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Engenharia e Tecnologia Ambiental

 APRESENTAÇÃO

  É com grande satisfação que apresentamos em 2022 o II E-Book 
de Engenharia e Tecnologia Ambiental. Os artigos aqui compartilhados 
abordam diferentes temas da área da Engenharia e das Tecnologias 
Ambientais, de interesse acadêmico e profissional. Apresentamos, a 
seguir, uma breve descrição dos estudos, das pesquisas e da prática 
extensionista desenvolvidas por docentes do Departamento de En-
genharia e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Santa 
Maria - UFSM, do Campus de Frederico Westphalen, e que compõem 
os diferentes capítulos desta publicação. 
 No âmbito da engenharia e das tecnologias ambientais a preo-
cupação de Centofante, Klamt e Maman vai de encontro ao aproveita-
mento do material oriundo da reciclagem de pavimentos, no intuito de 
amenizar a exploração de matéria-prima e diminuir o descarte desse 
material em locais impróprios. Com essa visão, decidiram avaliar a 
estabilização de um solo com material fresado e cimento, visando a 
aplicação em camada de sub-base de pavimentos. Os resultados obti-
dos foram promissores e se encontram detalhados no primeiro capítulo 
desta obra. 
 O pilar fundamental do ensino também inclui a prática da edu-
cação ambiental na extensão universitária. No segundo capítulo, Ca-
margo, Calgaro, de Borba, Scapin, Fortes, Rodrigues, Pattoli e Zimmer-
man apresentam os resultados de diferentes ações de sensibilização 
ambiental desenvolvidas junto a quase 420 alunos e 70 servidores de 
escolas de educação básica, a fim de auxiliar na melhoria das ações 
da gestão dos resíduos. Os autores aplicaram estratégias de educação 
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ambiental para ensinar o processo correto de separação de resíduos, 
bem como práticas alternativas que permitem reduzir e reutilizar os 
resíduos orgânicos e secos.
 As águas subterrâneas e o seu  potencial de explotação para uso 
doméstico e múltiplos é o tema do terceiro capítulo. Mancuso, Deceza-
ro, Vernier e Nery analisaram as águas subterrâneas do aquífero fratu-
rado embasamento cristalino do município de Itajaí (SC), que recobre 
95% da sua superfície. Os autores indicam as águas são bicarbonata-
das mistas e sódicas, com pH variando entre 6 e 8, e, considerando 
seu potencial de uso para irrigação, apresentam baixo a médio risco 
de salinização. Alertam para o fato de que mais da metade dos poços 
apresentaram, pelo menos, um parâmetro acima do Valor Máximo Per-
missível para consumo humano, entre eles o arsênio e o alumínio.
 A economia local e regional e o valor agregado que resulta da ins-
talação de alunos da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, na 
cidade de Frederico Westphalen (RS) foi tema do estudo desenvolvido 
por Munaretto, Oliveira e Dutell e apresentado no quarto capítulo desta 
obra. Foi estimado que o aluno que reside na cidade e arredores tem 
um gasto médio de R$ 1.147,00 por mês, e que o aluno que reside na 
casa do estudante gasta mensalmente R$ 381,82 em média. Conside-
rando um total de 655 alunos de graduação da UFSM que passaram a 
ter residência na cidade de Frederico Westphalen, os autores estimaram 
em R$8.354.304,48 o aumento anual de ingresso de recursos. 
 A Universidade Federal de Santa Maria desenvolve ações de sensi-
bilização que vão de encontro aos Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), trazidos pela Agenda 2030. Henrichsen, Passini, Borba 
e Rodrigues indicam que os docentes e gestores da instituição devem 
estar atentos e capacitados para possibilitar uma utilização eficaz da 
rede pública de ensino, e propõem atividades que envolvam as regras 
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de sustentabilidade e que possibilitem constituir um ideal reflexivo 
sobre a formação social e a cidadania. O quinto capítulo se debruça 
sobre este tema, destacando o papel dos ODS em relação à educação 
sustentável e o papel das universidades nesse processo.
 Ainda, na importante temática dos ODS e com foco no sanea-
mento, Scapin, Santos e Pinheiro abordam, por meio de uma exaustiva 
revisão de literatura, os principais aspectos envolvidos na caracteriza-
ção de lodos de estações de tratamento de água. No capítulo sexto, 
são apresentados os principais coagulantes empregados, a destinação 
dos lodos gerados e a sua caracterização qualitativa e quantitativa. Os 
autores culminam a sua análise, detalhando as diferentes aplicações 
do lodo das estações de tratamento de água no campo da engenharia 
como forma de reduzir custos com transporte e minimizar impactos 
ambientais e, consequentemente, evitar danos à saúde humana. 
 Os efeitos do regime de funcionamento da UHE Foz de Chape-
có (SC) refletem em variações significativas dos níveis de água do rio 
Uruguai, no canal de escoamento do Salto do Yucumã (RS). Esse efeito 
ocasiona a cobertura parcial do Salto no trecho do Parque Estadual 
do Turvo (PET). A ausência de uma estação fluviométrica no local e a 
necessidade de prever os níveis máximos atingidos pelas águas do rio 
na zona do PET, levaram Mancuso, Mancuso S. e Nery a desenvolver e 
apresentar no sétimo capítulo, uma equação que permitisse estimar 
os níveis de água do rio Uruguai nesse trecho, desenvolvida a partir de 
dados medidos na estação fluviométrica de Itapiranga (SC). 
 O oitavo capítulo retoma o tema da importância da educação 
ambiental no contexto escolar como instrumento de sensibilização. 
Borba, Zimmermann, Fortes, Camargo, Scapin, Rodrigues, Medeiros, 
Stahlhöfer e Rosário desenvolveram ações vinculadas a um projeto 
de extensão da UFSM/Campus de Frederico Westphalen junto a apro-
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ximadamente 1.600 estudantes de escolas públicas e da comunidade 
urbana do município de Seberi - RS. Os autores desenvolveram um 
ciclo de palestras com abordagens de temas ambientais, dinâmicas de 
separação de resíduos sólidos, além de outras atividades de educação 
ambiental, como a confecção de mini coletoras. 
 A preocupação com as consequências dos impactos ambientais 
na qualidade da água de nascentes utilizadas para consumo humano 
na região noroeste do Rio Grande do Sul levou Flores, Oliveira, Hofs-
tätter, Tarone, Vargas, Rupp e Golombieski a avaliar as características 
físicas, químicas e biológicas das águas das nascentes localizadas em 
propriedades rurais privadas dos municípios de Frederico Westphalen, 
Palmitinho, Caiçara e Taquaruçu do Sul. Neste nono capítulo é desta-
cada a importância do tratamento químico para desinfecção dessas 
águas, bem como a necessidade de preservação no entorno das nas-
centes. 
 As águas continuam sendo o principal objeto de estudo, mas no 
décimo capítulo desta obra Lunardi, Martins, Puhl, Pizzolatti e Soares 
se debruçam sobre o tema da alternativa de pré-tratamento de águas 
superficiais através da filtração em disco, na perspectiva de testar mé-
todos que promovam a remoção de partículas em suspensão, propor-
cionando vantagens ao tratamento da água. Os autores evidenciaram 
que o sistema modifica as características físicas da água bruta utilizada 
no estudo porém, não de forma satisfatória. Por isso, indicam que em 
estudos futuros pretendem utilizar águas naturais com turbidez mais 
elevada, preferencialmente acima de 12 NTU. 
 Fortes, Camargo, Mendes, Lima e Stein detalham as ações do pro-
jeto de extensão “Ampliando caminhos do conhecimento pela OBMEP”. 
No décimo primeiro capítulo deste livro, os autores compartilham as 
vivências das Oficinas de Matemática realizadas em Escolas de Ensino 
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Básico onde, por meio de materiais de apoio e de tecnologias digitais, 
abordam temas frequentes em provas da Olimpíada Brasileira de Ma-
temática das Escolas Públicas (OBMEP). As atividades também tiveram 
o intuito de contribuir com o aprimoramento das habilidades previstas 
para a área da Matemática na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
 O décimo segundo capítulo aborda os crimes ambientais ocorridos 
no Brasil nas cidades de  Mariana e Brumadinho (Minas Gerais) como 
consequência das atividades das mineradoras Samarco e Vale S.A. 
Os impactos socioambientais são analisados por Oliveira, Rodrigues, 
Passini e Borba, que apresentam os danos ambientais ocasionados 
pelas mineradoras e os crimes enquadrados na Carta Magna e na Lei 
de Crimes ambientais (Lei 9605/98). Os fatos, como o armazenamen-
to incorreto de rejeito de mineração e o rompimento das barragens, 
além dos impactos negativos na biota, no solo, nos corpos hídricos e 
os impactos sociais, são evidenciados pelos autores. 
 Estamos certos de que o conjunto de artigos apresentados nesta 
publicação configura uma contribuição relevante de profissionais da 
área da Engenharia e das Tecnologias Ambientais, refletindo o esta-
do da arte de novas técnicas, experiências e atividades dedicadas à 
extensão universitária, todos eles focados nos diferentes temas que 
envolvem a engenharia e o meio ambiente.

 Desejamos a todos uma ótima leitura!
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 RESUMO

 O uso de material fresado, oriundo da reciclagem de pavimentos, em cama-
das de sub-base, tornou-se uma técnica cada vez mais viável, o que ameniza a 
exploração de matéria-prima e diminui o descarte em locais impróprios. Este 
estudo teve como objetivo analisar se as misturas compostas por 70% material 
fresado e 30% de solo, acrescidas de 3 e 6% de cimento, atendem os parâmet-
ros estabelecidos pelo DNIT para estabilização de solos, e se a incorporação de 
cimento gera melhora nas propriedades da mistura em comparação ao solo/
fresado. Foi realizada análise granulométrica do material fresado, obtendo-se, 
posteriormente, uma dosagem para as misturas, com referência na faixa C do 
DNIT, onde o fresado ficou separado em três granulometrias, passante na peneira 
n° 4, passante na peneira n° 3/8” e passante na peneira n° 3/4”. Após moldagem 
dos corpos de prova com a mistura, os mesmos foram submetidos a ensaios de 
compactação, Índice de Suporte Califórnia e resistência à compressão simples, 
todos na energia normal de compactação, por se tratar de solo com cimento. Os 
resultados obtidos mostraram que as misturas podem ser usadas em camadas 
de sub-base quando analisadas pelo ISC, onde o acréscimo de cimento aumenta 
a resistência. A mistura solo-fresado obteve ISC de 21%, enquanto a mistura com 
6% de cimento o valor deste chegou a 23,57%. Já para a resistência à compressão 
os resultados não foram satisfatórios, pois não atingiu o mínimo estabelecido 
pelas normas, mesmo apresentando valores muitos próximos, sugerindo, assim, 

Estudo da estabilização de um solo 
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aplicação em camada de sub-base de 
pavimentos
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 ABSTRACT
 
 The use of milled material, derived from pavement recycling, in sub-
base layers, has become an increasingly viable technique, which eases the 
exploitation of raw materials and reduces disposal in inappropriate places. 
This study aimed to analyze whether the mixtures composed of 70% milled 
material and 30% soil, plus 3 and 6% cement, meet the parameters established 
by the DNIT for soil stabilization, and if the incorporation of cement improves 
the mix properties compared to soil/milled. A granulometric analysis of the 
milled material was performed, obtaining, later, a dosage for the mixtures, 
with reference to the C range of the DNIT, where the milled was separated into 
three granulometries, passing through sieve n° 4, passing through the sieve n° 
3/8” and passing through sieve n° 3/4”. After molding the specimens with the 
mixture, they were submitted to compaction, California Support Index and 
simple compression strength tests, all at the normal compaction energy, as 
it is soil with cement. The results obtained showed that the mixtures can be 
used in sub-base layers when analyzed by the ISC, where the addition of ce-
ment increases the strength. The ground-milled mixture obtained ISC of 21%, 
while the mixture with 6% of cement reached 23.57%. As for the compressive 
strength, the results were not satisfactory, as it did not reach the minimum 
established by the standards, even with very close values, thus suggesting indi-
cations that the establishment of a longer curing time and a higher percentage 
of cement can make so that the mixture stays within the desired parameters.

Palavras-chave: Stabilization, milled, soil-cement.

indícios de que o estabelecimento de um maior tempo de cura e uma maior por-
centagem de cimento possa fazer com que a mistura fique dentro dos parâmetros 
desejados.

Palavras-chave: Estabilização, fresado, solo-cimento.
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 Sabe-se que a inadequação da malha rodoviária pode colocar 
em risco os usuários e, também, o meio ambiente, isto porque as más 
condições viárias geram um prolongamento no tempo de viagem, o 
que leva à possibilidade de ocorrer acidentes e, ainda, uma maior 
emissão de poluentes. 
 Devido a isso, no decorrer dos anos, a prioridade tem sido nas 
atividades de recuperação e restauração (DNIT, 2006). O procedimen-
to de recuperação e restauração das rodovias gera um acúmulo de 
toneladas de material asfáltico e agregados, provenientes da retirada 
do revestimento já degradado do pavimento. Segundo Bonfim (2007), 
quando se pretende reciclar o material antigo deve-se retirar parcial 
ou totalmente o revestimento antes da aplicação da nova camada. 
Essa ação é concretizada com a técnica denominada fresagem.
 A preocupação mundial em gerar um destino ecologicamente 
correto dos resíduos provenientes de diversas áreas da engenharia, 
nesse caso principalmente em atividades de manutenção rodoviária, 
fez com que o reuso dos materiais tenha se tornado uma das técni-
cas indispensáveis para a diminuição dos impactos ambientais. Além 
disso, a aplicação do material fresado estabilizado com o solo de sub-
-base gera uma economia ainda maior, uma vez que o emprego des-
sa mistura acarretará em um aumento de resistência, viabilizando a 
diminuição da camada de revestimento, que é a parte mais onerosa 
da obra de pavimentação (BERNUCCI et al., 2010).
 Desta forma, as propriedades do solo podem ser melhoradas por 
meio de diferentes técnicas, como por exemplo, além da utilização 
de materiais reciclados, podem-se realizar estabilizações diversas, 
das quais destaca-se a estabilização química, que também acarreta 

 1 INTRODUÇÃO
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em uma elevação da resistência do solo. Ao utilizar um estabilizante 
químico como o cimento, o mesmo poderá contribuir para evitar a 
expansão da base reciclada, aumentar a sua impermeabilização e, 
também, a capacidade de carga da estrutura do pavimento (DNIT, 
2006). Sendo assim, o objetivo desta pesquisa consistiu em analisar 
a estabilização granulométrica e química de um solo por meio da in-
serção de material fresado e cimento.

 
 A seguir serão descritas as etapas realizadas para o desenvolvi-
mento desta pesquisa.

2.1 MATERIAIS 
 Para realização deste estudo foram utilizados cimento, ma-
terial fresado e solo de uma jazida conhecida. Os materiais e 
suas relativas aquisições estão detalhados nos capítulos que 
seguem. 

2.1.1 Cimento
 O cimento utilizado foi o Cimento Portland CP V, da marca Vo-
toran. Conforme o fabricante, este cimento pode ser utilizado em to-
das as obras sob forma de argamassa, concreto simples, armado e 
protendido, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. Ainda, 
constam especificações de que este é indicado para casos de expo-
sição a ambientes agressivos e de grande volume de concreto, por 
conta das suas propriedades de tornar o concreto menos permeável e 
gerar menor calor de hidratação. Além disso, a existência de pozolana 
proporciona estabilidade no uso do mesmo com agregados reativos e 

 2 METODOLOGIA
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em ambientes de ataque por sulfatos, bem como é altamente eficiente 
em concretos para pavimentos e solo-cimento.

2.1.2 Material fresado
 O material fresado é o produto resultante do corte de parte do pa-
vimento. Nesta pesquisa foi utilizado o fresado proveniente apenas de 
revestimento asfáltico. Os estudos vão em busca da obtenção de um 
conhecimento maior acerca do comportamento mecânico do material, 
visando sua reaplicação em obras de pavimentação, especificamente 
em camadas de sub-base. O material fresado utilizado nesta pesquisa 
foi obtido por meio do processo de fresagem do pavimento, como 
apresentado nas Figuras 1 e 2, realizado pela empresa Construbras.

Figura 1 Fresagem do pavimento.
Fonte: Autores.
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2.1.3 Solo
 O solo utilizado para a pesquisa, apresentado na Figura 3, foi co-
letado na localidade da Linha Dal Canton, às margens da BR – 158, no 
mesmo local em que a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/
RS retira material para obras e reparos. A amostra de solo coletada 
foi obtida de uma profundidade de aproximadamente 2 m a fim de 
evitar a camada superficial e resíduos orgânicos.

Figura 3 Jazida do solo.
Fonte: Autores.

Figura 2 Material fresado.
Fonte: Autores.
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 O solo é composto por 39,09% de argila, 31,1% de areias e 29,83% 
de silte, conforme estudo realizado por Pessoto (2017). Ainda, o solo 
estudado passou por caracterização mecânica, realizada por Gimelli 
(2019), em que foi obtido um teor de umidade ótima de 31,0% e uma 
massa especifica aparente seca máxima de 14,80 kN/m³, por meio do 
ensaio de compactação com energia normal. 
 No ensaio de ISC, também com energia normal, obteve-se um 
valor de resistência à penetração de 6% e uma expansão de 1,12%. 
Tais valores, encontrados por Gimelli (2019), foram utilizados como 
parâmetros para realização dos ensaios nesta pesquisa e, também, 
para fins de comparação dos resultados das misturas com o solo na-
tural. Ainda, Calgaro (2018) determinou a resistência à compressão 
simples do solo natural, compactado na energia normal, obtendo o 
valor de 0,24 MPa. 

2.1.4 Misturas
 A produção das misturas e moldagem dos corpos de prova foi 
desenvolvida com base na faixa C do DNIT, ou seja, as composições 
granulométricas de cada mistura foram determinadas de modo que 
ficassem dentro dos limites da faixa C, seguindo preceitos da normativa 
DNIT-ES 031/2006 – Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico – Espe-
cificação de serviço.
 Todas as misturas da pesquisa são compostas de solo, material 
fresado e cimento. Foram realizados ensaios com três diferentes pro-
porções, sendo sempre uma proporção de 30% solo e 70% de material 
fresado, variando apenas as proporções de cimento. Foram moldadas 
cinco amostras para cada uma das misturas para, assim, traçar os grá-
ficos de resultados. As porcentagens das misturas analisadas nesta 
pesquisa são:
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• MB S/F: 30% solo + 70% fresado; 
• MB S/F 3%:  30% solo + 70% fresado + 3% de cimento;  
• MB S/F 6%:  70% solo + 30% fresado + 6% de cimento.

2.2 MÉTODOS
 Para todas as misturas foram realizados ensaios de compactação, 
Índice de Suporte Califórnia e resistência à compressão simples. Todos 
os procedimentos de laboratório ocorreram no Laboratório de Materiais 
e Construção Civil – LMCC da URI, Campus de Frederico Westphalen/
RS.

2.2.1 Ensaios de Caracterização
 O ensaio granulométrico foi efetuado para determinar a porcen-
tagem em peso que cada faixa de tamanho das partículas representa 
na amostra. O mesmo seguiu preceitos conforme especificações da 
norma NBR ABNT 7181/2016.
 Após obtidos os resultados do ensaio, foi possível construir a 
curva de distribuição granulométrica, sendo esta fundamental para 
a caracterização geotécnica do solo. O peso seco da amostra repre-
senta o peso que passa em cada peneira, denominado porcentagem 
passante, onde a abertura da peneira é considerada como diâmetro 
equivalente da partícula.
 Neste estudo efetuou-se a análise granulométrica do material 
fresado através do peneiramento. Realizou-se a análise do fresado 
e de três granulometrias distintas, com porcentagens passantes nas 
peneiras de malha #4, 3/8” e 3/4”.

2.2.2 Ensaios Mecânicos
 O ensaio de compactação, também conhecido como ensaio de 
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Proctor, é realizado através da compactação de uma amostra com 
um soquete, com modificações de sua umidade a fim de se atingir 
a umidade ótima, a qual é referente à sua compactação máxima. O 
número de golpes varia de acordo com a energia requerida, podendo 
esta ser normal, intermediária ou modificada. O ensaio de compac-
tação é normatizado pela NBR 7182 – Solo – Ensaio de Compactação 
(ABNT, 2016). A norma diferencia os tipos de ensaio em: com reuso de 
materiais ou não, com secagem prévia ou não. 
 Nessa pesquisa também foi utilizada a norma NBR 12023 – So-
lo-cimento – Ensaio de compactação (ABNT, 1992). Esta define que 
em solo-cimento deve ser utilizado energia de compactação normal. 
O ensaio para esta pesquisa ocorreu sem reuso de materiais e com 
secagem prévia destes. 
 O ensaio de CBR (Califórnia Bearing Ratio), também conheci-
do como Índice de Suporte Califórnia (ISC), é normatizado pela NBR 
9895 – Solo – Índice de Suporte Califórnia (ABNT, 2016), e pelo DNIT-
-ME 172/2016 – Solos – Determinação do Índice de Suporte Califórnia 
utilizando amostras não trabalhadas – Método de ensaio. Este é de-
finido como a relação, em porcentagem, entre a pressão necessária 
à penetração no solo em determinado ponto, desempenhada por 
um pistão de diâmetro unificado, e a pressão necessária para que o 
mesmo pistão penetre a mesma quantidade em solo-padrão, ou seja, 
resumidamente, o ensaio determina a capacidade de suporte de um 
solo compactado. Além disso, o ensaio também consente a obtenção 
de um índice de expansão do solo durante o período de saturação 
por imersão do corpo de prova. Com esse índice é possível descobrir 
qual será a expansão do solo pavimentado quando estiver saturado 
e a sua perda de resistência devido à saturação.
 Nesta pesquisa, o ensaio de CBR foi realizado na mistura solo-
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-fresado e na mistura solo-fresado-cimento. Foram utilizados 2 corpos 
de prova para cada mistura, totalizando 6 corpos de prova moldados 
para o ensaio, todos compactados na energia normal.
 Para o ensaio de resistência à compressão simples foram utili-
zadas as seguintes normas: NBR 12024 – Solo-cimento – Moldagem e 
cura de corpos de prova cilíndricos – Procedimento (ABNT 2012); NBR 
12025 – Solo-cimento – Ensaio de compressão simples de corpos de 
prova cilíndricos - Método de ensaio (ABNT 2012); e DNER – ME 201/94 
– Solo-cimento – compressão axial dos corpos de prova cilíndricos. O 
ensaio fornece a resistência à compressão simples sem confinamento 
lateral, sendo essa resistência o valor da pressão da carga que rompe 
um cilindro de solo submetido a um carregamento axial. Deste modo, 
a carga máxima necessária para ruptura do material é chamada de 
resistência à compressão.

 

 A análise granulométrica do material fresado foi realizada con-
forme orientações da norma NBR ABNT 7181/2016. Os procedimentos 
de peneiramento foram mecânicos e manuais, por meio de peneiras 
com malhas conhecidas e normatizadas. A Figura 4 mostra a curva 
granulométrica obtida para o agregado reciclado.

 3 RESULTADOS
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 Para realizar os demais ensaios, o fresado foi peneirado em três 
diferentes granulometrias, sendo, então, de material passante nas penei-
ras 3/4”, 3/8” e #4. Após peneiramento, o fresado foi separado e estoca-
do em local livre de umidade excessiva e de qualquer agente agressivo 
para, posteriormente, ser incorporado às misturas. Com os resultados 
obtidos na análise granulométrica pôde-se inserir os dados na tabela 
de caracterização de agregados para, assim, obter a dosagem da mis-
tura. A dosagem foi alcançada a partir dos limites impostos pela curva 
C do DNIT, o que derivou uma mistura de 30% de solo e 70% de material 
fresado. Sendo a composição do material fresado dividida em: 41% de 
fresado passante na 3/4”, 22% de fresado passante na 3/8, 7% de fresado 
#4, conforme Quadro 1.

Figura 4 Curva granulométrica do material fresado.
Fonte: Autores.
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Composição da mistura com porcentagem de cada material. 
Fonte: Autores.

Quadro 1 

Peneira mm Fresado 3/4" Fresado 3/8"" Fresado 4" Solo 4"

1 1/2" 38,10 41,00 22,00 7,00 30,00

1' 25,40 41,00 22,00 7,00 30,00

3/4" 19,10 41,00 22,00 7,00 30,00

1/2" 12,70 33,30 22,00 7,00 30,00

3/8" 9,50 30,60 22,00 7,00 30,00

nº 4 4,80 18,20 13,50 7,00 30,00

nº 10 2,00 6,40 6,30 4,10 25,10

nº 40 0,42 1,80 1,70 1,60 13,30

nº 80 0,18 0,90 0,80 0,80 4,10

nº 200 0,08 0,50 0,40 0,20 0,7

Frações (%) 41,00 22,00 7,00 30,00

 

 A curva granulométrica da mistura solo/fresado, observada na 
Figura 5, está dentro dos limites de faixa da curva C do DNIT.
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 Dentre os ensaios mecânicos, o primeiro realizado foi o de com-
pactação, a fim de determinar os parâmetros de compactação na ener-
gia normal. Os resultados dos ensaios estão apresentados no Quadro 
2 e na Figura 6.

Resultados do ensaio de compactação.
 Fonte: Autores.

Quadro 2 

Misturas

Parâmetro

Massa específica 
Aparente Seca Máxi-

ma (kN/m³)

Teor de umidade ótimo 
(%)

MB S/F 12,03 12,3

MB S/F 3% 11,79 12,6

MB S/F 6% 11,87 13,4
 

Figura 5 Curva granulométrica da mistura dentro dos limites da faixa C 
do DNIT
Fonte: Autores.
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Figura 6 Curvas de compactação das misturas.
Fonte: Autores.

 Para o ensaio de compactação, conforme resultados apresenta-
dos no Quadro 2, é possível verificar que, à medida que se aumenta o 
teor de cimento, é elevada a umidade ótima da mistura. Observa-se 
também que o incremento de cimento na mistura proporcionou peque-
na redução na massa específica aparente seca máxima, com relação 
ao solo/fresado puro.
 Em encontro com esta pesquisa, Vitali (2008) também verificou 
que, com a adição de 3% de cimento ao solo, os valores ficaram muito 
próximos ao solo natural, sendo suas umidades ótimas 13,1% para o 
solo natural e 12% para solo com cimento. Com base nesses resulta-
dos, o autor concluiu que a adição de cimento ao solo apresenta pouca 
influência na umidade ótima e na densidade máxima. Vale ressaltar, 
ainda, que os estudos do autor foram desenvolvidos com energia de 
compactação modificada e sem o uso de material fresado na mistura, 
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mesmo assim, os resultados dele corroboram com os resultados desta 
pesquisa.
 Ainda, é possível realizar uma comparação desta pesquisa com 
o estudo realizado por Poncio (2017), em que o autor não estabeleceu 
uma granulometria para o material fresado e, com uma mistura de 70% 
fresado e 30% solo (mesmo solo dessa pesquisa), obteve uma umidade 
ótima de 12,70%, valor próximo ao encontrado nesta pesquisa. 
 Além disso, ao se comparar os resultados de compactação desta 
pesquisa com o solo natural (compactado na energia normal) é possí-
vel verificar que o acréscimo de fresado e cimento na mistura acarretou 
na diminuição da umidade ótima, visto que a umidade ótima para o 
solo foi determinada por Gimelli (2019), na energia normal, igual a 31%. 
Ainda, com relação à massa específica aparente seca máxima, per-
cebe-se que se comparado ao solo (massa específica aparente seca 
máxima igual a 14,80 kN/m³) há uma redução no parâmetro ao incluir 
fresado e cimento. Essas alterações, se comparadas ao solo natural, 
possivelmente são ocasionadas por vazios que surgem pela inclusão 
do material pétreo e pela inclusão do cimento (que possui massa es-
pecífica menor que o solo compactado). 
 Referente ao ensaio de CBR, o qual foi realizado para todas as mis-
turas com energia normal, é importante ressaltar que a norma DNER 
ES 301/97 – Pavimentos flexíveis – Sub-base estabilizada granulometri-
camente – Especificação de serviço, estabelece que para utilização do 
material para a camada de sub-base este deve possuir um CBR maior 
ou igual a 20% e expansão menor ou igual a 1%. Sendo assim, seguindo 
as especificações normativas, todas as misturas se enquadram dentro 
dos parâmetros, podendo ser utilizadas na camada de sub-base. Os 
resultados do ensaio de CBR estão demonstrados no Quadro 3.
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Resultados do ensaio de CBR.
 Fonte: Autores.

