dia. Na Figura 1A, observa-se a diferença da temperatura 

do solo para os períodos da manhã (M) e tarde (T), com valores médios de 27 e 29 oC, 

respectivamente. Durante as horas do dia, verifica-se na Figura 1B que, no horário da tarde (12, 13, 

14, 15, 16, 17 horas) não houve diferença da temperatura do solo, existindo uma estabilização da 

temperatura com valores médios de 29 oC. Entretanto, para as horas da manhã (7, 8, 9, 10 e 11 horas) 

verifica-se diferença da temperatura, com médias de 26 oC (7 hs), 27 oC (8, 9 e 10 hs) e 28 oC (11 hs) 

oC. Assim, durante a primeira hora do trabalho (7 hs), até a última hora (17 hs), houve um aumento 

de 11,54% na temperatura do solo. 

 

Figura 1. Avaliação da temperatura do solo no período da manhã (M) e tarde (T) (A) e nas horas do dia 

(B) na área de caatinga de angico. 

Com relação ao fluxo de CO2 do solo na área de caatinga de angico, só foi observado diferença 

significativa entre o período da manhã e da tarde (Figura 2), com média de 2,96 e 3,21 µmol m-2 s-1, 

respectivamente. O fluxo de CO2 sofre influência da umidade e temperatura do solo. Entretanto, como 

não foi verificado alteração no teor de umidade, a temperatura do solo foi a variável monitorada que 
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explica a alteração do fluxo de CO2 do solo, uma vez que houve um aumento significativo da 

temperatura. 

 

Figura 2. Fluxo de CO2 do solo no período da manhã (M) e da tarde (T) na área de caatinga de angico. 

CONCLUSÕES 

O fluxo de CO2 não foi influenciado pelo teor de umidade em escala diurna de avaliação, e sim pela 

variação da temperatura. 

Avaliações temporais do fluxo de CO2 na área de caatinga de angico devem ser realizadas em um 

período preestabelecido, manhã ou tarde. 
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INTRODUÇÃO   

Conforme a Organização das Nações Unidas para o Alimento e Agricultura, atesta que a produção 

diária com média de 23,7 milhões de toneladas de alimentos, dentre estes números estão incluídos 

19,5 milhões de toneladas de cereais, raízes, tubérculos, frutas e legumes, 1,1 milhões de toneladas 

de carne, e 2,1 bilhões de litros de leite. Bem como 400 mil toneladas de peixes capturados e 9,5 

milhões de metros cúbicos de madeira para lenha. Para ter condições desta produção se utiliza 7,4 

trilhões de litros de água para irrigação e 300 mil toneladas de fertilizantes. Uma estimativa de valor 

bruto gerado com estes produtos é de 7 bilhões dólares (FAO, 2004).  

Os setores ligados ao agronegócio contribuem para empregar entorno de 2,5 bilhões de pessoas, o 

que corresponde um em mais de uma pessoa a cada três atualmente no mundo (FAO, 2014). World 

Bank (2007) prevê que a população mundial em 2050 será de 9,3 bilhões de pessoas. Com a mudanças 

alimentares relevantes ao longo dos anos, espera-se que será necessário 60 por cento mais alimento 

no mundo para atender a demanda gerada (FAO, 2014). No passado, tecnologia, inovação e melhorias 

nas pesquisas levaram a ganhos significativos em produção agrícola e produtividade, chegando com a 

Revolução Verde a um ganho de produção agrícola mundial de três vezes em 50 anos, com apenas 12 

por cento de crescimento na área de produção agropecuária (FAO, 2014). 

Apesar de ser um avanço, esta necessidade maior de alimentos no futuro, tenderá a demandar uma 

maior necessidade de área para produção, bem como outros diversos insumos aos quais estão ligados 

diretamente em sua produção (FAO, 2014). Porém, foi gerada uma poupança de benefícios pela 

maximização  de recursos, a qual passa a não mais ser uma garantia de rentabilidade futura, a situação 

está longe de ser ideal, a produção de alimentos em terra e em sistemas aquáticos já domina grande 

parte da superfície terrestre global, e tem grandes impactos negativos sobre os ecossistemas da Terra 

ao mesmo tempo em que as áreas rurais ainda abrigam a maioria dos cidadãos considerados pobres 

do mundo e populações em situações vulneráveis, que dependem fortemente de "capital natural" 

para a sua subsistência (FAO, 2014). 

Observando este contexto, se fazem necessários estudos ligados a sustentabilidade sobre os principais 

produtos agrícolas de diversas regiões do mundo, em especial naquelas a qual uma determinada 

produção agropecuária pode contribuir para o desenvolvimento socioeconômico local. Partindo desta 

premissa à pesquisa tem seu objetivo apresentar histórico dos indicadores de sustentabilidade e 
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apresentar o método SAFA (Sustainability assessment of food and agriculture systems), desenvolvido 

pela Organização das Nações Unidas para o Alimento e Agricultura – FAO (FAO, 2013). 

2. – ASPECTOS DA SUSTENTABILIDADE 

Conforme Malthus (1998) a subsistência da humanidade não estaria garantida da maneira a qual se 

utilizava os meios de produção no século XVIII, visto que neste período existia uma necessidade de 

expansão territorial para se produzir maiores quantidades de alimentos. Conforme a teoria de 

Malthus, a questão de utilização consciente da terra não era considerada, uma vez que os produtores, 

se preocupavam apenas na quantidade de alimentos colhidos, não tendo uma visão de longo prazo 

quanto a escassez dos recursos naturais, estes que por sua vez poderiam findar sem uma reposição 

dos nutrientes, fazendo com que fosse necessário um período de pousio natural das terras de 1 a 2 

anos (FISCHER-KOWALSKI et al., 2014). 

Para Boserup (1975) existem dois tipos manejo agrícola, o primeiro voltado a subsistência do agricultor 

e o segundo a agricultura comercial. O primeiro ponto trabalha apenas para dar condições do produtor 

poder sobreviver, ou seja, retirar da terra as necessidades básicas para suprir suas necessidades, 

deixando a preocupação de uma demanda de mercado levando ao não esgotando seus recursos 

naturais (FISCHER-KOWALSKI et al., 2014).  

Já a segunda modalidade, a agricultura comercial, ocorre uma intensificação agrícola com maior 

demanda de recursos seja ele água, equipamentos mecanizados, alto nível de concentração de 

fertilizantes e defensivos agrícolas, tais práticas tem o foco o aumento em escala na produção de 

alimentos (BATALHA, 2007). 

 Dando continuidade na ideia sobre a intensificação da utilização das terras, propõe-se o 

gerenciamento dos recursos, a introdução de tecnologias e o acúmulo de capital, com isso espera-se 

a maximização dos recursos para aumentar a produtividade e obter ganho de escala, fazendo com que 

não se necessite tão somente de expansão territorial para prover alimentos para população (FISCHER-

KOWALSKI et al. 2014).  

Com estes conceitos apresentados, pode-se trabalhar a tese de sustentabilidade de recursos, ou seja, 

utilizar da forma mais eficiente possível uma quantidade de recursos, afim de maximizar os resultados 

para um maior ganho, esta estratégia trás consigo o conceito conhecido como sustentabilidade 

(FISCHER-KOWALSKI et al. 2014). 
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 Sustentabilidade conforme Afonso (2006, p. 11), advém de diversas definições: 

...o termo implica na manutenção quantitativa e qualitativa do estoque de 
recursos ambientais, utilizando tais recursos sem danificar suas fontes ou 
limitar a capacidade de suprimento do futuro, para que tanto as necessidades 
atuais quanto aquelas do futuro possam ser igualmente satisfeitas. 

Esta definição provém do termo “desenvolvimento sustentável”, apresentado no ano de 1987, 

descrito no relatório Brundtland, documento intitulado (Our Commun Future) Nosso Futuro Comum, 

descrito como “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades 

atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades” 

(ONU, 1987). 

A palavra sustentabilidade conforme Ferreira (1999) é o conceito relacionado a aspectos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, buscando suprir as necessidades do presente sem afetar às 

necessidades das gerações futuras.  

Sustentabilidade pode ser definida como a capacidade de se manter, se sustentar. Neste mesmo 

sentindo uma atividade considerada sustentável pode ser chamada quando a mesma pode ser 

mantida para todo o sempre. Exemplificando, uma atividade sustentável de exploração de recursos 

naturais permanecerá para sempre, nunca esgotando sua fonte, como a pesca com o respeito ao 

período de defeso para reprodução da espécie.  

 Nesta mesma linha de raciocínio vem a sociedade sustentável, a qual não coloca em risco os 

elementos do meio ambiente. Em resumo o desenvolvimento sustentável melhora a vida do homem 

como da mesma forma não prejudica a vida de futuros seres extinguindo sua possibilidade de se 

manter neste mundo (MIKHAILOVA, 2004). 

Conforme Oliveira et al. (2012), os últimos três séculos da sociedade tiveram diversas transformações 

nas técnicas de produção como a primeira revolução industrial entre 1760 a 1860, e houve a 

introdução de máquinas a vapor aumentado a produção. De 1860 a 1900 aconteceu a segunda 

revolução industrial, esta, marcada pela introdução do aço, a utilização da energia elétrica e dos 

combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a combustão interna fazendo com que o 

volume de itens produzidos aumentasse consideravelmente. E por último a terceira etapa desta dita 

revolução industrial, que inicia no século XX e chega ao XXI, com a introdução do computador e 

alterações genéticas (MORA-ANDA, 2006).  
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Com a evolução constante de tecnologia e por sua vez, isso impactando diretamente no meio 

ambiente, esta discussão fez com que em 1968 fosse criado o Clube de Roma, uma organização 

formada por pesquisadores, estes trabalhando para equalizar uma alternativa aos meios da época 

entre política, economia e meio ambiente segundo Oliveira et al. (2012), sendo seu maior feito um 

relatório intitulado “os limites do crescimento” apresentado em 1972, este considerado um marco na 

história da sustentabilidade. 

2.1 – HISTÓRICO DOS INDICADORES DA SUSTENTABILIDADE 

Conforme IBAMA (2011), os indicadores de sustentabilidade se originam no pós segunda guerra 

mundial com a formulação do indicador do Produto Interno Bruto (PIB) dos países. 

Em 1968 o Clube de Roma foi constituído com o intuito de discutir o tema desenvolvimento 

sustentável, dando espaço para ampliar o conhecimento até o momento estudado. Com isso, mais a 

frente na conferência de Estocolmo em 1972 o tema é debatido novamente, e assim deixando este 

evento como marco histórico, visto que suas discussões deixaram marcas importantes como a 

reformulação do cálculo do PIB e uma discussão mais aprofundada sobre o homem neste contexto e 

não tanto sobre a produção como em eventos anteriores (OLIVEIRA, 2012). 

IBAMA (2011) ainda salienta que 1987 foi apresentado o Relatório Brundtland intitulado “Nosso 

Futuro Comum”, o qual originou-se o conceito de que “A humanidade é capaz de tomar o 

desenvolvimento sustentável - de garantir que ele atenda as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem também às suas” (CMMAD, 1991. p. 9; 

BETTENCOURT; KAUR, 2011). 

Na continuidade dos estudos sobre a área, em 1989, Daly e Cobb (1989) criaram o ISEW (Index of 

Sustainable Economic Welfare) ou “Índice de Bem-estar Econômico Sustentável”, este por sua vez 

criado para utilização na mensuração do desenvolvimento sustentável, isso para um país e pode ser 

comparado ao PIB.  

Ainda IBAMA (2011) traz a ECO 92 onde foi criada a Agenda 21 no ano de 1992. E em um segundo 

momento em 1995 criou-se então a “pegada ecológica” sendo responsável por “Avaliar a capacidade 

de suporte do planeta para a espécie humana” (IBAMA, 2011. p. 20), nestes mesmo ano também 

pode-se conhecer o ESI (Índices de Sustentabilidade Ambiental) e o EPI (Índice de Desempenho 

Ambiental) ambos desenvolvidos por pesquisadores das universidades de Yale e Columbia a qual o 
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primeiro trata o tema com 76 variáveis que cobrem 5 dimensões e o segundo agrega as mesmas 76 

variáveis em 21 indicadores intermediários.  

Os debates até então abriram um leque de novos estudos sobre o tema incluindo os mais relevantes 

como em 1997, o Protocolo de KYOTO, já em 2004 tendo apresentado o GPI (Indicador de Progresso 

Genuíno), e em 2009 sendo instaurada a Comissão Stiglitz-Sen-Fitoussi que evidencia que são coisas 

diferentes, o desempenho econômico e a qualidade de vida, não podendo ser medido com uma 

mesma régua (IBAMA, 2011). 

Algo mais recente foi o evento RIO+20 em 2012 conferência realizada no Rio de Janeiro onde foi o 

maior encontro já realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) com a participação de diversos 

países, culminando em um documento chamado “O futuro que queremos” a qual trata de dois pontos 

básicos, a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza 

e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2012). 

Como pode-se perceber, ao longo da história ligada a temática da Sustentabilidade, criou-se uma 

grande discussão ao redor desta palavra junto a grandes fenômenos globais, ligados a pessoas, 

ambiente e recursos financeiros, com isso, é comum que apesar de uma grande discussão sobre o 

tema, há riscos de que a palavra apresente alguma forma de tendenciamento a uma generalização, 

correndo o risco de chegar a banalização da mesma. 

2.2 – TRIPLE BOTTON LINE 

Embora o conceito de sustentabilidade tenha sido definido em 1988, no relatório de Brundtland, 

somente em 1994, idealizado por Elkington, em inglês pode ser reconhecido como como 3P (People, 

Planet and Profit), traduzindo em (Pessoas, Planeja e Lucro), buscando uma análise mais apurada do 

assunto pode-se perceber os vieses, econômico, o qual busca uma maximização dos resultados por 

meio do lucro, o ambiental, cujo busca viabilizar a interação do meio ambiente com os processos sem 

causar danos permanentes ao ambiente o qual a empresa está inserida, e por último o social, que se 

preocupa com as questões dos trabalhadores, parceiros e sociedade, podendo equalizar todos estes 

itens para um melhor andamento do negócio, conforme observado na figura 1 (ELKINGTON, 1994). 
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Figura 1: Triple botton line 

 

Fonte: Adaptado de Elkington (1994) 

Rodriguez, Ricart e Sanchez (2002) afirmam que embora o conceito esteja disseminado entre as 

pessoas, muitas empresas ainda se preocupam somente com a questão econômica, deixando claro 

que a questão ambiental só realmente é levada em consideração quando representa um problema 

para o meio produtivo, assim impossibilitando as operações que por consequência travam os lucros. 

3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Delineando a pesquisa em nível metodológico foi utilizado o método dedutivo, visto que tem o intuito 

de verificar uma teoria existente, conforme Creswell (2007) para este tipo de pesquisa recomenda-se 

utilizar a lente qualitativa. 

De acordo com Denzin e Lincoln (2006) o objeto de estudo pode ser analisado por camadas, estas se 

sobrepondo, deverão formar uma fotografia de como é o cenário naquele momento. Este estudo 

busca explorar em profundidade o tema proposto, analisando o objeto sob diversos aspectos para 

coletar um nível satisfatório de informações e detalhamentos  

Com o propósito de organizar os conceitos para dar sustentação a análise de dados buscou-se um 

levantamento de teorias por meio de investigação, buscou-se a história dos conceitos de 

sustentabilidade e dos indicadores de sustentabilidade com um resgate histórico, linha do tempo 

norteando desde as primeiras pesquisas às discussões atuais relevantes ao tema. 
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Já para a pesquisa do sistema SAFA buscou-se traduzir as pesquisas em um questionário padrão em 

um sistema eletrônico de planilhas, que foi utilizado para organizar e observar os dados, bem como 

suas categorias de análise. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A primeira etapa do presente trabalho busca compreender de que forma a temática da 

Sustentabilidade está sendo tratada na Agricultura. Assim, observa-se que objetivo da agricultura é 

servir de alimentos à humanidade, cada atividade agrícola busca se adaptar ao meio a qual é inserida 

combinando os recursos naturais disponíveis, mão de obra humana, tecnologia e capital necessário, 

com isso produzindo determinado produto buscando o bem-estar social (MOLINA; SEVILLA, 1992).  

Porém este propósito não leva em consideração quais os tipos de modificações ou impactos que irão 

ocorrer em uma grande cadeia, deixando assim uma lacuna a ser explorada (MOLINA; SEVILLA, 1992). 

Com isso busca-se remeter novamente aos primórdios das discussões sobre sustentabilidade e 

retomar o Relatório Brundtland, pois nele fica exposta à necessidade de se criar algo para medir até 

onde pode ser explorado o meio para não agredir às necessidades das gerações futuras (CMMAD, 

1991). 

Hansen (1996) considera que, a sustentabilidade na agricultura é bastante debatida, porém é difícil de 

mensurar seus resultados, devido a complexidade envolvida em cada cenário que precisa ser levado 

em conta ao se relacionar os impactos a determinadas áreas. 

A agricultura era considerada até outrora uma companheira benéfica ao meio ambiente, porém 

estudos demonstram o não-equilíbrio entre os agentes, sendo uma força maior e unidirecional 

vinculada ao agronegócio (BROOKFIELD, 2001). Conway (1987) afirma em seu estudo que a agricultura 

é resiliente, ou seja, consegue retornar ao seu estado original de equilíbrio após seu uso intensivo. 

Tisdell (1999) provoca uma discussão com seus estudos nesta mesma temática, porém focando a 

discussão para o tempo que este meio levará para chegar a se recuperar. Já Gliessman (2001) 

considera que os ambientes tendem a se alterar encontrando assim, seu chamado ponto de clímax, 

mesmo com a intervenção do mesmo. 

Corroborando com a temática da sustentabilidade na agricultura, pesquisas avançam buscando um 

menor impacto e trazendo os quesitos de sustentabilidade em suas pautas. Institutos de pesquisa e 

universidades no Brasil e no mundo estão debruçados nesta temática, seguindo direcionamentos 

dados pela FAO em seus relatórios.  
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4.1 – SAFA (SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF FOOD AND AGRICULTURE SYSTEMS) 

Conforme Ferreira (1999), indicador pode ser considerado uma medida a qual mostra uma tendência 

sobre um determinado fenômeno. Para medir estes indicadores de sustentabilidade, FAO (2013), 

recomenda que para um estudo sobre sustentabilidade na agricultura, o sistema SAFA deve ser 

utilizado, pois este é considerado o um dos melhores métodos de avaliação, visto que faz um 

compilado de outros sistemas, esse modelo em específico, permite uma avaliação tanto micro quanto 

macro, como exemplo pode-se avaliar desde uma pequena propriedade, assim como, toda a cadeia 

de valor agroalimentar. 

Martins et al. (2015) comenta que o modelo foi criado para ser um indicador único, permitindo que os 

valores possam ser comparáveis, estabelecendo uma referência internacional avaliando os trade-offs 

e sinergias de todas as dimensões de sustentabilidade (FAO, 2013). 

O método foi desenvolvido para ser utilizado por produtores ou empresas envolvidas na produção, 

analisando a produção, industrialização/transformação, logística e comercialização dos bens criados 

por cadeias agropecuárias. Por sua vez permitindo a compreensão dos componentes da 

sustentabilidade, trançando um panorama apontando forças e fraquezas para que se possa tomar as 

devidas ações gerenciais (MARTINS et al., 2015; FAO, 2013). 

Este método é traduzido aos agentes envolvidos em quatro dimensões sendo elas: boa governança, 

integridade ambiental, resiliência econômica e bem-estar social. Estas escolhidas por sua ampla 

discussão mundial. Sua complexidade é traduzida por meio de temas e subtemas para cada uma 

dimensão, a qual as metas são definidas para os temas e objetivos para os subtemas, tornando-os 

mensuráveis e verificáveis (FAO, 2013). 

Foi então estabelecido o procedimento da pesquisa, esta com metodologia própria do sistema SAFA, 

que confere uma nota a 116 indicadores de 0 a 5, sendo 0 para inexistente e 5 para aspectos completos 

sobre o objeto pesquisado FAO (2013). 

Os grandes temas, Governança (G), Integridade Ambiental (E), Resiliência Econômica (C) e Bem-Estar 

Social (S), estão ligados ao método se dividem em 21 variáveis, permitindo a aplicação em ambientes 

nacionais, regionais, cadeias produtivas ou propriedades rurais e empresas. Com isso é possível 

desdobrar estes pontos em resultados práticos a serem mensurados e analisados, possibilitando 

tomadas de decisões gerenciais. Os temas são subdivididos em 58 subtemas, permitindo a 

identificação de lacunas, riscos e até problemas em um primeiro olhar não envolvidos no sistema. Para 
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o alcance global os subtemas se dividem em 116 indicadores mensuráveis para aferir o desempenho 

real do todo, conforme observado na figura 2 (FAO, 2013). 

Após a aplicação dos questionários/entrevistas pode-se traduzir os dados levantados em gráficos, 

assim verificando visualmente quais áreas necessitam de um maior trabalho para que seus indicadores 

possam ser melhorados. 

Figura 2: Modelo holístico do SAFA 

 

Fonte: FAO (2013) 

Da forma como deve ser aplicado cujo cada grande tema é subdivido até chegar ao indicador facilita 

o acesso para todas as classes, pois ao se desdobrar na última instância ainda deve-se utilizar um 

sistema de escala, o qual serve para quantificar as respostas da forma mais fidedigna possível FAO 

(2013). 

No quadro 1, é demonstrado o sistema até seu ponto de indicador.  
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Quadro 1: Desdobramento do modelo SAFA 

Dimensão Tema Subtema Indicador 

Governança 

Ética coorporativa 
Missão 

Explicidade da missão 

Direcionamento da missão 

Diligência Prévia Diligência prévia 

Prestação de contas 

Auditorias hologísticas Auditorias hologísticas 

Responsabilidade Responsabilidade 

Transparência Transparência 

Participação 

Interação entre 

stakeholders 

Identificação das partes interessadas 

Participação dos stakeholders 

Barreiras de engajamento 

Participação efetiva 

Procedimentos de 

reclamação 
Procedimentos de reclamação 

Resolução de conflitos Resolução de conflitos 

Regras e legislação 

Legitimidade Legitimidade 

Reparação, 

restabelecimentos ou 

compensação 

Reparação, restabelecimentos ou 

compensação 

Responsabilidade cívica Responsabilidade cívica 

Apropriação de recursos 

Consentimento livre, prévio e 

informado 

Direito à posse 

Gestão holística 

Plano de gestão da 

sustentabilidade 
Plano de gestão da sustentabilidade 

Contabilidade de custos 

completos 
Contabilidade de custos 

Integridade ambiental 

Atmosfera 

Gases de efeito estufa 

Meta de redução de GEE 

Práticas de Mitigação de GEE 

Balanço de GEE 

Qualidade do ar 

Meta de redução da poluição 

atmosférica 

Práticas de prevenção da poluição 

Concentração de poluentes 

atmosféricos 

Água 

Retirada de água 

Objetivo de conservação da água 

Práticas de conservação de água 

Uso de água subterrânea e superficial 

Qualidade da água 

Meta para água limpa 

Práticas de prevenção da poluição da 

água 

Concentração de poluentes da água 

Qualidade da água residual 

Solo Qualidade do solo 

Práticas de melhoria do solo 

Estrutura física do solo 

Qualidade química do solo 

Qualidade biológica do solo 
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Matéria orgânica do solo 

Degradação da terra 

Plano de conservação e reabilitação 

Prática de conservação e reabilitação 

Perda/ganho de terra produtiva 

Biodiversidade Diversidade do ecossistema 

Plano conservação da natureza e do 

habitat 

Práticas de reforço do ecossistema 

Diversidade estrutural dos 

ecossistemas 

Conectividade do ecossistema 

Uso e Cobertura da Terra 

Biodiversidade 

Diversidade de espécies 

Objetivo de conservação das espécies 

Práticas de conservação de espécies 

Diversidade e abundância das 

espécies-chave 

Diversidade de produção 

Diversidade genética 

Práticas de reforço da diversidade 

genética 

Conservação In-situ de agro-

biodiversidade 

Variedades adaptadas manualmente 

Diversidade genética em espécies 

selvagens 

Conservação de sementes 

Materiais e energia 

Uso do material 

Práticas de consumo de materiais 

Equilíbrio de nutrientes 

Materiais renováveis e reciclados 

Intensidade de utilização do material 

Utilização de energia 

Uso de energia renovável 

Práticas de economia de energia 

Consumo de energia 

Energia renovável 

Redução e eliminação de 

Resíduos 

Objetivo de redução de resíduos 

Práticas de redução de resíduos 

Eliminação de resíduos 

Perda de comida e redução de 

resíduos 

Bem-estar animal 

Saúde animal 
Práticas de saúde naturais 

Saúde mental 

Liberdade de estresse 

Práticas de manuseio de animais 

Pecuária adequada 

Liberdade de tensão 

Resiliência econômica 
Investimento 

Investimento interno Investimento interno 

Investimento comunitário Investimento comunitário 

Investimento de longo 

alcance 

Rentabilidade a longo prazo 

Plano de negócios 

Rentabilidade 

Lucro líquido 

Custo de produção 

Determinação do preço 

Vulnerabilidade Estabilidade da produção Garantia de níveis de produção 
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Diversificação de produtos 

Estabilidade da oferta 

Canais de compras 

Estabilidade de relações com 

fornecedores 

Dependência do fornecedor principal 

Estabilidade do mercado Estabilidade do mercado 

Liquidez 
Fluxo de caixa líquido 

Redes de segurança 

Gestão de risco Gestão de risco 

Qualidade e 

informação do 

produto 

Segurança alimentar 

Medidas de controle 

Pesticidas perigosos 

Contaminação de alimentos 

Qualidade alimentar Qualidade alimentar 

Informações sobre o 

produto 

Rotulagem do produto 

Sistema de rastreabilidade 

Produção certificada 

Economia local 
Criação de valor 

Força de trabalho Regional 

Compromisso fiscal 

Compras locais Compras locais 

Bem estar social 

Meios de subsistência 

decentes 

Qualidade de vida 
Direito à qualidade de vida 

Nível salarial 

Desenvolvimento de 

capacidade 
Desenvolvimento de capacidade 

Acesso equitativo aos 

meios de produção 

Acesso equitativo aos meios de 

produção 

Práticas de comércio 

justo 

Compradores responsáveis 
Preços justos e contratos 

transparentes 

Direitos dos Fornecedores Direitos dos fornecedores 

Direitos trabalhistas 

Relações de emprego Relações de emprego 

Trabalho forçado Trabalho forçado 

Trabalho infantil Trabalho infantil 

Liberdade de associação e 

direito à negociação 

Liberdade de associação e direito à 

negociação 

Equidade 

Não Discriminação Não discriminação 

Igualdade de gênero Igualdade de gênero 

Apoio a pessoas 

vulneráveis 
Apoio a pessoas vulneráveis 

Segurança e saúde 

Humana 

Disposições em matéria de 

segurança e saúde no local 

de trabalho 

Treinamentos em segurança e saúde 

Segurança do local de trabalho, 

operações e Instalações 

Cobertura de saúde e acesso a 

cuidados médicos 

Saúde pública Saúde pública 

Diversidade cultural 
Conhecimento indígena Conhecimento indígena 

Soberania alimentar Soberania alimentar 

Fonte: Adaptado de FAO (2013) 

Cada um dos indicadores estabelecidos no SAFA ainda têm questões direcionadoras, as quais podem 

ser escaladas entre os valores de 1 e 5, sendo o menor quando inexistente de políticas envolvidas no 

processo e 5 para o seu atendimento o pleno. 
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Quadro 2: Dimensões da sustentabilidade e seus desdobramentos do método SAFA 

Água 

Retirada de 

água 

Objetivo de 

conservação da água 

A empresa estabeleceu um objetivo de redução consumo de água ou retiradas 

de água? 

Práticas de 

conservação de água 

Existe práticas que efetivamente aumentaram a eficiência, ou reduziu a 

quantidade de água doce utilizada na operação? 

Uso de água 

subterrânea e 

superficial 

A empresa mede a percentagem de retiradas de água subterrânea e superficial 

como percentagem do total água renovável? 

Qualidade 

da água 

Meta para água limpa 
A empresa estabeleceu um objetivo para melhorar a qualidade da água 

afetada pelas operações? 

Práticas de prevenção 

da poluição da água 

Foram estabelecidas atividades e práticas que reduziram ou impediram 

efetivamente a liberação de poluentes da água? 

Concentração de 

poluentes da água 

É medida a percentagem de dias de ano em que os valores padrão de poluição 

da água foram excedidos em água (águas subterrâneas, águas superficiais, 

costeiras e marinhas), como resultado das operações da empresa? 