Quadro 3 

Misturas
Parâmetro

ISC (%) Expansão (%)

MB S/F 21,01 0,10

MB S/F 3% 22,17 0,14

MB S/F 6% 23,57 0,17
 

 Por meio destes resultados (Quadro 3) é possível fazer uma com-
paração das misturas com e sem cimento. Referente à mistura solo/
fresado, nota-se que todos os parâmetros analisados aumentaram nas 
misturas com adição de cimento, no entanto, os valores ainda ficaram 
todos próximos, sem muitas discrepâncias. Considerando os valores 
obtidos para as misturas, em comparação aos do solo natural, verifi-
ca-se que a resistência teve uma elevação considerável. Enquanto que 
para o solo o valor do CBR foi de 6% (compactado na energia normal), 
para o solo fresado esse valor foi de 21%, sendo maior ainda quando 
acrescentado cimento na mistura, chegando a quase 24% para a mis-
tura de 6% de cimento. Já para os valores de expansão, ocorreu dimi-
nuição desta em todas as misturas, onde, no solo natural (compactado 
na energia normal), a expansão chegou a 1,12%, e nas misturas a maior 
expansão obtida foi com 6% de cimento no valor de 0,17%. Ressalta-se 
que os parâmetros de CBR e expansão do solo natural, compactado 
na energia normal, foram determinados por Gimelli (2019).  
 Referente aos resultados de RCS, segundo o DNIT (2006), mistu-
ras que possuem um teor de 2% a 4% de cimento adicionado ao solo 



Estudo da estabilização de um solo com material fresado e cimento para aplicação em camada de sub-base de 
pavimentos.. 

28

são consideradas como solo melhorado com cimento, e misturas com 
teores de cimento que variam de 6% a 10% são consideradas solo-
-cimento. Desta forma, sendo que esse estudo possui misturas com 
3% e 6% de cimento, uma das combinações se enquadra como solo 
melhorado com cimento e a outra como solo-cimento. Além disso, 
conforme prescrito em DER/PR ES-P 11/05, existem parâmetros míni-
mos de resistência à compressão aos 7 dias, onde para emprego em 
camadas de sub-base o solo tratado com cimento deve possuir uma 
resistência entre 1,2 MPa a 2,1 MPa, e para solo-cimento a resistência 
deve ser superior a 2,1 MPa.
 Para esta pesquisa, foram desenvolvidos ensaios de resistência 
à compressão a 0 e aos 7 dias. Tal análise foi realizada para verificar o 
acréscimo de resistência ocasionado pela cura dos corpos de prova em 
comparação ao rompimento logo após a moldagem. Os valores obtidos 
podem ser observados no Quadro 4, onde os resultados demonstram 
uma diferença considerável no valor da resistência à compressão em 0 
e em 7 dias. Uma hipótese para isto é em vista de que o cimento pode 
não ter tido tempo de cura suficiente em 0 dias para gerar processos 
físico-químicos que elevassem a resistência à compressão da mistura. 
Esse fato corrobora com estudo realizado por Hilário (2016), o qual 
também encontrou valor menor de resistência à compressão aos 0 
dias se comparado com o rompimento em 7 dias.

Resultados do ensaio de RCS.
 Fonte: Autores.

Quadro 4 
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 Outro fato importante, ainda, é o aumento da RCS quando elevado 
o teor de cimento, pois, com 3% de cimento encontrou-se uma RCS 
de 0,75 MPa, já para a mistura com 6% de cimento foi obtido 1,85 MPa, 
resultando em um acréscimo de resistência à compressão de 246%. 
Ainda, é possível analisar a diferença de resistências à compressão 
das misturas com cimento e da mistura sem cimento, onde aos 7 dias 
a mistura solo/fresado teve uma resistência de 0,30 MPa, valor 250% 
menor que a mistura com 3% de cimento e 616% menor que a com 
6%. Já com 0 dias a diferença não foi tão considerável, visto que para 
3% de cimento a RCS foi de 0,4 MPa e para 6% foi de 0,6 MPa, enquanto 
que para solo/fresado a RCS foi de 0,3 MPa. 
 Conforme já mencionado, Calgaro (2018) obteve para o solo natu-
ral, na energia normal, uma RCS de 0,24 MPa. Portanto, ao analisar os 
resultados do Quadro 4, para as misturas deste estudo, é perceptível 
o aumento da RCS com a inclusão de fresado e cimento, até mesmo 
sem período de cura (0 dias). Se comparado ao solo, a mistura com 
a adição de 6% de cimento apresentou uma melhoria de 670,83% na 
RCS no rompimento aos 7 dias de cura. 

Misturas
Parâmetro

RSC - 0 dias (MPa) RCS - 7 dias (MPa)

MB S/F 3% 0,40 0,75

MB S/F 6% 0,60 1,85

Misturas
Parâmetro

RSC - 0 dias (MPa) RCS - 7 dias (MPa)

MB S/F 0,30 0,30
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 Mesmo com o acréscimo de resistência obtido tanto em relação 
ao solo/fresado, quanto ao tempo de cura, os valores não atingiram 
os mínimos exigidos pela normativa do DNIT. A mistura com 3% de ci-
mento, que se enquadra como solo melhorado com cimento, deveria 
ter sua resistência à compressão mínima de 1,2 MPa, no entanto esse 
valor não foi atingido. A mistura com 6% de cimento, que se caracte-
riza como solo-cimento, com resistência à compressão mínima de 2,1 
MPa, obteve um valor muito próximo, mas não atingiu o estabelecido 
pelas normas.
 Um estudo realizado por Paiva e Oliveira (2013), foram avaliadas 
as propriedades mecânicas de uma mistura com 30% de material fre-
sado, 70% de material de base e 3% de cimento, sendo que os ensaios 
de RCS ocorreram após 7 dias de cura. Os pesquisadores descreveram 
que a porcentagem de cimento utilizado foi suficiente para gerar pro-
cessos físico-químicos de ganho de resistência e que os resultados 
ficaram dentro dos limites recomendados pelas normas e bibliografias. 
Ainda, foi ressaltado que a granulometria do material foi fundamental 
para alcançar os resultados devido ao preenchimento dos vazios pelo 
solo-cimento, criando ligações intergranulares e promovendo uma 
resistência mais efetiva.
 Hilário (2016) realizou uma pesquisa semelhante, com mistura 
composta por 30% de fresado, 70% de solo e 2% de cimento. Na análise 
dos resultados do ensaio de RCS o autor concluiu que a resistência à 
compressão da mistura obteve um aumento significativo com relação 
ao solo natural. Em 0 dias o autor encontrou 1,28 MPa de resistência à 

 Mesmo com o acréscimo de resistência obtido tanto em relação 
ao solo/fresado, quanto ao tempo de cura, os valores não atingiram 
os mínimos exigidos pela normativa do DNIT. A mistura com 3% de 
cimento, que se enquadra como solo melhorado com cimento, deveria 
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 Para o ensaio de CBR, todas as misturas se mostraram favoráveis 
ao uso em camadas de sub-base, ficando com valores de CBR acima 
do determinado pelas normas, não ultrapassando a expansão limite 
normatizada, sendo o melhor desempenho encontrado para mistura 
de solo+fresado+6% de cimento. Já, para o ensaio de RCS, nenhuma 
das misturas obteve a resistência mínima necessária, porém, ficaram 
muito próximas do valor mínimo exigido e, também, demonstraram um 
acréscimo significativo de resistência à compressão com a presença 
de cimento. Ainda, os ensaios permitiram analisar que a cura é funda-
mental para o ganho de resistência em corpos de prova com cimento.
 Além das características favoráveis das misturas com relação à 
capacidade de suporte analisada pelo ensaio de CBR, outra conside-
ração importante é o uso de material proveniente da reciclagem de 
pavimentos, visto que o fresado possui características excelentes e com 
baixo custo, o que proporciona bons desempenhos quando aplicado 
em camadas de base e sub-base. Portanto, o uso de material fresado 
em camadas de sub-base pode gerar uma melhor resistência em toda a 
estrutura do pavimento, o que acarreta em uma diminuição da camada 
de revestimento, chegando ao fim com uma economia considerável, 
visto que a camada de revestimento equivale ao maior custo. 
 Ainda, o uso do fresado nas camadas do pavimento se torna uma 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

compressão, e em 7 dias 1,62 MPa, confirmando, desta forma, que o 
reaproveitamento do material fresado é muito eficiente para aplicação 
em camadas do pavimento, em particular a camada de sub-base, foco 
deste estudo.
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 RESUMO

 Com o passar dos anos, intensificaram-se os problemas ambientais já exis-

tentes no planeta, sobretudo como o aumento do volume de resíduos gerados 
pela humanidade. Estes resíduos na maioria das vezes são destinados a aterros 
sanitários ou lixões a céu aberto, e uma vez expostos no meio ambiente atraem 
a presença de insetos e roedores, o que leva a proliferação de doenças e con-
taminação do solo. A fim de auxiliar na melhoria das ações de gestão de resíduos, 
foram viabilizadas estratégias de educação ambiental para ensinar o processo 
correto de separação de resíduos, bem como, buscou-se divulgar formas alter-
nativas de se obter redução e reutilização de resíduos orgânicos e secos. Neste 
artigo são apresentadas algumas das atividades de sensibilização ambiental que 
foram colocadas em prática em duas escolas de Educação Básica do município 
de Taquaruçu do Sul/RS no ano de 2021, sendo tais atividades decorrentes de um 
projeto de extensão universitária associado à ações ambientais da UFSM - Cam-
pus de Frederico Westphalen. As ações proporcionaram amplo envolvimento das 
duas comunidades escolares atendidas e contemplaram em torno de 420 alunos 
e 70 professores e funcionários. Espera-se que tais ações de educação ambiental 
possam efetivamente ter contribuído para a compreensão da gestão correta dos 
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resíduos gerados pelo público envolvido, que tenham aprimorado habilidades 
capazes de promover a separação correta de resíduos, e que busquem reciclar e 
reutilizar os resíduos secos e orgânicos que seriam descartados em aterros sani-
tários.

Palavras-chave: Educação ambiental, aterro sanitário, reciclagem, compostagem, 
meio ambiente.

 ABSTRACT
 
 Over the years, the environmental problems already existing on the planet 
have intensified, especially as the increase in the volume of waste generated 
by humanity. These wastes are most often destined to landfills or dumps, and 
once exposed in the environment attract the presence of insects and rodents, 
which leads to the proliferation of diseases and soil contamination. In order 
to improve waste management actions, environmental education strategies 
were feasible to teach the correct process of waste separation, as well as to 
disseminate alternative ways to obtain reduction and reuse of organic and dry 
waste. This article presents some of the environmental awareness activities that 
were put into practice in two primary/secondary schools in the municipality of 
Taquaruçu do Sul/RS in the year 2021. Such activities resulted from extension 
projects associated with UFSM's  (Federal University of Santa Maria) environ-
mental actions. The actions provided broad involvement of the two attended 
school communities and included around 420 students and 70 teachers and 
staff. It is expected that such environmental education actions may have effec-
tively contributed to the understanding of the correct waste management by 
the public involved. It is also expected that the public involved have improved 
skills capable of promoting the correct waste separation, and that seek to 
recycle and reuse dry and organic waste that would be disposed in landfills.

Palavras-chave: Environmental education, landfill, recycling, composting, environment.
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 1 INTRODUÇÃO
 Com o passar dos anos, intensificaram-se os problemas ambien-
tais já existentes, o que se configura como um grande desafio de abran-
gência planetária. Em decorrência da acelerada urbanização de grandes 
centros urbanos, destacam-se acentuadas problemáticas tais como o 
grande volume de resíduos gerados diariamente, o congestionamento 
de trânsito de veículos, a redução de áreas verdes, as temperaturas 
elevadas e a impermeabilização do solo urbano. Estes problemas são 
evidenciados em países subdesenvolvidos, em que a maior parte dos 
resíduos coletados em centros urbanos são depositados em lixões, 
onde todo o material é disposto a céu aberto, aumentando a prolifera-
ção de animais e doenças. Além do mau cheiro e também do aspecto 
visual desagradável dos lixões, a decomposição dos resíduos orgâni-
cos produz um líquido com elevada acidez, o denominado chorume. 
Este líquido, quando em contato com o solo, leva contaminação para 
o lençol freático e aumenta os danos ambientais (SILVA et al., 2014). 
 De acordo com Silva e Travassos (2008), em locais onde há um 
acentuado crescimento populacional em um curto período de tempo, 
diversos problemas ambientais podem ser constatados. Estes se evi-
denciam na falta de recursos básicos oferecidos à população, como: a 
falta de saneamento básico, educação, habitação, transporte e saúde. 
A ausência destas condições básicas para se ter uma vida digna (direito 
constitucional), deixa a sociedade exposta e suscetível à grandes da-
nos ambientais e sociais. Embora ainda haja falta de conscientização 
ambiental por parte da população e insuficiência de ações de boa ges-
tão dos problemas ambientais existentes, ainda assim tem sido mais 
notória a busca por alternativas para estas lacunas intensificadas pelo 
crescimento populacional.
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1.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 A existência de problemas ambientais vem chamando a atenção 
da população. Muito se debate na busca por estratégias que possam 
vir a ser adotadas para sanar os problemas ambientais existentes, e 
quais as atitudes que intensificam os danos já causados ao meio am-
biente. Uma maneira de mobilizar as pessoas para que foquem suas 
preocupações em torno das questões ambientais é a disseminação 
da informação. E um caminho rápido para se atingir este objetivo é 
usar as tecnologias digitais de informação e comunicação, mais ainda 
se houver interligação com ações educacionais realizadas no âmbito 
escolar, como campanhas visando motivar e sensibilizar a sociedade 
para transformar seus hábitos e melhorar a qualidade de vida e o meio 
ambiente. O vínculo entre a educação e o meio ambiente recebe cada 
vez mais um papel árduo e importante para a cidadania, gestão social 
e ambiental (JACOBI, 1998).
 Para Jacobi (1998), é importante destacar que a educação am-
biental deve ser visualizada como um processo constante de apren-
dizagem, com o intuito de formar indivíduos com consciência local e 
planetária dos acontecimentos e necessidades ao seu redor. De acordo 
com Effting (2007), a escola tem papel fundamental no que se refere 
à educação ambiental. Esta deve sensibilizar os alunos, para que eles 
ajam de maneira coerente e responsável, pois é através da educação 
ambiental que se constroem valores sociais, habilidades e competên-
cias voltadas para a preservação do meio ambiente. É na escola que se 
ensina para os alunos a importância da busca por princípios e valores, 
que eles busquem conviver com harmonia e de maneira saudável 
com o meio ambiente, permitindo identificar problemas ambientais, 
fatores que levam à escassez dos recursos naturais e como fazer o uso 
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correto e racional de tais recursos, evitando o desperdício e adotando 
metodologias como a reciclagem e a reutilização.
 
1.2 CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO 
 Conforme descrito por Büttenbender (2011), por meio da Lei nº 
10.283 do Rio Grande do Sul, de 17 de outubro de 1994 (RIO GRAN-
DE DO SUL, 1994), ocorreu a formação e estruturação dos Conselhos 
Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), que buscam fomentar o 
desenvolvimento regional de maneira sustentável, auxiliando também 
na destinação de recursos públicos. As ações dos COREDEs beneficiam 
o crescimento regional, para que possa ocorrer de maneira harmônica 
e sustentável por meio do emprego de recursos públicos nas ações 
governamentais, influenciando diretamente uma melhor qualidade de 
vida da população regional e na conservação e restauração do meio 
ambiente.
 De acordo com o que foi estabelecido na Lei Nº 10.283/1994 (RIO 
GRANDE DO SUL, 1994) os COREDEs agrupam os municípios do Rio 
Grande do Sul em 28 regiões. As competências dos conselhos regio-
nais de desenvolvimento, citadas no Art. 3º da referida lei, são:

 I - Promover a participação de todos os segmentos da sociedade 
regional no diagnóstico de suas necessidades e potencialidades, para a 
formulação e implementação das políticas de desenvolvimento integrado 
da região;
 II - Elaborar os planos estratégicos de desenvolvimento regional;
 III - Manter espaço permanente de participação democrática, resga-
tando a cidadania, através da valorização da ação política;
 IV - Constituir-se em instância de regionalização do orçamento do 
Estado, conforme estabelece o artigo 149, parágrafo 8º da Constituição do 
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Estado;
 V - Orientar e acompanhar, de forma sistemática, o desempenho das 
ações dos Governos Estadual e Federal na região; e
 VI - Respaldar as ações do Governo do Estado na busca de maior 
participação nas decisões nacionais
 Deste modo os COREDEs buscam formular estratégias, auxiliando 
suas regiões a se desenvolver de maneira plena, e tais ações refletem 
diretamente no crescimento e na formação da sociedade, estimulan-
do parcerias e cooperação entre fontes de ensino e toda a sociedade 
civil das regiões, fornecendo apoio a políticas públicas e interesses 
regionais, levando a um desenvolvimento social e ambiental mais 
eficaz.

1.3 COREDES E UFSM EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NAS ESCOLAS
 O presente trabalho apresenta os resultados obtidos através de 
um projeto de extensão universitária da UFSM - Campus de Frederico 
Westphalen, cujo fomento para a realização das atividades desenvol-
vidas foi concedido pelos COREDEs. As ações do projeto foram rea-
lizadas (ao longo do ano de 2021) em duas escolas do município de 
Taquaruçu do Sul, a saber: Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Afonso Balestrin (alunos do 1º ao 9º ano, professores e funcionários) 
e Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta (alunos do 1º ao 
9º ano, do Ensino Médio, professores e funcionários). No total foram 
envolvidos nas atividades do projeto de extensão cerca de 420 alunos 
e também 70 professores e funcionários.
 Ensinamentos de educação ambiental, quando especialmente 
voltados a crianças e adolescentes, são de suma importância, pois, 
muito além deste público ser a esperança de um futuro melhor para 
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o planeta, também tem grande habilidade em transmitir aquilo que 
aprendem na escola para seus familiares, constituindo assim um ciclo 
de disseminação de informações. A conscientização ambiental é ca-
paz de implantar costumes e engajamentos na vivência das pessoas, 
transformando e aprimorando hábitos e práticas ambientais e sociais. 
As crianças têm muita facilidade em assimilar novos conhecimentos, e 
se as aprendizagens das questões ambientais forem postas em prática 
desde a infância, há grande possibilidade de que se tornem hábitos 
cotidianos e passam a ser aplicados durante toda a vida adulta. En-
fatiza-se portanto a importância da realização de atividades voltadas 
à educação ambiental em escolas.  
 Em especial, as ações ambientais desenvolvidas pela equipe que 
atuou no projeto de extensão da UFSM/FW nas escolas de Taquaruçu 
do Sul propuseram contribuir para com a formação de crianças, ado-
lescentes e adultos, buscando o desenvolvimento social e ambiental 
dos envolvidos, de modo a incentivar a separação correta dos resíduos 
e a reutilização de materiais que seriam descartados.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
 Desenvolver práticas educativas em escolas públicas para des-
pertar o interesse dos alunos em aprender sobre educação ambiental 
e técnicas que possam minimizar problemas ambientais já existentes.

2.2 Objetivos específicos
 - Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da 
separação correta dos resíduos, da coleta seletiva e da compostagem, 
por meio de palestras e atividades educativas de sensibilização am-

  2 OBJETIVOS
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biental;
 - Aprimorar a psicomotricidade dos alunos através da confecção 
de mini coletoras de resíduos;
 - Identificar a cor correta de cada coletora de acordo com o tipo 
de resíduo a ser coletado naquele respectivo local;
 - Desenvolver atividades lúdicas que promovam a reutilização 
de resíduos que seriam descartados em aterro sanitário;
 - Reconhecer a destinação final adequada de cada tipo de resíduo 
e alternativas de reciclagem e reutilização destes materiais.

3 METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO

3.1.1 Palestras sobre educação ambiental
 Em um primeiro momento de contato da equipe do projeto de 
extensão com as duas comunidades escolares de Taquaruçu do Sul 
foram realizadas palestras enfocando como tema geral a educação 
ambiental. Alunos do 1º ao 5º ano participaram de uma palestra mais 
lúdica, com imagens e desenhos que representam a atual situação 
do planeta. Alunos do 6º ao 9º ano e também do Ensino Médio (EEEB 
José Zanatta) presenciaram imagens e gráficos que ilustram situações 
ambientais vivenciadas atualmente no planeta, e, também discutiram 
estratégias que podem ser adotadas para melhorar a relação da po-
pulação humana para com o meio ambiente. 
 Foram discutidas alternativas para contribuir na separação correta 
e descarte adequado de resíduos. Além da parte visual e comentada 
das palestras (apresentadas com slides) foram também mostrados aos 
alunos, professores e funcionários de ambas as escolas alguns mate-

 3 METODOLOGIA
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riais que foram confeccionados artesanalmente através da reutilização 
de resíduos. Na confecção dos referidos materiais foram empregadas 
matérias primas que seriam descartadas, como: garrafa pet, caixa de 
leite, espuma expansível, restos de madeira, resto de erva-mate, entre 
outros materiais que são gerados diariamente na maioria das residên-
cias. 
 Após a apresentação da palestra e exposição dos materiais con-
feccionados a partir da reciclagem de resíduos, foram distribuídos aos 
alunos e professores materiais doados pela empresa Tetra Pak, sendo 
estes canetas e folhetos explicativos sobre a reciclagem, separação 
adequada e reutilização de resíduos (todo material provindo da Tetra 
Pak e distribuído nas escolas é oriundo da reutilização e reciclagem de 
materiais como papel-cartão, folha de alumínio e plástico (polietileno)). 
 Além da entrega do material fornecido pela Tetra Pak, foram rea-
lizados sorteios de outros brindes tais como: camisetas, sacolas re-
cicláveis, adesivos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 
mini coletoras de resíduos confeccionadas pelos bolsistas do projeto 
de extensão. Os brindes sorteados foram destinados a alunos que res-
ponderam corretamente perguntas relacionadas ao tema da palestra 
ministrada e ao meio ambiente.

3.1.2 Atividades práticas realizadas em sala de aula
 Após a realização das palestras, foi agendado com as escolas um 
segundo momento com os alunos, desta vez para a realização de uma 
atividade prática com cada uma das turmas. A atividade prática foi a 
construção de mini coletoras com os alunos do 1º ao 5º ano, sendo que 
para tornar possível a realização desta atividade foi solicitado previa-
mente aos alunos que trouxessem para a escola embalagens vazias de 
caixa de leite. Em uma das escolas, além das caixas de leite, também 
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foram utilizadas folhas de papel ofício que já haviam sido utilizadas e 
tinta guache de três cores distintas. Na outra escola foram fornecidas 
folhas de papel dobradura de três cores diferentes para encapar as 
caixas de leite e assim realizar a confecção das mini coletoras.
 As embalagens vazias de leite providenciadas pelos alunos das 
escolas foram lavadas e cortadas em duas partes pelos bolsistas do 
projeto de extensão, em momento anterior à atividade prática nas salas 
de aula, para evitar possíveis acidentes com estilete por parte dos alunos. 
Assim, cada aluno recebeu três metades das caixas de leite para con-
fecção da sua própria mini coletora. Foi combinado que cada metade 
de caixa de leite representaria um tipo de resíduos, neste caso: rejeito 
(cor preta), resíduos recicláveis (cor vermelha) e resíduos orgânicos (cor 
marrom). 
 As caixas de leite já limpas e cortadas foram devidamente encapa-
das pelos alunos e identificadas com os nomes correspondentes a cada 
cor utilizada, e durante a atividade foram relembrados os conteúdos 
explanados e discutidos na palestra referente a atribuição correta das 
cores das coletoras de acordo com o tipo de resíduo a ser coletado. 
Durante a execução do projeto foram coletadas e reutilizadas mais de 
900 (novecentas) embalagens cartonadas de leite, e assim todo este 
material ganhou uma nova utilidade, e sobretudo propiciou uma série 
de discussão de questões ambientais.

3.1.3 Atividades lúdicas, jogos e encerramento do ano
 Em um terceiro momento de realização de ações de extensão 
universitária, voltadas a promoção da educação ambiental por parte 
da UFSM/FW nas escolas de Educação Básica de Taquaruçu do Sul, 
foi realizado uma atividade lúdica com os alunos, denominada trilha, 
sendo que no decorrer das jogadas os participantes deviam responder 
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perguntas referentes à educação ambiental, cores de coletoras de cada 
tipo de resíduo e maneiras corretas de destinação final de resíduos.  
Esta atividade foi desenvolvida com alunos do 6º ao 9º ano de ambas 
as escolas parceiras do projeto de extensão, sendo que o grupo de 
alunos foi dividido de acordo com a quantidade de pessoas em cada 
turma (número igual de participantes para cada grupo), por exemplo, 
em turmas de 20 alunos foram feitos 4 grupos de 5 participantes em 
cada grupo. O dado do jogo e todo o material da trilha, tais como as 
folhas onde a trilha foi impressa e os bonecos que representavam cada 
grupo foram confeccionados com material reutilizado (folhas de papel 
ofício, caixas de leite, caixa de papelão e espuma expansível).
 Cada equipe jogava o dado na sua respectiva vez e avançava o 
boneco que representava o grupo de acordo com a quantidade de 
casas indicadas pelo número mostrado na face superior do dado. As 
equipes avançavam (ou retrocediam) na trilha de acordo com as res-
postas dadas às perguntas ao longo da trilha. Esta atividade permitiu 
que os alunos colocassem em prática todo o conhecimento adquirido 
na palestra, além de desenvolver habilidades de trabalho em equipe 
de competitividade.
 Após a realização das atividades programadas foram então entre-
gues a todos os alunos, professores e funcionários das escolas livretos 
referentes a cuidados de preservação do meio ambiente e sobre como 
contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta, além de 
sacolas recicláveis adquiridas com os recursos do projeto de extensão. 
 Algumas embalagens de leite que sobraram das atividades nas 
escolas foram lavadas, cortadas e encapadas pelos bolsistas do pro-
jeto e confeccionadas mini coletoras que foram entregues a todos os 
servidores da Universidade Federal de Santa Maria - Campus de Frede-
rico Westphalen. Esta ação foi uma lembrança de encerramento das 
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4.1 Palestras sobre educação ambiental
 Na Figura 1 uma foto do momento de uma das palestras realiza-
das na Escola Estadual de Educação Básica José Zanatta, e nas Figuras 
2 e 3 as fotos das palestras promovidas na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Afonso Balestrin. As palestras foram ministradas para to-
dos os alunos do ensino fundamental de ambas as escolas e para aos 
alunos do ensino médio da escola E.E.E.B José Zanatta, totalizando 
420 alunos. Durante as palestras foi observada uma maior interação 
por parte do público mais infantil, e acredita-se que esse fato se deve 
a maior timidez dos alunos mais jovens e ao fato da palestra ter um 
foco mais lúdico para as crianças.
 Através dos relatos dos alunos foi constatado que alguns deles já 
destinam os resíduos gerados em suas residências de forma correta, 
seja segregando para a coleta pública ou por meio de soluções mais 
sustentáveis como a compostagem e reutilização da parte orgânica. 

Figura 1 Palestra de Educação Ambiental na E.E.E.B José Zanatta.
Fonte: Autores (2021).

 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

atividades do projeto de extensão no ano de 2021.
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Figura 2 Palestra de Educação Ambiental na E.M.E.F. Afonso Balestrin.
Fonte: Autores (2021).

Figura 3  Apresentação de Palestra de Educação Ambiental na E.M.E.F. Afon-
so Balestrin.
Fonte: Autores (2021).
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4.1.2 Atividades práticas realizadas em sala de aula

4.1.2.1 Mini coletoras
 A atividade prática de confecção de mini coletoras foi executada 
nas escolas José Zanatta e Afonso Balestrin, envolvendo alunos dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), totalizando 208 
alunos. Nas Figuras 4 e 5 estão imagens do momento de realização 
da confecção das mini coletoras em ambas as instituições de ensino. 
Nessa atividade os participantes do projeto puderam ter contato mais 
próximo com os alunos das escolas, tendo em vista que era uma ativi-
dade que exigia maior atenção dos alunos e os incentivava a questionar.
 Essa atividade foi executada algumas semanas após a palestra, 
com isso foi percebida a eficiência da mesma, tendo em vista que na 
atividade prática realizada envolvia parte do conteúdo nela apresen-
tado.
 Foi testado o método de pintura das mini coletoras na escola José 
Zanatta, sendo que primeiramente foi utilizado papel ofício branco (reu-
tilização) para encapar as coletoras e na sequência os alunos usaram 
tinta para colorir as coletoras já encapadas com papel. Este método se 
mostrou menos eficiente, pois apesar de proporcionar a reutilização 
de papéis, acaba causando muita sujeira de tinta nas classes escolares 
e a execução se torna consideravelmente mais demorada em relação 
ao método que utiliza papel colorido no revestimento das coletoras.

Figura 4 Confecção das mini coletoras na E.E.E.B José Zanatta.
Fonte: Autores (2021).
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Figura 5 Confecção das mini coletoras na E.M.E.F. Afonso Balestrin.
Fonte: Autores (2021).

4.1.2.2 Jogo da trilha
 Os jogos de trilha foram realizados nas escolas José Zanatta e 
Afonso Balestrin, sendo executados com a participação de 162 alunos 
dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), conforme ilus-
trado nas Figuras 6, 7 e 8.
 Foi possível perceber que os alunos adoraram participar do jogo e 
responder as questões que a trilha apresentava, o que possibilitou uma 
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 Na primeira vez que o jogo foi executado no ambiente escolar, a 
equipe responsável pela ação (bolsistas do projeto de extensão) per-
cebeu que a trilha se apresentava muito longa, necessitando bastante 
tempo para a execução da atividade, e que também os bonecos utiliza-
dos para representar os jogadores, feitos com caixa de leite, eram mui-
to grandes para o tamanho das peças da trilha. Ambos os problemas 
foram resolvidos na segunda aplicação do jogo, tendo sido reduzida 
a quantidade de etapas da trilha e os bonecos foram substituídos por 
novas peças esculpidas em espuma expansiva (reaproveitamento de 
materiais da construção civil).

Figura 6 Realização jogo da trilha na E.M.E.F. Afonso Balestrin.
Fonte: Autores (2021).

boa interação e benéfica troca de conhecimentos entre os próprios 
alunos e entre os alunos e os executores da ação lúdica de Educação 
Ambiental.



Práticas da educação ambiental na extensão universitária da UFSM/FW...50

Figura 8 Realização do jogo da trilha na E.E.E.B. José Zanatta.
Fonte: Autores (2021).

Figura 9 Jogo da trilha na E.E.E.B. José Zanatta.
Fonte: Autores (2021).

Figura 7 Realização do jogo da trilha na E.M.E.F. Afonso Balestrin.
Fonte: Autores (2021).
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 Ao pôr em prática as ações aqui relatadas, associadas a um pro-
jeto de extensão de Educação Ambiental da UFSM/FW, foi possível 
discutir, ensinar e aprender várias questões da área ambiental junto 
a um público de mais de quatrocentas crianças e jovens da Educa-
ção Básica do município de Taquaruçu do Sul. Espera-se que o en-
gajamento demonstrado pelo público alvo no decorrer das ações de 
extensão envolva também os núcleos familiares dos envolvidos, fato 
que inclusive já foi comentado por muitas das crianças das duas es-
colas quando os integrantes do projeto de extensão retornaram aos 
educandários após o primeiro ciclo de palestras. 
 Tal como frisado nas palestras, para minimizar problemas am-
bientais há pequenas ações que podem ser adotadas cotidianamente: 

 5 CONCLUSÃO
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reutilização e reciclagem de resíduos secos e compostagem de resí-
duos orgânicos. Ao realizar ações que reutilizam e reciclam os resíduos 
secos consequentemente o volume destes materiais dispostos em 
aterros sanitários será menor. Em termos de viabilização de recicla-
gem, foi sugerido à prefeitura municipal de Taquaruçu do Sul o esta-
belecimento de ecopontos de vidros, conforme demanda levantada 
pelas duas comunidades escolares parceiras do projeto de extensão.
 Através da troca de conhecimentos de maneira lúdica e atrativa 
entre a equipe executora das ações de educação ambiental e as duas 
comunidades escolares atendidas, buscou-se auxiliar, tornar menos 
complexo e influenciar diretamente no processo de aprendizagem 
de todos os envolvidos. Ao término da execução das ações planeja-
das espera-se que as crianças e jovens das escolas atendidas tenham 
aprimorado habilidades para promover uma melhor gestão dos re-
síduos gerados, que estejam aptos a traçar estratégias de redução e 
reutilização de resíduos, bem como que possam tomar atitudes de 
preservação do meio ambiente. 
 Permanece na equipe do projeto de extensão o sentimento de 
confiança de que uma maneira eficiente de se promover o desenvol-
vimento sustentável do planeta é através da Educação Ambiental.

 Apoio: Edital de Seleção Interna de Ações Alinhadas aos CO-
REDEs/UFSM/PRE.
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 RESUMO

 Considerando o potencial e a importância da explotação de aquíferos para 
usos múltiplos, este estudo tem por objetivo avaliar as características quali-quan-
titativas do aquífero Fraturado Centro Sul (Embasamento Cristalino) que cobre 
95 % do município de Itajaí (SC). O estudo foi desenvolvido por meio da base de 
dados de poços do SIAGAS, disponibilizada digitalmente pela CPRM. Os dados 
foram espacializados com auxílio do software ArcGis 10.8, a análise estatística foi 
realizada com apoio do software Excel e a partir do uso do programa Qualigraf 
1.17 foram classificadas as águas subterrâneas do ponto de vista hidroquímico. A 
profundidade dos poços do aquífero fraturado no município de Itajaí (SC) varia de 
40 m a 322 m, e se apresentam com baixa a pouca produtividade e capacidade 
específica <0,75 m³/h/m. Apenas dois poços localizados no aquífero fraturado 
atravessam feições cársticas, que pertencem à subunidade Brusque. A poten-
ciometria indica fluxos de oeste para leste (na direção da zona costeira). As águas 
do aquífero Embasamento Cristalino são bicarbonatadas mistas e sódicas, com 
pH variando entre 6 e 8, e baixo a médio risco de salinização considerando seu 
potencial de uso para irrigação. A maioria dos poços instalados são utilizados 
para abastecimento doméstico e usos múltiplos, entretanto, mais da metade 
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apresentaram, pelo menos, um parâmetro acima do Valor Máximo Permissível 
para consumo humano. O ferro e o manganês são dois dos elementos presentes 
nas águas subterrâneas, em concentrações elevadas. Elementos como o arsênio 
e o alumínio também foram detectados.

Palavras-chave: Estabilização, fresado, solo-cimento.

 ABSTRACT

 Given the significance and potentiality of aquifer exploitation for multiple 
uses, this study aims to assess groundwater’s quantitative and qualitative features 
of the Central Southern Fractured Aquifer (Crystalline Bedrock) that overlies 95% 
of Itajaí County (SC). The study was developed based on the SIAGAS hydrogeo-
logical database, made available by CPRM. The data was spaciallized with ArcGis 
10.8 software. The statistical analysis was performed with Excel software and the 
groundwater quality assessment and classification was achieved with Qualigraf 
1.17. The well’s depth on the fractured aquifer in Itajaí County (SC) range from 40 
m to 322 m, and they have low to low productivity with specific capacity <0.75 
m³/h/m. Only two wells located in the fractured aquifer crossed through the karst-
ic features. That feature belong to the Brusque subunit. The potentiometric level 
indicates groundwater flow from west to east (towards the coastal zone). Ground-
water on the Crystalline Bedrock aquifer are mixed bicarbonate and sodic, and the 
pH range from 6 to 8. They have low to medium risk of salinization, considering 
their potentiality for irrigation. Most of the wells are used for domestic supply and 
multiple uses. However, more than a half of them have groundwater with at least 
one parameter above than the Maximum Allowable Value for drinking water. Iron 
and manganese are two of the elements found in groundwater in higher concen-
trations. Elements such as arsenic and aluminum were also detected.

Palavras-chave: Stabilization, milled, soil-cement.
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 Estima-se que a disponibilidade de água subterrânea no Brasil 
seja em torno de 14.650 m³/s (ANA, 2017). No Estado de Santa Catarina, 
estudos têm revelado um notável crescimento na utilização das águas 
subterrâneas devido, principalmente, à escassez de água superficial 
de boa qualidade, que induziu o aumento de construção de poços 
tubulares nos últimos anos, sobretudo para atender à população rural 
(FACCO et al., 2021; SILVA; KIRCHHEIM, 2011). 
 O estado de Santa Catarina possui 16 unidades Hidroestratigrá-
ficas, dentre as quais se destaca a Unidade Hidroestratigráfica Emba-
samento Cristalino - Fraturado Centro - Sul (dividido em grupos: Com-
plexo Granulítico; Granito Gnáissico; Complexo Granítico Taboleiro; e 
Grupo Brusque) (MACHADO, 2015). O aquífero Embasamento Cristalino 
- Fraturado Centro-Sul, é considerado um aquífero com porosidade 
por fraturas, ampliadas localmente por aquíferos com porosidade in-
tergranular, é descontínuo, heterogêneo e anisotrópico, e ocupa uma 
superfície total de 1.130.218,99 km² (CPRM, 2012). Estudos realizados 
na cidade de Joinville-SC, por Baggio (1997), indicam que a recarga 
média desse aquífero é de 23,30%.
 Estima-se que existam mais 10.000 poços de captação no Estado 
de Santa Catarina, no entanto, ainda se observa uma carência signifi-
cativa de estudos hidrogeológicos para realizar uma gestão adequada 
dos recursos hídricos subterrâneos; isso em função da existência de 
lacunas de dados, como é o caso da ausência de descrição das ca-
racterísticas construtivas de poços em explotação (MACHADO, 2015). 
Considerando que as águas subterrâneas são de domínio dos esta-
dos e que devem ser exploradas de modo sustentável, o estudo da 
situação real, atual e histórica, das características dos aquíferos é de 

 1 INTRODUÇÃO
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fundamental importância para atingir a sustentabilidade almejada. 
Visando contribuir com o conhecimento hidrogeológico de aquíferos 
fraturados do leste do estado de Santa Catarina, este estudo tem por 
objetivo avaliar as características quali-quantitativas das águas sub-
terrâneas do Aquífero Fraturado Centro Sul (Embasamento Cristalino), 
que ocupa 95% do município de Itajaí, localizado no litoral norte de 
Santa Catarina (SC). 

 2 METODOLOGIA

 O município de Itajaí possui uma área de 288,16 km² com cerca de 
226 mil habitantes (IBGE, 2021), e apresenta uma precipitação média 
anual de 1.733,90 mm (PMSB, 2012). Os poços instalados no município 
explotam as águas do aquífero Fraturado Centro Sul (Embasamento 
Cristalino), mas nas proximidades da linha de costa, entre os municípios 
de Itajaí e Balneário Camboriú, estão localizados dois poços que atra-
vessam feições cársticas do Grupo Brusque (Figura 1), e apresentam 
uma capacidade específica consideravelmente elevada (64,39 m³/h/m), 
o que é atribuído à dimensão das cavernas atravessadas pela perfura-
ção (MACHADO, 2015). 
 A base de dados do SIAGAS disponibilizou as informações referen-
tes à hidrodinâmica do aquífero, os dados construtivos dos poços e os 
dados hidroquímicos das águas subterrâneas que forma utilizados nes-
te estudo. Descreve-se, a seguir, a metodologia utilizada para realizar a 
caracterização hidrodinâmica do aquífero e a análise de classificação 
hidroquímica e da qualidade das águas subterrâneas. 
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Figura 1 Mapa de localização de poços perfurados no aquífero Fraturado 
Embasamento Cristalino com destaque para os dois poços que 
apresentam feições cársticas do Grupo Brusque, no município 
de Itajaí (SC).
Fonte: Autores (2022).

2.1 CARACTERÍSTICAS HIDRODINÂMICAS DO AQUÍFERO
 O levantamento dos dados hidrogeológicos incluiu consulta biblio-
gráfica e consulta à páginas web com bases cartográficas temáticas, 
que foram utilizadas para a espacialização e interpretação de dados 
geológicos e hidrogeológicos. A base cartográfica da divisão municipal 
de SC e da divisão dos estados do Brasil (ambas na escala de 1:250.000) 
foram obtidas em shapefiles no site do IBGE (2015), enquanto que os 
Sistemas Aquíferos do Brasil (mapeados na escala 1:1.000.000) foram 
baixados do site da ANA (2003). A espacialização e tratamento de dados 
hidrogeológicos foi realizada utilizando o software ArcGis 10.8 e para o 
tratamento estatístico dos dados foi utilizado o Excel.
 A partir da análise da base de dados do SIAGAS (CPRM, 2022) re-
ferente ao município de Itajaí (SC) foram selecionados 41 poços insta-
lados no aquífero Fraturado Centro Sul (Embasamento Cristalino) no 
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município, e obtidos os dados respectivos à vazão de estabilização, 
vazão específica, nível estático (NE) e nível dinâmico (ND). 
 O rebaixamento do nível d’água dentro do poço foi calculado pela 
diferença entre o nível estático (NE) e o nível dinâmico (ND) em um tem-
po decorrido (t). O nível estático é a distância da superfície do terreno 
até o nível d’água do poço antes do bombeamento e o nível dinâmico é 
a distância entre a superfície do terreno até o nível d’água do poço após 
o bombeamento (FEITOSA; COSTA; FILHO, 1998). A partir dos dados de 
NE de cada poço foi possível espacializar a tendência potenciométrica 
do aquífero (ressalvando a não continuidade do sistema por se tratar 
de um aquífero fissural). A partir da razão entre a vazão de estabiliza-
ção e o rebaixamento do nível de água do poço (dado pela diferença 
entre NE e ND), foi obtida a capacidade específica de cada poço, que 
reflete a transmissividade hidráulica do meio. Ou seja, quanto maior a 
transmissividade, maior será a capacidade específica e mais produtivo 
será o aquífero (DINIZ, 2015).

2.2 CLASSIFICAÇÃO HIDROQUÍMICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNE-
AS
 Os dados hidroquímicos das águas subterrâneas foram obtidos 
na base de dados do SIAGAS (CPRM, 2022) e foram utilizados neste 
estudo com o objetivo de avaliar a adequabilidade dessas águas para 
consumo humano, classificar as águas do ponto de vista hidroquímico 
e identificar eventuais diferenças entre as características hidroquími-
cas dos diferentes poços. Os métodos interpretativos foram divididos 
em métodos estatísticos de análises da qualidade da água (com o 
uso do programa Excel), e em métodos gráficos, com a representação 
hidroquímica por meio dos diagramas de Schoeller, Piper, USSL e de 
Durov (utilizando o programa Qualigraf v1.17). 
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 3 RESULTADOS

3.1 CARACTERÍSTICAS HIDRODINÂMICAS DO AQUÍFERO
 O município de Itajaí (SC) possui 51 poços perfurados no aquífero 
Fraturado Centro Sul, dos quais, 66,6% se encontram em situação de 
bombeamento e outros 3,9% estão equipados (não estão bombeando, 
porém contam com o equipamento instalado), 7,8% estão parados 
ou não foram instalados, 13,7% foram abandonados e os 8% restan-
tes não apresentam informação sobre a sua situação (CPRM, 2022). 
Entre os poços estudados, 7,8% (quatro poços) estão instalados na 
nas proximidades do aquífero poroso Itajaí e do aquífero Fraturado 
Centro Sul.
 A profundidade final dos poços instalados no aquífero confinado 
varia de 40 a 322 metros. Destacam-se, dois poços próximo à zona de 
costa (Figura 1) que atravessam feições cársticas, sendo a capacidade 
específica indicativa de uma contribuição hídrica significativa desse 
sistema. Os perfis construtivos dos poços apresentam, notoriamente, 
características diferentes quando comparados entre si, apresentando 
espessuras variáveis de solo, quartzito, xisto e, em alguns casos, cal-
cários (Figura 2). 
 De 51 poços perfurados no Aquífero Fraturado Embasamento 
Cristalino, 41 poços apresentam informações que permitem a carac-
terização da hidrodinâmica do sistema (Tabela 1, Figura 3). A profun-
didade média dos poços é de 130 m, com níveis estáticos próximos à 
superfície (75% deles têm NE inferior a 8,8 m). O nível estático médio 
encontrado foi de 8,45 m. Em 75% das captações as profundidades 
da perfuração eram superiores a 96 m, e em 25% dos casos ela estava 
entre 162 e 322 m.
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 Constatou-se elevada variabilidade de nível dinâmico (entre 7,3 
m e 140 m) para vazões da ordem de 13,2 m³/h e 9 m³/h, respectiva-
mente. O rebaixamento médio foi de 38 m, com máximo de 108 m 
para uma vazão de 0,7 m3/h.

Figura 2 Perfis construtivos de poços localizados em Itajaí (SC). a) Perfil 
composto por solo argiloso e quartzito (4300019806), b) Perfil 
com presença de feições cársticas e de formações de cavernas 
de até 25 metros (4300019788) e c) Perfil de xisto e feições cársti-
cas, com presença de pequenas cavernas (4300019799).
Fonte: SIAGAS/CPRM (2022).
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Estatística descritiva de dados hidrodinâmicos de poços 
instalados no aquífero fraturado Embasamento Cristalino, em 
Itajaí (SC).

Tabela 1 

Parâmetros 
Estatísticos

Nível Dinâmi-
co (m)

Nível Estático 
(m)

Profundidade 
Final (m)

Rebaixamen-
to do nível de 

água (m)
Mínimo 7,3 0 40 1,23
Máximo 139,67 51,67 322 108

Mediana 36,3 5,3 120 27,51

Quartil 1 
(25%) 26,2 2,88 96 17,85

Quartil 3 
(75%) 61,6 8,8 162 55,72

Média 46,64 8,45 129,63 38,19

Figura 3 Distribuição de dados do Nível Dinâmico, Nível Estático, Profundi-
dade e Rebaixamento.
Fonte: Autores (2022).

 Os níveis potenciométricos do Aquífero Fraturado Embasamento 
Cristalino, no município de Itajaí, variam entre 41 m e valores próximos 
ao nível médio do mar (0,86 m), o que pode ser justificado pelo fato 
de o município estar localizado em região costeira de planícies baixas 
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com pouca variação altimétrica (entre 45 e 2 m de altitude) (Figura 4).

Figura 4 Município de Itajaí (SC). Características do meio físico relacionados 
à hidrogeologia do Aquífero Embasamento Cristalino. a) Mapa pla-
nialtimétrico e hidrográfico do município de Itajaí. b) Mapa de níveis 
potenciométricos e de poços instalados no Aquífero Embasamento 
Cristalino b) Mapa de níveis potenciométricos e de poços instalados 
no Aquífero Embasamento Cristalino 
Fonte: Autores (2022) 

 A Norte observa-se menor altimetria e potenciometria, assim como 
profundidades do NE entre 4,5 m e 3,8 m, indicando proximidade com 
possível zona de descarga (como o Rio Itajaí-Acú, e a zona baixa de 
Navegantes). A Leste, as potenciometrias estão muito próximas do 
nível médio do mar (entre 1 m e 1,2 m) indicando possível descarga 
no sentido da linha de costa (Figura 4). As maiores potenciometrias 
se situam ao Oeste e ao Sul do município, nas maiores altimetrias, e 
atingem os 40 m em zonas com cotas da ordem de 45 m.
 A análise da vazão específica contou com dados de 41 poços, entre 
os quais 7% (3) apresentaram capacidades específicas maiores que 4 
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m³/h/m (dois poços estão instalados em zona com feições cársticas), 
sendo essa considerada uma elevada produtividade. Entretanto, de 
forma geral, a baixa produtividade do Aquífero Embasamento Cristalino 
é evidenciada pela baixa (0,4≤Q/s<1,0) a muito baixa (0,04≤Q/s<0,4) ca-
pacidade específica dos poços tubulares profundos. Se incluídos entre 
eles os poços que apresentam produção insignificante (Q/s<0,04), o 
conjunto representa 73% dos poços instalados no município (Figura 5). 
Valores baixos de capacidade específica em sistemas fraturados tam-
bém foram encontrados em estudos realizados por Fernandes (2008), 
em aquíferos associados a rochas graníticas; por Machado (2013), no 
aquífero Embasamento Cristalino em Santa Catarina; e por Dessart et 
al. (2020) em aquífero cristalino do Rio Grande do Sul.

Figura 5 Capacidade específica (Q/s) de poços tubulares profundos que explo-
tam o Aquífero Fraturado Embasamento Cristalino em Itajaí (SC)
 Fonte: Autores (2022) 
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 Cabe ressaltar que na região entre os municípios de Itajaí e Bal-
neário Camboriú existem poços que atravessaram rochas calcárias, 
indicando que estão instalados no Grupo Brusque (onde os xistos com-
portam-se como aquíferos fraturados, alimentados por zonas de ro-
cha alterada localizadas próximo à superfície do terreno). A principal 
caverna nas rochas calcárias do Grupo Brusque se encontra no mu-
nicípio de Botuverá (SC) (MACHADO, 2013). Um exemplo desse caso é 
o poço CPRM nº 4300019788, com profundidade de 46 m e localizado 
a uma distância de aproximadamente 835 m do mar, que apresenta 
uma vazão de explotação de 79,2 m³/h e capacidade específica de 
64,39 m³/h/m. Nas proximidades dele, um segundo poço (CPRM nº 
4300019799), com profundidade de 63 m, localizado a 1.400 m do mar 
e instalado em zona com características cársticas, apresenta capaci-
dade específica de 8,47 m³/h/m.
 Na porção norte e central do município, os maiores rebaixamentos 
de níveis de água durante o bombeamento coincidem com as menores 
vazões de estabilização e as capacidades específicas inferiores a 0,75 
m³/h/m (Figura 5), o que indica a necessidade de controle e planeja-
mento na explotação do recurso para garantir o uso sustentável das 
águas subterrâneas.

3.2 Características Hidroquímicas das águas subterrâneas
 A análise dos aspectos qualitativos das águas subterrâneas do 
Aquífero Fraturado Embasamento Cristalino foi realizada a partir de 
dados de qualidade das águas de 21 poços, que contavam com dados 
completos de análises físico-químicas. Entre eles destacam-se os dois 
poços instalados próximos à zona costeira, que apresentam feições 
cársticas no seu perfil construtivo (Figura 6). 
 Considerando que a maioria dos poços são utilizados para abas-
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Figura 6 Localização dos 21 poços com dados hidroquímicos das águas subter-
râneas, utilizados para a classificação e análise qualitativa das águas 
do Aquífero Fraturado Embasamento Cristalino de Itajaí (SC) 
 Fonte: Autores (2022) 

tecimento doméstico (28%) e usos múltiplos (33%), foi considerada 
a sua adequabilidade para consumo humano com base nos valores 
máximos permissíveis (VMP) para consumo humano indicados pela 
Portaria GM/MS no 888/21 (BRASIL, 2021). Foi constatado que mais da 
metade dos poços (52,38%) apresentaram, pelo menos, um parâmetro 
em desacordo com a Portaria 888/21 (Tabela 2). Destaca-se o ferro, que 
foi encontrado com valores superiores ao VMP em 38 % dos poços, e 
o manganês que aparece com concentrações acima do VMP em 28% 
dos poços (Tabela 2). 
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 Um mesmo poço apresentou valores acima do VMP de sódio 
(1.710 m/L), cloreto (5.740 mg/L), dureza (4.998 mg/L), ferro (17,76 
mg/L) e sólidos dissolvidos totais (14.870 mg/L). Isso indica a neces-
sidade de maiores estudos para avaliar as causas da presença desses 
elementos, considerando que não foram encontradas concentrações 
elevadas desses parâmetros no aquífero fraturado como um todo, e, 
portanto, sinalizam possível contaminação pontual na área do poço. 
Destaca-se ainda, que o poço está localizado na zona industrial do 
município de Itajaí.
 Apenas um poço apresentou alumínio acima do VMP, em con-
centração 50 vezes superior ao indicado pela Portaria, por isso reco-
menda-se o acompanhamento detalhado da qualidade dessas águas 
com vista a esclarecer esse resultado. O arsênio também foi detectado 
em amostras de águas subterrâneas de dois poços, no limite máximo 
indicado pelo VMP, fato que constitui um alerta para a necessidade de 
controle e monitoramento do sistema nesses locais. 
 Apesar de que 75% dos poços apresentam concentrações de ferro 
inferiores a 0,445 mg/L, foi observado o valor máximo de 1,54 mg/L de 
ferro (muito acima dos 0,3 mg/L indicados como VMP pela Portaria n.º 
888/21). Além disso, 6 poços continham concentrações de manganês 
superiores ao VPM indicado pela Portaria n.º 888/21 (entre 0,1 mg/L e 
0,325 mg/L). Segundo Hirata et al. (2009) a contaminação natural das 
águas subterrâneas pode ocorrer onde a matriz mineral (rocha) possui 
abundantemente alguma substância, podendo até saturar a água com 
a mesma. 
 Outro elemento encontrado nas águas subterrâneas foi o fluore-
to, mas sempre em concentrações inferiores aos VMP indicados pela 
Portaria n.º 888/21 (de 1,5 mg/L), e em 75% em concentrações infe-
riores a 0,23 mg/L (Tabela 3). Parâmetros como o cálcio, magnésio, 
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potássio e sílica não apresentam VMP indicados pela Portaria GM/MS 
no 888/21 (BRASIL, 2021).

Tabela 2 Qualidade das águas subterrâneas do Aquífero Fraturado Embasamen-
to Cristalino do município de Itajaí (SC) 
Fonte: Autores (2022) 

* Poços com perfis indicando feições cársticas.
Negrito: Poços que apresentam valores acima do Valores Máximos Per-
missíveis (VMP) de acordo com a Portaria n.º 888/21. (BRASIL, 2021).
Fonte: Autores (2022) 

 De maneira geral, os poços do aquífero Embasamento Cristalino 
se caracterizam por apresentar água de boa qualidade para todos os 
fins, tanto para abastecimento doméstico e público, agrícola e indus-
trial. O valor de SDT geralmente é inferior a 300 mg/L e localmente 
apresenta valores elevados de ferro e manganês (CEDRO AMBIENTAL, 
2021). 
 Os dois poços de água subterrânea que se encontram em zona 
cárstica (4300019788 e 4300019799) continham informações sobre a 
qualidade da água, e apresentaram todos os parâmetros abaixo dos 
VMP indicados pela Portaria 888/21 (BRASIL, 2021).
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Tabela 3 Análise estatística das características de qualidade das águas subterrâneas 
do Aquífero Fraturado Embasamento Cristalino, do município de Itajaí (SC)
Fonte: Autores (2022) 

Parâmetros VMP ¹ Mediana Mínimo Máximo Média 25% 75%

Sódio 
(mg/L) 200 18,4 4,35 140 30.33 13,85 30,075

Cloreto 
(mg/L) 250 16,84 0 62,5 18,78 6,125 23,7

Sulfato 
(mg/L) 250 7,04 0 30 8,74 2,7825 9,925

Dureza 
(mg/L) 300 74,5 21,04 324 94,94 42,225 110,2

Fluoretos 
(mg/L) 1,5 0,17 0 0,83 0,19 0,03 0,23

Ferro (mg/L) 0,3 0,08 0,003 1,54 0,32 0,01 0,445
Manganês 

(mg/L) 0,1 0,1 0 0,325 0,11 0,02 0,178

SDT ² (mg/L) 500 125,5 48 319,6 149,87 87,25 164
Nitrato 
(mg/L) 10 1,0583 0 7,956 1,55 0,44 30,075

Alumínio 
(mg/L) 0,2 0,005 0 1 0,25 0 0,2575

Cobre 
(mg/L) 2 0,045 0,01 0,05 0,03 0,0125 0,05

Arsênio 
(mg/L) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05

Magnésio 
(mg/L) - 8,6 0,96 632,35 40,67 3,3275 10,825

Cálcio 
(mg/L) - 17,6 0 960,71 66,89 10,135 26,15

Potássio 
(mg/L) - 1,85 0,616 6,5 2,65 1,04 3,925

Sílica (mg/L) - 24,4 13,9 96,6 30,78 20,5 28,2

¹ Valor Máximo Permissível (mg/L) de acordo com a Portaria 888/21. (BRA-
SIL, 2021).
² Sólidos Dissolvidos Totais
Nota: Os valores dos parâmetros do poço 4300019786 foram eliminados 
para a realização da análise estatística.
Fonte: Autores (2022) 
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4.2 Hidroquímica
 A interpretação hidroquímica foi realizada, por meio do software 
Qualigraf v.1.17, somente nos poços que obtiveram o balanço iônico 
aceitável, o que foi avaliado considerando o Erro Prático (EP) confor-
me definido por Custodio e Llamas (1983) e por Logan (1965). Dos 21 
poços com caracterização de qualidade das águas, apenas 9 poços 
apresentaram balanço iônico adequado para a classificação hidro-
química das águas subterrâneas, considerando os métodos citados.
 A classificação das águas subterrâneas indica os íons predomi-
nantes, e se encontra ilustrada no Diagrama de Piper (Figura 7). No 
Aquífero Fraturado Embasamento Cristalino de Itajaí (SC) ocorrem 
águas subterrâneas de mais de um tipo hidroquímico, sendo predomi-
nantemente do tipo Bicabornatadas Mistas (33%), seguida por Sódicas 
Bicabornatadas (22%), Magnesianas Bicabornatadas (11%), Cálcicas 
Cloretadas (11%) e Cloretadas Mistas (11%).
 Ao analisar o diagrama de DUROV, nota-se que o pH varia de 6 
a 8 nos diferentes poços. Segundo Machado (2013), o pH do aquífero 
apresenta pH variável entre 5,75 a 8,00, abrangendo, portanto, águas 
ácidas a alcalinas. Silva e Araújo (2003) relatam que as maiores altera-
ções no pH podem ser provocadas por despejos de origem industrial.
 Quando avaliadas para uso na irrigação (classificação para irri-
gação – USSL), as águas subterrâneas apresentam baixo risco de ab-
sorção de sódio (de 0 a 2) e baixo a médio risco de salinização (entre 
C1-S1 e C2-S1), enquadrando em classes diferentes, principalmente 
devido à variabilidade na Condutividade Elétrica (C1 a C2) (Figura 8). 
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Figura 7 Classificação hidroquímicas das águas subterrâneas do Aquífero 
Fraturado Embasamento Cristalino (Itajaí, SC) segundo o diagrama 
de Piper.
Fonte: Autores (2022).
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 4 CONCLUSÃO

 O aquífero Fraturado Embasamento Cristalino no município de 
Itajaí (SC) possui 51 poços tubulares instalados que explotam as águas 
subterrâneas a profundidades entre 40 m e 322 m, entre os quais 66,6% 
se encontram em situação de bombeamento. Os poços apresentam 
profundidade média de 130 m e níveis estáticos com profundidades 
inferiores a 8,8 m (75% dos poços).
 Os níveis potenciométricos do aquífero variam entre 41 m e 0,86 
m, com valores decrescentes no sentido noroeste e em direção à li-
nha de costa, indicando proximidades com possível zona de descarga 
(como o Rio Itajaí-Acú, e a zona baixa de Navegantes). 
 Os poços instalados no aquífero apresentam baixa a muito baixa 
capacidade específica e, considerando os poços que apresentam pro-

Figura 8 Análise hidroquímica das águas subterrâneas do Aquífero Fratu-
rado Embasamento Cristalino (Itajaí, SC) a) Análise hidroquímica 
pelo Diagrama de Durov, b) Classificação de risco de sódio e de 
salinização, segundo a USSL. 
Fonte: Autores (2022).
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dução insignificante, o conjunto representa 73% dos poços instalados. 
Destaca-se um dos poços com profundidade de 46 m, vazão de explo-
tação de 79,2 m³/h e capacidade específica de 64,39 m³/h/m, que está 
localizado a uma distância de aproximadamente 835 m do mar e que 
atravessa as rochas calcárias no seu perfil de perfuração, indicando 
influência da explotação de água em rochas do Grupo Brusque.
 A maioria dos poços instalados são utilizados para abastecimento 
doméstico e usos múltiplos (61%), entretanto, mais da metade apre-
sentaram, pelo menos, um parâmetro em desacordo com a Portaria 
n.º 888/21 que define os Valores Máximos Permissíveis de qualidade da 
água para consumo humano. O ferro e o manganês são dois dos ele-
mentos presentes nas águas subterrâneas em concentrações elevadas. 
Elementos como o arsênio e o alumínio também foram detectados.
 As águas subterrâneas do Aquífero Fraturado Embasamento Cris-
talino de Itajaí (SC) são predominantemente Bicabornatadas Mistas e 
Sódicas Bicabornatadas, com pH entre 6 e 8, baixo risco de absorção 
de sódio e baixo a médio risco de salinização. 
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 RESUMO

 O estudo teve por objetivo demonstrar os recursos econômicos adicio-
nados na economia local e regional, dos alunos da graduação do Campus da 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, oriundos de outros municípios, 
que passaram a residir na cidade de Frederico Westphalen - RS. Os dados foram 
coletados por meio de instrumento de pesquisa e os resultados demonstram 
que o gasto médio mensal dos alunos de graduação da UFSM oriundos de out-
ros municípios é de R$ 1.147,00 por aluno, já o gasto médio do aluno que reside 
na casa do estudante é de R$ 381,82 mensal. Tendo em vista que 583 alunos da 
graduação passaram a residir na cidade de Frederico Westphalen e 72 alunos 
na casa do estudante universitário, o montante adicionado mensalmente na 
economia local é de R$ 696.192,04 e anualmente o valor de R$ 8.354.304,48 reais.