Qualidade da água 

residual 

Existe medição percentagem de águas residuais com uma boa água qualidade 

(concentrações de coliformes fecais, metais pesados abaixo dos níveis 

críticos) como uma percentagem das águas residuais operações da empresa? 

Fonte: FAO (2013) 

Além do detalhamento em indicadores, existe uma pergunta para cada um dos mesmos, seguindo 

com o exemplo no quadro 2, as demais questões estão especificadas no anexo I, o qual compõem o 

questionário completo. Estas perguntas ao serem respondidas são classificados pelo entrevistado com 

uma escala de 0 a 5, sendo 0 quando não se aplica e 5 quando se tem a resposta de forma plena (FAO, 

2013). 

Tal documento se mostra eficaz ao trazer sua história, visto que o mesmo se resume em um compilado 

de instrumentos voltados a medição de índices de sustentabilidade, trazendo também uma linguagem 

adequada para os respondentes 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com Oliveira et al. (2012), a séculos que a sociedade vem se transformando 

tecnologicamente, desde a primeira revolução industrial até o presente momento com o 

melhoramento genético de seres vivos. Porém o mesmo autor ainda remonta a Isaac Newton, quando 

fala que toda ação tem uma reação, e assim pode-se ter um impacto direto na degradação do meio o 

qual é impactado em detrimento a um fim específico. 

Buscando trabalhar esta possibilidade o presente estudo identificou uma ferramenta construída pela 

FAO, esta chamada SAFA, que tem o intuito de aferir o grau de sustentabilidade por meio de 4 grandes 

temas, Governança, Integridade Ambiental, Resiliência Econômica e Bem-Estar Social. Sendo divididas 
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em 21 variáveis, 58 subtemas e 116 indicadores traduzem o grau de sustentabilidade de uma 

determinada cadeia, ou região.  

Após a análise pode-se perceber que existe fatores aos quais pode-se encontrar um grau de 

sustentabilidade sendo elevado a qual existe a necessidade para se manter no negócio e baixo cujo 

respondente possa não vislumbrar um ganho produtivo. 

O formato empírico de tal indicador foi utilizado no mapeamento do grau de sustentabilidade na 

produção de arroz irrigado no sul de Santa Catarina conforme trabalho de Colombo e Melissa (2019), 

este trabalho observou-se a viabilidade técnica para o uso de tal instrumento, bem como, percebeu-

se oportunidades de outras possibilidades de pesquisas, com vistas a continuidade do estudo. A 

exemplo poderia ser utilizado para medir o impacto dos projetos Microbacias I e II e SC Rural para a 

agricultura Catarinense, mensurar por meio do SAFA o grau de sustentabilidade da agricultura em 

geral no Sul Catarinense ou cadeias produtivas, dentre outras. 
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ANEXO I 

Questionário SAFA 

 

Dimensão Tema Sub-tema Indicador Questões 

Governança  

Ética coorporativa 

Missão 

Explicidade da missão  

A missão da empresa esta articulada 

em todos os relatórios e 

compreendida por todos os membros 

da organização? 

Direcionamento da 

missão 

A missão da empresa converge com 

as políticas de desenvolvimento 

adotadas pelo governo? 

Diligência prévia Diligência prévia 

As políticas adotadas pela empresa 

são mensuráveis para que se possa 

tomar decisões sobre impactos na 

área de sustentabilidade? 

Prestação de contas 

Auditorias 

holísticas 
Auditorias holísticas 

A empresa utiliza algum modelo de 

instrumento internacional para 

mensurar seus indicadores de 

sustentabilidade? 

Responsabilidade Responsabilidade 

A empresa pode demonstrar por 

meio de documentos a convergência 

entre sua missão e todas as partes 

interessadas? 

Transparência Transparência 

A empresa tem uma política de 

gerenciamento dos processos 

realizados pela empresa com a 

acesso aos interessados? 

Participação 

Interação entre 

stakeholders 

Identificação das partes 

interessadas 

A empresa tem descrito todo o 

processo identificando todos os 

materiais necessários para realizar os 

procedimentos para verificação? 

Participação dos 

stakeholders 

A empresa utiliza meios diferentes 

para se comunicar com diferentes 

partes interessadas em seu negócio? 

Barreiras de 

engajamento 

A empresa está ciente que alguns 

grupos de interessados não tem 

acesso as informações e está 

trabalhando para melhorar isso? 

Participação efetiva 

A empresa pode descrever os atuais 

atores Participação (incluindo as 

partes interessadas "menos 

poderosas"), e qual o seu impacto 

sobre a sua tomada de decisão e 

como este impacto foi Interessados? 

Procedimentos de 

reclamação 

Procedimentos de 

reclamação 

A empresa pode descrever o 

procedimentos de reclamação para 

cada grupo de stakeholders, como 

eles são divulgados (especialmente 

com "menos Poderosos ") e seu uso 

atual? 

Resolução de 

conflitos 
Resolução de conflitos A empresa pode identificar os 

conflitos existentes entre 

Para cada questionamento deve ser relatado o número de 0 a 5, sendo 0 não tendo a prática em sua propriedade 

e 5 cumpre completamente o requisito, caso tenha dúvida sobre as questões fico disponível para tecer maiores 

esclarecimentos por meio do manual de aplicação do método. 
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stakeholders e algum exemplo de 

como algum tipo de conflito foi 

solucionado baseado em diálogo e 

compreensão mútua? 

Regras e legislação 

Legitimidade Legitimidade 

A política da empresa, ou código de 

práticas dos produtores, exige 

explicitamente que todas as leis e 

regulamentos aplicáveis, normas, 

adoptadas ou existentes, sejam 

comunicadas ao órgão de governo, 

membros ou funcionários, e 

regularmente revisados para 

congruência com a missão? 

Reparação, 

restabelecimentos 

ou compensação 

Reparação, 

restabelecimentos ou 

compensação 

A empresa pode mostrar evidência 

de uma resposta rápida e responsável 

a questões jurídicas, regulamentares, 

direitos humanos e violações 

voluntárias do código, incluindo 

sobre a forma como a violação foi 

corrigida, como os efeitos da 

violação serão restaurados ou 

compensados e as políticas e 

processos instituídos para evitar 

novas violações? 

Responsabilidade 

cívica 

Responsabilidade 

cívica 

Responsabilidade Cívica: Dentro de 

sua esfera de influência, a empresa 

apoia de forma pró ativa e 

transparente a melhoria da situação 

jurídica e regulamentar em todas as 

quatro dimensões da 

sustentabilidade, afim de evitar o 

impacto dos direitos humanos ou das 

normas de sustentabilidade ou 

regulação?  

Apropriação de 

recursos 

Consentimento livre, 

prévio e informado 

A empresa está ciente dos interesses 

das partes interessadas? O acesso 

preexistente à terra, água e recursos, 

tem mapeado isto para satisfação de 

todas as partes interessadas afetadas 

e concordou em não tomar para 

reduzir esse acesso até que tenha 

informado plenamente as partes 

interessadas, em igualdade de 

condições e previu indemnizações 

mutuamente acordadas suficiente 

para permitir meios de subsistência 

sustentáveis? 

Direito à posse 

A empresa está de posse de todos os 

documentos que comprovem seu 

pleno estabelecimento e condições 

de funcionamento? 

Gestão holística 

Plano de gestão 

da 

sustentabilidade 

Plano de gestão da 

sustentabilidade 

A empresa tem um plano de 

sustentabilidade, aprovado pelo seu 

órgão de governo (ou membros da 

associação ou contratantes), o que 

proporciona uma visão 

sustentabilidade da empresa e 

abrange cada uma das dimensões 

ambiental, dimensões econômica, 

social e de governança incluindo 
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referências a missão e demonstração 

de progresso contra o plano, ou 

como o plano tem conduzido 

decisões específicas e seus 

resultados? 

Contabilidade de 

custos completos 

Contabilidade de 

custos 

O sucesso comercial da empresa é 

medido e relatado às partes 

interessadas, levando em conta os 

impactos diretos e indiretos na 

economia, na sociedade e no 

ambiente físico? 

Integridade 

ambiental 

Atmosfera 

Gases de efeito 

estufa 

Meta de redução de 

GEE 

A empresa estabeleceu uma meta na 

redução de GEE Emissões? 

Práticas de mitigação 

de GEE 

Existe atividades e práticas 

efetivamente implantadas na redução 

das emissões de GEE? 

Balanço de GEE 

A empresa têm medições para 

definição de emissão direta líquida 

de GEE (ou seja, as emissões anuais 

menos sequestro) da empresa? 

Qualidade do ar 

Meta de redução da 

poluição atmosférica 

A empresa estabeleceu um objetivo 

na redução da emissão de poluentes 

atmosféricos? 

Práticas de prevenção 

da poluição 

Existe atividades e práticas a cadeia 

ligada a sua empresa tem feito para 

redução dos poluentes atmosféricos? 

Concentração de 

poluentes atmosféricos 

Existe medição para se determinar a 

percentagem de dias do ano em que 

os valores-padrão de poluição 

atmosférica foram excedidos no 

ambiente da empresa? 

Água 

Retirada de água 

Objetivo de 

conservação da água 

A empresa estabeleceu um objetivo 

de redução consumo de água ou 

retiradas de água? 

Práticas de 

conservação de água 

Existe práticas que efetivamente 

aumentaram a eficiência, ou reduziu 

a quantidade de água doce utilizada 

na operação? 

Uso de água 

subterrânea e 

superficial  

A empresa mede a percentagem de 

retiradas de água subterrânea e 

superficial como percentagem do 

total água renovável? 

Qualidade da 

água 

Meta para água limpa 

A empresa estabeleceu um objetivo 

para melhorar a qualidade da água 

afetada pelas operações? 

Práticas de prevenção 

da poluição da água 

Foram estabelecidas atividades e 

práticas que reduziram ou impediram 

efetivamente a liberação de 

poluentes da água? 

Concentração de 

poluentes da água 

É medida a percentagem de dias de 

ano em que os valores padrão de 

poluição da água foram excedidos 

em água (águas subterrâneas, águas 

superficiais, costeiras e marinhas), 

como resultado das operações da 

empresa? 

Qualidade da água 

residual 

Existe medição percentagem de 

águas residuais com uma boa água 

qualidade (concentrações de 

coliformes fecais, metais pesados 
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abaixo dos níveis críticos) como uma 

percentagem das águas residuais 

operações da empresa? 

Solo 

Qualidade do 

solo 

Práticas de melhoria do 

solo 

Existe atividades que foram 

eficazmente aplicadas para aumentar 

a qualidade e a fertilidade dos solos? 

Estrutura física do solo 

É medida a porcentagem utilizada de 

terra agricultável em boas condições 

de clima e solo na propriedade? 

Qualidade química do 

solo 

Sobre a qualidade química do solo, 

existe a necessidade de um grande 

investimento para correção do solo? 

Qualidade biológica do 

solo 

Quanto a qualidade biológica do 

solo? 

Matéria orgânica do 

solo 

A matéria orgânica utilizada pela 

propriedade deixa o ambiente 

propício para seu uso contínuo ou 

prejudica de alguma forma? 

Degradação da 

terra 

Plano de conservação e 

reabilitação 

A empresa tem um plano que 

descreve os passos de conservação 

ou melhoria da saúde e reabilitação 

de solos degradados? 

Prática de conservação 

e reabilitação 

Existe técnicas de conservação e/ou 

medidas de reabilitação foram 

implementadas e/ou praticadas 

regularmente na operação? 

Perda/ganho de terra 

produtiva 

Qual é a porcentagem de relação 

entre terra cultivável e terra 

degradada nas operações da 

empresa? 

Biodiversidade 
Diversidade do 

ecossistema 

Plano conservação da 

natureza e do habitat  

A empresa tem um plano que 

descreve como conservar ou 

reabilitar uma diversidade de 

habitats dentro de sua esfera de 

influência? 

Práticas de reforço do 

ecossistema 

Existe atividades e práticas 

melhoraram eficazmente o 

funcionamento dos sistemas 

serviços, bem como a conectividade 

dos ecossistemas? 

Diversidade estrutural 

dos ecossistemas 

Sobre que parte da área utilizada a 

empresa tem uma elevada 

diversidade estrutural de habitats? 

Conectividade do 

ecossistema 

Qual é a proporção do natural e 

semi-natural dos ecossistemas da 

operação que são ligados a 

ecossistemas semelhantes (dentro e 

adjacentes às fronteiras da operação) 

de forma a permitir uma intercâmbio 

entre populações de espécies-chave? 

Uso e cobertura da 

terra 

Houve algum habitat primário (por 

exemplo, zonas húmidas, florestas 

primárias, pastagens, vias 

navegáveis e protegidas) alterada na 

propriedade nos últimos 20 anos?  

Biodiversidade 
Diversidade de 

espécies 

Objetivo de 

conservação das 

espécies 

A empresa estabeleceu um objetivo 

para a conservação e reabilitação das 

populações de espécies raras e 

endêmicas em sua esfera de 

influência? 
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Práticas de 

conservação de 

espécies 

Existe atividades e práticas tem a 

empresa implementada para 

proteger, manter e/ou reabilitar a 

integridade das populações de 

plantas e animais selvagens na sua 

esfera influência? 

Diversidade e 

abundância das 

espécies-chave 

Existe diversidade e abundância de 

espécies selvagens ameaçadas ou 

vulneráveis?  

Diversidade de 

produção 

Em que percentagem da área 

utilizada têm uma rotação de 

culturas diversificada e/ou utilizam 

várias espécies na mesmo tempo? 

Diversidade 

genética 

Práticas de reforço da 

diversidade genética 

Qual a porcentagem de atividades e 

práticas tem a empresa 

implementada que efetivamente 

ajudou a conservar ou reabilitar a 

diversidade genética de espécies 

selvagens em sua operação? 

Conservação in-situ de 

agro-biodiversidade 

Qual a porcentagem de tipos nativos 

ou selvagens de espécies são 

cultivados na propriedade? 

Variedades adaptadas 

manualmente 

Qual é a percentagem da produção 

variedades adaptadas localmente e 

por variedades tradicionais 

(herança)? 

Diversidade genética 

em espécies selvagens 

Quão grande é a participação das 

operações que mostram uma elevada 

diversidade genética em plantas não 

utilizadas? 