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico; Universidades, UFSM.

Desenvolvimento econômico 
local e regional: estudo do valor 
agregado pelos alunos do campus 
da Universidade Federal de Santa 
Maria - UFSM



Desenvolvimento econômico local e regional: estudo do valor agregado 
pelos alunos do campus da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

77

 ABSTRACT
 
 The study aimed to demonstrate the economic resources added to the lo-
cal and regional economy of undergraduate students of the Federal University of 
Santa Maria - UFSM, coming from other municipalities, who now reside in the city 
of Frederico Westphalen - RS. Data were collected through a research instrument 
and the results show that the average monthly expense of UFSM undergraduate 
students from other municipalities is R$ 1,147.00 per student, while the average 
expense of the student residing at the student's home is R $ 381.82 monthly. Given 
that 583 undergraduates live in the city of Frederico Westphalen and 72 students 
at the college student's home, the amount added monthly in the local economy 
is R$ 696.192,04 and annually the amount of R$ 8.354.304,48 Real. 

Key words: Economic development; Universities, UFSM.
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 As universidades atuam como fomentadoras das economias lo-
cais e regionais onde estão instaladas, contribuindo para a geração 
de empregos e acréscimo de renda, atuando de modo significativo no 
crescimento e desenvolvimento das cidades (GOEBEL e MIURA, 2003).
 Ao contrário do que é habitualmente difundido por muitos, a edu-
cação superior tem mais relevância proporcional do que a educação 
básica (GOMES e GILIOLI, 2017). É nela que se formam os professores 
para a educação básica. Se esses não receberam uma boa formação 
acadêmica, dificilmente ensinarão bem as gerações seguintes, com-
prometendo o potencial de desenvolvimento futuro da sociedade.
 Segundo Oliveira Junior (2014), as universidades contribuem, a mé-
dio e longo prazo, com a qualificação da mão-de-obra, a qual pro-
move o desenvolvimento e gera uma maior oferta de serviços qua-
lificados, realidade essa que não seria encontrada sem a presença 
do ensino superior. Essa realidade contribui diariamente para uma 
boa relação, consumidor/empresa, alavancando assim o crescimento 
econômico-social da região.
 Schneider (2002) explica que a universidade pode ser vista como 
um grande atrativo para a chegada de novos investimentos para o 
município, pois sua vinda acarreta também em um maior volume de 
recursos injetados que contribuem com a economia local. 
 De acordo com Karlsson e Zhang (2001), o papel da universidade 
é determinante no desenvolvimento das cidades onde se inserem na 
medida em que as relações estabelecidas entre os agentes promo-
vem o desenvolvimento. As universidades assumem-se como atores 
críticos no processo de geração de conhecimento e, o conhecimento 
emerge como a força motriz do desenvolvimento econômico.

 1 INTRODUÇÃO
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 Nesta perspectiva nos municípios onde são criados cursos su-
periores por meio de universidades, faculdades e etc., evidencia-se 
uma maior geração de valor adicionado, em função crescimento di-
versas atividades econômicas, entre as quais livrarias, restaurantes, 
bares, hotéis, atividades de lazer, atender a chegada desses estu-
dantes, professores, técnicos administrativos etc.
 O estudo teve por objetivo demonstrar os recursos econômicos 
adicionados na economia local e regional, por meio da vinda de estu-
dantes da UFSM, oriundos de outros municípios, que passaram a resi-
dir na cidade de Frederico Westphalen - RS.

 2 METODOLOGIA
 A pesquisa, quanto aos fins, se caracteriza como um estudo des-
critivo, que de acordo com Vergara (1997) “pesquisa descritiva é aquela 
que expõe características de determinada população ou de determina-
do fenômeno”. Quanto aos meios de investigação, a presente pesquisa 
se caracteriza como um estudo de caso, que para Vergara (1997) “é o 
circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas como uma 
pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, 
uma comunidade ou mesmo um país. Tem caráter de profundidade 
e de detalhamento”.
 A pesquisa em questão possui um nível de análise organizacional, 
tendo como público alvo os alunos regularmente matriculados nos 
cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Maria - FW - 
RS, que são oriundos de outros municípios.
 Os dados foram coletados no mês de junho de 2019, por meio de 
um questionário (instrumento de pesquisa) respondido pelos alunos 
dos cursos de graduação de Agronomia, Engenharia Florestal, Enge-
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nharia Ambiental e Sanitária, Relações Públicas, Jornalismo e Siste-
mas de Informação do campus de FW. O instrumento de pesquisa foi 
constituído pelas seguintes variáveis: gastos em relação a transporte 
da cidade de origem até a cidade de FW, transporte local até o cam-
pus da UFSM-FW, gastos com estadia, limpeza, higiene, alimentação, 
material escolar, lazer, vestuário e saúde.
 Segundo Parasuraman (1991), um questionário é “...tão somente 
um conjunto de questões, feito para gerar os dados necessários para 
se atingir os objetivos do projeto”. O autor ainda afirma que construir 
questionários não é uma tarefa fácil e que aplicar tempo e esforço 
adequados para a construção do questionário é uma necessidade, 
um fator de diferenciação favorável.
 Após a coleta dos dados, os mesmos foram analisados através 
do sistema “statística” e os resultados são apresentados por meio de 
tabelas com os respectivos comentários.

2.1 O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN E A EDUCAÇÃO 
SUPERIOR
 Situada em 265,18 km² da microrregião do Médio Alto Uruguai, 
Frederico Westphalen (FW) é um município brasileiro localizado na 
região noroeste do estado do Rio Grande do Sul.

Localização do Município, na América do Sul, no Brasil, no Estado 
do Rio Grande do Sul e Região do Médio Alto Uruguai
Fonte: Missio (2003).

Figura 1 

 A população de FW, de acordo com a estimativa para 2018, feita 
pelo IBGE, é de 31.120 habitantes, sendo estes divididos entre as et-
nias italiana, alemã, portuguesa e polonesa, bem como os indígenas 
da tribo Kaigang, que também fazem parte da colonização da cidade 
e são muito presentes na vida da comunidade (BIASI, 2009).
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 O ensino superior em FW é desenvolvido por 6 (seis) IES, sendo 
3 (três) com ensino público gratuito, sendo destas uma universidade 
estadual e duas federais e as outras três oferecem ensino superior com 
cobrança de mensalidades. 
 As IES instaladas no município são: Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões (URI), Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), 
Universidade Norte do Paraná (Unopar), Instituto Federal Farroupilha 
(IFFar) e a UniCesumar - Centro Universitário de Maringá.

2.2 EDUCAÇÃO SUPERIOR
 De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira - INEP (2017) a educação superior no Brasil é 
desenvolvida por 296 Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e 
2.152 privadas que representam 87,90% das IES do Brasil. Com relação 
às 296 IES públicas, 4,50% são mantidas pelo governo federal, 5,10% 
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são mantidas pelos estados e 2,60% são mantidas pelos municípios. 
 Outra divisão interessante é feita com relação aos IES federais, 
que segundo o INEP (2017), em torno de ⅗ de todas as IES são universi-
dades federais e o restante 36,7% são Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFs) e Centros Federais de Educação Tecnológica 
(Cefets).
 A educação superior apresenta um crescimento expressivo no 
número de matrículas do ano de 2017 em diante. De acordo com INEP 
(2017), a educação superior teve um aumento no número de matrí-
culas de 56,4 % do ano de 2007 até 2017.
 Em 2017, o número de ingressantes teve um crescimento de 8,1% 
em relação a 2016.  Entre os anos de 2016 e 2017, houve um aumento 
no número de ingressantes na rede pública (11,3%), visto a queda 
registrada no período 2015/2016 (0,9%), segundo estudos do INEP 
(2017). 
 Ainda, de acordo com estudos do mesmo instituto, em 2017 cerca 
de 3,2 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior 
de graduação, desse total, 81,7% em instituições privadas.
 Neste contexto a questão que se coloca é: há a possibilidade de 
mensurar o valor agregado pelos alunos de um campus universitário 
público para um município? As instituições de ensino superior atuam 
como força de atração de consumidores e empresas, contribuindo 
para gerar crescimento econômico-social local e regional.

2.3 DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL
 O desenvolvimento regional pode ser definido como “um pro-
cesso localizado de troca social sustentada que tem como finalidade 
última o progresso permanente da região, da comunidade regional 
como um todo e de cada indivíduo residente nela” (BOISIER, 1996). 
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 No contexto do desenvolvimento, regional ou nacional emerge o 
papel da educação, que é a forma pela qual a humanidade evolui. A 
educação torna-se fator fundamental para o desenvolvimento, tanto 
do indivíduo quanto da sociedade, seja pelos fins a que visa, seja pe-
los meios que emprega, a educação sempre se encontra voltada ao 
atendimento das necessidades sociais (MAIA, 2006). 
 Embora o propósito das universidades esteja focado em objetivos 
inteiramente acadêmicos, estas certamente podem contribuir para a 
melhoria do patamar de vida de sua região através do que elas têm 
de melhor a oferecer: a qualificação dos profissionais, as pesquisas 
desenvolvidas e a transferência dos seus resultados para a sociedade 
(ROLIM e SERRA, 2009).
 Para Botelho Júnior (2005), uma nova atividade oferece para uma 
determinada região o chamado efeito multiplicador de investimentos, 
já que os trabalhadores irão gastar suas rendas comprando serviços 
locais, logo, as empresas aumentam o volume de insumos elevando 
a produção e gerando novas oportunidades de trabalho, isso eleva o 
setor terciário, principalmente o setor de serviços. 
 De acordo com Botelho Júnior (2005), a instalação de uma nova 
atividade econômica, possibilita aumento de emprego da popula-
ção, atração de capital e de empreendimentos, instalações de novas 
indústrias, com crescimento do setor de serviços e desenvolvimento 
de economias de escala.

 3 RESULTADOS

 A seguir, são apresentados os resultados da pesquisa.

3.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA
 No primeiro semestre de 2019, estavam matriculados 1042 alu-
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relação à população. O erro amostral se constituiu em 4,77%, com nível 
de confiança de 95%, em relação aos 806 alunos que são oriundos de 
outros municípios que residem em FW.

3.2. PROCEDÊNCIA DOS ALUNOS DO CAMPUS DA UFSM FW
 De acordo com os resultados do estudo, os alunos do campus da 
UFSM, que passaram a residir no município de FW, são oriundos de 
municípios de 20 Estados do Brasil além de uma aluna Colombiana 
e um aluno do Peru. O maior contingente de alunos é oriundo dos 
municípios de Palmeira das Missões com 89 alunos, Seberi com 36 
alunos, Três Passos com 24 alunos e Santa Maria com 21 alunos.

3.3 GASTOS MENSAIS REALIZADOS PELOS ALUNOS
 Na sequência, por meio de tabelas serão demonstrados gastos 
realizados pelos alunos com: transporte da cidade de origem até a 
cidade de FW, transporte local até o campus da UFSM - FW, estadia, 
material de limpeza, higiene pessoal, alimentação, material escolar, 
lazer, vestuário e gastos com saúde, segregados por alunos que resi-
dem na casa do estudante da UFSM e alunos que residem em outros 
locais no município de FW.

Gastos mensais dos alunos com transporte de sua cidade de origem 
até FW.
Fonte: Autores.

Tabela 1 

nos nos cursos de graduação do campus da UFSM-FW, sendo destes 
806 oriundos de outros municípios, sendo que 655 passaram a residir 
no município de FW e destes 72 residem na CEU. Foram objeto da 
pesquisa 277 alunos, sendo que destes 41 alunos residem na casa do 
estudante universitário – CEU, junto ao campus da UFSM – FW e 236 
alunos residem em outros locais no município de FW. Com a coleta 
de 277 instrumentos, a pesquisa apresenta inferência estatística em 
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FAIXA DE GAS-
TOS

Alunos que residem na cidade/FW Alunos da Casa do Estudante 
Universitário – (CEU)

Número de Partic-
ipantes

Percentual 
equivalente

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Até R$ 50,00 12 5,08% 6 15%
De R$ 50,01 até 

R$ 100,00 53 22,46% 11 27%

De R$ 100,01 
até R$ 200,00 70 29,66% 12 29%

De R$ 200,01 
até R$ 300,00 37 15,68% 5 12%

De R$ 300,01 
até R$ 400,00 21 8,90% 1 2%

Acima de R$ 
400,00 23 9,75% 1 2%

Nenhuma das 
alternativas 20 8,47% 5 12%

TOTAL 236 100,00% 41 100%

 Os gastos com despesas de locomoção referem-se ao desembolso 
do valor de passagens rodoviárias, gastos de combustíveis com veículo 
próprio ou de terceiros e outros, da residência de origem do aluno até 
a cidade de FW.
 Os resultados da pesquisa indicam que em relação aos alunos que 
residem na cidade de FW, a maior faixa de gastos está entre R$ 50,01 à 
R$ 300,00. Dos 236 alunos pesquisados no campus de FW, 22,46% (53 
alunos) gastam de R$ 50,01 à R$ 100,00, 29,66% (70 alunos) gastam de 
R$ 100,01 até R$ 200,00 e 15,68% (37 alunos) gastam de R$ 200,01 até 
R$ 300,00. Estes representam 67,80% dos alunos pesquisados.
 Os alunos que residem na Casa do Estudante Universitário (CEU) 
apresentam a maior faixa de gastos entre R$ 50,01 à R$ 200,00. Dos 41 
alunos pesquisados da CEU, 27% (11 alunos) gastam de R$ 50,01 à R$ 
100,00 e 29% (12 alunos) gastam de R$ 100,01 até R$ 200,00 mensais.



Desenvolvimento econômico local e regional: estudo do valor agregado 
pelos alunos do campus da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

86

3.3.2 Gastos com transporte local
 A tabela 2 apresenta os gastos mensais realizados pelos alunos 
com transporte local para locomoção da cidade de FW até o campus.

Gastos com transporte local
Fonte: Autores.

Tabela 2 

FAIXA DE GAS-
TOS

Alunos Gerais Alunos da Casa do Estudante 
Universitário – (CEU)

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Até R$ 30,00 24 10,17% 22 54%

De R$ 30,01 até 
R$ 50,00 24 10,17% 10 24%

De R$ 50,01 até 
R$ 100,00 134 56,78% 3 7%

De R$ 100,01 até 
R$ 200,00 37 15,68% 1 2%

Acima de R$ 
200,00 8 3,39% 0 0%

Nenhuma das 
alternativas 9 3,81% 5 12%

TOTAL 236 100,00% 41 100%

 Os gastos referentes ao transporte local competem ao desembol-
so do valor de passagens rodoviárias, e combustíveis da locomoção 
da residência no município de FW até o campus da UFSM – FW. Os 
resultados da pesquisa demonstram que em relação aos alunos que 
residem na cidade de FW, a maior faixa de gastos está entre R$ 50,01 
à R$ 100,00, representando 56,78%, 134 alunos dos 236 pesquisados.



Desenvolvimento econômico local e regional: estudo do valor agregado 
pelos alunos do campus da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

87

 Os alunos que residem na Casa do Estudante Universitário apre-
sentam a maior faixa de gastos até R$ 30,00, representando 54%, 22 
alunos dos 41 pesquisados.

3.3.3 Gastos com Estadia
 A tabela 3 apresenta os gastos mensais com estadia desembol-
sados pelos alunos em FW.

Gastos mensais com estadia em FW
Fonte: Autores.

Tabela 3 

FAIXA DE GAS-
TOS

Alunos Centro Alunos da Casa do Estudante 
Universitário – (CEU)

Número de 
Participantes

Percentual equiva-
lente

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Até R$ 50,00 1 0,42% 0 0%

De R$ 50,00 até 
R$ 100,00 3 1,27% 0 0%

De R$ 100,01 
até R$ 200,00 26 11,02% 0 0%

De R$ 200,01 
até R$ 300,00 68 28,81% 0 0%

De R$ 300,01 
até R$ 400,00 128 54,24% 0 0%

Acima de R$ 
400,00 8 3,39% 0 0%

Nenhuma das 
alternativas 2 0,85% 0 0%

Resido na casa 
do estudante  0,00% 41 100%

TOTAL 236 100,00% 41 100%



Desenvolvimento econômico local e regional: estudo do valor agregado 
pelos alunos do campus da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

88

 Os gastos com despesas de estadia referem-se ao desembolso do 
valor de aluguéis de apartamentos, casas, pensões, etc. Os resultados 
da pesquisa indicam que a maior faixa de gastos está entre R$ 200,01 
à R$ 400,00 por mês por aluno. 
 Dos 236 alunos pesquisados no campus de FW, 28,81% (68 alu-
nos) gastam de R$ 200,01 à R$ 300,00, e a maior parcela representando 
54,24% (128 alunos) gastam de R$ 300,01 até R$ 400,00. Estes repre-
sentam 83,05% dos alunos pesquisados.
 Os alunos que residem na Casa do Estudante Universitário não 
possuem despesa com estadia.

3.3.4 Gastos com Material de Limpeza
 A tabela 4 apresenta os gastos mensais dos alunos com material 
de limpeza em FW.

Gastos com material de limpeza
Fonte: Autores.

Tabela 4 

FAIXA DE GASTOS
Residem em outros locais Alunos da Casa do Estudante 

Universitário – (CEU)

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Até R$ 25,00 33 13,98% 16 39%

De R$ 25,01 até R$ 
50,00 112 47,46% 17 41%

De R$ 50,01 até R$ 
100,00 66 27,97% 8 20%

De R$ 100,01 até 
R$ 150,00 17 7,20% 0 0%

Acima de R$ 150,00 3 1,27% 0 0%

Nenhuma das Al-
ternativas 5 2,12% 0 0%

TOTAL 236 100,00% 41 100%
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 Os gastos referentes aos materiais de limpeza dizem respeito a 
compra de material de higiene do local que os alunos residem, como 
detergentes, vassouras, ceras, etc.
 Os resultados da pesquisa indicam que em relação aos alunos 
que residem na cidade de FW, a maior faixa de gastos com materiais 
de limpeza está entre R$ 25,01 à R$ 100,00. 
 Dentre os alunos pesquisados no campus, 47,46% (112 alunos) 
gastam de R$ 25,01 à R$ 50,00 e 27,97% (66 alunos) gastam de R$ 50,01 
até R$ 100,00. Estes representam 75,43% dos alunos pesquisados.
 Os alunos que residem na CEU apresentam gastos de até R$ 50,00. 
Dos 41 alunos analisados da CEU, 39% (16 alunos) gastam até R$ 25,00 
e 41% (17 alunos) gastam de R$ 25,01 até R$ 50,00 mensais.

3.3.5 Gastos com higiene pessoal
 A tabela 5 apresenta o desembolso mensal para suprir necessi-
dades de higiene pessoal em FW.

Gastos com higiene pessoal
Fonte: Autores.

Tabela 5 

FAIXA DE GASTOS

Residem em outros locais Alunos da Casa do Estudante 
Universitário – (CEU)

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Número de Par-
ticipantes

Percentual 
equivalente

Até R$ 25,00 39 16,53% 14 34%

De R$ 25,01 até R$ 
50,00 106 44,92% 22 54%

De R$ 50,01 até R$ 
100,00 70 29,66% 4 10%

De R$ 100,01 até R$ 
150,00 12 5,08% 1 2%
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Acima de R$ 150,00 6 2,54% 0 0%

Nenhuma das Al-
ternativas 3 1,27% 0 0%

TOTAL 236 100,00% 41 100%

 Os gastos relacionados à higiene pessoal referem-se aos gastos 
com creme dental, sabonete, etc. Os resultados indicam que a maior 
faixa de gastos com itens de higiene pessoal em relação aos alunos 
que residem na cidade de FW, está entre R$ 25,01 à R$ 100,00. Dentre 
os alunos pesquisados no campus, 44,92% (106 alunos) gastam de R$ 
25,01 à R$ 50,00 e 29,66% (70 alunos) gastam de R$ 50,01 até R$ 100,00. 
Estes representam 74,58% dos alunos pesquisados.
 Os alunos que residem na CEU apresentam gastos de até R$ 50,00. 
Dos 41 alunos analisados da CEU, 34% (14 alunos) gastam até R$ 25,00 
e 54% (22 alunos) gastam de R$ 25,01 até R$ 50,00 mensais.

3.3.6 Gastos com Alimentação
 A tabela 6 demonstra os gastos mensais dos alunos com alimen-
tação em FW.

Gastos com alimentação
Fonte: Autores.

Tabela 6 
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FAIXA DE GASTOS

Residem em outros locais Alunos Casa do Estudante Uni-
versitário – (CEU)

Número 
de Partici-

pantes

Percentual 
equiva-

lente

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Até R$ 50,00 11 4,66% 16 39%

De R$ 50,00 até R$ 
100,00 41 17,37% 12 29%

De R$ 100,01 até R$ 
200,00 90 38,14% 8 20%

De R$ 200,01 até R$ 
300,00 56 23,73% 0 0%

De R$ 300,01 até R$ 
400,00 21 8,90% 0 0%

Acima de R$ 400,00 15 6,36% 0 0%
Nenhuma das alter-

nativas 2 0,85% 5 12%

TOTAL 236 100,00% 41 100%

 Os gastos com a alimentação referem-se às despesas mensais 
em restaurantes, viandas, lanches, etc. Os resultados da pesquisa indi-
cam que a maior faixa de gastos com alimentação está entre R$ 50,01 
à R$ 300,00. Dos alunos pesquisados no campus de FW, 17,37% (41 
alunos) gastam de R$ 50,01 à R$ 100,00, 38,14% (90 alunos) gastam 
de R$ 100,01 até R$ 200,00 e 23,73% (56 alunos) gastam de R$ 200,01 
até R$ 300,00. Estes representam 79,24% dos alunos pesquisados.
 Os alunos que residem na CEU apresentam gastos com alimen-
tação de até R$ 100,00. Dos 41 alunos analisados da CEU, 39% (16 
alunos) gastam até R$ 50,00 e 29% (12 alunos) gastam de R$ 50,01 até 
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R$ 100,00 mensais.

3.3.7 Gastos com Material Escolar
 A tabela 7 apresenta os gastos mensais dos alunos com material 
de escolar em FW.

Gastos com material escolar
Fonte: Autores.

Tabela 7 

FAIXA DE GASTOS

Residem em outros locais Alunos da Casa do Estudante 
Universitário – (CEU) 

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Até R$ 30,00 100 42,37% 1 2%

De R$ 30,01 até R$ 
50,00 73 30,93% 22 54%

De R$ 50,01 até R$ 
100,00 37 15,68% 9 22%

De R$ 100,01 até 
R$ 200,00 12 5,08% 3 7%

Acima de R$ 
200,00 5 2,12% 2 5%

Nenhuma das 
alternativas 9 3,81% 4 10%

TOTAL 236 100,00% 41 100%

 Os gastos com material escolar são oriundos das despesas men-
sais com livros, xérox, cadernos, canetas, etc. Os resultados da pes-
quisa indicam que os maiores gastos com material escolar são de até 
R$ 50,00. Dos 236 alunos pesquisados no campus de FW, 42,37% (100 
alunos) gastam até R$ 30,00 e 30,93% (73 alunos) gastam de R$ 30,01 
até R$ 50,00. Estes representam 73,30% dos alunos pesquisados.
 Os alunos que residem na CEU apresentam a maior faixa de gas-
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tos com material escolar entre R$ 30,01 à R$ 50,00, representado por 
54% dos pesquisados (22 alunos).

3.3.8 Gastos com Lazer
 A tabela 8 apresenta os gastos mensais individuais com lazer 
efetuados pelos alunos que residem em FW para cursar a graduação.

Gastos com Lazer
Fonte: Autores.

Tabela 8 

FAIXA DE GASTOS

Residem em outros locais Alunos da Casa do Estudante 
Universitário – (CEU)

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Até R$ 30,00 23 9,75% 6 15%

De R$ 30,01 até R$ 
50,00 45 19,07% 12 29%

De R$ 50,01 até R$ 
100,00 85 36,02% 11 27%

De R$ 100,01 até 
R$ 200,00 48 20,34% 4 10%

Acima de R$ 
200,00 27 11,44% 2 5%

Nenhuma das 
alternativas 8 3,39% 6 15%

TOTAL 236 100,00% 41 100%

 Os gastos com lazer referem-se às despesas mensais com entre-
tenimento, integrações, atividades sociais, festas de turmas e em geral, 
etc. Os resultados da pesquisa indicam que em relação aos alunos que 
residem na cidade de FW, a maior faixa de gastos está entre R$ 30,01 
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à R$ 200,00. Dos 236 alunos pesquisados no campus de FW, 19,07% 
(45 alunos) gastam de R$ 30,01 à R$ 50,00, 36,02% (85 alunos) gastam 
de R$ 50,01 até R$ 100,00 e 20,34% (48 alunos) gastam de R$ 100,01 
até R$ 200,00. Estes representam 75,43% dos alunos pesquisados.
 Os alunos que residem na CEU apresentam a maior faixa de gas-
tos entre R$ 30,01 à R$ 100,00. Dos 41 alunos analisados da CEU, 29% 
(12 alunos) gastam de R$ 30,01 à R$ 50,00 e 27% (11 alunos) gastam 
de R$ 50,01 até R$ 100,00 mensais.