Conservação de 

sementes 

A operação da empresa conserva 

sementes ou apenas se envolve com 

o plantio?  

Materiais e energia 

Uso do material 

Práticas de consumo de 

materiais 

Existe atividades implementadas que 

substituiu materiais virgens por 

materiais 

reciclados/reutilizados/renováveis na 

operação assim como substituiu 

insumos sintéticos por insumos 

naturais? 

Equilíbrio de nutrientes 

Existe a necessidade de correção do 

saldo de nutrientes das operações 

(oferta contra a procura) ex. fósforo? 

Materiais renováveis e 

reciclados 

Que parte do total da empresa o uso 

de material é gerado a partir de 

fontes virgens fora da operação? 

Intensidade de 

utilização do material 

A quantidade de insumos por 

tonelada produzida ou hectare 

plantado aumentou ou diminuiu nos 

últimos cinco anos? 

Utilização de 

energia 

Uso de energia 

renovável 

A empresa estabeleceu uma meta 

para o uso de energias renováveis e 

sustentáveis? 

Práticas de economia 

de energia 

Existe práticas e atividades a 

empresa tem que efetivamente 

reduziu os requisitos de energia em 

suas operação? 

Consumo de energia 
O consumo total de energia direta 

diminuiu nos últimos 5 anos? 
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Energia renovável 

Que parte do consumo total de 

energia direta é gerada fontes 

renováveis sustentáveis? 

Redução e 

eliminação de 

resíduos 

Objetivo de redução de 

resíduos 

A empresa estabeleceu um objetivo 

na geração de resíduos? 

Práticas de redução de 

resíduos 

Existe práticas e atividades que 

foram que efetivamente implantadas 

para reduzir a geração de resíduos no 

ambiente de operação? 

Eliminação de resíduos 

Quanto a resíduos sólidos a empresa 

se utiliza de método para  segregar, 

armazenar e tratar de tal forma que é 

tornado não perigoso ao uso humano 

e do ambiente? 

Perda de comida e 

redução de resíduos 

Qual é a percentagem de alimentos 

desperdiçado nas operações da 

empresa e que parte é reutilizada 

(instituições de caridade, alimentar), 

reciclados ou recuperados 

(compostagem, bioenergia)? 

Resiliência 

econômica 

Investimento 

Investimento 

interno 
Investimento interno 

Existe atividades e práticas que a 

empresa investiu durante os últimos 

5 anos para melhorar e monitorar seu 

desempenho social, econômico, 

ambiental e de governança? 

Investimento 

comunitário 

Investimento 

comunitário 

A empresa contribui para atender e 

atender às necessidades da 

comunidade, com um uso eficiente 

dos recursos e manter um equilíbrio 

ambiental? 

Investimento de 

longo alcance 

Rentabilidade a longo 

prazo 

Os investimentos da empresa visam 

estabelecer e reforçar as condições 

para manter, gerar e aumentar a 

empresa a longo prazo? 

Plano de negócios 

A empresa possui um plano de 

negócios ou um plano articulando 

fluxos de receita, plano de 

crescimento e um plano de ação que 

projete a geração de recursos 

financeiros para o futuro? 

Rentabilidade 

Lucro líquido 

A receita auferida que a empresa 

mantém excede despesas totais, 

incluindo juros e impostos 

associados a produção dos bens 

vendidos, nos últimos cinco anos? 

Custo de produção 

A empresa completou um processo 

para determinar o custo total do 

produto vendido e por unidade de 

produção para calcular o seu ponto 

de equilíbrio? 

Determinação do preço 

A empresa considerou um ponto de 

equilíbrio para negociar com os 

compradores o preço de venda em 

todos os contratos? 

Vulnerabilidade 
Estabilidade da 

produção 

Garantia de níveis de 

produção 

Existe ações e mecanismos que a 

empresa tenha posto em prática para 

reduzir o impacto negativo os riscos 

que podem afetar o cumprimento do 

volume-alvo de produção e padrões 

de qualidade? 
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Diversificação de 

produtos 

A empresa produz mais de um 

produto, espécie ou variedade de 

planta para geração de renda? 

Estabilidade da 

oferta 

Canais de compras 

Existe ações e mecanismos para a 

empresa reduzir o risco de 

fornecimento de insumos, incluindo 

a manutenção de relacionamentos 

comerciais? 

Estabilidade de 

relações com 

fornecedores 

Que parte dos contratos / negócio 

tem permanecido em curso ao longo 

dos últimos 5 anos? 

Dependência do 

fornecedor principal 

Em qual porcentagem a empresa 

pode se dizer liberta para compra de 

insumos fora de seu comprador? 

Estabilidade do 

mercado  

Estabilidade do 

mercado 

Em qual porcentagem a empresa se 

colocou para assegurar uma estrutura 

de renda diversificada e consolidada 

a partir de vendas de produtos ou dos 

serviços prestados? 

Liquidez 

Fluxo de caixa líquido 

A empresa gerou um fluxo de caixa 

líquido positivo nos últimos cinco 

anos? 

Redes de segurança 

A empresa tem acesso a informações 

formais ou informais como fontes 

financeiras para resistir às crises de 

liquidez? 

Gestão de risco Gestão de risco 

A empresa tem um plano para 

reduzir e adaptar contra riscos que 

poderiam potencialmente ameaçar o 

negócio? 

Qualidade e 

informação do 

produto 

Segurança 

alimentar 

Medidas de controle 

A empresa possui riscos alimentares 

e segurança, medidas de controle que 

estejam em conformidade com o 

comprador ou legislação? 

Pesticidas perigosos 

Existe dos funcionários manipula, 

armazena ou utiliza de forma 

incorreta pesticidas nos últimos 

cinco anos? 

Contaminação de 

alimentos 

Houve algum incidente 

documentado onde Resíduos de 

pesticidas nos ingredientes ou nos 

produtos excederem limites 

máximos permitidos durante os 

últimos 5 anos? 

Qualidade 

alimentar 
Qualidade alimentar 

Que parte do volume total de 

produção cumpre normas e padrões 

de qualidade exigidos? 

Informações 

sobre o produto 

Rotulagem do produto 

Os códigos de rotulagem do produto 

aplicáveis são totalmente cumpridos 

e pode a empresa mostrar evidência 

de exceder esses padrões qualquer 

lugar possível? 

Sistema de 

rastreabilidade 

O sistema garante a rastreabilidade 

em todas as etapas da cadeia 

alimentar, de modo a que os 

produtos possam ser facilmente e 

corretamente identificados? 

Produção certificada A empresa pode identificar todos os 

Insumos utilizados por ela em sua 
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empresa e pode fornecer evidência 

de fontes sustentáveis? 

Economia local 

Criação de valor 

Força de trabalho 

regional 

A empresa contratou nos últimos 

cinco anos pessoas com qualificação 

profissional comprovada? 

Compromisso fiscal 

A empresa paga os impostos 

aplicáveis como indicados pelas 

regulamentações locais? 

Compras locais Compras locais 

A empresa obteve de fornecedores 

locais condições iguais ou 

semelhantes se aplicam em 

comparação com fornecedores não 

locais? 

Bem-estar 

social 

Meios de subsistência 

decentes 

Qualidade de 

vida 

Direito à qualidade de 

vida 

Todos os produtores primários, 

pequenos empregados em empresas 

de todas as escalas têm tempo para 

família, descanso e acesso a cultura, 

e a capacidade de cuidar de suas 

necessidades, como a manutenção 

dietas adequadas? 

Nível salarial 

Todos os produtores primários que 

fornecem à empresa, seus 

empregados ganham pelo menos um 

salário digno? 

Desenvolvimento 

de capacidade 

Desenvolvimento de 

capacidade 

Os produtores primários tem  

oportunidades de aumentar as 

competências e o conhecimento? 

Acesso equitativo 

aos meios de 

produção 

Acesso equitativo aos 

meios de produção 

Os produtores primários, indígenas, 

têm acesso ao equipamento ou ao 

capital e ao conhecimento ou ainda 

treinamento necessário para tornar 

viável um meio de vida decente? 

Práticas de comércio 

justo 

Compradores 

responsáveis 

Preços justos e 

contratos transparentes 

Os compradores através de suas 

políticas reconhecem e apoiam os 

fornecedores (particularmente os 

produtores) de preços justos e 

contratos e acordos justos? 

Direitos dos 

fornecedores 

Direitos dos 

fornecedores 

Os compradores reconhecem e 

apoiam explicitamente os 

(particularmente os produtores 

primários) à liberdade de associação 

e barganha coletiva? 

Direitos trabalhistas 

Relações de 

emprego 
Relações de emprego 

A empresa ou os subcontratados dos 

empregados tem seus acordos 

legalizados com seus funcionários? 

Trabalho forçado Trabalho forçado 

A empresa ou seus subcontratados 

empregam pessoas que podem ser 

submetidas a algum tipo de coerção 

para não possam se queixar sobre 

seu trabalho com medo de 

retaliação? 

Trabalho infantil  Trabalho infantil  

A empresa empregam crianças 

menores de 16 anos de idade ou mais 

jovens, que estejam trabalhando em 

tempo integral ou estejam 

envolvidos em trabalhos que são 

perigosos para eles fisicamente, 

mental ou moral, e que são privados 



 

 

Agropecuária, meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

                                                                                                   162 

da oportunidade de viver como 

crianças, para frequentar a escola 

e/ou outra formação adequada? 

Liberdade de 

associação e 

direito à 

negociação 

Liberdade de 

associação e direito à 

negociação 

Os empregados podem negociar 

como indivíduos ou como grupos ou 

através de um sindicato ou 

representantes de sua escolha para 

definir os termos de seu emprego? 

Equidade 

Não 

discriminação 
Não discriminação 

A empresa discrimina qualquer 

empregado ou futuro empregado 

com base na raça, credo, cor, 

nacional ou origem étnica, sexo, 

idade, deficiência ou deficiência 

(incluindo o status de HIV), 

atividade sindical ou política, status 

de imigração, status de cidadania, 

status ou orientação sexual na 

contratação, alocação de empregos, 

promoções e despedimento ou na 

adjudicação de contratos a 

produtores primários para 

fornecimento? 

Igualdade de 

gênero 
Igualdade de gênero 

A empresa discrimina as mulheres 

na contratação, remuneração, 

treinamento e promoção, acesso a 

recursos ou demissão? 

Apoio a pessoas 

vulneráveis 

Apoio a pessoas 

vulneráveis 

A empresa disponibiliza recursos 

para apoiar pessoas com problemas 

de saúde, treinamento e eventos 

culturais para mulheres, minorias e 

desfavorecidos? 

Segurança e saúde 

humana 

Disposições em 

matéria de 

segurança e 

saúde no local de 

trabalho 

Treinamentos em 

segurança e saúde 

A empresa oferece treinamento em 

saúde e segurança para 100% dos 

funcionários? 

Segurança do local de 

trabalho, operações e 

instalações 

A empresa mantém um ambiente de 

trabalho seguro, limpo e saudável, 

incluindo todas as instalações e todas 

as práticas? 

Cobertura de saúde e 

acesso a cuidados 

médicos 

A empresa fornece adequada 

cobertura de saúde por exigências 

legais, afim de garantir acesso a 

cuidados médicos em situações de 

emergência para os trabalhadores? 

Saúde pública  Saúde pública  

A empresa toma medidas para evitar 

poluição ou contaminar a 

comunidade local e contribuir para a 

saúde da população comunidade 

local? 

Diversidade cultural 

Conhecimento 

indígena 

Conhecimento 

indígena 

A empresa reconhece e respeita os 

direitos universais das comunidades 

indígenas para proteger seus 

conhecimentos?  

Soberania 

alimentar 
Soberania alimentar 

A empresa contribui para a soberania 

alimentar da sua região, exercendo a 

sua capacidade de preservar e 

utilizar os recursos tradicionais, 

variedades ou raças adaptadas 

localmente, bem como apoiar outros 

na prossecução deste objetivo? 
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RESUMO: O setor agroindustrial é um dos que mais produz resíduos juntamente aos provenientes de 

esgotos residenciais, não havendo uma disposição final correta desses resíduos, sendo os mesmos 

despejados em córregos e rios, tais produtos podem ser aproveitados para a produção de composto 

orgânico onde podem ser transformados e adequados a esse fim pelo processo de biodigestão. Este 

trabalho tem por objetivo da pesquisa foi utilizar resíduos provenientes de agroindústrias para 

produção de composto orgânico por meio da biodigestão, a fim de contribuir com a melhoria da 

matéria orgânica, favorecendo sua estabilização e mineralização, tornando-a utilizável ao setor 

agrícola e contribuindo para redução de resíduos desperdiçados de forma indevida ao ambiente. Os 

materiais utilizados foram lodo de esgoto, pó de serra, bagaço de cana que são dejetos produzidos em 

quantidade. Foram utilizadas garrafas PET como biodigestores e misturas de lodo + pó de serra, lodo 

+ bagaço, lodo puro onde esse material foi submetido à digestão anaeróbica por biodigestor a 58oC. 

O processo de biodigestão durou 15 dias e o material final foi analisado e determinados DBO, DQO, 

Condutividade, pH, Coliformes Fecais e Salmonellas. Verificou-se o tratamento lodo de esgoto puro, 

tendo o maior grau de maturação seguido do tratamento lodo + pó de serra e lodo + bagaço. O 

composto orgânico gerado nesses 15 dias de processo ainda se encontrava em na fase ácida da 

biodigestão segundo as análises, requerendo mais 15 dias de retenção totalizando 30 dias para que o 

material alcance a fase metanogênica que é caracterizada por ter um pH mais elevado. Considerando 

os parâmetros microbiológicos, o bagaço de cana, os resíduos madeireiros com adição de lodo de 

esgoto doméstico, depreende-se que é possível a utilização do composto orgânico como meio de 

adubação no setor agrícola, sendo necessário estudos mais detalhados quanto a sua aplicabilidade e 

quanto a utilização de outros materiais residuais. 

Palavras-chave: Agroindústria, Setor Agrícola, Adubação. 

 

  



 

 

Agropecuária, meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

                                                                                                   165 

INTRODUÇÃO 

Os resíduos agroindustriais tornaram-se uma fonte alternativa para produção de diversos produtos 

com destinos de utilização variados. Na agricultura, produtos advindos de resíduos agroindustriais 

podem se tornar fonte de matéria prima para produção de adubos a serem incrementados a 

substratos para mudas ou sendo complemento à matéria orgânica presente no solo, melhorando a 

qualidade física e química. Sendo uma fonte alternativa de adubação de custo reduzido e com reflexos 

positivos na produção agrícola. 

O desenvolvimento e implementação de processos sustentáveis capazes de converter biomassa em 

vários produtos com valor agregado é uma necessidade absoluta para aproveitar resíduos 

agroindustriais e gerar menor impacto ambiental. 

O processo produtivo nas agroindústrias, em particular, originadas de operações de transformação, 

com o intuito de obtenção do produto, gera resíduos que podem ser utilizados posteriormente, desde 

que passem por processo adequado de tratamento (VIANA, 2017). 

Os resíduos orgânicos provenientes de vários processos da indústria são geralmente desperdiçados 

sendo depositados em lixões e pouco aproveitados para agricultura e/ou outras utilidades de reuso, 

sendo uma ótima opção na produção de adubo, quando tratado de forma correta são de grande 

potencial na produção orgânica.  

O aproveitamento agrícola de resíduos agroindustriais na forma de composto orgânico, pode resultar 

em maior sustentabilidade dos sistemas agrícolas devido sobretudo ao fato de possibilitar a reciclagem 

de nutrientes no sistema e a redução da contaminação ambiental, decorrente de uma disposição 

inadequada (COELHO et al., 2001). 

Dos vários processos para a produção de composto orgânico, a biodigestão tem-se apresentado de 

fundamental importância para a sustentabilidade. Consistindo em um processo anaeróbico que tem a 

finalidade digerir a matéria orgânica gerar dois subprodutos: o biogás (que pode ser utilizado para 

geração de energia elétrica) e o biofertilizante (matéria estabilizado que pode ser usado como adubo 

orgânico para diversas culturas na agricultura). 

Diante do exposto, o objetivo da pesquisa foi utilizar resíduos provenientes de agroindústrias para 

produção de composto orgânico por meio da biodigestão, a fim de contribuir com a melhoria da 
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matéria orgânica, favorecendo sua estabilização e mineralização, tornando-a utilizável ao setor 

agrícola e contribuindo para redução de resíduos desperdiçados de forma indevida ao ambiente.  

METODOLOGIA 

A área delimitada para o estudo foi o Município de Manaus, situada na altitude 67 m, latitude 03º 07 

Sul e longitude 59º 57 Oeste. O território abrange 11.159,5 km². 

O desenho do estudo foi estabelecido conforme descrição apresentada por Michel (2005). A pesquisa 

foi descritiva, com estudo exploratório e análise quantitativa. 

Foi utilizada biomassa proveniente de resíduo orgânico residencial coletado na empresa de 

tratamento de esgoto que utiliza caminhão “limpa-fossa” para o recolhimento desses resíduos no 

Município de Manaus junto a resíduos agroindustriais resultante da produção de açúcar (bagaço de 

cana) e resíduo madeireiro (pó-de-serragem). 

Foram realizados três tratamentos com três repetições cada, onde: O tratamento A possuía 0,420 litros 

de lodo de esgoto e 60g de bagaço de cana; tratamento B possuía 1 litro de lodo de esgoto e 43g de 

serragem e tratamento. C possuía 1 litro de lodo de esgoto. 

Foi utilizada uma caixa de isopor de 120 litros completa com 60 litros de água e garrafas PET (utilizadas 

como biodigestores). 

Foram utilizadas nove garrafas pet que serviram como biodigestores para a matéria orgânica e nove 

garrafas PET utilizadas como reservatório de gás e preenchidas com água. Cada garrafa era uma 

repetição e possuía seu respectivo reservatório de gás com água em seu interior para evitar o contato 

do gás produzido com o ar atmosférico. Os reservatórios de gás e os biodigestores foram conectados 

por mangueiras plásticas. Cada reservatório possuí uma mangueira de entrada para o biogás 

produzido pelos biodigestores e uma mangueira de saída para a água do reservatório que era 

pressionada para fora devido à pressão exercida pela produção de gás. Os biodigestores foram 

conectados apenas por uma mangueira de saída de gás para o reservatório. 

Para aquecimento, foram utilizadas quatro resistências de chuveiros 110V conectadas entre si e 

dispostas no interior da caixa de isopor e um termostato para controle da temperatura, onde o mesmo 

controlava o funcionamento das resistências conforme a alteração de temperatura no interior da 
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caixa. O termostato foi ajustado para a temperatura de 60 ºC e sua precisão estabelecida em mais ou 

menos 0,2 ºC. 

As variáveis consideradas para esse estudo foram: Temperatura, Tempo de Digestão, pH, Relação C/N, 

Análise Parasitológica e Análise Microbiológica. Esses parâmetros foram obtidos utilizando a 

metodologia descrita em Standard Methods for the Examination os Water and Wastewater Analysis 

(EATON e FRANSON, 2005). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O tratamento A (Lodo de Esgoto – LE ) apresentou Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) com 1220 

mg/L e Demanda Química de Oxigênio (DQO) com 2410 mg/L, sendo a relação DBO/DQO de 0,50. No 

tratamento B (Pó de Serra – PSe + Lodo de Esgoto - LE) a DBO foi 1930 mg/L e DQO 3550 mg/L, a 

relação DBO/DQO foi de 0,54. Enquanto o tratamento C (Bagaço-de-Cana – BCa + Lodo de Esgoto – 

LE) a DBO atingiu 2550 mg/L e a DQO 4770 mg/L, a relação DBO/DQO foi de 0,53, sugerindo a 

predominância da fase ácida em todos os tratamentos (tabela 1). 

No tratamento A (LE) o pH foi 6,56, no tratamento B (PSe + LE) 6,28, enquanto no tratamento C (BCa 

+ LE) verificou-se 6,31. Admitindo o que a relação DBO/DQO indica que os compostos estavam na fase 

ácida (tabela 1). 

Tabela 1 - Resultado das análises físico-químicas de amostras (mg/L) 

Tipo de 

amostra 

DBO DQO pH CE Salmonellas Coli. Fecais e 

Totais, NMP/g 

ST 

BCa + LApD 2550 4770 6,31 3,12µS/cm Ausência 6x103 

PSe + LApD 1930 3550 6,28 5,98µS/cm Ausência 7,2x103 

LApD 1220 2410 6,56 6,56µS/cm Ausência 8x103 

LAnD - - - - Ausência 2x104 

Legenda: DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio; DQO – Demanda Química de Oxigênio; CE – 
Condutividade Elétrica; BCa – Bagaço de Cana; LApD – Lodo Após Digestão; PSe – Pó de Serra; LAnD – 
Lodo Antes da Digestão. 

 

Em pesquisa voltada à construção de biodigestores didáticos, Soares et al., (2008) estudaram a 

biodigestão de coprodutos do biodiesel. A partir dessas experiências cria-se modelos que oferecem 

dados que possibilitem o estudo de biodigestão de coprodutos, com potencial para uso em larga 

escala, agregando maior rentabilidade e reduzindo o alvo poluidor. 
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A pesquisa desenvolvida alinha-se ao que foi relatado por Soares, pois o protótipo foi considerado 

eficiente para experimentos de bancada e de baixo custo, com a possibilidade de ser detalhadamente 

estudado em futuros experimentos com outros tipos de resíduos. 

A fase ácida que vai de pH 4, 5 até 7,5 e a fase metanogênica que corresponde a formação de gás 

metano vai de pH 7,5 a 9. Portanto, no estudo não se pode afirmar se houve a produção do biogás 

(DINIS, 2000, citado por MELLO, 2007). 

No caso dos aterros sanitários, estudos demonstram que uma relação (DBO/DQO) >0,4 para os 

líquidos percolados é indicativa de predominância da fase ácida, enquanto a mesma relação 

assumindo valor igual ou inferior a 0,4 indica predominância da fase metanogênica (ARRUDA, 1995). 

Assim, os dados obtidos confirmam que o experimento estava em fase ácida. 

O tratamento A (LE) apresentou uma condutividade elétrica de 6,5 µs.m-1, no tratamento B (PSe + LE) 

6,28 µs.m-1, enquanto no tratamento C (BCa + LE) verificou-se 3,12 µs.m-1.  

Segundo Kiehl (1998) a condutividade elétrica é um indicador do grau de maturação do fertilizante 

(não devendo ultrapassar 4000 µs.m-1). Pois, durante o processo de maturação do fertilizante, a 

fração mineral total aumenta, enquanto a condutividade elétrica, que representa a presença de sais, 

diminui. 

Assim, da fase inicial até a metade do processo de maturação, a condutividade pode cair para 50%. A 

queda do valor da condutibilidade elétrica não é devida à lixiviação de sais do composto, mas pela 

decomposição de ácidos orgânicos (AVNIMELECH et al., 1996 citado por KIEHL, 2004). Portanto, os 

resultados da pesquisa sugerem que houve mineralização do composto orgânico. 

Ao realizar análise microbiológica das amostras, verificou-se que não houve presença de Salmonellas 

nos tratamentos. Verificou-se a presença de coliformes fecais. 

A CETESB (1999) informa que o material com lodo é classificado quanto à presença de patógenos em 

classe A ou classe B, onde: Classe A (para coliformes fecais, densidade inferior a 103 NMP/g ST - 

número mais provável por grama de sólidos totais, e para Salmonella sp, densidade inferior a 3 

NMP/4g ST - número mais provável por 4 g de Sólidos Totais); e Classe B (para coliformes fecais, 

densidade inferior a 2X106 NMP/g ST - número mais provável por grama de sólidos totais). 

Portanto, os tratamentos não podem ser enquadrados na Classe A. Mas, todos os tratamentos 

atendem o padrão da Classe B, possibilitando o uso, de todos os tratamentos com lodo de esgoto, 

como insumo orgânico no solo. 
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O tratamento A apresentou o maior grau de maturação seguido do B e C onde a DBO, DQO, pH e 

Condutividade elétrica serviram como parâmetros para avaliar o grau de maturação do produto onde 

maior DBO e relação DBO/DQO indicam maior atividade microbiana juntamente com o pH 

confirmando a fase ácida. A condutividade elétrica confirmou o que os parâmetros anteriores 

confirmaram, dando como resultado que o tratamento A possui maior condutividade elétrica 

consequentemente mais sais diluídos devido à degradação da matéria orgânica pelos microrganismos 

seguido também dos tratamentos B e C que tiveram menos sais diluídos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação aos parâmetros analisados durante a pesquisa, observou-se a necessidade de maior tempo 

para fermentação, com acréscimo de mais 15 dias totalizando 30 dias para que atinja a fase 

metanogênica a fim de tornar o pH mais elevado. Produtos dispostos no solo sob a fase de 

fermentação ainda precisam de tempo hábil para serem digeridos e mineralizados, deixando o solo 

indisponível para uso durante o período de degradação, devido a esse fato é importante obedecer ao 

grau de maturação do produto. 

Por ser considerado material de origem residual, a obtenção do composto orgânico torna-se de custo 

acessível a pequenos produtores agrícolas, que através do processo de biodigestão podem produzir o 

próprio adubo economizando de corretivos já que o produto na maturação correta tem pH elevado, e 

também na compra de adubos químicos pois o adubo orgânico possui quantidade satisfatória de 

minerais solubilizados pela digestão anaeróbica, além de ser um condicionador de solo pela presença 

predominante de matéria orgânica em sua composição.  

Considerando os parâmetros microbiológicos, o bagaço de cana, os resíduos madeireiros com adição 

de lodo de esgoto doméstico, depreende-se que é possível a utilização do composto orgânico como 

meio de adubação no setor agrícola, sendo necessário estudos mais detalhados quanto a sua 

aplicabilidade e quanto a utilização de outros materiais residuais. 

Nessas condições o produtor poderia obter lucro na produção, e para o mercado consumidor uma 

maior oferta de produtos orgânicos. As pesquisas que visam o aproveitamento integral dos resíduos 

agroindústrias devem ser priorizados para orientação da produção mais limpa. 
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Resumo: A Amazônia é caracterizada pela predominância de dois ecossistemas, de várzea e terra 

firme. A dinâmica de cada ecossistema envolve características florestais específicas, o que determina 

um estudo voltado para as espécies madeireiras encontradas em cada um deles, ressaltando seu 

potencial energético. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi apontar as espécies amazônicas 

promissoras para plantio de cunho silvicultural energético, inserindo dessa forma - as empresas do 

Pólo oleiro do Estado do Amazonas-, na busca da produção mais limpa. O estudo apontou como 

promissoras à geração de energia as espécies: Ormosia paraensis Ducke, Ocotea sp, Parkia pendula 

(Willd.) Benth. Walp. e Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke. A condução de manejo adequado 

das referidas espécies poderá determinar a produtividade das espécies, e viabilidade logística de 

aproveitamento energético, orientado para um sistema produtivo que considere o rodízio das parcelas 

para plantio.  

Palavras-chave: Densidade energética, ecossistemas, florestal, biomassa, poder calorífico. 
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INTRODUÇÃO 

O conhecimento sobre espécies lenhosas para uso energético permite determinar a melhor forma de 

utilizar os produtos explorados nas florestas ou mesmo viabilizar uma base de estudo para plantio das 

espécies com potencial adequado à utilização desejada, gerando subsídios para mitigação de impactos 

provenientes das atividades no âmbito florestal.  

A madeira é a fonte energética mais antiga empregada como fonte combustível e, devido à crescente 

demanda por fontes energéticas renováveis, em detrimento aos combustíveis fósseis, apresenta-se 

vantajosa devido ao baixo custo na produção quando executado um planejamento adequado em 

plantios silviculturais (BRUN et al., 2018). 

Como o consumo mundial de energia é crescente e nas últimas décadas a demanda de energia tem se 

baseado, sobretudo, em fontes fósseis, levanta-se os questionamentos quanto ao equilíbrio 

ambiental. Assim, a busca por alternativas que minimizem esses problemas tem se intensificado 

mundialmente (ELOY, 2013). De acordo com CARVALHO (2017), a extração madeireira para utilização 

nos fins florestais pode gerar impactos negativos ao ambiente quando não realizada numa área sob 

manejo, principalmente para desígnio dos segmentos industriais onde há elevada demanda de 

madeira. 

A qualidade da madeira leva em consideração as características da árvore ou de suas partes (físicas, 

químicas e anatômicas), que podem definir a melhor forma de utilização, as principais para energia 

são: densidade da madeira, poder calorífico, umidade, característica química elementar, imediata e 

estrutural, além do comportamento térmico da biomassa em si (RIBEIRO et al., 2017). Sendo assim, a 

utilização de determinadas espécies madeireiras para fins energéticos deve ser fundamentada nestas 

características, principalmente no conhecimento do seu poder calorífico, densidade básica e no seu 

potencial para produção de lenho. 