3.3.9 Gastos com Vestuário
 A tabela 9 apresenta a faixa de gastos mensais com vestuário 
realizados pelos acadêmicos que residem em FW.

Gastos com vestuário
Fonte: Autores.

Tabela 9 

FAIXA DE GASTOS

Residem em outros locais Alunos Casa do Estudante Uni-
versitário – (CEU)

Número 
de Partici-

pantes

Percentual 
equivalente

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Até R$ 50,00 61 25,85% 12 29%

De R$ 50,01 até R$ 
100,00 69 29,24% 10 24%

De R$ 100,01 até 
R$ 200,00 45 19,07% 7 17%

De R$ 200,01 até 
R$ 300,00 16 6,78% 1 2%

Acima de R$ 
300,00 11 4,66% 0 0%

Nenhuma das 
alternativas 34 14,41% 11 27%

TOTAL 236 100,00% 41 100%
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 Os gastos com vestuário dizem respeito às despesas mensais 
com aquisição de roupas, calçados, etc. Os resultados da pesquisa 
indicam que os maiores gastos com vestuário são de até R$ 100. Dos 
236 alunos pesquisados no campus de FW, 25,85% (61 alunos) gastam 
até R$ 50,00 e 29,24% (69 alunos) gastam de R$ 50,01 até R$ 100,00. 
Estes representam 55,09% dos alunos pesquisados.
 Os alunos que residem na Casa do Estudante Universitário (CEU) 
também apresentam a maior faixa de gastos com vestuário de até R$ 
100,00. Onde, 29% (12 alunos) gastam até R$ 50,00 e 24% (10 alunos) 
gastam na faixa de R$ 50,01 à R$ 100,00. 

3.3.10 Gastos com Saúde
 A tabela 10 apresenta a faixa de gastos mensais dos acadêmicos 
com saúde em FW.

Gastos com vestuário
Fonte: Autores.

Tabela 10 

FAIXA DE GASTOS
Residem em outros locais Alunos da Casa do Estudante 

Universitário – (CEU)

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Número de 
Participantes

Percentual 
equivalente

Até R$ 30,00 61 25,85% 12 29%

De R$ 30,01 até R$ 
50,00 54 22,88% 7 17%

De R$ 50,01 até R$ 
100,00 52 22,03% 7 17%

De R$ 100,01 até 
R$ 200,00 15 6,36% 2 5%

Acima de R$ 
200,00 13 5,51% 1 2%

Nenhuma das 
alternativas 41 17,37% 12 29%

TOTAL 236 100,00% 41 100%
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 Os gastos com saúde são oriundos dos desembolsos mensais de 
idas ao médico, dentista, etc.
 Os resultados da pesquisa indicam que os maiores gastos com 
saúde são de até R$ 100,00. Dos 236 alunos pesquisados no campus de 
FW, 25,85% (61 alunos) gastam até R$ 30,00, 22,88% (54 alunos) gastam 
de R$ 30,01 até R$ 50,00 e 22,03% (52 alunos) gastam de R$ 50,01 à R$ 
100,00. Estes representam 70,76% dos alunos pesquisados.
 Os alunos que residem na CEU apresentam a maior faixa de gastos 
com saúde de até R$ 30,00, representado por 29% dos alunos pesqui-
sados.

3.4 MONTANTE DOS RECURSOS FINANCEIROS GASTOS MENSAL-
MENTE 
 A tabela 11 apresenta o montante dos recursos financeiros gas-
tos mensalmente pelos acadêmicos pesquisados oriundos de outros 
municípios que passaram em FW para cursar a graduação na UFSM 
- FW.

Montante dos recursos financeiros desembolsados mensalmente
Fonte: Autores.

Tabela 11 

Demais alunos Alunos Casa do Estudante

Alunos pesquisados 236 41

Média 1,147,00 381,82

Mediana 1.000,00 350

Moda 1.000,00 300

Desvio padrão 522,26 210,69

SOMA 270.694,00 15.655,00
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3.5 PROJEÇÃO MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS DESEMBOL-
SADOS PELOS ALUNOS UFSM – FW
 A tabela 12 apresenta a projeção de gastos mensal dos alunos 
que residem em FW, e são oriundos de outros municípios.

Projeção dos gastos mensais e anuais
Fonte: Autores.

Tabela 12 

Quantidade de alunos Gasto médio mensal por 
aluno Gasto total mensal

Alunos CEU 72 R$ 381,82 R$ 27.491,04

Demais Alunos 583 R$ 1.147,00 R$ 668.701,00

Soma gastos men-
sais R$ 696.192,04

Projeção de gastos 
anuais R$ 8.354.304,48

 O aluno que passa a residir em FW, para realizar o curso de gra-
duação na UFSM, possui gasto mensal de R$ 381,82 se residir na CEU 
ou de R$ 1.147,00 se residir na cidade de FW que são adicionados na 
economia local. Assim cada aluno que passa a residir no município 
de FW, que é oriundo de outros municípios, deixa mensalmente na 
economia local o valor de R$ 1.528,82 por um período médio de 4 a 5 
anos, até completar o curso de graduação. 
 Ao projetar os gastos mensais dos alunos participantes da pes-
quisa, para o universo de alunos que passaram a residir em FW, os 
resultados demonstram que é injetado na economia do município de 
FW, o montante mensal de R$ 696.192,04 e anualmente o montante 
de R$ 8.354.304,48.
 Ao proceder a conversão dos valores de reais em dólares deno-
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ta-se que cada aluno deixa na economia de FW o valor mensal de US$ 
82,83 dólares para os que residem na CEU e de US$ 286,75 dólares por 
aluno para os que residem em outros locais em FW, perfazendo um 
total de 369,58 dólares.
 Os resultados da pesquisa, podem ser comparados a outros es-
tudos empíricos realizados, entre os quais: 
 i) Em estudo realizado por Santos e Torres (2014) na Universi-
dade Federal Fluminense em Volta Redonda (UFF-VR), o valor médio 
mensal gasto por aluno foi de R$ 1.511,00, em torno de 680,63 dólares. 
O valor total médio gasto pelos estudantes (3.232 alunos) da UFF-VR 
por ano corresponde a R$ 58.612.660,96, aferindo que este representa 
aproximadamente 0,64% do PIB da cidade de Volta Redonda.
 ii) O estudo realizado na UFF em Volta Redonda por Ferreira e San-
tos (2018) indica que cada aluno despende mensalmente R$ 1.490,00, 
em torno de 409,34 dólares dentro do município e os maiores gastos 
são com alimentação, moradia e vestuário. Somente os 3.232 alunos 
da UFF-VR injetam, num período de 10 meses do ano, na economia 
local R$ 48.142.314,00.
 iii) O estudo realizado por Mina, Ramos e Rezende (2015), cada 
aluno da Universidade Federal de Alfenas, residentes em no município 
de Alfenas - MG, despendiam um montante de 235,83 dólares para es-
tudantes do sexo feminino e 202,25 dólares para estudantes do sexo 
masculino.
 iv) Schneider (2002), em seu estudo demonstra que cada aluno 
da UFSM – Universidade Federal de Santa Maria, oriundo de outra ci-
dade, porém residente em Santa Maria – RS, em cujas despesas são 
acrescidas, alimentação, aluguel, manutenção, transporte, cursos, 
material didático e lazer, despendiam mensalmente 254,67 dólares, 
já os alunos que não pagavam aluguel despendiam 121,52 dólares 
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mensalmente. 
 v) Bovo, Silva e Guzzi (1996) descrevem que em Araraquara - SP, 
os gastos dos alunos de graduação da UNESP – Universidade Esta-
dual de São Paulo, em 1995, que eram oriundos de outras cidades, 
foi de 359,55 dólares mensal, em cujas despesas estavam incluídas, 
alimentação, transporte, aluguel, material didático, vestuário, lazer e 
cursos (língua/informática).
 O quadro 1 apresenta um comparativo dos resultados da pes-
quisa em relação a outros estudos empíricos realizados.

Comparativo dos resultados da pesquisa com outros estudos empíri-
cos realizados
Fonte: Autores.

Quadro 1 

Autor (es) Trabalho Valor dos gastos dos 
alunos em US$ (*)

Resultados da pesquisa

Desenvolvimento Econômico 
Local E Regional: Estudo Do Valor 
Agregado Pelos Alunos Do Cam-
pus Da Universidade Federal De 

Santa Maria - UFSM

286,75 e 82,83

Santos e Torres (2014)
O impacto da implantação de um 

polo universitário na economia 
local

680,63

Ferreira e Santos (2018)

Expansão da universidade públi-
ca e o seu impacto na economia 

local: Microevidências da am-
pliação dos campus da UFF em 

Volta Redonda

409,34

Mina, Ramos e Rezende 
(2015)

Estudo dos impactos econômi-
cos da expansão da universidade 
Federal de Alfenas no município 

de Alfenas, Minas Gerais

235,83 e 202,25



Desenvolvimento econômico local e regional: estudo do valor agregado 
pelos alunos do campus da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

100

Schneider (2002)

Educação e desenvolvimento: um 
estudo do impacto econômico da 
universidade federal no município 

de Santa Maria (RS)

254,67 e 121,52

Bovo, Silva e Guzzi 
(1996)

A inserção social da UNESP de 
Araraquara: sua importância 

na economia do município e na 
prestação de serviços á comuni-

dade

359,55

(*) Conversão em dólar pelo valor do dólar comercial da data da realização da pesquisa.

 Denota-se pelo exposto no quadro 1, que os gasto injetados nas 
economias dos municípios variam de 202,25 dólares até o valor de 
680,63 dólares por aluno. 
 Destarte a importância econômica para as cidades que possuem 
universidades ou campus universitários, pelo acréscimo de recursos 
na economia local e por consequência causando aumento direto no 
PIB da cidade.
 Os municípios que possuem universidades ou campus universi-
tários apresentam sinais que alavancam na economia pelo ao cresci-
mento do comércio e serviços, geração empregos, aberturas de novos 
estabelecimentos como lanchonetes, bares, restaurantes de diversas 
modalidades, incremento do setor imobiliário etc.

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O objetivo do estudo foi demonstrar o montante de recursos eco-
nômicos adicionados na economia local e regional, por meio da vinda 
de estudantes oriundos de outros municípios, que passaram a residir 
na cidade de FW – RS.
 A análise dos dados da pesquisa indica que cada aluno movi-
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menta mensalmente R$ 1.147,00 dentro do município e cada aluno 
que reside na Casa do Estudante Universitário desembolsa mensal-
mente o valor de R$ 381,82. Verificou-se ainda que os maiores gastos 
são realizados com alimentação, moradia e transporte dos alunos.
 Ao projetar os gastos mensais para todos os alunos de graduação 
da UFSM-FW, insere-se na economia local o montante de R$ 696.192,04, 
e anual de R$ 8.354.304,48, que contribui significativamente para o 
incremento do valor adicionado do município de FW.
 Como analisa Schneider (2002) a universidade é um atrativo de 
grande importância para o surgimento de novas atividades e inves-
timento nos municípios onde as mesmas são instaladas, devido ao 
volume considerável de recursos injetados, por parte dos docentes, 
dos técnico-administrativos e pelo consumo efetuado pelos estudan-
tes, o que desencadeia um efeito multiplicador para a economia do 
município. 
 Nesta perspectiva, denota-se que a instalação do Campus da 
UFSM, está proporcionando uma maior dinamização da economia 
local, influenciando assim na circulação do capital, crescimento do 
mercado imobiliário e comercial, geração de novos empregos e au-
mento na demanda pelo transporte.
 Por fim, sugere-se com novos estudos, relacionar o valor adicio-
nado do município, PIB municipal com os índices IDHM, IFDM – Firjam, 
em relação às perspectivas, emprego e renda, educação e saúde nos 
municípios que estão instalados os campus da UFSM. Também um 
estudo pode ser realizado contemplando além dos gastos com dis-
centes, os valores dos orçamentos institucionais (custeio e capital), 
valores de salários de docentes, técnicos administrativos, serviços 
terceirizados, formaturas, recursos de agência de fomento etc.
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 RESUMO

 O presente trabalho delimitar-se-á, na análise de aplicação dos Objeti-
vos do Desenvolvimento Sustentável trazido pela Agenda 2030, em relação 
ao papel a ser desenvolvido pelas Universidades, onde especificamente, será 
abordada as ações vigentes na Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. 
Ao promover a real Educação por intermédio do instrumento denominado de 
“Agenda 2030”, emitida pela Organização das Nações Unidas em parceria com 
a UNESCO, denota-se que ao abarcar a terminologia de “sustentabilidade” 
dirige-se ao vértice para progresso e desenvolvimento social, de acordo com 
os benefícios trazidas pela mesma, refletidas em uma Educação mais ambien-
talmente correta. Percebe-se que tanto alunos, quanto os docentes e gestores 
da instituição, devem estar atentos, e capacitados em prover uma utilização 
eficaz na rede pública de ensino propondo atividades que envolvam tais regras 
de sustentabilidade, trazendo consigo um ideal reflexivo sobre formação social 
e cidadania. Neste contexto, a Agenda 2030, simboliza um método promitente 
que envolve uma parceria fiel entre os entes governamentais, bem como as 
parcerias privadas, no alcance de uma sociedade realmente sustentável. Por 
sinal metodológico, o referido projeto de pesquisa basear-se-á, mediante a 
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análise qualitativa sob critério exploratório-descritivo em gênero bibliográfico 
acerca da temática de Sustentabilidade e suas definições, assim como o papel 
das ODS em relação a uma Educação Sustentável e o papel das Universidades, 
especificando com isso, os elencados na Universidade Federal de Santa Maria, 
ao decorrer da década contemporânea.

Palavras-chave: Agenda 2030, Cidadania, Educação Sustentável, ODS.

 ABSTRACT
 
 The present work will delimit itself, in the analysis of the application of 
the Sustainable Education Objectives brought by Agenda 2030, in relation to 
the role to be developed by the Universities, where specifically, the actions 
in force at the Federal University of Santa Maria - UFSM will be addressed. 
By promoting real Education through the instrument called "Agenda 2030", 
issued by the United Nations in partnership with UNESCO, it is noted that by 
embracing the terminology of "sustainability" it addresses the vertex for so-
cial progress and development, according to the benefits it brings, reflected 
in a more environmentally correct education. Nowadays, it is de-noted that 
both students, teachers and school managers must be attentive, and able to 
provide an effective use in the public education system, proposing activities 
that involve such sustainability rules, bringing with them a reflective ideal on 
social and citizenship. Undoubtedly, the 2030 Agenda, symbolizes a promising 
method that in-volves a faithful partnership between government entities, as 
well as private partnerships, and so mainly by society itself to the futuristic 
bias. By methodological sign, this research project will be based, through a 
qualitative analysis under exploratory-descriptive criteria in bibliographic 
genre about the theme of Sustainability and its definitions, as well as the role 
of the SDGs in relation to a Sustainable Education and the role of universities, 
thus specifying those listed at the Federal University of Santa Ma-ria, through-
out the contemporary decade.

Key words:  2030 Agenda, Citizenship, Sustainable Education. ODS.
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 1 INTRODUÇÃO

 Ao longo das décadas, a questão da utilização da terminologia 
“Educação Sustentável” e consequentemente os meios que promovem 
reflexões sobre o termo em Universidades, começou a tomar propor-
ções cada vez mais abrangentes ao cenário político e estratégico na 
sociedade. Dentre estes, indubitavelmente, mediante às estratégias 
que deveriam ser continuamente implementadas de acordo com a 
Agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas, em parceria com 
a UNESCO, em auxiliar uma nova concepção de formação social, no 
que tange à sustentabilidade.
 De fato, a Agenda 2030, da Organização da Nações Unidas (ONU), 
derivada pela Agenda 2021, propõe ao todo, 17 objetivos e 169 Metas 
(ONU, 2021). Dessa forma, a Educação se encontra no quarto Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), dos quais delimita-se perante 
as parcerias governamentais, público-privadas e sociais, em abranger 
cem por cento da sociedade na seara educacional, bem como ao de 
torná-la acessível em todos os sentidos, como forma equitativa de 
justiça social.
 Os objetivos das medidas estabelecidas pela Agenda 2030, de fato 
são consoantes a uma visão muito ambiciosa, que de fato promove a 
modificação social e do próprio planeta Terra no sentido ambiental, 
dos quais de fato, abrangem novas estratégias a serem aplicadas pelas 
Universidades, visando uma Educação Sustentável.

 2 OBJETIVO

 A análise de metas e ações desenvolvidas pela Universidade Fe-
deral de Santa Maria (UFSM), como forma do cumprimento efetivo da 
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Agenda 2030 da ONU, pelo Desenvolvimento Sustentável, torna-se 
uma importante forma de observar e remeter o que está sendo aplica-
do de benéfico para a sociedade, voltada a uma Educação Sustentável.

 3 METODOLOGIA

 Em relação à questão metodológica e textual, o presente trabalho, 
especificar-se-á por intermédio de abordagem qualitativa, de caráter 
exploratório descritivo, com a finalidade de analisar as estratégias que 
viabilizem a implementação de métodos que promovam uma educa-
ção sustentável, acerca do cumprimento da Agenda 2030 - ONU, no 
tocante ao papel desempenhado pela UFSM.
 Por conseguinte, utilizar do método dedutivo a buscar em refe-
renciais teóricos, uma contextualização objetiva do exposto, utilizan-
do-se de recursos como artigos, sites referentes ao tema, bem como 
obras bibliográficas, além de metodologias complementares, com a 
finalidade de fomentar o embasamento do supracitado tema.
 Para a abordagem metodológica foi utilizado à pesquisa biblio-
gráfica qualitativa por meio de acervos disponíveis em meios eletrôni-
cos e em bibliotecas. Com esse intuito, foi recorrida à coleta de dados 
por meio de leituras de textos, livros e autores que abordam o tema 
escolhido. Para tais resultados foram utilizados como instrumento de 
pesquisa, as seguintes bases de dados: Google Scholar, Scielo e Portal 
Periódicos CAPES, no qual possibilitam acesso à diversos materiais e 
pesquisas realizadas a referente ao tema. 
 Como critérios inclusivos, foram considerados conteúdos publi-
cados completos no que se relaciona a estrutura metodológica de de-
senvolvimento; que envolvam como estudo a sustentabilidade e os 
Objetivos de Desenvolvimento para uma Educação Sustentável, de 
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acordo com a Agenda 2030; artigos científicos originais ou de revisão. 
Como critérios de exclusão, foram estabelecidas resenhas críticas e 
pesquisas que não vinculem a sustentabilidade e os objetivos da Agen-
da 2030 com os objetivos delineados para o presente trabalho. Para 
tal, foram utilizadas as seguintes Palavras-chave: Sustentabilidade. 
Agenda 2030. Educação Sustentável.
 Após a coleta dos conteúdos, foi necessária a realização de uma 
leitura analítica de resumos, de maneira a desqualificar estudos que 
não sejam compatíveis com a proposta estabelecida. Como última 
etapa de seleção de referências, foi desenvolvido um estudo comple-
to dos dados metodológicos e dos resultados obtidos no intuito de 
selecionar apenas as publicações que contribuam diretamente para 
o tratamento do problema de pesquisa proposto.

 4 RESULTADOS

 Ao analisar o documento denominado como Seminário de Ins-
titucionalização da Agenda 2030 da UFSM, foi possível observar a di-
visão de ações pertinentes de cumprimento dos ODS-Agenda 2030, 
em três níveis específicos: Estratégias Institucionais, Ações Internas, 
Ações em conjunto com a comunidade e parcerias externas. Nota-se 
que isso, facilita a visão de competências e funções traçadas através 
das metas internas da Instituição de Ensino Superior (IES).

4.1. Estratégias Institucionais 
 Para que se pudesse efetuar a implantação da Agenda 2030 na 
UFSM, primeiramente, era necessário se ter um planejamento e es-
tratégias institucionais que pudessem fazer com que a inserção do 
programa fosse eficaz, são elas (UFSM, 2021):
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 a)Criação da comissão institucional de implantação da Agenda 
2030: Comissão criada no ano de 2019 com participação de servidores 
dos diferentes Campi da UFSM para planejar estratégias da implemen-
tação da agenda 2030 na UFSM; 
 b)Mapeamento e classificação das ações de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UFSM nos ODS Levantamento dos mais de mais de 5 mil 
projetos registrados para alinhamento com os ODS;
 c)Grupo de alinhamento do Plano de Desenvolvimento Institu-
cional da UFSM aos ODS das Agenda 2030 Construção conjunta entre 
Pró-reitora de Extensão (PRE) e Pró-reitora de Planejamento (Proplan) 
para alinhar os 45 objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) da UFSM com os 17 ODS.  
 É possível notar que ao efetivar a criação de comissões, torna 
de início, estipular a distribuição de responsabilidade e a divisão de 
competências, dos quais os servidores fazem parte diretamente da 
composição de diretrizes e estratégias para efetivação dos ODS na 
UFSM, bem como resultando em um levantamento de dados e articu-
lação entre IES, na formação de parcerias para o desenvolvimento de 
projetos, pesquisas e atividades que abranjam de fato o real objetivo 
da Agenda 2030.
 Com isso, os grupos formados por meio das comissões implanta-
das, tornam por obter a responsabilidade em alinhar objetivos inter-
nos, de forma paralela aos 17 ODS da Agenda 2030, englobando Edu-
cação, Saúde, Meio Ambiente, Economia, Projetos Sociais, Estratégias 
de Desenvolvimento Social, e claro, Sustentabilidade. O Infográfico, da 
Figura 1, apresenta os projetos desenvolvidos pela UFSM na Agenda 
2030.
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Projetos desenvolvidos na UFSM - Agenda 2030
Fonte: UFSM, 2021.

Figura 1

 Sendo assim, no mapeamento realizado pela presente pesquisa, 
foi possível notar uma abrangência maior com o setor da Educação, 
dentre os 17 ODS descritos pela Agenda 2030, conforme é possível 
observar através da figura 1, promovido pela própria IES, dentre os 
projetos desenvolvidos pela UFSM.

4.2 Ações Internas
 Dentre as ações internas desenvolvidas pela Universidade Federal 
de Santa Maria, destacam-se (UFSM 2021): 
 a)Editais de incentivo e fomento à extensão com critérios de avalia-
ção vinculados aos ODS Edital COREDE (Campus Palmeira das Missões 
RS), edital que fomentou ações de extensão que estavam alinhadas 
aos ODS e as demandas do COREDE rio da Várzea no ano de 2020;
 b)Edital FIEX - principal edital de fomento de ações de extensão 
na UFSM, utiliza como critério de avaliação para as ações, as deman-
das da comunidade alinhadas aos ODS; 
 c)Oficinas de divulgação e implantação da Agenda 2030 na UFSM 
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Oficinas de sensibilização sobre a agenda 2030 para a comunidade 
interna da UFSM, realizadas nos anos de 2019 e 2020. 
 Observa-se por intermédio das ações internas, que as criações 
de editais de incentivos de promover a pesquisas de extensão, bene-
ficia de forma conjunta com IES e demais docentes e discentes, um 
pré-envolvimento direto com a comunidade em si, e entre os próprios 
atores da IES (professores e alunos). 
 Com isso, estabelece-se o que a própria Agenda 2030 visa aten-
der em relação ao aproveitamento em benefícios das IES com pro-
jetos envolventes entre as comunidades com participação direta de 
professores e alunos, visando a uma maior extensão de pesquisas, e 
fomento do conhecimento e da prática de ações que possibilitem o 
desenvolvimento sustentável.

4.3 Ações junto às comunidades e parcerias externas
 Dentre as ações que visam a participação e parcerias externas de 
envolvência com a comunidade, destaca-se primeiramente o Fórum 
Regional Permanente de Extensão - plataforma de coleta de demandas 
da comunidade vinculada aos ODS, conforme demonstrado na Figura 
2 (UFSM, 2021).

Imagem de participação cidadã, do FRPE - plataforma de internet
Fonte: UFSM, 2021.

Figura 2
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 O denominado Fórum Regional Permanente de Extensão (plata-
forma de coleta de demandas das comunidades vinculadas aos ODS), 
dos quais está em sua 2ª edição, ao total de aproximadamente 300 
pessoas (online), discutindo e promovendo projetos de bem-estar 
social, voltados para a Sustentabilidade como um todo, em tentativa 
de cumprimento com a Agenda 2030.
 Posteriormente, fora realizado uma ação conjunta, através da 
Oficina de divulgação da Agenda 2030 em parceria com o Projeto Geo-
parques Aspirante Quarta Colônia, abrangendo os respectivos municí-
pios: Silveira Martins, Ivorá, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Nova 
Palma, Pinhal Grande e São João do Polêsine, Agudo, Restinga Seca, 
sob um total de 100 participantes, conforme demonstra a Figura 3A.
 Consequentemente, ao promover o início de ações que envol-
vam participação social e cidadã através de oficinas, fora realizada a 
Oficina de Divulgação da Agenda 2030, em parceria com a Prefeitura 
e Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria para as Escolas 
Municipais, participando ao todo, aproximadamente 50 pessoas, pro-
fessores e gestores da educação municipal, conforme apresentado na 
Figura 3B.
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I Projeto Geoparques Aspirante Quarta Colônia (A) e Oficina de Divulgação da 
Agenda 2030 em parceria com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação 
de Santa Maria para as Escolas Municipais
Fonte: UFSM, 2021.

Figura 3

A B

 Observa-se com as ações apresentadas pela Universidade Federal 
de Santa Maria, a importância contida na IES em promover na comu-
nidade, o início da conscientização acerca de uma maior Educação 
Sustentável, bem como em relação aos demais ODS, que visam os mais 
diversos setores da sociedade, objetivando sobretudo o bem-estar 
social, porém, com a utilização responsável de recursos e demais ar-
tifícios.
 Ademais, nota-se ainda que as IES possuem um papel ímpar e 
imprescindível em relação às articulações que visam um trabalho mais 
cooperativo e colaborativo entre instituições e integrantes da rede edu-
cacional, tendo como finalidade, contudo, uma maior integração entre 
a comunidade para o desenvolvimento de ações e pesquisas, para que 
assim, se tenha uma efetividade em relação ao que foi objetivado na 
promoção com a vigência da Agenda 2030.
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4.4 Desenvolvimento do Mapa de Extensão
 As ações de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) estão presentes em, aproximadamente, 150 cidades brasileiras, 
divididas em 11 estados e no Distrito Federal, além de quatro países da 
América Latina e da Europa. São mais de cinco milhões de pessoas – 
entre extensionistas e comunidade externa – beneficiadas diretamente 
por essas atividades, que integram o saber acadêmico e o universo 
popular, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e o desenvol-
vimento sustentável. 
 O Mapa da Extensão UFSM, vem sendo desenvolvido pela PRE 
desde 2019, e reúne os dados das atividades da universidade na socie-
dade e os apresenta de forma especializada, para que a comunidade 
conheça de que forma a instituição contribui para o desenvolvimento 
regional e tenha acesso às ações desenvolvidas na sua cidade e/ou 
região. 
 No ano de 2021, a PRE UFSM integrou o Mapa da Extensão à Agen-
da 2030, em um esforço para acelerar a implementação, a nível re-
gional, do protocolo, assinado por 193 países, para a promoção do 
Desenvolvimento Sustentável no Mundo. Nessa perspectiva, o Mapa 
passou a representar as cidades em que cada um dos 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) está sendo contemplado através 
de Ações de Extensão, auxiliando o avanço das metas apresentadas no 
acordo. Assim, o público, além de ter acesso às informações habituais 
presentes no Mapa – como projetos e contatos com os coordenadores 
-, pode saber quais ODS estão com maior avanço ou em quais deles 
seria possível sugerir novas propostas de atividade. 
 A Figura 4 mostra um mapa com todas as ações em desenvolvi-
mento em 2021. Nele, as Ações estão divididas por ODS – cada cor dos 
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marcadores sinaliza um ODS -, agrupadas por eixos da Agenda 2030. 
Os demais 17 mapas, apresentados em sequência e com somente um 
ODS por janela para facilitar o acesso e a visualização das atividades, 
pode ser visualizado acessando o site da PRE UFSM (https://www.
ufsm.br/pro-reitorias/pre//mapa ).

Ações em desenvolvimento em 2021 associadas aos ODS e Agenda 2030 da UFSM.
Fonte: UFSM, 2021.

Figura 4

        Os eixos mostrados na figura 5 apresentam as ações divididas 
por ODS – cada cor dos marcadores sinaliza um ODS -, agrupadas por 
eixos da Agenda 2030. Seguindo a ordem:

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre//mapa ). 
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre//mapa ). 
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  Até o mês de agosto de 2021, haviam sido mapeadas em torno 
de 1.109 ações de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria. A 
Universidade Federal de Santa Maria, propõe através dessas ações, um 
início do qual tornou-a responsável, a partir de sua influência como 
IES, não somente local, mas como regional, estadual e internacional, 
servindo de parâmetros e exemplos para as demais IES do Brasil e do 
mundo, como um todo.