A densidade básica pode ser enfatizada pela sua representatividade dentre as propriedades físicas, 

visto que a densidade da madeira quantifica o material lenhoso por unidade de volume, dessa forma 

está relacionada a várias características tecnológicas fundamentais para produção e, à utilização dos 

produtos florestais. Essa importância deve-se a correlação da densidade com várias outras 

características da madeira, já que a densidade afeta todas as demais propriedades físicas da madeira 

(CARVALHO, 2018). 

 

No Brasil, a lenha abastece principalmente os seguintes setores: comercial, residencial, agropecuário 

e industrial, sendo que neste último setor é utilizada na indústria de ferro-ligas, química, têxtil, 
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alimentos e bebidas, papel e celulose, cerâmica e outras indústrias (BEN, 2011). E no Estado do 

Amazonas, a lenha é utilizada no setor madeireiro e oleiro, sendo este último caracterizado por sua 

contínua demanda de mercado (SANTOS, 2006). Espécies nativas da Amazônia adaptadas às condições 

ecossistêmicas da região, podem ser promissoras para geração de energia e com possibilidades 

concretas de diversificação na silvicultura regional, tornando-se alternativa ao monocultivo de 

espécies exóticas. 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo identificar espécies florestais nativas da 

Amazônia com densidade energética apropriada para orientar estudos de manejo de florestas 

energéticas, para o suprimento de biomassa lenhosa para mercados consumidores, como o Pólo oleiro 

do Estado do Amazonas. 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa consistiu em um estudo exploratório, na modalidade descritiva, para reunir 

informações referentes às características energéticas de essências florestais, correlacionando-as com 

suas características botânicas e ocorrência natural.  

Após a seleção previa procedeu-se a determinação da densidade energética da madeira que foi 

calculada com base nos valores da densidade básica e poder calorífico da biomassa como recomenda 

SILVA (2011), conforme equação: 

DE = DB * PCS (Equação 1) 

Onde:  

DE = Densidade Energética (MJ/ m³);  

DB = Densidade Básica (kg/ m³);  

PCS = Poder Calorífico Superior (MJ/ kg). 

Por fim, procedeu-se coma a identificação das espécies com maior densidade energética para compor 

um projeto experimental de estudo do manejo florestal visando plantio energético. 

RESULTADOS E DISCUSÃO  

Perfil do setor oleiro 

O Pólo oleiro de Manacapuru está representado por 13 empresas dispersas ao longo da Rodovia 

Manoel Urbano, entre os quilômetros 38 e 45, enquanto o Pólo de Iranduba agrupa dez empresas 

também situadas na mesma rodovia, entre os quilômetros 0 e 4. O pólo oleiro do Amazonas produz 

tijolos maciços, refratários, de oito furos, alguns tipos de telhas, lajotas, combogós, etc., apenas sob 
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encomenda. De fato, a grande produção do pólo oleiro concentra-se na fabricação de tijolos de oito 

furos. Existe apenas uma olaria que produz telhas, inclusive para exportação, em todo o pólo oleiro de 

ambos os municípios. Logo, a pesquisa foi focada no processo de fabricação de cerâmica vermelha, 

tendo como maior produto a fabricação de tijolos (SANTOS, 2006). 

No tocante ao insumo energético, como já comentado, este pode ter duas origens: a lenha da floresta 

(87,5% das empresas pesquisadas) e resíduos madeireiros provenientes de serrarias (12,5% das 

empresas pesquisadas), afirma Santos (2006). 

A produção de cerâmica vermelha está concentrada nos municípios de Manacapuru e Iranduba. 

Entretanto, este último tradicionalmente se apresenta como o principal Pólo oleiro-cerâmico do 

Estado, com um total de 25 olarias instaladas e associadas à Associação dos Ceramistas do Estado do 

Amazonas - ACERAM. Esta concentração deve-se à relação de proximidade que o município tem em 

relação à capital amazonense. Acrescenta-se a isso, a grande disponibilidade de argila de qualidade, 

que é a principal matéria-prima desse ramo de atividade econômica. Outro fator que contribuiu para 

que Iranduba se tornasse o maior produtor de cerâmica vermelha do Amazonas, foi o não pagamento 

de ICMS quando do ingresso do produto na cidade de Manaus, principal mercado consumidor da 

produção oleira amazonense (MACIEL et al., 2013). 

Os pólos oleiros dos municípios de Iranduba e Manacapuru são os maiores consumidores industriais 

de lenha no Estado do Amazonas. Toda essa utilização do recurso florestal tem como base o 

pressuposto da existência de corte raso, em área de floresta primária ou secundária, para fins 

agropecuários. Segundo levantamentos do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, 

atual IBAMA, em 1987 o município de Iranduba já apresentava um índice de desmatamento de 13,39 

% do seu território, um dos mais elevados do estado (SOUZA et al. 2004, citado por SANTOS, 2006). 

Diariamente, uma quantidade expressiva de caminhões trafega com carregamento de lenha. 

Grandes áreas de floresta são cortadas para produção de lenha, usada como matéria energética no 

processo produtivo das olarias, sem o devido controle e/ou um programa de reflorestamento 

desenvolvido pelos empresários de maneira voluntária ou imposta. Com a escassez da lenha nativa, 

alguns empresários estão utilizando resíduos de madeireiras como energético, relatou Santos (2006). 

Se em 2006 Santos reportou sobre a escassez de lenha, atualmente a situação não está diferente, pois 

os resíduos madeireiros não são mais encontrados, e o novo energético e pouco disponível que esta 

suprindo o pólo oleiro são os palets das indústrias do Pólo Industrial de Manaus, que seguiriam para 

incineração de qualquer forma, mas este é um suprimento variável e perigoso pois, sua madeira pode 

estar infestada de pragas e doenças que podem migrar facilmente para esse ecossistema. 
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Bioma Floresta Amazônica e suas potencialidades energéticas lenhosas 

O bioma Amazônia ocupa cerca de 40% do território nacional. Nele estão localizados os estados do 

Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima e algumas partes do Maranhão, Tocantins e Mato 

Grosso. 

Esse bioma também abriga a Floresta Amazônica, que apesar de ser a característica mais marcante da 

Amazônia, não esconde a grande variedade de ecossistemas, dentre os quais se destacam: matas de 

terra firme e várzeas. Consequentemente, a Amazônia abriga uma infinidade de espécies vegetais e 

animais: 1,5 milhão de espécies vegetais catalogadas; três mil espécies de peixes; 950 tipos de 

pássaros; e ainda insetos, répteis, anfíbios e mamíferos (IBAMA, 2013). 

As florestas de terra firme estão localizadas em regiões mais altas e por este motivo não são inundadas 

pelos rios, nelas encontramos as árvores de grande porte. Por outro lado, a floresta de várzea é 

caracterizada por inundações em determinados períodos do ano. Assim a dinâmica de manejo de 

recursos de caráter renovável deve estar alinhada as características de cada ecossistema e em 

observância da legislação ambiental. 

Orientar o uso de espécies com potencial para uso energético consiste em um caminho para conter o 

avanço de fronteira contra a floresta, pelo menos quando a demanda é para uso energético. 

As espécies apresentas na Tabela 1, são nativas desses ecossistemas principais, sendo para as de 

ecossistemas de várzea um desafio sua produção em terras altas. 

 

Tabela 1: Ecossistema predominante das espécies nativas amazônicas. 

Nome Vulgar Nome Científico Ecossistema 

Cardeiro Scleronema micranthum Ducke Terra firme 

Faveira-bolota Parkia pendula (Willd.) Benth.  Walp. Terra firme 

Jutaí-açú Hymenaea intermedia Ducke Terra firme 

Tento Ormosia paraensis Ducke Terra firme 

Tachi Galia Tachigali myrmecophilla Ducke Terra firme 

Louro Ocotea sp. Várzea 

Achuá Sacoglottis guianensis Benth Terra firme 

Mari-mari Cassia leiandra Benth Várzea 

Caraipé Licania octandra Terra firme 

Paricá 
Schizolobium amazonicum Huber ex 

Ducke 
Terra firme 
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Moreschi (2010) afirma que a massa específica (densidade) constitui uma das propriedades físicas 

mais importantes da madeira, pois dela dependem a maior parte de suas propriedades físicas e 

tecnológicas, servindo na prática como referência para a classificação da madeira. Em regra geral, 

madeiras pesadas são mais resistentes, elásticas e duras que as leves. Porém em paralelo a estas 

vantagens, são de mais difícil trabalhabilidade e apresentam maior variabilidade. 

O uso de madeiras com baixa densidade para a produção direta de energia na forma de calor implica 

em uma queima rápida e numa menor produção de energia por unidade de volume ao contrário de 

madeiras com maiores densidades. Porém, densidade muita elevada implica em dificuldade de iniciar 

a queima do material. 

O poder calorífico é subdividido em superior, inferior e útil. No poder calorifico superior (PCS) a água 

é formada durante a combustão, na reação entre o hidrogênio e oxigênio da madeira, é condensada 

e seu calor latente é recuperado e somado à energia mensurada. O poder calorífico superior é o mais 

utilizado nas pesquisas pois mostra o máximo potencial energético fornecido pelo combustível. Já no 

poder calorífico inferior (PCI) o calor de condensação da água não é considerado pois é perdido na 

forma de vapor. O poder calorífico útil (PCU) é a quantidade de calor liberado pela queima, com a água 

presente em seu estado gasoso, sendo descontada a energia necessária para evaporar a água 

referente à umidade da madeira (LIMA, 2010). 

Espécies com elevado poder calorífico apresentam, por consequência, aumento na sua capacidade de 

liberar calor para o meio em forma de energia, acarretando também no aumento do potencial 

energético do combustível (SOUZA, 2018). 

As espécies levantadas durante estudo apresentaram poder calorifico satisfatórios, em valores de 17 

a 20 MJ/kg (Tabela 2). A densidade energética foi maior para as espécies Ormosia paraensis Ducke e 

Ocotea sp., entretando se considerarmos o rápido crescimento podemos destacar ainda as essências 

Parkia pendula (Willd.) Benth. Walp. e Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke. 

 

Tabela 2. Espécies nativas da Amazônia com potencial energético. 

Nome Vulgar Nome Científico 

Densida

de 

(kg/m3) 

Poder calorífico 

superior (MJ/Kg) 

Densidade 

energética 

(MJ/m3) 

Cardeiro 
Scleronema micranthum 

Ducke* 
510 20 9.960 
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Faveira-

bolota 

Parkia pendula (Willd.) Benth.  

Walp.* 
380 19 7.148 

Jutaí-açú 
Hymenaea intermedia 

Ducke*  
590 19 11.387 

Tento Ormosia paraensis Ducke* 1520 19 29.549 

Tachi Galia 
Tachigali myrmecophilla 

Ducke* 
770 17 12.859 

Louro  Ocotea sp.* 1010 17 17.635 

Achuá 
Sacoglottis guianensis Benth 

* 
540 19 10.471 

Mari-mari Cassia leiandra Benth * 620 19 11.563 

Caraipé Licania octandra ** - 17 - 

Paricá 
Schizolobium amazonicum 

Huber ex Ducke 
400 19 7.792 

[*] Fonte: Santos (2007); [**] Fonte: Cunha (2012) 

 

Chaves et al., (2013) afirmam que a densidade básica influencia a velocidade de queima durante a 

produção de energia, sendo interessante que madeiras utilizadas para esse fim apresentem 

densidades mais elevadas. Madeiras com maior densidade são mais interessantes para produção de 

carvão vegetal, pois dão origem ao produto com maior densidade. 

A espécie Ormosia paraensis Ducke apresentou a maior densidade básica dentre as espécies 

estudadas, acompanhada da elevada densidade energética. Sendo uma característica desejada para 

produção de carvão.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo orienta que trabalhos de manejo florestal sejam realizados para produção comercial de 

espécies florestais para geração de energia, quais sejam: Ormosia paraensis Ducke, Ocotea sp, Parkia 

pendula (Willd.) Benth. Walp. e Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke. Pois com condução de 

manejo das referidas espécies poderá determinar a produtividade das espécies, e viabilidade logística 

de aproveitamento energético, orientado para um sistema produtivo que considere o rodízio das 

parcelas para plantio 
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Abstract: Coffee is one of the most important commercial products in the world. Dry 

processing represents the highest percentage of the way the harvested beans are processed. 

Considering the high consumption of coffee and that more than fifty percent of the fruit is 

removed, coffee industry leads to a high quantity of by-products, especially husks, of which 

only a slight percentage is reused. Coffee industry waste represents an environmental problem 

due to improper disposal, taunting water and earth pollution. Applications in industrial waste 

management field contribute to sustainable production. Thus, it is of great importance that 

the coffee husks are reused, avoiding negative environmental effects. This review shows the 

most recent studies on coffee husk utilization, with applications such as improving the strength 

and compressibility of expansive soils, hydrogen production from native organisms, 

saccharification, adsorption of dyes and other pollutants, composting, soil fertilizer, animal 

feeding, weed growth reduction, films, phytochemicals, solid-state fermentation, composite 

materials, cellulose production, among other applications.  
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In this way, uses for coffee husks encompass several areas, such as civil construction and chemical, 

food, and cosmetic industries. Therefore, it is possible to say that coffee husks have great potential for 

various utilizations, reducing the environmental impacts, and adding value to these wastes that 

currently have no commercial value. 

Keywords: coffee by-products, waste recycling, agriculture, biomass, sustainable development. 
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1. INTRODUCTION 

Coffee is one of the most worldwide profitable commercial products and is the second widely 

consumed beverage after water (Chrysant, 2015). Globally, 25 million smallholders depend on coffee 

for livelihoods and most of the production (90%) occurs in developing countries. However, 

industrialized countries represent the highest consumption (Ponte, 2002). Brazil, Vietnam, Colombia, 

Indonesia, Ethiopia, and India are the main producers of coffee in the world. In 2018, the production 

of coffee in Brazil was 3,750,000 tons, followed by Vietnam with 1,530,000 tons, according to ICO 

report from 2019 (International Coffee Organization, 2019). 