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Concluiu-se mediante a presente pesquisa, que de fato, a Universi-
dade é o centro de formação para a desenvoltura de projetos e pesqui-
sas, que objetivem o bem-estar social como um todo, aproximando a 
comunidade por intermédio de suas estratégias e metas, personificadas 
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em gestores educacionais e alunos como um todo.
 De fato, ao analisar o cumprimento de Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da Agenda 2030, em Universidades, destacando as 
ações desenvolvidas para o interno e o externo em favor da sociedade, 
observou-se uma quebra de paradigmas da Educação, e que se dirige a 
uma reflexão profunda sobre os conceitos em relação à sustentabilidade 
e sobrevivência com dignidade e responsabilidade difusa. Ou seja, uma 
responsabilidade compartilhada, tanto individual, quanto coletiva.
 Notou-se que as primeiras movimentações em favor da sustentabi-
lidade eram idealizadas erroneamente como custosas financeiramente 
para serem implementadas, devendo para tal haver uma divisão onerosa 
entre os empresários das micro e pequenas empresas, que acabavam 
não implementando medidas ambientais por culturalmente crer que 
somente alcançava as grandes instituições. 
 Por fim, em alusão ao atual momento pandêmico vivido pelo mun-
do, torna-se impossível propor uma definição real em relação ao grau 
de impacto sofrido na busca pelas ODS diante do enfrentamento da 
Covid-19, porém, além desses impactos, foi possível notar uma demons-
tração da capacidade de adaptação e principalmente a necessidade de 
mudanças ambientais, sociais e educacionais, em um todo, tornando 
cada um responsável por si e colaborador da coletividade.
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 RESUMO

 Esse trabalho trata do embasamento técnico e científico, realizado através 
de revisão de literatura, para abordar os principais aspectos envolvidos na car-
acterização de lodos de estações de tratamento de água. A abordagem foi real-
izada dando ênfase aos tipos de estações de tratamento de água usualmente 
utilizadas, às características dos principais coagulantes empregados nessas es-
tações, à destinação dos lodos gerados pelas estações de tratamento, à carac-
terização quali e quantitativa dos lodos gerados por estações convencionais e, 
finalmente, às aplicações no campo da engenharia do lodo das estações de trat-
amento de água. A revisão e análise das publicações mostraram que os lodos 
podem ser aplicados nas mais diversas áreas de engenharia, considerando sua 
caracterização, reduzindo, assim, custos com transporte e minimizando impac-
tos ambientais em cursos d’água, solo e consequentemente evitando danos à 
saúde humana.

Palavras-chave: lodo de estação de tratamento de água, caracterização de LETA, 
impactos ambientais.
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 ABSTRACT

 This work reports on a technical and scientific basis, carried out through 
a literature review, to address the main aspects involved in the characterization 
of sludge from water treatment plants. The approach was carried out by em-
phasizing the types of water treatment plants, the characteristics of the main 
coagulants used, the destination of the sludge generated by the water treatment 
plants, the qualitative and quantitative characterization of the sludge generat-
ed by conventional treatment, and finally different applications of sludge from 
water treatment plants in an engineering context. The review and analysis of 
the publications showed that sludge can be applied in the most diverse areas 
of engineering, considering its characterization, thus reducing costs of transport 
and minimizing environmental impacts on water courses, soil and consequently 
avoiding damage to human health.

Key words: sludge from water treatment plants, WTP’s sludge characterization, 
environmental impacts.
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 1 INTRODUÇÃO

 O crescente aumento da demanda por água potável no Brasil e 
no mundo, seja devido ao aumento da população ou por exigência de 
cumprimento das leis relativas às políticas públicas de saneamento, 
tem impactos positivos sobre a saúde devido à distribuição de água 
com qualidade porém, apresenta impactos negativos relacionados 
à maior produção dos lodos pelas estações de tratamento de água 
(ETAs), principalmente, quando esses lodos não possuem o destino 
final adequado.
 Poucas são as ETAs no Brasil que destinam seus lodos para ater-
ros licenciados pelos órgãos ambientais. A maioria delas ainda des-
carta seus resíduos em corpos d’água próximos, provocando danos 
à saúde humana e ao meio ambiente. Os lodos são ricos em matéria 
orgânica, produtos químicos, sedimentos, algas, bactérias e outros 
microrganismos que, em alta concentração, modificam o meio e alte-
ram a qualidade dos recursos hídricos (BOSCOV, 2008). É crescente a 
preocupação com o destino adequado dado aos lodos de ETAs, tanto 
em projetos de novos sistemas como em sistemas já existentes que 
não contemplam o seu recolhimento (RICHTER, 2009).
 Essa pesquisa teve como objetivo realizar uma revisão de litera-
tura sobre os resíduos gerados pelas ETAs, comumente chamados de 
lodos de ETAs ou LETAs. Os assuntos abordados contemplam: classi-
ficação dos lodos, tipos de coagulantes comumente utilizados pelas 
ETAs, classificação quali-quantitativa dos lodos gerados pelas ETAs 
convencionais e exemplos de aplicação dos lodos na área de enge-
nharia. 
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 2 METODOLOGIA

 Para o presente trabalho, foi definido o problema ambiental dos 
resíduos gerados pelas estações de tratamento de água. Foram con-
duzidas buscas na literatura utilizando o termo “water treatment plant 
sludge” nas plataformas de busca de periódicos da biblioteca da UFSM, 
bem como de dissertações e teses em sites de universidades que de-
senvolvem ou desenvolveram pesquisas com os lodos de estações de 
tratamento de água. Os materiais selecionados foram organizados, 
lidos na íntegra e analisados, apresentando a referência bibliográfica, 
com complementação de análise e discussão dos resultados contidos 
nos estudos selecionados. 

 A ABNT (NBR 10004, 2004), que trata da classificação dos resí-
duos sólidos, considera os lodos provenientes de ETAs como resíduos 
sólidos, Classe II A (não perigoso e não inerte) e para tais devem ser 
gerenciados de acordo com a Lei 12.305/2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. A referida Lei preconiza, entre outros, 
que os resíduos devem ter uma destinação ambientalmente adequada 
e os rejeitos devem ser destinados aos aterros. 
 As ETAs têm sido projetadas seguindo um padrão em que a preo-
cupação com o produto final é de extrema relevância. No entanto, como 
a qualidade da água bruta está cada vez mais comprometida, acaba 
exigindo maiores concentrações de produtos químicos para o trata-
mento, o que tem gerado um acréscimo na produção de rejeitos, po-
dendo ser citado o lodo gerado nos decantadores e na lavagem de 

 3 RESULTADOS
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filtros (CORDEIRO, 2001).
 As ETAs têm por objetivo remover substâncias indesejáveis pre-
sentes na água bruta e adequá-la ao consumo humano e aos parâme-
tros de potabilidade definidos na Portaria GM/MS Nº 888 (Ministério 
da Saúde, 2021). A referida Portaria limita, por exemplo, a quantidade 
de Alumínio e Ferro, em 0,2 mg/L e 0,3 mg/L, respectivamente, que 
podem estar presentes na água para consumo humano. O Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) por meio da Resolução 430 de 
2011 estabelece que, quanto ao lançamento de efluentes em águas 
doces, os limites de Alumínio e Ferro dissolvidos para as classes 1 e 2 
são de 0,1 mg/L Al e 0,3 mg/L Fe; e para a classe 3 são de 0,2 mg/L Al 
e 5,0 mg/L Fe.
 Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2020) indica que, no ano de 2017, foram distribuídos 46.172.761 m³ diá-
rios de água no Brasil; destes, foram totalmente tratados para consumo 
da população 94,21% e em 5,79% (2.527.219 m³) não havia nenhum tipo 
de tratamento. Ainda de acordo com o IBGE, do total de água distribuída 
por dia no Brasil, 59,21% (32.795.766 m³) passavam pelo processo de 
tratamento completo do tipo convencional, composto por: floculação, 
decantação, filtração e desinfecção.
 Os projetos das ETAs devem considerar aspectos construtivos, 
facilidade de operação do sistema e custos de implantação bem como 
de operação da estação. Com objetivo de reduzir ou remover substân-
cias presentes na água bruta e adequá-las para o consumo humano, as 
ETAs possuem foco em aspectos físicos, principalmente, cor e turbidez, 
e podem ser classificadas, de acordo com o processo de tratamento, 
em três categorias: estações de tratamento convencionais, estações 
de filtração direta e estações de flotação de ar dissolvido. (RICHTER, 
2009).
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 O CONAMA, por meio da Resolução 357 de 2005, complementada 
e alterada pela Resolução 430 de 2011, classifica as águas considerando 
a qualidade requerida para o uso e indica seu respectivo tratamento 
para abastecimento e consumo humano, conforme a Tabela 1.

 Classificação dos cursos d’água e tratamento de água requerido.
  Fonte: Resolução CONAMA 357 (2005).

Tabela 1

Classificação Tratamento Descrição

Classe Especial Desinfecção Remoção ou inativação de organismos 
potencialmente patogênicos.

Classe 1 Tratamento Simplifica-
do

Clarificação por meio de filtração e 
desinfecção e correção de pH quando 

necessário.

Classe 2 Tratamento Convencio-
nal

Tratamento convencional: clarificação 
com utilização de coagulação e floc-

ulação, seguida de desinfecção e cor-
reção de pH.

Classe 3 Tratamento Convencio-
nal ou Avançado

Técnicas de remoção e/ou inativação 
de constituintes refratários aos pro-

cessos convencionais de tratamento, 
os quais podem conferir a água carac-
terísticas, tais como: cor, odor, sabor, 

atividade tóxica ou patogênica.

 De acordo com Libânio (2010), a denominação para tratamento 
convencional da água, surgiu em 1890, nos Estados Unidos, quando 
foi necessária etapa de clarificação precedendo à filtração, para as 
águas do Rio Ohio. A partir de então, a tecnologia denominada con-
vencional passou a utilizar coagulantes na unidade de mistura rápida 
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do sistema, seguida de floculação, sedimentação e filtração. 
 Ainda de acordo com Libânio et al. (1997), Pavanelli (2001) e Libâ-
nio (2010), os coagulantes usualmente empregados nas ETAs são os 
sais de alumínio e de ferro, o cloreto de polialumínio ou hidroxicloreto 
de alumínio (PAC – Poly Aluminium Chloride) e os polímeros orgânicos. 
A Tabela 2 apresenta os principais coagulantes e suas características.
 Libânio (2010) destaca que muitos estudos realizados indicam 
uma maior eficiência na coagulação com uso do cloreto férrico como 
coagulante quando comparado ao sulfato de alumínio. O sulfato de 
alumínio, segundo o autor, além do menor custo pode ser mais facil-
mente encontrado. Pavanelli (2001) ao estudar quatro coagulantes: 
sulfato de alumínio, cloreto férrico, hidroxicloreto de alumínio e sulfato 
férrico verificou que o hidroxicloreto de alumínio (PAC - sal de alumínio 
pré polimerizado) apresenta vantagens na floculação em relação aos 
demais coagulantes inorgânicos. 

 Características dos principais coagulantes utilizados em ETAs..
  Fonte: Libânio (2010).

Tabela 2

Nome 
comercial

Composição 
típica

Al2O3 ou 
Fe(%)

Dosagens 
usuais 
(mg/L)

Massa espe-
cífica (Kg/

m³)

Disponibili-
dade

Sulfato de 
alumínio

Al2(SO4)3.
nH2O 8,3 a 17,1 10 a 60 600 a 1400 Sólido ou 

líquido

Cloreto fér-
rico FeCl3.6H2O 12 a 14 5 a 40 1425 Líquido (39 

a 45%)

Sulfato ferro-
so clorado

FeSO4.7 
H2O 10 a 12,5 5 a 25 1470 Líquido (16 

a 20%)

Sulfato fér-
rico

Fe2(SO4)3.9 
H2O 5 a 40 1530 a 1600

Sólido e 
Líquido 
(17%)

Cloreto de 
polialumínio

Aln(OH)m 
Cl3 6 a 10,5 < 10 900 Sólido
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 Segundo Richter (2001) e Cordeiro (2001), os resíduos de ETAs são 
compostos basicamente de partículas de solo, material orgânico in-
corporado à água bruta e subprodutos gerados da adição de produtos 
químicos e água. Ao utilizar o coagulante sulfato de alumínio produz-se 
um lodo gelatinoso, não newtoniano, formado por sólidos ricos em 
hidróxido de alumínio, partículas inorgânicas e orgânicas, coloides, 
bactérias e outros organismos. Os sólidos totais nos tanques de de-
cantação podem variar de 1.000 mg/L a 40.000 mg/L, e destes, entre 
75% a 90% estão sob a forma de sólidos suspensos e 20% a 35% sob 
a forma de sólidos voláteis (RICHTER, 2001).
 A utilização de sulfato de alumínio como coagulante, segundo 
Ricther (2001), facilita a sedimentação; no entanto, produz um grande 
volume de lodo com baixo teor de sólidos. A eficiência do processo de 
desidratação do lodo tem relação direta entre a quantidade de coagu-
lante aplicada e a quantidade de sólidos presentes no lodo. Os lodos 
de águas com alta turbidez e menores dosagens de hidróxido de alu-
mínio compactam mais facilmente do que aqueles oriundos de águas 
de baixa turbidez e que exigem maiores quantidades de hidróxido de 
alumínio. 

3.1 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO
 Em geral, as pesquisas no Brasil, tradicionalmente, têm se preo-
cupado com os resíduos gerados em estações de tratamento de es-
goto (ETEs), e os resíduos produzidos nas ETAs ainda têm  sido pouco 
estudados. Segundo a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental 
(ABES) existem milhares de ETAs, convencionais ou tradicionais, que 
empregam a coagulação, floculação, sedimentação e filtração. Esses 
sistemas geram resíduos nos decantadores e nos filtros (CORDEIRO, 
1999; CORDEIRO, 2001).
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 No caso dos resíduos dos decantadores (foco desta pesquisa), os 
lodos são enquadrados como resíduos sólidos pela NBR 10004 (2004) 
e, portanto, devem ser tratados e dispostos dentro dos critérios da 
normativa brasileira. Os resíduos gerados apresentam-se com teores de 
umidade elevados, geralmente superiores a 95%, estando, de maneira 
geral, na forma fluida. Portanto, para utilizá-lo, o ideal seria a redução 
de seu volume para que o mesmo possa reduzir os custos de trans-
porte, disposição final e os riscos de poluição ambiental (CORDEIRO, 
1999).
 A redução de volume dos lodos de ETAs tem sido realizada por 
alguns métodos tradicionais já consolidados, com a remoção da água 
livre e nos interstícios dos sólidos, sendo classificados em naturais e 
mecânicos (CORDEIRO, 1999a). Destacam-se como métodos naturais os 
leitos de secagem e lagoas de lodo (CORDEIRO, 1999b); e mecânicos as 
centrífugas, filtro-prensa, filtro a vácuo (REALI e PATRIZZI, 1999; REALI, 
PATRIZZI e CORDEIRO, 1999). Sistemas de recuperação de produtos 
químicos, descargas em sistemas de esgotos sanitários (DI BERNARDO, 
CARVALHO e SCALIZE, 1999) e sistemas inovadores têm sido desen-
volvidos nos EUA e Europa (MURRAY e DILLON, 1994; CORNWEELL e 
KOPPERS, 1990).
 Segundo Reali (1999), no que se refere à destinação final do lodo 
de ETAs, há várias opções possíveis de serem adotadas, dependendo 
da análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental para cada 
caso. Diversas pesquisas vêm sendo realizadas visando alternativas 
para destinação desse material, tais como: disposição em aterros sa-
nitários, co-disposição com biossólidos (DI BERNARDO, CARVALHO e 
SCALIZE, 1999), disposição controlada em certos tipos de solos, apli-
cações industriais diversas, incineração dos resíduos, e outras novas 
aplicações.
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 Achon e Cordeiro (2015) analisaram 22 ETAs em 15 munícipios do 
Estado de São Paulo e verificaram que apenas 9% delas destinam o 
lodo desaguado para aterro industrial, 5% tem como destino final a ETE 
e 86% depositam o lodo em corpos d’água sem qualquer tratamento 
prévio. 
 A disposição dos lodos provenientes das ETAs, de acordo com 
Richter (2001), é uma das tarefas mais difíceis para o administrador do 
serviço de água, pois implica custos elevados e destinação ambiental-
mente adequada. O autor cita como alternativas de disposição empre-
gadas: lançamento em cursos de água, lagoas e mares, em redes de 
esgotamento sanitário, aplicação no solo e em aterros. As alternativas 
de disposição adequada dos lodos de ETAs dependem de diversos 
fatores técnicos, econômicos e ambientais envolvidos, mas, princi-
palmente, das características do lodo gerado, as quais relacionam-se, 
entre outros, com a qualidade da água bruta, sistema de tratamento, 
operação do sistema de tratamento, dosagem e tipo de produtos quí-
micos empregados (WAGNER e PEDROSO, 2014).
 Di Bernardo, Dantas e Voltan (2012) descreveram sobre a dispo-
sição de lodos em aterro sanitário e aterro exclusivo para esse fim; 
sobre a incorporação do lodo de ETA na construção de artefatos de 
concreto, cimento e argila; sobre a disposição de lodos de ETAs e ETEs; 
entre outros. De acordo com os autores, a disposição de lodo em aterro 
sanitário delega ao administrador do aterro o gerenciamento desse 
resíduo, porém as desvantagens dessa prática se apresentam com 
custos elevados e possíveis impactos ambientais associados. No que 
tange à construção de um aterro exclusivo para dispor os lodos, po-
de-se destacar o controle ambiental e posterior aproveitamento do 
resíduo, porém o gerenciamento do resíduo passa a ser de responsa-
bilidade do administrador da ETA. Em ambos os casos é importante 
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que o adensamento e o desaguamento do lodo sejam realizados de 
maneira eficiente para reduzir custos e impactos ambientais (Di Ber-
nardo et al., 2009 apud Di Bernardo, Dantas e VOLTAN, 2012).
 Para Montalvan (2016), não existem dados atuais referentes ao 
aumento ou à diminuição do descarte inadequado de lodos de ETA no 
Brasil, pois ao mesmo tempo em que houve aumento da produção de 
água tratada pelas ETAs nos últimos anos, houve também destinação 
desses lodos por parte de algumas ETAs para aterros ou estações de 
tratamento devido à legislação ambiental estar cada vez mais rigorosa.

3.2 CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS LODOS 
DE ETAs CONVENCIONAIS
 Reali (1999) apresenta algumas considerações acerca das carac-
terísticas qualitativas dos componentes presentes nos lodos de ETAs 
convencionais. Os lodos consistem em uma combinação entre uma 
fase sólida com certa quantidade de líquido. Sendo que o comporta-
mento deste líquido não se apresenta com o mesmo comportamento 
da água em estado natural. A água no lodo se encontra em diferentes 
formas físicas, que acaba influenciando a separação da fase líquida da 
sólida (REALI, 1999). 
 Um dos parâmetros importantes para caracterização do lodo de 
ETAs é a densidade úmida. Este parâmetro é função inversa do teor 
de umidade do lodo, podendo ser calculada com a equação 1, válida 
para todos os lodos com concentrações de sólidos totais, em peso, 
menores que 50%.
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 Os principais parâmetros físico-químicos e biológicos usualmente 
adotados para caracterização de lodos de ETA são, entre outros: só-
lidos totais (ST), sólidos voláteis (SV), sólidos suspensos totais (SST), 
sólidos suspensos voláteis (SSV), pH, demanda bioquímica de oxigênio 
(DBO5,20), demanda química de oxigênio (DQO), concentração dos 
principais íons metálicos de interesse (Al, Fe, Mn, Cd, Hg, Pb, Cr, Cu, 
etc.), concentração de fósforo total (P), nitrogênio total kjeldahl (NTK); 
além de índices bacteriológicos e biológicos de interesse sanitário 
(CORDEIRO, 1999; REALI, 1999).
 A Tabela 3 apresenta as principais concentrações para alguns 
parâmetros físico-químicos encontrados em lodos de ETAs brasilei-
ras (CORDEIRO, 1999; WAGNER e PEDROSO, 2014). Observa-se, pelos 
dados, que existe uma grande diferença entre os lodos gerados em 
ETAs, mostrando que os problemas devem ser resolvidos de forma 
individualizada, pois os parâmetros variam em função da qualidade 
da água bruta, do tipo e dosagem dos produtos químicos e da desti-
nação a ser dada. 

Caracterização dos lodos e concentração de metais presentes na 
fase sólida dos lodos de ETAs.
 Fonte: Cordeiro (1999); Wagner e Pedroso (2014).

Tabela 3
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Cordeiro (1999) Lombardi (2009) Sena (2011) Silveira (2012)

DBO (mg/L) 173 - 449 - - -

DQO (mg/L) 140 – 5.450 83 – 206 2.483– 15.985 814,5 – 2.540

Ph 7,2 - 8,93 8,70 – 8,85 5,4 – 7,0 -

DQO (mg/L) 140 – 5.450 83 – 206 2.483– 15.985 814,5 – 2.540

ST (mg/L) 1.620 – 58.630 1.132 – 2.120 2.596– 77.280 9.150 – 12.790

STV (mg/L) 7.951 - - -

SST (mg/L) 27.891 - - -

SSV (mg/L) 5.857 - - -

NTK (mg/L) 280 - - -

Al (mg/L) 2,16 – 11.100 < 0,01 3 – 8.749 237,6 – 757,7

Fe (mg/L) 214 – 5.000 90,60 – 282 652– 195.631 324,30 – 545,60

Zn (mg/L) 0,10 – 48,53 0,44 – 1,68 1,970– 109,700 0,42 – 0,55

Pb (mg/L) 0 – 1,60 < 0,001 0,050– 33,500 0 – 0,41

Cd (mg/L) 0 – 0,27 < 0,0006 0,003 – 8,574 0

Ni (mg/L) 0 – 1,80 < 0,008 0,250 – 0,380 0,094 – 0,10

Fe (mg/L) 214 – 5.000 90,60 – 282 652– 195.631 324,30 – 545,60

Mn (mg/L) 3,33 – 60 0,92 - 2,80 15,06– 3.290,10 7,72 – 13,71

Cu (mg/L) 1,70 – 2,06 0,09 – 0,18 2,520– 1.167,40 0,60 – 1,29

Cr (mg/L) 0,19 – 1,58 0,08 -0,12 0,250– 34,830 0,24 – 0,34

 Diversos autores tem determinado a composição química dos 
lodos por meio de análises de fluorescência de raios X, conforme apre-
sentado na Tabela 4 (BASIM, 1999; SANTOS et al., 2000; TARTARI et al., 
2011; WATANABE, 2011; SANTOS, SILVA E SILVA, 2016; MONTALVAN, 
2016; KNIERIM, 2020). Na mesma tabela ainda são apresentados os re-
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sultados dos ensaios de perda ao fogo (PF). Analisando a porcentagem 
dos óxidos obtidos, verifica-se que os lodos são compostos formados 
predominantemente de alumínio (Al2O3), ferro (Fe2O3) e sílica (SiO2), 
refletindo a natureza do coagulante e das frações dos sólidos.   

Resumo dos principais parâmetros obtidos nos ensaios de fluorescência 
de raios X, em lodo de ETA,
 Fonte: por diversos autores.

Tabela 4

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al2O3 16,99 7,49 28,46 31,71 22,30 31,60 24,00 16,50 8,89 14,74

5,69 4,41 3,64 12,79 6,60 18,60 4,90 11,10 46,0 15,49

SiO2 10,37 9,20 9,15 35,92 34,8 24,10 44,00 17,80 18,3 20,45

TiO2 0,36 0,39 0,08 1,10 0,94 2,20 0,40 0,60 0,42 0,55

CaO 7,00 38,05 1,43 0,10 0,40 - 1,20 0,44 1,59 -

SO3 1,72 0,85 2,15 - - 2,80 - - 0,24 1,34

MnO2 1,77 0,21 4,64 0,09 0,17 - - 0,39 0,21 -

CuO 0,33 0,02 0,03 - - - - - 0,12 -

ZnO 0,03 0,02 0,03 - - - - - 0,02 -

PbO 0,03 traços 0,01 - - - - - 0,01 -

K2O - - - 0,58 - 0,30 1,60 0,72 1,00 -

MgO 0,88 0,52 0,22 0,37 0,69 - 1,10 - 0,44 1,47

Na2O - - - 0,06 0,23 - 1,30 - 0,10 13,3

P2O5 0,97 0,24 0,81 0,35 - 0,44 0,34 0,25 0,51

PF - - - 16,93 27,99 20,40 9 a 26 - 22,00 56,93
1 - Monmouth, Nova Jérsei (BASIM, 1999); 2 Boonton, Nova Jérsei (BASIM, 1999); 3 - Wanaque, Nova Jérsei (BASIM, 1999); 
4 – Campo dos Goytacazez, RJ (OLIVEIRA et al., 2004); 5 – São Leopoldo, RS (SANTOS et al, 2000); 6 - Foz do Iguaçu, PR (TAR-
TARI, et al, 2011); 7 – Hitachi, Japão (WATANABE, 2011); 8 – Caçapava do Sul, RS (Santos, Silva e Silva, 2016); 9 – Cubatão, SP 
(MONTALVAN, 2016); 10 – Santa Maria, RS (KNIERIM, 2020).
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 A difração de raios X é uma técnica muito utilizada na determina-
ção de fases cristalinas, pois, na maior parte dos sólidos, os átomos 
se ordenam em planos cristalinos, separados entre si por distâncias 
da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos raios 
X (SCAPIN, 2003). 
 A composição mineralógica do lodo encontrada é apresentada 
considerando a pesquisa de alguns autores: quartzo (SiO2), grafite 
(C), alumina (Al2O3) na ETA HWD (BASIM, 1999); quartzo (SiO2), grafite 
(C), calcita (CaCO3) e Hercinita (FeAl2O4) na ETA JCD (BASIM, 1999); 
quartzo (SiO2), grafite (C), alumina (Al2O3), rodocrosita (MnCO3) e 
ringwoodita ((MgFe)2SiO4) na ETA WQD (BASIM, 1999); quartzo (SiO2), 
caulinita (Al4SiO4O10(OH)8) e hematita (Fe2O3) – (TARTARI et al., 
2011); quartzo (SiO2) e alumina (Al2O3) -  (Watanabe, 2011); quartzo 
(SiO2), goethita (FeO(OH)), muscovita (KAl2(AlSi3O10)(OH)2) e caulinita 
(Al2Si2O5(OH)4) – (Montalvan, 2016).
 Montalvan (2016) descreve que os lodos são compostos por pro-
dutos químicos e matéria orgânica, porém, predominantemente por 
solos, frações de areia, silte e argila que compõe o solo da região e que 
são carreadas para a água bruta e são aduzidas pelas ETAs, portanto, 
o quartzo (SiO2) é o mineral presente na grande maioria dos casos.

3.3 APLICAÇÃO DE LODO DE ETA EM ENGENHARIA
 A Tabela 5 apresenta um resumo dos trabalhos encontrados na 
literatura internacional e nacional sobre a utilização de lodo de ETA 
para aterros, cobertura de aterros sanitários, pavimentação, e outras 
aplicações em engenharia.
 Wang, Hull e Jao (1992) destacam que as propriedades geotécni-
cas fundamentais a serem investigadas para uso de lodos de ETA em 
aterros são: compactação, compressibilidade e resistência ao cisa-
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lhamento. Os autores investigaram lodo proveniente da ETA de Che-
sapeake, na Virgínia (EUA), cujo coagulante utilizado era alumínio, e 
realizaram ensaios com o lodo natural, com adição de solo local, com 
adição de cal e com adição de cinza volante. O lodo natural continha 
umidade inicial de 714% e sua composição era de 66% de partículas 
de silte, seguidas de 20% de argila. As adições de cal e cinza volante 
não alteraram o comportamento nos ensaios de compactação, po-
rém melhoraram a plasticidade, compressibilidade e resistência ao 
cisalhamento. 

  Resumo de aplicação do lodo
 Fonte: por diversos autores.

Tabela 5

Autor Pais Material Aplicação
Wang, Hull e Jao 

(1992) EUA Lodo ETA, Solo
Cal, Cinza volante Cobertura de aterro

Xia (1994) EUA Lodo ETA Aterro para resídu-
os de ETA

Basim (1999) EUA Lodo ETA Aterros

Fadanelli e Wiechet 
(2010) Brasil Lodo ETA, Solo, 

Cimento
Pavimentação ro-

doviária

Castilhos Jr., Prim e 
Pimentel (2011) Brasil Lodo ETA, 

Lodo ETE, Solo Cobertura de aterro

Rodriguez et al. 
(2011) Brasil Lodo ETA, Solo

Impermeabilização 
de fundo e cobertu-

ra de aterro

Tartari et al. (2011) Brasil
Lodo ETA

Argila estrutural
Argila estrutural

Fabricação de 
cerâmicas

Caniani et al. (2013) Itália Lodo ETA
Resíduo orgânico

Cobertura diária e 
final de aterro
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Coelho et al. (2015) Brasil

Lodo ETA, Solo 
arenoso

Solo argiloso, Ci-
mento

Pavimentação ro-
doviária

Santos, Silva e Silva 
(2016) Brasil Lodo ETA Caracterização para 

destino final

Montalvan (2016) Brasil Lodo ETA
Solo arenoso

Qualidade 
geotécnica (aterros, 

barragens)

Delgado (2016) Brasil

Lodo ETA, Pó de 
pedra,

Solo arenoso, Solo 
argiloso

Pavimentação ro-
doviária

Gonçalves (2017) Brasil
Lodo ETA, Solo 

argiloso
Solo arenoso

Barreiras imper-
meabilizantes de 

aterros

Santos (2017) Brasil Lodo ETA, solo 
siltoso

Impermeabilização 
de fundo e cobertu-

ra de aterro

Knierim (2020) Brasil Lodo de ETA, solo 
argiloso lateríco

Impermeabilização 
de fundo e cobertu-

ra de aterro

 Xia (1994) analisou lodos de dez estações de tratamento de água, 
nos Estados Unidos, e concluiu que as propriedades entre eles varia-
ram bastante devido à: qualidade da água bruta, tipo de tratamento 
dessa água, método de desidratação do lodo, tipo e quantidade de 
produto químico utilizado, quantidade de matéria orgânica presente 
no lodo, clima, idade do lodo, etc. 
 O objetivo do trabalho de Xia (1994) foi determinar as proprieda-
des geotécnicas de vários tipos de lodos de ETAs para posterior desen-
volvimento de melhores projetos, construção e operação de aterros 
para resíduos. O lodo de ETA difere muito dos materiais tradicionais 
geotécnicos, sendo que este mesmo autor avaliou a influência da me-
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todologia do ensaio de compactação. Ao compactar amostras inicial-
mente secas ao ar até atingir a umidade higroscópica, água foi sendo 
adicionada; no outro ensaio, o autor considerou a umidade natural 
para iniciar o ensaio e foi secando as amostras ao ar gradativamente. 
Na realização do segundo ensaio foi observado que a densidade seca 
aumenta com a diminuição do teor de umidade. Os vazios entre os 
flocos colapsam e os mesmos se unem para formar uma nova ligação 
inter-partículas, então a estrutura de floco é destruída e o tamanho 
das partículas aumenta tornando o material semelhante a uma areia 
seca.
 Basim (1999) analisou, nos Estados Unidos, características físicas 
e geotécnicas de lodos de seis estações de tratamento de água, que 
utilizam diferentes tipos de coagulantes, para prever o comportamento 
desse material em aterros. Os lodos foram secos a temperaturas de 
60°C, 105°C, 250°C e 550°C.
 Pesquisa realizada por Fadanelli e Wiecheteck (2010), em Ponta 
Grossa/PR, utilizou o lodo da ETA Pitangui, que emprega como coagu-
lante o sulfato de alumínio, para compor uma mistura de solo-cimento 
objetivando aplicação na pavimentação rodoviária. Para identificar a 
dosagem da mistura solo-cimento, os autores utilizaram as normas do 
Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e realizaram 
ensaios de granulometria, densidade real dos grãos, limite de liquidez, 
limite de plasticidade e compactação. Após atingir os valores ideais de 
compactação para a mistura de solo e cimento, o solo foi substituído 
pelo lodo da ETA, nas proporções 3%, 5% e 7% e repetiram-se os en-
saios. Os autores concluíram que, devido às partículas mais finas do 
lodo, a mistura solo-cimento apresentou resistência ao cisalhamento 
menor quando comparada àquela sem lodo. Portanto, para se obter 
resultados iguais seria necessário elevar a quantidade de cimento 
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para compor a mistura. 
 Castilhos Jr., Prim e Pimentel (2011) desenvolveram uma pesquisa 
na cidade de Florianópolis/SC utilizando lodos de ETA e de ETE como 
cobertura de aterro, considerando os aspectos geotécnicos e ambien-
tais envolvidos no processo. Os lodos foram misturados (proporção 
1:1) e estabilizados com 15% de cal virgem em estufa agrícola. Após a 
estabilização, os autores misturaram os lodos com solo argiloso da re-
gião (proporção 1:1) e realizaram ensaios em laboratório para caracte-
rização físico-química dos lodos ao natural, bem como caracterização 
geotécnica. O material da mistura (solo-lodos), quando comparado 
ao material de jazida, se apresentou mais granular, reduziu o índice 
de plasticidade e teve consequente aumento da permeabilidade. Os 
lodos de ETA e ETE in natura apresentaram alto teor de sólidos vo-
láteis, microrganismos patogênicos e umidade elevada (umidades 
86,5% e 78,7%, lodo ETA e lodo ETE, respectivamente), portanto não 
atendem aos critérios de qualidade para serem utilizados diretamente 
como cobertura final de aterro. Os autores destacaram que a mistura 
da pesquisa pode ser utilizada como camada de suporte vegetativa 
e também como camada intermediária. Como camada impermeá-
vel, recomendam ainda mais estudos, principalmente, em escala de 
campo para avaliar esses e outros aspectos da mistura.
 Rodriguez et al. (2011) desenvolveram um estudo, na cidade de 
Londrina, PR, de comparação do comportamento mecânico do lodo 
da ETA Cafezal, que utilizava como coagulante cloreto férrico, e de 
mistura solo-lodo, no campo experimental da Universidade Estadual 
de Londrina, utilizado como material de impermeabilização de fundo 
e cobertura de aterro. Os autores realizaram a caracterização física do 
solo, lodo, mistura solo/lodo 1:1 e traço solo/lodo 2:1, por via seca, 
através dos ensaios de massa específica, granulometria e limites de 



Abordagem teórica sobre caracterização quali-quantitativa de lodos gerados  
em estações  de tratamento de água

138138

consistência. Foram realizados ainda ensaios de compactação com 
cilindro Proctor, em energia normal, e permeabilidade, em permeâme-
tro de carga variável, bem como análises químicas do lodo e do solo. 
Para avaliar a aplicação em aterros sanitários, estes autores tomaram 
como referência os requisitos mínimos para solo de impermeabiliza-
ção apresentados por Boscov (2008) na Tabela 6 (FERRARI, 2005 apud 
BOSCOV, 2008).

Requisitos para solos de impermeabilização, utilizados em aterros 
sanitários.
Fonte: Ferrari, 2005 apud Boscov, 2008.

Tabela 6

Fonte LL (%) IP(%)
Finos Φ≤ 
0,075mm

(%)

Fração Argila 
Φ≤0,002mm

(%)

Fração Areia 
0,075mm<Φ 

≤4,8mm
(%)

Fração 
Ped-

regulho 
>4,8mm

(%)

K(m/s)

Omafra 
(2003) 30≤LL≤60 11≤IP≤30 ≥50 ≤20 ≤45 ≤50 ≤10-9

EPA 
(1989) - ≥10 ≥20 - - ≤10 ≤10-9

Cetesb 
(1993) ≥30 ≥15 ≥30 - - - ≤10-9

Onde: LL: limite de liquidez, IP: índice de plasticidade, K: permeabilidade do solo.

 Os autores concluíram que as misturas obedeceram ao critério 
mínimo de permeabilidade exigido e apresentam potencial para se-
rem usadas em aterros sanitários, como material de revestimento de 
fundo, de cobertura e como barreiras verticais.
 Tartari et al. (2011), na primeira etapa da pesquisa, caracteriza-
ram o lodo da ETA Tamanduá (Foz do Iguaçu, PR) bem como quatro 
argilas utilizadas, sendo duas na fabricação de cerâmicas vermelhas 
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estruturais e duas na confecção de artesanato, no oeste do Estado do 
Paraná, para posterior avaliação do uso do resíduo como aditivo na 
fabricação das cerâmicas. 
 O lodo analisado, composto por SiO2, Al2O3 e Fe2O3, apresentou 
características de baixa plasticidade, perda ao fogo elevada (20,4%), 
baixo índice de plasticidade (7,4%), e fração de argila de 5,3%. Os au-
tores concluíram que o lodo, por possuir baixa plasticidade, não pode 
ser utilizado majoritariamente na composição das massas cerâmicas, 
mas pode ser utilizado como aditivo, na umidade natural (75%), redu-
zindo a adição de água na produção da cerâmica vermelha (TARTARI 
et al., 2011). 
 Na segunda etapa da pesquisa foi incorporado lodo às argilas (4%, 
8%, 12% e 16%). Após a confecção de corpos de prova por prensagem 
uniaxial, sinterizados nas temperaturas de 950 e 1050 °C, e analisados 
pelos ensaios tecnológicos de cerâmica vermelha, os autores observa-
ram que as misturas de argila com percentuais de lodo acima de 8% 
alteraram as propriedades mecânicas e físicas nas peças moldadas, 
ocasionando deformações e trincas. Com isso, concluíram que para 
o lodo em estudo, pode-se utilizar até 8% de lodo à massa da mistura 
cerâmica, desde que no teor de umidade natural (76,4%), pois essa 
umidade favorece a atividade de interação entre os argilominerais, 
reduzindo a quantidade de água a ser adicionada para obtenção de 
uma massa plástica com ótimas condições de trabalhabilidade.
 Watanabe et al. (2011) realizaram dez análises, entre fevereiro de 
2006 e novembro de 2008, do lodo de uma ETA na cidade de Hitachi, 
província de Ibaraki (Japão), cujo coagulante utilizado é o cloreto de 
polialumínio. Ensaios de lixiviação em batelada e em coluna foram 
realizados para investigar características de lixiviação de alumínio do 
lodo. No Japão, são usados testes de lixiviação para partículas meno-
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res do que 2 mm, no entanto segundo os autores não existe uma razão 
oficial para isto. Porém, ao secarem e destorroarem as amostras de 
lodo determinaram-se as curvas granulométricas antes e depois do 
ensaio de compactação e verificaram que as quantidades das frações 
areia, silte e argila aumentaram após a compactação. 
 Na Itália, a ETA de Masseria Romaniello (Potenza) produz 1050 
L/s de água tratada e gera 3 toneladas de lodo por dia, sendo que 
água é captada de um lago artificial (Camastra). O agente coagulante 
utilizado é o sulfato de alumínio, sendo testada a adequação do lodo 
misturado à fração de resíduo orgânico estabilizado para produzir um 
“bio solo” a ser utilizado como material de cobertura diária e final em 
aterros (CANIANI et al., 2013). A fração orgânica estabilizada é prove-
niente de uma estação bio-mecânica que atende pequenos assen-
tamentos urbanos. Os autores concluíram que as análises químicas 
do lodo não mostraram substâncias que pudessem conferir riscos ao 
meio ambiente e que é possível substituir a argila pelo uso de lodo 
da ETA como cobertura em aterros sanitários, reduzindo o consumo 
de materiais naturais e a demanda por volumes em aterros.
 A mistura de lodo (ETA Cafezal, Londrina-PR) com solos areno-
sos e argilosos, com e sem adição de cimento para utilização como 
bases, sub-bases e subleitos de pavimentos de estradas foi avaliada 
por Coelho et al. (2015). As misturas de solo argiloso - lodo (1:1), solo 
argiloso - cimento (10%), solo argiloso - lodo - cimento (1:1 e 10%), 
solo arenoso - cimento (10%) e solo arenoso - lodo (1:0,25) apresenta-
ram valores aceitáveis de compactação, de resistência à compressão 
e de índice de suporte Califórnia e expansão, quando comparados 
com os requisitos mínimos exigidos pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transporte (DNIT), como reforço de subleito de um 
pavimento. Porém, os autores destacam a importância de um estudo 
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mais aprofundado, considerando a concepção e o desempenho do 
pavimento. 
 No mesmo lodo estudado por Coelho et al. (2015), Gonçalves et 
al. (2017) avaliaram características físico-químicas de misturas de lodo 
de ETA com solos argilosos e arenosos para aplicação em barreiras 
impermeabilizantes, que impedem a percolação de líquidos lixivia-
dos, em aterros sanitários. Foram utilizados solo argiloso e lodo nos 
traços 1:0,5 e 1:1; e solo arenoso e lodo no traço 1:0,25. Os autores 
concluíram que todos os materiais analisados apresentaram baixa 
permeabilidade, podendo ser utilizados para uso em obras de aterro 
sanitário.
 Delgado (2016) analisou o lodo da ETA de Guandu (Nova Igua-
çu – RJ), misturado com três materiais diferentes: pó de pedra, solo 
arenoso e solo argiloso, para aplicação em camada de sub-base de 
pavimento. As misturas foram realizadas com concentrações de 5%, 
10% e 15% de lodo e mostrou que o resíduo teve comportamento 
satisfatório quando incorporado ao pó de pedra na porcentagem de 
5% sem adição de agente estabilizador, e de 15% quando melhorado 
com 2% de cimento na mistura.  
 Santos, Silva e Silva (2016) realizaram a caracterização físico-quí-
mica de um lodo proveniente dos filtros e decantadores da ETA lo-
calizada na cidade de Caçapava do Sul, RS. Após análise por ensaio 
de fluorescência de raios X, os autores concluíram que o lodo pode 
ser aplicado no solo (devido à alta concentração de matéria orgâni-
ca encontrada) ou na fabricação de materiais cerâmicos, desde que 
realizados ensaios de qualidade do solo e pré-tratamento do lodo.  
 A mistura de solo laterítico arenoso com lodo da ETA (nas pro-
porções 3:1; 4:1; 5:1), que utiliza cloreto férrico como coagulante, da 
cidade de Cubatão-SP, foi analisada por Montalvan (2016). O objetivo 
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do estudo foi avaliar o teor de lodo que pode ser adicionado ao solo 
sem que haja perda de sua qualidade geotécnica. Os resultados mos-
traram, entre outros, que as características e parâmetros geotécnicos 
das misturas estudadas apresentam valores aceitáveis para solos uti-
lizados em aterros, em camadas de coberturas diária e final.
 Santos (2017) e Knierim (2020) estudaram o lodo da ETA de Santa 
Maria (RS) para aplicação em camadas de impermeabilização e cober-
tura de aterros sanitários, avaliando as propriedades de compactação, 
permeabilidade e resistência de misturas de lodo e solo siltoso (área 
do aterro sanitário de Santa Maria) e solo argiloso (área do aterro de 
Giruá). A adoção de, no máximo, 15% de lodo aos solos, resultou em 
parâmetros satisfatórios. 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Como os lodos são classificados como resíduos sólidos pela As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 10004 (2004), 
além da possibilidade de descarte correto, considerando a reutiliza-
ção desse resíduo, seriam reduzidos ainda os impactos de poluição 
com o descarte inadequado desse material, os custos com transporte 
para aterro devidamente licenciado, bem como impactos ambientais 
e custos com extração de argilas atualmente utilizadas para esse fim.
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 RESUMO

 Os efeitos do regime de funcionamento da UHE Foz de Chapecó (SC), re-
fletem-se em variações significativas dos níveis d’água do rio Uruguai, no canal 
de escoamento do Salto do Yucumã (RS). Os pulsos de vazão na zona da fra-
tura, localizada 140 km à jusante da UHE Foz do Chapecó (SC), ocasionam a 
cobertura parcial do Salto no trecho do Parque Estadual do Turvo (PET). A aus-
ência de uma estação fluviométrica no local e a necessidade de prever os níveis 
máximos atingidos pelas águas do rio na zona do PET, assim como o tempo de 
chegada do pulso de vazão provocado pelo funcionamento da UHE, levaram à 
realização deste estudo, que teve por objetivo desenvolver equações para esti-
mar os níveis de água do rio Uruguai no trecho do Salto do Yucumã, a partir de 
dados da estação fluviométrica de Itapiranga (SC), situada 28,4 km a montante. 
As equações foram desenvolvidas e ajustadas com base em dados de níveis de 
água do rio Uruguai, registrados em 2018 por meio de sonda de pressão au-
tomática instalada no final do canal de escoamento do Salto do Yucumã (PET). 
A velocidade média do rio, entre a UHE Foz de Chapecó e o Salto do Yucumã foi 
estimada em 7,15 km/h. Em situação de níveis de água descendentes, a equação 
de correlação desenvolvida possibilita maior precisão na estimativa dos níveis 
de água no interior do canal, apresentando superestimação máxima de 0,13 m 
e subestimação inferiores a 0,21 m. Em situação de níveis ascendentes do rio, 

Estimativa dos níveis do rio 
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 ABSTRACT
 
 The effects of the operating regime of Chapecó Foz HPP (SC) reflect in 
a significant variation of the water levels of the Uruguay River within the flow 
channel of the Yucumã Falls (RS). The flow pulses in the fracture zone, located 
140 km downstream of the HPP, partially cover the falls in the Turvo State Park 
(PET). There is no fluviometric station at the site and there is a need to predict 
the maximum levels reached by the river waters in the falls, as well as the tim-
ing for the arrival of the flow pulse caused by the operation of the HPP. Because 
of that, this study aimed to develop equations to estimate the water level of 
the Uruguay River in the Yucumã Falls, based on data from the Itapiranga (SC) 
fluviometric station, located 28.4 km upstream. The equations were developed 
and adjusted based on the Uruguay River water level data recorded in 2018, by 
means of an automatic pressure probe installed at the end of the Yucumã Falls 
flow channel (PET). Between the Chapecó Foz HPP and the Yucumã Falls, the 
average river velocity was estimated in 7.15 Km/h. During the lowering water lev-
els, the developed correlation equation gives higher precision in the estimation 
of the levels inside the channel, with maximum overestimation of 0.13 m and 
an underestimation less than 0.21 m. During the rising river levels, the equation 
developed showed more accuracy, overestimating the water levels in less than 
0.35 m. However, in the same rising levels period, the general equation showed 
greater precision with an underestimation less than 0.19 m

Key words: Uruguay River, Turvo State Park, HPP, Salto do Yucumã, equation.

a equação desenvolvida para esse fim é mais precisa se consideramos que a 
superestimação de níveis de água pode atingir erros de até 0,35 m. Quando à 
subestimação dos níveis em situação ascendente, a equação geral apresentou 
maior precisão, com erro máximo de 0,19 m.

Palavras-chave: Rio Uruguai, Parque Estadual do Turvo, UHE, Salto do Yucumã, 
equação.
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 A bacia hidrográfica do rio Uruguai, abrange uma área de apro-
ximadamente 349.843 km², sendo que desses 174.078 km² (49,76%) 
se encontram em território brasileiro, 62.005 km² (17,72%) em terri-
tório argentino e 113.179 km² (32,35%) em território Uruguaio (MAR-
CUZZO, 2017). O rio Uruguai, é originado a partir dos rios Pelotas e 
Canoas e conta com um elevado potencial hidroelétrico em decor-
rência de características hidrodinâmicas e topográficas. Numa pre-
visão a longo prazo, as Usinas Hidrelétricas (UHEs) que devem ope-
rar na região Sul após 2027 são as UHEs de Itapiranga e de Santo 
Antônio, localizadas no rio Uruguai, na fronteira entre Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul (com potência de 724MW e 84MW respectiva-
mente) (EPE, 2018). 
 O rio Uruguai é o principal curso hídrico da Bacia do rio Uru-
guai, com 2.200 km de extensão e vazão média de 5.200 m³/s. É um 
rio transfronteiriço, localizado entre os estados do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina (no sentido leste-oeste) e, na sua porção norte-sul, 
representa a fronteira entre o Brasil e a Argentina, e entre a Argentina 
e o Uruguai no seu trecho final (ANA, 2015).
 A instalação de UHEs ocasiona impactos na bacia hidrográfica, 
ao longo do percurso do rio Uruguai (FRANÇA, 2017). Os impactos 
também são observados durante a operação das hidrelétricas. Estu-
dos realizados por Poersch (2018), em relação aos níveis do rio Uru-
guai a jusante da UHE Foz de Chapecó, indicaram que a operação da 
barragem provoca oscilações horárias dos níveis de água do rio. 
 A Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó se localiza entre os mu-
nicípios de águas Claras em Santa Catarina e Alpestre no Rio Grande 
do Sul e faz uso das águas do rio Uruguai para geração de energia. 

 1 INTRODUÇÃO
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 O município de Alpestre abriga as unidades geradoras (4 no total) 
e a casa de força da usina, tendo potência instalada de 855 megawatts. 
A capacidade da usina abrange 25% do consumo de energia de Santa 
Catarina e 18% do consumo do Rio Grande do Sul, um equivalente a 
cobrir cinco milhões de habitações (ÁGUAS DE CHAPECÓ, 2022). 
 À jusante da UHE Foz do Chapecó está localizado o Parque Esta-
dual do Turvo (PET), área de proteção integral com grande relevância 
do ponto de vista ecológico (SEMA, 2005), abriga um trecho do Rio Uru-
guai que conta com uma importante fratura geológica nas rochas basá-
lticas da Formação Serra Geral, que condiciona a ocorrência da maior 
queda d’água longitudinal do mundo, o Salto do Yucumã (GARCÍA et al., 
2011). Do ponto de vista hídrico, os Saltos se estendem por cerca de 
1800 metros com quedas podendo chegar a 15 m de altura (IRIONDO 
e KRÖLING, 2008) e são responsáveis por grande parte do turismo da 
região (PARQUE ESTADUAL DO TURVO, 2022). 
 O Parque Estadual do Turvo (PET), localiza-se entre o médio alto 
Uruguai e o médio baixo Uruguai, no município de Derrubadas no Rio 
Grande do Sul. É uma das áreas de proteção integral mais importan-
tes da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul pois representa 
um refúgio da fauna silvestre assim como um dos últimos lugares rema-
nescentes de floresta subtropical na região, com um dos maiores frag-
mentos de Floresta Estacional Decidual no estado (AFONSO et al., 2013; 
CARDOSO et al., 2018; PETERS et al., 2017). 
 Os efeitos do regime de funcionamento da UHE Foz de Chapecó 
(SC) nos níveis d’água do rio Uruguai, no trecho do Salto do Yucumã 
(RS), foram monitorados por Pasini (2019), que constatou fortes oscila-
ções horárias no nível do rio na zona da fratura, ocasionando a cober-
tura parcial do Salto diariamente. 
 A ausência de uma estação fluviométrica no trecho e a necessi
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dade de prever os níveis máximos atingidos pelas águas do rio Uruguai 
na zona do PET, assim como o tempo de chegada da onda de cheia, 
provocada pelo funcionamento da UHE Foz de Chapecó no período de 
produção de energia, levaram à realização deste estudo, que propõe o 
desenvolvimento de equações que permitam estimar os níveis de água 
do rio Uruguai no trecho do Salto do Yucumã, Parque estadual do Turvo 
(PET), a partir de dados da estação fluviométrica mais próxima, localiza-
da em Itapiranga (SC), aproximadamente 28,4 km dos Saltos. 

 
 Para o desenvolvimento de equações que permitam prever os ní-
veis de água do rio Uruguai no trecho do Salto do Yucumã foram utili-
zados:

1. níveis d’água do rio Uruguai (cotas dos níveis d’água do rio) co-
letados na estação fluviométricas de Itapiranga/SC (74329000), 
localizada 113 km à jusante da UHE Foz de Chapecó (SC);
2. níveis d’água do rio Uruguai medidos por meio de sonda de 
pressão automática experimental, instalada no Parque Estadual 
do Turvo (RS), no canal de escoamento do Salto do Yucumã, 140 
km à jusante da UHE Foz do Chapecó (SC). 

 O monitoramento foi realizado em 2018 e a coleta de dados por 
sonda ocorreu entre os dias 18 de fevereiro às 22:00h e 11 de março às 
12:30h, fechando três semanas de registros, da seguinte forma:

1. no Salto do Yucumã foram realizados registros de nível de água 
do rio Uruguai de forma automática, a cada 15 minutos, com um 
medidor automático de pressão (CTD data logger);
2. na estação de Itapiranga foram obtidos os registros de nível 

 2 METODOLOGIA
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Defasagem de tempo entre os níveis máximos e os mínimos do rio 
Uruguai registrada num mesmo evento observado nas estações de 
Itapiranga e no Salto do Yucumã (Parque Estadual do turvo - PET).
Fonte: Autores, 2022.

d’água do rio Uruguai a cada 15 minutos. Os dados de Itapiran-
ga foram coletados de forma automática pela estação e disponi-
bilizados por telemetria, a partir do site do Sistema de Monitora-
mento Hidrológico correspondente à Agência Nacional de Águas 
(ANA) (SNIR, 2022). 

 Uma vez coletados os dados, foi efetuada a sincronização (ajuste 
temporal) entre as cotas do nível de água do rio Uruguai registradas 
em Itapiranga e as registradas no Salto do Yucumã. As cotas do rio 
Uruguai no Salto do Yucumã foram calculadas considerando a cota 
topográfica do terreno no local de instalação da sonda, obtido por 
meio de levantamento topográfico de referência da margem esquerda 
do rio na zona de fratura dos basaltos (área do PET). O levantamento foi 
efetuado com uso de VANT Phantom 4, no dia 04 de abril de 2018.
 Com o objetivo de obter a defasagem de tempo entre os níveis 
máximos e os mínimos de um mesmo evento registrado nas duas es-
tações (PET e Itapiranga), foi realizada a análise dos níveis de cada 
período (ascendente e descendente) e ajustado o horário para obter a 
equivalência entre as cotas máximas e mínimas de cada evento (Tabela 
1). Após o ajuste temporal foi realizada análise de correlação entre os 
registros de níveis realizados na estação de Itapiranga e os registros de 
níveis realizados no Salto do Yucumã.

 Tabela 1 

Local de medição (UHE/Estação 
fluviométrica)

Tempo 
médio 

(h)

Distância ao 
longo do rio 

Uruguai (km)

Distancia/
Tempo (Km/h)

Desde Para

UHE Foz do Chapecó 
(SC)

Iraí (RS) 4:00 29,50 7,375
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2.1 ANÁLISE DE DADOS

 A partir das tabelas temporalmente ajustadas pelos níveis má-
ximos e mínimos, foi realizada análise estatística de regressão polino-
mial entre as cotas do rio Uruguai registradas em Itapiranga (SC) e as 
médias das cotas correspondentes, registradas no Salto do Yucumã 
(RS) (considerando Itapiranga como variável independente e Yucumã 
como variável dependente) (Tabela 2).
 Foram obtidas assim, as médias das cotas do nível de água do 
rio Uruguai registradas no Salto do Yucumã (PET) para cada valor de 
cota (valor único do intervalo entre a mínima de 162,83 m e a máxi-
ma 164,00 m) registrados em Itapiranga. Os dados foram organizados 
numa sequência ascendente de níveis (de 162,83 a 164,00 m) com 
variação entre elas superior a 0,01 m. As séries de dados analisados 
dentro dessa metodologia foram: 

a) a totalidade dos registros de cotas do nível de água do rio Uru-
guai (PET);
b) as cotas do nível do rio Uruguai (PET) em situação descenden-
te;
c) as cotas do rio Uruguai (PET) em situação ascendente.

UHE Foz do Chapecó 
(SC)

Itapiranga (SC) 16:00 113,00 7,06

UHE Foz do Chapecó 
(SC)

Yucumã (PET) 
(RS)

20:00 141,40 7,07

Itapiranga/SC 
(74329000) (SC)

Yucumã (PET) 
(RS)

3:58 28,40 7,10

Média 7,10



Estimativa dos níveis do rio Uruguai no Salto do Yucumã (PET)...153153

Cotas absolutas do nível do rio Uruguai registradas em Itapiranga 
(SC) utilizadas na análise estatística comparativa das cotas 
médias correspondentes observadas no Salto do Yucumã (RS).
Fonte: Autores, 2022.

 Tabela 2 

Parâmetro Itapiranga Salto do 
Yucumã

 Total de registros

Total de níveis (cotas) registrados 1879 1979

Total de níveis (cotas) correspondentes 1337 1337

Níveis (cotas) mínimos e máximos (m) 162,83 a 
164,00

133,82 a 
137,16

Nº de dados de nível de água (cotas) únicas do rio 
em Itapiranga (SC) utilizadas na análise comparativa 
dos níveis (cotas) médios do rio em Yucumã 
(RS), considerando Itapiranga como variável 
independente e Yucumã como variável dependente

114

 Níveis Descendentes

Total de cotas registradas 941 941

Cotas mínimas e máximas (m) 162,83 a 
164,00

133,82 a 
137,16

Nº de dados de nível de água (cotas) únicas do rio 
em Itapiranga (SC) utilizadas na análise comparativa 
dos níveis (cotas) médios do rio em Yucumã 
(RS), considerando Itapiranga como variável 
independente e Yucumã como variável dependente

114 941

 Níveis Ascendentes 

Total de cotas registradas 315 315

Cotas mínimas e máximas (m) 162,83 a 
163,99

133,82 a 
137,10

Nº de dados de nível de água (cotas) únicas do rio 
em Itapiranga (SC) utilizadas na análise comparati-
va dos níveis (cotas) médios do rio em Yucumã (RS), 
considerando Itapiranga como variável indepen-
dente e Yucumã como variável dependente

102 398
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 As médias das cotas do nível de água do rio Uruguai obtidas no 
Salto do Yucumã para cada uma das cotas observadas em Itapiran-
ga, foram utilizadas para a análise de regressão polinomial (cotas do 
rio Uruguai registradas em Itapiranga x média das cotas do rio Uru-
guai registradas no Salto do Yucumã no nível correspondente re-
gistrado em Itapiranga). A análise estatística de regressão polinomial 
entre níveis do rio (em Itapiranga) e a média dos valores do nível do 
rio observados em Yucumã (correspondentes ao valor registrado em 
Itapiranga) permitiu obter as equações de estimativa das cotas do rio 
Uruguai no Salto do Yucumã (PET) a partir das cotas registradas em 
Itapiranga para os seguintes conjuntos de dados:

a) a totalidade dos registros de cotas do nível de água do rio 
Uruguai (PET);
b) as cotas do nível do rio Uruguai (PET) em situação descen-
dente;
c) as cotas do rio Uruguai (PET) em situação ascendente.