The coffee fruit consists of pulp, mucilage, exocarp, and usually two central seeds. Only seeds fruits 

are used to produce the beverage known as coffee (Smith, 1987). Currently, there are two commercial 

species worldwide: arabica and robusta coffee. Arabica coffee is the oldest known coffee species and 

is considered the species of higher commercial value. It accounts for 70% of world production (Belitz 

et al., 2009; Bunn et al., 2015; International Coffee Organization, 2019). Arabica coffee is known for 

having sensory properties superior, being responsible for the highest prices in the international market 

(Toschi et al., 2014). 

The grain processing of coffee can be made in three different ways: dry, semi-moist, and moist (Rattan 

et al., 2015). Dry processing is simple and the most common type of coffee fruit processing (Saenger 

et al., 2001). Due to the high consumption of coffee, significant wastes amounts are generated.  The 

presence of some toxic chemical compounds in coffee residues causes the degradation of organic 

matter more difficult (Murthy et al., 2004). The large-scale use of coffee waste is a challenge due to 

caffeine, free phenol, and tannins, which are toxic to many vital processes (Fan et al., 2003; Murthy et 

al., 2004). Aguiar et al. (2016) demonstrated the toxic effect of coffee residues on lettuce seeds, roots, 

and meristematic cells.  

A lot of effort has been found in the literature to develop methods to using coffee waste as ingredient 

for production of food, beverages, biogas, vinegar, pectin, caffeine, pectic enzymes, and protein 

(Rattan et al., 2015), among others applications. It is of great importance that coffee production is 

carried out with the adequate disposal of the waste to contribute to sustainable development (Murthy 

and Naidu, 2012). Thus, this review aims to present the main applications of coffee husks, with focus 

on the last five years. 
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2. COFFEE HUSKS 

Coffee, berry or cherry, is made up of a smooth and resistant outer skin (pericarp or husk) of green 

color on fruits immature and red-violet, dark red or yellow on ripe fruits. Husk covers the fibrous 

fraction, known as pulp or mesocarp. The next layer is the mucilage, a thin, translucent, viscous, and 

highly hydrated of pectin layer. So there is a tiny yellowish endocarp, also known as parchment. Lastly, 

there is a silver film covering the beans (Esquivel and Jiménez, 2012). Figure 1 shows a schematic grain 

of coffee. 

 

Fig 1. A schematic coffee bean (Esquivel and Jiménez, 2012). 

In coffee grain processing by dry method, the entire fruit is dried and in the wet method, pulp and 

mucilage are removed before the dried. In all processes, the main waste is coffee husks (Dal-Bó et al., 

2019). The primary by-products of dry processing are peel, pulp, and parchment, together in the same 

fraction, known as coffee husks. Normally, coffee beans production by dry processing generates 

approximately 1 kg of husks/kg of beans produced (Dessie et al., 2018). 

Coffee husk and pulp, comprising about 45% of the fruit, are the main wastes of coffee industry and 

can be important materials for various applications (Campos-Vega et al., 2015). The coffee husks 

contain more than 9% of polyphenols, resulting the inhibit root and plant growth and lead to increased 

greenhouse gas emissions through anaerobic decomposition (Shemekite et al., 2014). Thus, the coffee 

husks must be reused, avoiding negative environmental effects. 
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Coffee husks contain 24.5% cellulose, 23.7% lignin, 29.7% hemicellulose, and 6.2% ash (Bekalo; 

Reinhardt, 2010). According to Franca and Oliveira (2009), coffee husks resulting from dry processing 

of beans contain about 5 g/100 g dry tannin base and about 1 g/100 g caffeine. Tables 1 and 2 show 

the coffee husks composition, according to Brand et al., (2001) and Gouvea et al., (2009), respectively. 

Carbohydrates represent the largest fraction of coffee husks, with a large proportion of fibers. Lipids 

are present in minimal amounts. Coffee parchment contains 40-49% of α-cellulose, 25-32% of 

hemicellulose, 33-35% of lignin, and 0.5-1% of ash (Bekalo and Reinhardt, 2010). Differences in husks 

composition may occur due to various factors such as crop, harvest time, region, percentage of 

parchment, and pulp present, among other factors. 

Table 1. Coffee husk composition 

Components Composition (%) 

Carbohydrate 35.0 

Protein 5.2 

Fiber 30.8 

Ash 10.7 

(Brand et al., 2001) 

 

Table 2. Coffee husk composition 

Components Composition (%) 

Moisture 15.0 

Ash 5.4 

Protein 7.0 

Lipids 0.3 

Carbohydrate 72.3 

(Gouvea et al., 2009) 

Coffee by-products can tease several environmental problems such as soil salinization and 

acidification, accumulate decomposing organic matter in water, and toxic effects on many biological 

processes. Therefore, its use in agriculture is limited. Besides, by-products treatments increase the 

production cost. Thus, it is essential to finding viable alternatives to its applications (Dal-Bó et al., 



 

 

Agropecuária, meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

                                                                                                   186 

2019). The applications of agricultural by-products are attractive due to their abundance and low 

economic value, and their use avoids competition with human and animal nutrition (Bonilla-Hermosa 

et al., 2014). Coffee industry waste represents a critical environmental problem worldwide due to 

improper disposal, causing water and earth pollution (Esquivel and Jiménez, 2012). The presence of 

some toxic substances in coffee waste (alkaloids, tannins, and polyphenols) makes that the biological 

degradation of organic matter in wastewater more difficult (Murthy et al., 2004). 

The main effect of lots of organic matter on a watercourse is the decrease in oxygen level. Organic 

matter in water is degraded slowly by microorganisms using water oxygen. Due to the decreased 

dissolved oxygen level in the water, the demand for oxygen to degrade organic substances in the 

effluent exceeds supply, thus creating anaerobic conditions. The anaerobic conditions can be fatal to 

aquatic lives and cause an unpleasant odor. Also, bacteria cause health problems if into a drinking 

water source (Murthy et al., 2004). In Papua New Guinea, an UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 

reactor with a biological filter system was developed for the treatment of coffee by-products. 

Nevertheless, coffee husks flavonoids continued to color watercourse (Calvert, 1997). However, coffee 

husks can be used for various applications (Murthy and Naidu, 2012), reducing environmental effects. 

Therefore, it is important to review with recent applications for coffee husks.  

3. COFFEE HUSKS UTILIZATION  

3.1. CIVIL CONSTRUCTION 

Several factors can affect road durabilities, such as sub-grade strength, sub-base and base course 

quality, and soil properties. Mainly, roads on expansive soils are susceptible to early damage due to 

the expansion and shrinkage characteristics of this type of soil under varying moisture conditions. The 

use of additives is the main technique applied to the stabilization of problem soil properties. The use 

of by-products to improve expansive soil properties is a recent alternative in research (Atahu et al., 

2019).  

Atahu et al., (2019) analyzed the treatment of expansive soil with coffee husk ash (CHA). The results 

showed that CHA-treated soil generally improves its resistance. Morphological results show that soil 

content of 10% and 15% of CHA presented hydrated particles and cementitious compounds formation. 

Also, the soil content 20% of CHA shows three-fold increases the soil carrying capacity. Thus, CHA can 
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be used as a stabilization agent in the soil. This result suggests the potential use of CHA for civil 

construction, and consequently, one way to decrease environmental issues to the coffee husk.  

Acchar et al. (2016) analyzed the incorporation of coffee husks in ceramic roof tile formulations, as a 

substitute to a pure clay mixture. The technological properties results (after firing at 1100°C), such as 

water absorption and flexural strength decreased with a 10% incorporation of coffee husks in the 

mixture; however, values were still in the recommended range values in ISO 13006 standard. In this 

way, coffee husks can be used for this purpose. 

3.2. FERMENTATION 

Other possible applications for coffee husks include utilizing as a substrate for fermentation processes 

for biochemicals production such as enzymes, organic acids, bioethanol (Gouvea et al., 2009), and 

others. The sugar compounds in coffee husks are used as main substrate in many processes. The result 

is the obtention of unconverted lignin with high potential to produce substances with elevate value 

such as acetic acid and vanillin. Thus, the digestion of coffee husks represents greater exploitation of 

waste on coffee farms. 

Montoya et al. (2019) obtained the production of hydrogen, alcohol, and volatile fatty acids by co-

digestion of coffee husks using autochthonous microorganisms. They verified adequate fermentation 

conditions using coffee husk without added nutrients (such as yeast extract), stirring, and high-

temperature control. This procedure can represent a decrease in costs for biochemicals production. 

However, further research is essential to optimize the production and to use this procedure on 

continuous reactors to pilot or industrial scale (Montoya et al., 2019). 

Cerda et al. (2017) successfully produced cellulose and xylanase utilizing coffee husk as a substrate 

and a specialized consortium as inoculum on two different bioreactors in a sequential batch mode of 

operation. Researchers obtained both enzymes with high catalytic activities and low gaseous 

emissions of NH3 and volatile organic compounds. Cellulases are known to biodegradation of 

lignocellulosic material. Thus, this process has had a great interest in bioethanol production (Cerda et 

al., 2017). Marín et al. (2019) optimized of a downstream process for cellulases produces solid-state 

fermentation of a mixture of coffee husks and wood chips, inoculated with compost. Following 

ecological recommendations, solid-state fermentation (SSF) is an alternative technology for obtaining 

several bioproducts by organic waste, such as coffee husks (Catalán et al., 2019).  
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Chala et al. (2018) investigated the anaerobic coffee husk degradation with different organic rates and 

presence or no of trace element supplements (TE). The study shows that coffee husk has the potential 

for biogas production and TEs supplementation has an essential effect on the fermentation process 

stability. Besides, TEs allow a higher organic loading rate (OLR) and therefore, a higher biogas 

production rate can be achieved. Dessie et al. (2018) studied the production of bio-succinic acid by 

coffee husks (CH) submitted thermochemical and fungal hydrolysis. After several feasibility studies, 

the thermochemically treated CH with H2SO4 was utilized for succinic acid (SA) fermentation with A. 

succinogenes. Finally, 19.3 g/L SA were achieved with a 0.54 g/L/h of productivity.  

3.3. ADSORBENTS 

Coffee husks have been applied both as biosorbents and as raw materials for activated carbon 

production. Hernández Rodriguez er al. (2018) studied the activated biochar production from coffee 

husks and spent coffee ground to remove nickel from a synthetic effluent. Researchers obtained 

maximum adsorption capacities of 57 mg/g and 50 mg/g using a Langmuir isotherm model. Coffee 

husk biochar was able to remove up to 90% of nickel ions in solutions with concentrations ranging 

from 30 to 120 mg/L, using a dosage of 0.8 g per liter of effluent.  

Formaldehyde modified coffee husk applied as biosorbent for an industrial effluent containing lead 

was evaluated in the study of Behre et al. (2015). Results showed a maximum adsorption capacity of 

50 mg/g using the Langmuir model and up to 95% of lead removal in the effluents, with a contact time 

of 90 minutes, adsorbent dosage of 2 g/L and an initial concentration of 50 mg/L of lead ions. In a 

recent study, coffee husk ashes were applied as an adsorbent to remove free fatty acids of used oil 

(Chairgulprasert and Madlah, 2018). Removing free fatty acids is essential to reduce the toxicity of the 

waste cooking oil to be subsequently reused in the frying process. 

Mamaní et al. (2019) produced activated carbons by coffee husk with different activation procedures: 

physical activated using steam and chemical activation using potassium carbonate (K2CO3) and 

potassium hydroxide (KOH). A thermodynamic, a kinetic, and a surface study were performed in the 

adsorption of methylene blue. Activated carbon with KOH showed the best results in terms of BET 

surface area, 2276 m²/g, and also maximum adsorption capacity, 625 mg/g. For an initial methylene 

blue concentration of 400 ppm, about 99% of the dye was removed in the tests using all the activated 

carbons. 
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Coffee husks as a biosorbent were applied for removal of cyanide ions from wastewater in the paper 

of Gebresemati et al. (2017). Sulfuric acid and sodium hydroxide solutions were used in the 

preparation of the biosorbent and surface functionalization. In the optimal condition, 90% of the 

adsorbate was removed in an hour from a 10 mg/L solution, using an adsorbent dosage of 1 g/L. In the 

study of Murthy et al. (2019), coffee husk (ACH) was treated with sulfuric acid and was used as 

adsorbent for batch adsorption removal of malachite green from synthetic wastewater. The 

adsorption capacity maxim of acid-treated coffee husks was 263 mg/g. This study found that ACH have 

a potential for use as low-cost adsorbent for malachite green removal at the industrial level. 

Crystal Violet is a toxic, recalcitrant, and water-soluble organic dye that causes serious health 

problems and environmental pollution. Cheruiyot et al. (2019) studied crystal violet adsorption using 

coffee husks. They found that at room temperature, the maximum efficiency of adsorption is up to 

94% in 10 minutes at pH 3. It was found that the coffee husk adsorption capacity is 12 mg/g for the 

initial dye concentration of 12.2394 mg/L at 25 °C. Thus, the coffee husk can be used as a bio-

renewable, environmentally friendly, and low-cost material for crystal violet removal in industrial 

wastewater. The results in Paredes-Laverde et al. (2018) paper indicated that the coffee husk can be 

a promising environmentally friendly adsorbent, with high efficiency in norfloxacin antibiotic 

adsorption from both municipal water and urine, with an estimated maximum adsorption capacity of 

33.6 mg/g. These results contribute to decreasing pollution by antibiotics in water, especially with the 

relative inefficiency of conventional treatments in the removal of this specific antibiotic. 

3.4. COMPOSTING 

Dadi et al. (2019) found that coffee husks can be composted alone or co-composted with municipal 

solid waste, producing mature and stable compost. The major contribution of mature coffee husk is 

to the iron and potassium elements, but it contains other micronutrients important for plant growth, 

such as copper, manganese, nickel, and zinc. Besides, reasonable, unrestricted heavy metals 

concentrations used for agriculture in all types of compost have been observed and all are within the 

compost guidelines and standards set by several countries (Dadi et al., 2019). Teixeira et al. (2015) 

evaluated measures of static pressure drop in coffee husks composting mixed with poultry waste on 

day 0 and after 30 days of composting. A static pressure drop in the airflow increased with the 

thickness of the material layer but showed a tendency for decreases with the organic material 

degradation time. These results show that composting is an alternative for coffee husks use, 

contributing to the decrease of its negative environmental effects. 
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3.5. ANIMAL FEED 

The study by Rego et al. (2019) analyzed the use of coffee husks in replacing of oat hay on lambs 

feeding. They evaluate the intake and digestibility of dry matter, organic matter, proteins, lipids, and 

fibers. The nutrient intake in the lamb diet was improved with the use in up to 22.5% of coffee husks 

to total dry matter. Significant differences were not obtained for the digestibility of nutrients, except 

for neutral detergent fiber. Thus, coffee husks can be an excellent option to decrease lamb feed costs 

and environmental impacts. 

Badarina et al. (2015a) studied the use of fermented coffee husk (FCH) as a food supplement for goats. 

They measured milk production, palatability, digestibility, and udder health of Etawah goats. Three 

experimental basal diets were used: T0 (no add of FCH), T1 (6% of FCH), and T2 (6% FCH soaked in 

palm oil). The results showed that supplementation with FCH did not influence the palatability of diets 

and improved the consumption of proteins and fibers. Protein, fat, and total milk solids increased in 

the supplemented groups, showing the positive effects of fermented coffee husks to goats diet. 

Besides, the fermented coffee husk didn't present negative effects on digestibility and milk production. 

Badarina et al. (2015b) investigated the potential of coffee husks fermented (FCA) with P.ostreatus as 

a supplement for goats. Besides, the natural anthelmintic effects of FCA were evaluated. The following 

treatments were used: T0 (basal diet only), T1 (basal diet with fermented coffee husk), and T2 (basal 

diet with chemical anthelmintic). They found that the fermented coffee husk provided improved to Hb 

value, red blood cells, egg count, and daily weight gain. According to the results, the fermented coffee 

husk is a promising natural anthelmintic supplement to use in animal feed. 

3.6. FERTILIZER 

Santos et al. (2019) studied the influence of soil with pulses and coffee husks on weeds in corn 

cultivation. They found that the lowest weed biomass (11.6 g.m-2) occurred when maize was grown on 

the ground covered with coffee husks. From this study, it has been determined that corn cultivation 

in the ground covered with coffee husks is an alternative for suppressing weeds in the fresh corn 

organic system. Kebede and Weldesenbet (2019) evaluated coffee husks in improving the agronomic 

efficiency of phosphorus fertilizer and Esteca et al. (2018) used mulching with coffee husks and 

strawberry pulp and found that their use contributes for a reducing of spider mites incidence in 

relation to the use of plastic. 
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Carmo et al. (2016) evaluated the influence of the use of 15 organic by-products to Brazilian soils. The 

mixtures of soil and by-products were incubated in laboratory conditions for 330 days. The addition of 

manures of chicken, cattle and quail, and coffee husk increased the levels of potassium in the different 

three soils. Zoca et al. (2014) investigated the amendment of soil potassium by coffee husks addition. 

They found that the release of potassium is over 90 % for coffee husks, and thus, this residue can be a 

substitute for a mineral source of soil potassium modification. 

3.7. FILM 

Coffee Parchment (CP), obtained during the processing of dried coffee, is a by-product of coffee that 

has rarely been studied or used effectively. Mirón-Mérida et al. (2019) found that the addition of CP 

extract in a gellan gum film causes amendment in its physicochemical, mechanical, and structural 

properties compared to a film without additives. Besides, CP extracts show antifungal activity. Thus, 

this by-product improved the film potential for food conservation. Collazo-Bigliardi et al. (2018) tested 

cellulose of coffee husks in thermoplastic starch films. They found that elastic modulus increased by 

121% when cellulose from coffee husks was added into the material. 

Borghesi et al. (2016) prepared a film composed of polycaprolactone (PCL) and coffee husk (CH). PCL 

is a polyester compatible with organic materials. They evaluated the incorporation of CH on the 

biodegradation film of PCL. Biodegradable polymers have obtained relevant attention due to their 

quick degradation. The incorporation of organic fillers is an alternative to reduce costs and increase 

the biodegradation of EDPs. The biodegradation research was evaluated in the soil for 120 days by 

weight loss. The composite film degraded twice as fast as the PCL film. This result can be explained 

due to the adhesion of microorganisms to the coffee husks, showing the power of coffee husk for 

improving the biodegradation of the films. 

3.8. COMPOSITE MATERIALS 

There is a growing concern today about replacing scarce wood fibers with alternative lignocellulosic 

fibers from agricultural residues to reinforce biocomposites. Results of Wang et al. (2019) show that 

the incorporation of the coffee husk (CH) markedly increased flexural and tensile strength of high-

density polyethylene reinforced matrix (HDPE) composites, apart from decreasing water absorption in 

a 24h test. The micrographs show a robust interfacial adhesion between the CH fiber particles, 

especially when treatment with calcium hydroxide was performed. 
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In the work of Ilangovan et al. (2019), coffee husks (CH) were evaluated as reinforcement for 

polypropylene (PP) in the manufacture of biobased composites by compression molding. Composites 

of CH in PP showed positive properties for use in suspended ceiling and insulation panels. The results 

indicated that the 1.0 g.cm-3 compounds in the 80:20 ratio (CH: PP) presented the highest tensile (24.5 

MPa) and flexural strength (21.5 MPa). Besides, the results indicated that flame retardancy and water 

stability of composites were improved with the increase of density. 

Yiga et al. (2019) developed coffee husk fiber reinforced polypropylene (PP) as filler. The results 

indicate that the fiber reinforced plastic has potential to use in applications that require elevate 

thermal stability and high Young’s modulus. Huang et al. (2018) prepared coffee husk fiber composites 

incorporated into a high-density polyethylene material by a melt extrusion process. This research 

contains an environmentally friendly alternative to the use of coffee waste obtained by the coffee 

industry for utilization in polymer composites. Non-modified coffee husk was used as filler in low-

density polyethylene composites in the study of Urego Yepes et al. (2016). Researchers found that 

coffee husk additions can result in comparable results of tensile strength and Young’s Modulus with 

common commercial fillers such as SiO2 and calcium carbonate. 

3.9. ALTERNATIVE TO FOSSIL FUELS 

Heat is the main type of energy and is generated by burning fossil fuels. However, fossil fuels are 

pollutants, are not environmental friendly, and their prices rise with frequently (Dal-Bó et al, 2019). 

Lignocellulosic biomass is the most used type of source of sustainable energy and the only one 

containing carbon. Thus, this biomass can be an alternative to fossil fuels. Coffee husks can be used as 

are lignocellulosic biomass. Setter et al. (2020) characterized bio-oil of coffee husk and have identified 

several oxygenated and nitrogenous compounds.  This result suggests that the hydrodeoxygenation 

and hydro-denitrification process can be improved to oil to use as biofuel. However, increasing 

temperature decreasing the presence of acidic compounds in the bio-oil. Also, many identified 

compounds such as polyphenols, hydrocarbons, and caffeine can be obtained for use in the chemical, 

pharmaceutical, and food industries. 

The study by Rambo et al. (2015) analyzed possible renewable resources in Brazil: açai seed, coconut 

husks, coffee husks, rice husks, eucalyptus sawdust, grass, soy peel, bamboo, banana stems, and 

banana stalks. Açai seed (67.70%) and coffee husks (62.55%) exhibited higher total sugar content than 

other biomass. Besides, they concluded that coffee husks and bamboo are potential biomass for 
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bioenergy production due to their high calorific value, high hemicellulose and cellulose content, and 

low ash content. 

The study by Oliveira et al. (2015) investigated the applying biomasses available in Brazil (rice husks, 

coffee husks, and elephant grass) compared to natural gas in steelmaking processes. They 

demonstrate that coffee husks are an excellent alternative for fuel iron production process, in addition 

to presenting advantages to environmental questions. Bonilla et al. (2019) studied the coffee husk 

gasification process. In the proximate analysis, researchers found a high volatile matter content and 

an ash-free higher heating value of 21,217 kJ/kg, which makes coffee husks an excellent candidate for 

both gasifications or direct combustion.  

3.10. PHYTOCHEMICAL SOURCE 

Isolation and recovery of bioactive compounds from industrial coffee waste can be a way to avoid 

waste (Toschi et al., 2014). Coffee husk is proposed by Iriondo-DeHond et al. (2019) as a source of 

phytochemical-enriched extracts and coffee husk and parchment are proposed as a source of dietary 

antioxidants fiber. The authors found no damage in vital organs isolated from treated animals. 

Therefore, coffee waste can be used to production of safe food ingredients, occurring complete 

recovery of food by-products. Contaminant analyses are necessary to achieve this objective. 

Coffee husks can be used for the obtaining of phenolic compounds, causing an increase in their value-

added. The study by Garcia and Del Bianchi (2015) evaluated the level of phenolics in Robusta coffee 

husk and its obtaining by fungal solid-state fermentation. They evaluated the efficiency of different 

solvents for the extraction of phenolic compounds. The best solvent found was acetone. The solid-

state fermentation using filamentous fungi Penicillium purpurogenum resulted in an increase of 159.5 

up to 243.2 mg GA.g-1 to total phenolic level. Palomino García and Del Bianchi (2015) evaluated 

antioxidant compounds in coffee husks, coffee pulp, and spent coffee grounds. The content of 

phenolic compounds varied of 72.88 and 159.50 mg AG g– 1 and the chlorogenic acid was found by 

HPLC in the coffee husk and pulp. Coffee husk was the waste with the highest antioxidant capacity, 

suggesting the potential of its applications in the areas of food, cosmetics, and pharmaceuticals. 

The study by Rebollo-Hernanz et al. (2019) evaluated the chemical composition of coffee husk in 

inhibiting inflammation, oxidative stress, adipogenesis, and insulin resistance using RAW264.7 

macrophages and 3T3-L1 adipocytes. The results indicated that phenolic and methylxanthine 

compounds from coffee residues can to attenuate inflammation and oxidative stress in macrophages 
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and adipocytes, decreasing, consequently, the loss of mitochondrial function, reducing adipogenesis, 

inducing darkening of adipocytes, and enhancing insulin sensitivity. This research revalues coffee by-

products, thus reinforcing their potential for use as food ingredients with the potential for the 

prevention of chronic metabolic diseases. In the future, it is essential that in vivo studies are conducted 

to validate the safety and effectiveness of coffee husks as new ingredients. This was the first research 

that evaluated the effects of phenolic aqueous extracts of coffee skin and coffee husk in adipogenesis 

and inflammation in vitro (Rebollo-Hernanz et al., 2019). 

3.11. LIGNIN AND CELLULOSE 

De Carvalho Oliveira et al. (2018) showed 92% pure lignin with 6% extractives and small content of 

carbohydrate and ash by acid and alkaline pretreatment of the coffee husks. Besides, wet oxidation of 

lignin produces a high quantity of carboxylic acids and low amounts of aromatic aldehydes. Tolesa et 

al. (2018) used four ammonium-based ionic liquids for the extraction and selective degradation of 

coffee husk lignin. They obtained a high yield (71.2% of the original lignin), concluding that the method 

used is an efficient, economical, and ecological way for the production of high added value lignin from 

the wasted coffee husks. 

Collazo-Bigliardi et al. (2018) found that coffee husks have cellulose content was 34 to 35%, which 

makes them a good source of cellulosic material for different industrial uses. Cellulose purification 

using the classic alkali and bleaching treatments was effective in removing hemicellulose and lignin, 

providing white fibers with about 50% crystallinity degree and 60–500 μm length, with high thermal 

stability. Therefore, coffee husk represents an interesting source of cellulosic reinforcement material 

whose use in different applications such as packaging materials could increase the value of this 

residue. Collazo-Bigliardi et al. (2018) extracted and characterized cellulose from the coffee husk. The 

samples were analyzed for their ability to obtain cellulosic fibers and cellulose nanocrystals (CNC). The 

aspect ratio of the CNC was higher than 10, which gives excellent reinforcement properties. 

3.12. OTHER APPLICATIONS 

Mbokou et al. (2016) were successful in degrading acetaminophen (APAP) by the filamentous fungus 

Scedosporiumde hoogii using a carbon paste electrode modified with coffee husk (CH - CPE). APAP, an 

analgesic medication, is one of the widest drugs used in the world. It is eliminated in the urine when 

consumed in usual therapeutic doses. However, the degradation of APAP in the environment may lead 

to the accumulation of some of its metabolites, such as p-aminophenol (PAP) and hydroquinone (HQ), 



 

 

Agropecuária, meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

                                                                                                   195 

which are known to be carcinogenic, mutagenic and reprotoxic. Thus, the study of methods for its 

degradation is essential. 

Shankar et al. (2019) evaluated the saccharification of pre-treated coffee husk by enzymatic 

consortium produced by Sphingobacterium sp. ksn as an efficient saccharification method compared 

to pretreatment with H2SO4 (2%) and NaOH (2%). Therefore the process becomes new as there are no 

reports of saccharification of organic waste using the enzymatic cocktail produced by 

Sphingobacterium sp. The study emphasizes the development of an economical process for the 

saccharification of lignocellulosic agro-residues, such as coffee husk, using the consortium of crude 

lignocellulolytic enzymes produced by the newly isolated Sphingobacteriumsp. ksn for producing 

bioethanol, followed by a fermentation process using yeast strains. 

4. CONCLUSIONS 

Researches on the coffee husks use in the field of adsorption are found in the literature in the last five 

years, mainly involving the adsorption of heavy metals (e.g., Cd, Cr, Ni, Pb) and dyes (e.g., crystal violet 

and methylene blue). In construction, studies show that coffee husks improve the resistance of 

expansive soil and can replace the clay mixture on ceramic roof. Fermentation of coffee husks can be 

obtained alcohol, cellulase, xylanase, bio-succinic acid, volatile fatty acids, and others. Besides, coffee 

husks can be used to lambs and goats feed and can be a natural anthelmintic supplement. In 

composting, coffee husks can produce mature and stable compost.  

Studies show that the use of coffee husks in soils suppressed weeds, increased phosphorus levels, and 

resulted in a lower incidence of mites. The use of coffee husks in films increases their biodegradation 

and can improve food preservation. The use of coffee husks as composites is favorable since it 

increases the flexural and tensile strength of the materials. The coffee husks have great potential to 

be applied as a substrate for bioenergy production. Several phytochemicals can be obtained from 

coffee husks and can be converted into safe ingredients for food, cosmetics, and pharmaceutical 

products. Thus, it can be said that coffee husks have the potential to be used in several areas, which 

can increase their commercial value and reduce the environmental effects they cause. Future in vivo 

studies of coffee husks are essential to ensure that their consumption is safe. It is also necessary that 

industrial-scale production studies for several applications for coffee husks are carried out. 
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