 Uma vez obtida a equação de correlação polinomial entre os va-
lores absolutos (Itapiranga) e as médias dos níveis (Yucumã), foi cal-
culado o erro (em metros) que poderia decorrer do uso da equação 
para estimar os níveis do rio nos Saltos. Utilizando a tabela de dados 
originais para cada registro de cota observada em Itapiranga (1879 re-
gistros) foi estimado, por meio da equação, a cota correspondente aos 
níveis de água no Salto do Yucumã. O cálculo de erro dessa estimativa 
foi realizado a partir da diferença entre cotas dos níveis de água efeti-
vamente observados no Salto do Yucumã (em metros) e as cotas resul-
tantes da aplicação da equação polinomial (em metros). 
 Foi calculado o erro máximo positivo (valores máximos positivos, 
que indicam que a equação subestima os níveis de água no Salto do 
Yucumã) e o erro máximo negativo (valores máximos negativos, que 
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indicam que a equação superestima os níveis de água no Salto do 
Yucumã) para cada cota da série sistematizada de níveis de água do 
rio registrados em Itapiranga (SC) (114 dados utilizados como variáveis 
independentes). Os erros máximos positivos (níveis subestimados) 
e máximos negativos (níveis superestimados) foram calculados consi-
derando:

a) a totalidade dos registros de cotas do nível de água do rio Uru-
guai (PET) (considerando o erro da estimativa do nível de água, 
decorrente do uso da equação geral);
b) as cotas do nível do rio Uruguai (PET) em situação descenden-
te (considerando o erro da estimativa do nível de água, decor-
rente do uso da equação de níveis descendentes);
c) as cotas do rio Uruguai (PET) em situação ascendente (consi-
derando o erro da estimativa do nível de água, decorrente do uso 
da equação de níveis ascendentes).

 Na sequência, de forma a prever possíveis erros de superesti-
mação de níveis do rio Uruguai no Salto do Yucumã a partir do uso 
da equação geral, foi projetada a linha de tendência do possível erro 
máximo (máximo dos mínimos).

 Para cada registro de cota observada no Salto, num determinado 
horário, correlacionou-se à cota registrada em Itapiranga, os resulta-
dos das correlações entre os dados indicaram melhor ajuste conside-
rando defasagem de 3:15 h entre os níveis (cristas de níveis máximos e 
cristas de níveis mínimos), com erro médio de ajuste de r2 = 0,9923 (Fi-
gura 1). Em função da posição da sonda na margem do canal do Salto 

 3 RESULTADOS



Estimativa dos níveis do rio Uruguai no Salto do Yucumã (PET)...156156

do Yucumã e da amplitude de oscilação do rio no interior do canal 
de escoamento, não houve registros de níveis de água inferiores a 
133,81 m.

Registro contínuo dos níveis de água no rio Uruguai na estação de 
Itapiranga (74329000) e no Salto do Yucumã (PET) entre 18/02/2018 
e 11/03/2018. Em função da posição da sonda na margem do canal 
do Salto do Yucumã e da amplitude de oscilação, não houveram 
registros de níveis de água inferiores a 133,81 m. 
Fonte: Autores, 2022.

Figura 1 

 A análise estatística de tendência, por regressão polinomial, foi 
efetuada a partir das médias dos valores das cotas dos níveis do rio 
Uruguai medidos no Salto do Yucumã, que foi calculada para cada 
valor de nível de água (valor único de cota) registrado em Itapiranga 
(74329000). A análise de tendência entre os níveis registrados em Ita-
piranga versus a média equivalente observada no Salto do Yucumã, 
resultou numa equação polinomial geral de 5ª ordem (Equação 1): 

Y = 3,879796298220750x5 - 3170,26334443418x4 + 1036194,28689658x3 - 
169338809,123287x2 + 13836978438,49x - 452257180297,625 (1)                                                        
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 A Figura 2 ilustra a utilização da equação polinomial de 5ª ordem 
(Equação 1) (equação geral) no cálculo equivalente de cada dado de 
nível de água do rio Uruguai estimado a partir do nível de água regis-
trado na Estação de Itapiranga. A correspondência entre os valores re-
gistrados no Salto do Yucumã pela sonda de medição contínua e os 
estimados a partir da aplicação da Equação 1, é evidenciada na Figura 
citada.

Registro contínuo dos níveis de água no rio Uruguai no Salto 
do Yucumã (PET) entre 18/02/2018 e 11/03/2018 e níveis de água no 
Salto do Yucumã (PET) calculados a partir de cada registro efetuado 
na Estação de Itapiranga, aplicando equação polinomial de 5ª 
ordem. 
Fonte: Autores, 2022.

Figura 2 

 Utilizando a mesma metodologia, foram separados os níveis de 
água ascendentes dos níveis de água descendentes. As duas séries 
de dados foram estatisticamente analisadas resultando em duas 
equações de tendência com ajuste polinomial de 4ª ordem (Figura 3).
 A Equação de tendência ascendente (Equação 2), de acordo com 
o ajuste polinomial de 4ª ordem é:
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Y = 1,491109973634590x – 975,503550433177x + 239318,953116076x – 
26093993,9246522x + 1066922885,51909  (2)
 A Equação de tendência descendente (Equação 3), de acordo com 
o ajuste polinomial de 4ª ordem é:
Y = -0,973633987479843x + 637,393282779385x – 156477,045577335x + 
17073064,2422619x – 698560077,848229  (3)

Registro dos níveis de água ascendentes e descendentes do rio Uruguai 
observados na Estação de Itapiranga (SC) e nível de água correspondentes 
observados no Salto do Yucumã (PET). As tendências dos níveis ascendentes 
e descendentes foram ajustadas utilizando as respectivas equações 
polinomiais de 4ª ordem.
Fonte: Autores, 2022.

Figura 3 

 A diferença entre os níveis de água registrados no canal de esco-
amento do Salto do Yucumã e os níveis de água calculados a partir da 
aplicação da Equação 1, foi computada como o erro potencial (positi-
vo e/ou negativo) resultante. O erro médio absoluto de 0,12 e 61% dos 
dados apresentaram erro de até 0,12 m (Figura 4). 
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 A superestimação de níveis de água do rio Uruguai no Salto do 
Yucumã (níveis calculados superiores aos observados), foi inferior a 
0,53 m (aos 163,08 m) no interior do canal. Com exceção das estimati-
vas obtidas no intervalo de 163,02 e 163,26 m, em que os níveis foram 
superestimados em até 0,4 m. De forma pontual, o cálculo desse erro 
potencial máximo (superestimação de níveis) pode ser efetuado a 
partir da seguinte equação polinomial de 6ª ordem (Equação 4):

Y = -25,7784567268x6 + 25287,2880138012x5 – 10335597,1857665x4 
+ 2253029317,63493x3 – 276261176828,36x2 + 18066366620109,1x - 
492277240808390  (4)

Percentagem acumulada de erro máximo absoluto calculado pela 
diferença entre os níveis de água observados no Salto do Yucumã e 
os níveis de água calculados pela equação geral.
Fonte: Autores, 2022.

Figura 4 

 A utilização da equação geral para estimar os níveis de água no 
canal do Salto do Yucumã pode levar a uma subestimação inferior 
a 0,19 m (Figura 5). Entretanto, ao utilizar a equação para estimativa 
de níveis durante o período descendente das águas, o erro observado 
diminui para o máximo de -0,13 m (níveis superestimados) enquanto 
que pode ocorrer uma subestimação de níveis de até 0,21 m (Figura 6). 
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Superestimação e subestimação máximas dos níveis de água do rio 
Uruguai no Salto do Yucumã e linha de tendência da superestimação 
potencial máxima dos níveis.
Fonte: Autores, 2022.

Figura 5 

Superestimação máxima (valores negativos) e subestimação máxima 
(valores positivos) dos níveis de água do rio Uruguai no Salto do Yucumã 
durante os períodos descendente de níveis de água. 
Fonte: Autores, 2022.

Figura 6 
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Superestimação máxima (valores negativos) e subestimação máxi-
ma (valores positivos) dos níveis de água do rio Uruguai no Salto do 
Yucumã durante os períodos ascendente de níveis de água. 
Fonte: Autores, 2022.

Figura 7 

 Ao mesmo tempo, ao optar pela equação de tendência para 
níveis ascendentes do rio, o erro máximo por superestimação foi de 
-0,35 m, o que indica uma redução do erro potencial em relação ao 
uso da equação polinomial geral. O mesmo não se observa em relação 
à subestimação de níveis (valores máximos positivos) que podem atin-
gir até 0,34 m, indicando menor precisão nesses casos (Figura 7). 

 A velocidade média da corrente (avanço da onda) no rio Uruguai 
entre a UHE Foz de Chapecó e o Salto do Yucumã (PET) é de 7,15 km/h. 
 Em situação de níveis de água descendentes do rio Uruguai, 
a equação de correlação desenvolvida (apenas com níveis descen

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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dentes) possibilita maior precisão na estimativa dos níveis no inte-
rior do canal do Salto do Yucumã com base nos níveis de Itapiranga 
(SC), apresentando erros máximos de superestimação de 0,13 m e de 
subestimação inferiores a 0,21 m. 
 Em situação de níveis ascendentes do rio Uruguai, a equação 
desenvolvida para esse fim apresentou erros de subestimação de 
níveis de até 0,34 m, indicando que é menos precisa para a previsão 
do que a equação geral, que apresenta erro inferior a 0,19 m. Ao con-
trário, a equação é mais precisa se considerando que pode superes-
timar os níveis de água em até 0,35 m, enquanto que a equação geral 
pode superestimar os mesmos em até 0,53 m.
 A seleção da equação adequada (no geral, para níveis descen-
dentes ou para níveis ascendentes), que permite estimar as cotas dos 
níveis de água no canal do Salto do Yucumã (PET) (RS), a partir dos 
níveis de água da estação fluviométrica de Itapiranga (SC), depen-
derá da finalidade de aplicação e da conveniência em considerar o 
possível erro (superestimação ou subestimação de níveis) inserido 
como um fator de segurança visto a utilização requerida (níveis de 
inundação, níveis de seca, ondas de cheia, etc.). 
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 RESUMO

 Neste trabalho são apresentadas atividades que foram trabalhadas no 
contexto da escola básica como forma de promover a sensibilização ambien-
tal em estudantes de escolas públicas e também na comunidade urbana do 
município de Seberi - RS, tratando-se de ações vinculadas a um projeto de ex-
tensão da UFSM/FW. A comunidade escolar envolvida nas ações aqui relatadas 
participou de um ciclo de palestras com abordagens de temas ambientais, de 
dinâmicas de separação de resíduos sólidos, além de outras atividades de edu-
cação ambiental. Todas as ações ocorreram durante o ano de 2021, sendo que 
participaram das atividades aproximadamente 1.600 estudantes. Ao final das 
palestras foram sorteadas mini coletoras confeccionadas pela equipe executora 
do projeto de extensão a partir do reaproveitamento de resíduos secos, sendo 
que na sequência do desenvolvimento das ações extensionistas todos os es-
tudantes de 1º ao 5º ano, das cinco escolas parceiras do projeto de extensão, 
confeccionaram suas próprias mini coletoras. Além disso, foram distribuídos 
fôlderes de divulgação da rota atual da coleta seletiva de resíduos na área ur-
bana do município de Seberi, destacando os dias de coleta de determinados 
tipos de resíduos, visando que a comunidade destine corretamente os resíduos 
nos respectivos dias de coleta. Observa-se que as ações de extensão trabalha-
das no contexto de educação básica, além de contribuírem para o propósito de 

Educação ambiental no contexto escolar 
como instrumento de conscientização
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 ABSTRACT
 
 This work presents activities that were conducted in the context of primary and 
secondary public schools, as a way to promote environmental awareness among 
the students and also among the urban community of the municipality of Seberi – 
RS. The actions of this work were part of an extension project registered at Federal 
University of Santa Maria – campus Frederico Westphalen (UFSM-FW). The school 
community involved in the actions reported here participated in a cycle of lectures 
with approaches to environmental themes, dynamics of solid waste separation, in 
addition to other environmental education activities. All actions took place during 
the year of 2021, with approximately 1,600 students envolved in the activities. At 
the end of the lectures, mini hand-made waste collectors made by the execution 
team from the reuse of dry waste were raffled. Afterwards, and following the devel-
opment of extension actions, all students from primary schools made their own 
mini waste collectors. In addition, folders were distributed to publicize the current 
route of selective waste collection in the urban area of the municipality of Seberi, 
highlighting the collection days of certain types of waste. The aim was to inform 
the community the correct dispose of the waste on the respective collection days. 
It is observed that the extension actions carried out in the context of primary and 
secondary schools, in addition to contributing to the purpose of bringing UFSM-FW 

aproximar a UFSM da comunidade regional em que se insere, desempenham 
sobretudo um papel importante nas questões da educação ambiental e na dis-
seminação de informações relacionadas a este tema. Através desse projeto bus-
cou-se também orientar a comunidade seberiense sobre a melhor forma de uti-
lizar os recursos naturais, praticar atos de conservação do meio ambiente e de 
consumo responsável em tempos de processos de industrialização, produção e 
consumismo. 

Palavras-chave: Educação ambiental, consumo responsável, extensão universitária.
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closer to the regional community in which it is inserted, play an important role in 
environmental education as well as in the dissemination of information related to 
environmental issues. Through this project, it was also sought to guide the Sebe-
riense community on the best way to use natural resources, practice acts of envi-
ronment conservation and responsible consumption in times of industrialization, 
production and consumerism processes.

Key words: Environmental education, responsible consumption, university extension.
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 Com o aumento da concentração populacional em grandes cen-
tros urbanos, o acúmulo de resíduos tem causado inúmeros proble-
mas ambientais ao redor das cidades, somando-se ao despreparo dos 
municípios e estados em relação a gestão dos resíduos gerados em 
residências, indústrias e na agricultura. Esse fato mostra que não se 
trata apenas do acúmulo de resíduos, mas também do aumento de 
danos ambientais, doenças causadas devido ao contato do solo, 
das pessoas e dos animais com esses resíduos que muitas vezes 
são tóxicos. 
 Nesse contexto, a educação ambiental torna-se uma importante 
ferramenta de sensibilização da comunidade em geral. Por definição 
a educação ambiental, de acordo com a Lei Federal nº 9.795/1999 
(BRASIL, 1999), são “os processos pelos quais o indivíduo e a cole-
tividade constroem valores sociais, saberes, habilidades, atitudes 
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, um 
bem de uso comum das pessoas, essenciais à qualidade de vida sau-
dável e sua sustentabilidade”.
 Marcatto (2002) afirma que o objetivo central da educação am-
biental é alcançar o público em geral com suas ações e que há duas 
demandas de educação ambiental: uma que envolve estudantes em 
geral, conhecida como educação formal e outra que envolve todos os 
segmentos da população, definida como educação informal.
 No que se refere às ações de educação ambiental voltadas para 
a gestão de resíduos sólidos urbanos, estas podem contribuir para o 
desenvolvimento de inúmeros fatores, como coleta seletiva e recicla-
gem de resíduos secos, compostagem de resíduos orgânicos, descarte 
e destinação final ambientalmente adequada de rejeitos. No municí

 1 INTRODUÇÃO
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pio de Seberi, localizado na região norte/noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul, a gestão dos resíduos sólidos descartados pela comu-
nidade urbana é realizada pelo Consórcio Intermunicipal de Gestão de 
Resíduos Sólidos (CIGRES), que também atende a outros trinta e dois 
municípios da mesma região.
 As atividades relatadas neste texto são referentes a um projeto de 
extensão universitária da UFSM/FW, através do qual foram trabalhadas 
ao longo do ano de 2021 algumas ações de educação ambiental en-
volvendo estudantes de nível fundamental de Seberi, de duas escolas 
da rede municipal (uma da zona urbana e outra da zona rural) e de 
três escolas da rede estadual (zona urbana). Tais ações foram apoiadas 
pelo Fundo de Incentivo à Extensão - FIEx/UFSM/PRE e pelo Edital de 
Seleção Interna de Ações Alinhadas aos COREDEs/UFSM/PRE.

 Desenvolver atividades de um projeto de extensão universitária 
voltado à educação ambiental, envolvendo alunos de cinco escolas 
do ensino básico e os munícipes da zona urbana de Seberi-RS, por 
meio de atividades práticas executadas por acadêmicos de gradua-
ção e de pós-graduação do Campus da Universidade Federal de San-
ta Maria em Frederico Westphalen/RS. 

 
 Ações de educação ambiental foram trabalhadas por uma equi-
pe de um projeto de extensão da UFSM/FW em comunidades escola-
res de cinco escolas de educação básica de Seberi, a fim de direcio-
nar o público alvo a pensar em como os recursos naturais do planeta 

 3 METODOLOGIA

 2 OBJETIVO
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estão sendo utilizados, demonstrar as formas de utilização/destina-
ção correta de resíduos e também ensinar e discutir conceitos bási-
cos como o de “Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar”.
 O trabalho foi desenvolvido por professores e acadêmicos 
do curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária e do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental do 
Campus da Universidade Federal de Santa Maria em Frederico Wes-
tphalen/RS, enfocando a educação ambiental em seus princípios 
questionadores, críticos, temáticos e inovadores.
 As ações de extensão foram trabalhadas basicamente em três 
etapas de desenvolvimento. Na primeira etapa, buscou-se contato 
com as equipes diretivas das instituições de ensino e com a Secreta-
ria Municipal de Educação de Seberi, para explanar os objetivos do 
projeto de extensão e quais atividades se pretendia trabalhar nas es-
colas em termos de educação ambiental. As ações foram desenvolvi-
das nas escolas nominadas no Quadro 1.

Informações relacionadas as escolas em que as ações foram 
realizadas.
Fonte: Autores, 2021.

Quadro 1 

Local Número de alunos Escolaridade

Instituto Estadual de Educação Madre 
Tereza 678

1º ao 9º ano, ensino mé-
dio e EJA

Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Alfredo Westphalen 356 1º ao 9º ano

Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Drª. Ada Maria Hemielewski 215 Pré-escola ao 9º ano

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Rosa da Silva Braga 195 1º ao 9º ano

Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Pedro Gemelli 150 1º ao 9º ano

Total 1.594 -
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 Na segunda etapa do trabalho realizado em Seberi, foram mi-
nistradas palestras nas escolas parceiras do projeto de extensão da 
UFSM/FW, sendo que o assunto enfocado buscou conscientizar os 
estudantes sobre a importância da correta separação dos resíduos e 
seu destino adequado. Também, foi realizada uma campanha para 
arrecadar embalagens (caixas) vazias de leite para fazer um traba-
lho de reutilização deste resíduo seco, confeccionando junto aos 
estudantes (do 1º ao 6º ano) mini coletoras a partir deste material. 
Na sequência dos trabalhos do projeto de extensão nas escolas foi 
aplicado um jogo didático que também propunha discutir questões 
ambientais. Enquanto foram realizadas estas atividades lúdicas nas 
escolas, também foram explicados os diferentes sistemas de com-
postagem de resíduos orgânicos, seja através de um sistema com-
pacto (para áreas internas) ou por um sistema em que a composteira 
fica enterrada no solo (para áreas externas). 
 Depois de se ter apresentado nas cinco escolas o funcionamen-
to dos sistemas de compostagem de resíduos orgânicos, na terceira 
etapa de desenvolvimento do projeto de extensão passou-se a reali-
zar uma campanha porta a porta em alguns lares seberienses (área 
urbana), apresentando o sistema em que a composteira fica enter-
rada no solo e, também, aproveitando o contato direto com as pes-
soas da comunidade para entregar a elas o fôlder de divulgação da 
rota atual da coleta municipal de resíduo. Estas ações objetivaram 
incentivar a comunidade seberiense a fazer compostagem da fração 
orgânica gerada diariamente nas residências, para assim evitar que 
este tipo de resíduo seja enviado para o CIGRES.
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 Para Jacobi (2003, p. 10) “a educação ambiental deve ser vista 
como um processo de permanente aprendizagem que valoriza as 
diversas formas de conhecimento e forma cidadãos com consciên-
cia local e planetária”. Segundo Silva (2008), a educação ambien-
tal surgiu como uma ferramenta para formação de cidadãos com 
consciência ambiental, sendo necessário a inserção das dimen-
sões sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológica e éticas. 
Assim, destaca-se a importância do desenvolvimento dessas ações 
no ambiente escolar.
 Na Figura 1 são mostradas imagens dos momentos de realiza-
ção das palestras nas escolas seberienses. Em cada escola o público 
foi dividido de acordo com a capacidade do espaço físico disponí-
vel para as palestras. Após as apresentações foram feitas pergun-
tas sobre o tema discutido e alguns ítens, construídos com materiais 
reutilizados, foram sorteados entre os estudantes presentes. Foram 
sorteados cerca de 150 conjuntos de mini coletoras, além de outros 
materiais, como canetas, sacolas retornáveis, camisetas, cadernos, 
entre outros. 
 Após a campanha de coleta de embalagens (caixas) vazias de 
leite (ou suco), os estudantes confeccionaram suas próprias mini co-
letoras de resíduos. Durante todo o período de execução do projeto 
foram coletadas mais de 4.500 caixas vazias de leite, que foram cor-
tadas ao meio, lavadas e encapadas com papel dobradura nas se-
guintes cores: vermelho (materiais secos/recicláveis), marrom (re-
síduos orgânicos) e preto (rejeitos). Estas três categorias de resíduos 
sólidos foram definidas para serem representadas em mini coletoras 
por caracterizarem a geração cotidiana de resíduos nas residências e 
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por comporem as três frações recolhidas na coleta seletiva efetu-
ada pelo município e encaminhada ao CIGRES. 

Palestras e sorteios de brindes.
Fonte: Autores, 2021.

Preparação de mini coletoras representando local de coleta de 
resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis.
Fonte: Autores, 2021.

Figura 1

Figura 2
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 No decorrer das ações surgiram algumas outras demandas a se-
rem operacionalizadas pela equipe do projeto de extensão universi-
tária, além de mais algumas ideias para novas ações. Nesse contexto, 
observa-se que os acadêmicos desempenham um papel importante 
na questão da disseminação da informação e no auxílio ao ensino 
de tópicos de educação ambiental, uma vez que levam a universi-
dade para dentro das escolas e as escolas para o ambiente universi-
tário, situações nas quais os acadêmicos vivenciam oportunidades 
de transmitir os conhecimentos práticos de seus estudos e pesqui-
sas, contribuindo para com a missão das escolas, pois as crianças 
demonstram uma enorme curiosidade por assuntos novos e buscam 
constantemente se apropriar de novas informações, e através da par-
ticipação em ações como estas acabam tendo a oportunidade de 
ampliar conhecimentos e a se tornarem cidadãos ambientalmente 
mais conscientes. 
 Uma das demandas encaminhadas à equipe do projeto de 
extensão foi a instalação de coletoras de resíduos recicláveis e de 
resíduos orgânicos nas salas de aula dos anos iniciais (1º e 2º ano) 
do Instituto Estadual de Educação Madre Tereza. Assim, atenden-
do a este pedido, foram instaladas novas coletoras em oito salas 
de aula (16 unidades) do referido educandário, conforme mostra-
do na Figura 3. 
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 Como forma de implementar uma nova atividade foi desenvolvi-
do pelos bolsistas, um jogo educativo chamado “tabuleiro de recicla-
gem”, com esse jogo os estudantes tiveram a oportunidade de praticar 
de maneira lúdica os temas abordados nas palestras. Essa ação foi de-
senvolvida na Escola Drª. Ada Maria Hemielewski (Figura 4).

Conjuntos de coletoras disponibilizadas em salas de aula do 
Instituto Estadual de Educação Madre Tereza, Seberi - RS.
Fonte: Autores, 2021.

Realização do jogo de trilha na Escola Drª. Ada, Seberi - RS.
Fonte: Autores, 2021.

Figura 3

Figura 4

 Em relação aos sistemas de compostagem divulgados nas 
ações do projeto de extensão, a Figura 5 exemplifica o sistema de-
nominado compacto, ideal para ser instalado em apartamentos ou 
residências com pouca disponibilidade de espaço físico. A Figura 
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6 mostra um sistema de bombonas. Esta ação buscou, além de in-
centivar a compostagem, permitir que as pessoas produzam em suas 
residências porções de fertilizante orgânico a ser utilizado em hor-
tas e jardins.

Sistema compacto
Fonte: Autores, 2021.

Figura 5
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Sistema de bombonas
Fonte: Autores, 2021.

Figura 6

 Em dezembro de 2021 as atividades presenciais do projeto de 
extensão da UFSM/FW foram encerradas nas cinco escolas parceiras 
e na comunidade seberiense. Para marcar como uma ação de encer-
ramento das atividades anuais, foram então realizadas visitas a todas 
as escolas atendidas no município de Seberi, sendo distribuídas sa-
colas retornáveis (ecobags) como incentivo para que a comunidade 
escolar repense o uso de sacolas plásticas. Nas visitas de encarra-
mento fez-se a apresentação nas escolas do mascote das ações am-
bientas de extensão da UFSM/FW (Figura 7). 
 Houve um grande apoio da comunidade escolar seberiense no 
desenvolvimento das atividades do projeto de extensão universitária 
de ações ambientais da UFSM/FW. Além das ações descritas neste 
texto, foram também realizadas entrevistas nas rádios locais e publi-
cação de textos em redes sociais e jornais de circulação regional.
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 A educação ambiental é uma importante ferramenta para cons-
cientizar a população a respeito das questões ambientais. No muni-
cípio de Seberi, ao longo do ano de 2021, as ações promovidas 
pelo projeto de extensão da UFSM/FW se mostraram eficientes e com 
grande aceitação de todos os envolvidos. A realização de atividades 
de reutilização de resíduos sólidos em cinco escolas de educação 
básica mobilizou as famílias seberienses, uma vez que os estudantes 
foram solicitados a levar para a escola embalagens vazias de leite, 
e assim, acredita-se que a simples ação de separar um resíduo sóli-
do para fins de atividades escolares pode servir como ferramenta de 
sensibilização e incentivo para que a separação correta dos resíduos 
sólidos ocorra nas residências, proporcionando que haja um melhor 
aproveitamento de recursos naturais.

Ações para encerramento das atividades em dezembro de 2021
Fonte: Autores, 2021.

Figura 7

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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 Foi perceptível o grande entusiasmo das cinco comunidades 
escolares de Seberi em participar de todas as ações promovidas 
pela equipe de execução do projeto de extensão, nas palestras, na 
confecção das mini coletoras e na participação ativa no jogo recre-
ativo de questões ambientais. O projeto de extensão de educação 
ambiental da UFSM/FW continuará sendo executado no ano de 2022 
em escolas de educação básica, com foco ainda maior nas questões 
que envolvem a correta separação dos resíduos sólidos e com ações 
de reaproveitamento tanto do resíduo seco como também da fração 
orgânica. Ações de extensão como estas trabalhadas em Seberi dão 
oportunidades a professores e acadêmicos para levar conhecimen-
tos provindos de estudos e pesquisas no ambiente universitário para 
a sociedade na qual a universidade se insere, interagindo e transfor-
mando a realidade social. 
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 RESUMO

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade da água e os impactos 
ambientais em nascentes de propriedades rurais privadas em Frederico West-
phalen, Palmitinho, Caiçara e Taquaruçu do Sul. Sugere-se que seja realizado 
tratamento químico para desinfecção destas águas, bem como a preservação 
no entorno das nascentes. 

Palavras-chave: Água de Consumo Humano, Qualidade da água, Propriedade 
Rural, Análise Macroscópica, Preservação das Nascentes.

 ABSTRACT
 
 The objective of this work was to evaluate the water quality and the environ-
mental impacts in springs of private rural properties in Frederico Westphalen, Pal-
mitinho, Caiçara and, Taquaruçu do Sul. It is suggested that chemical treatment be 
carried out to disinfect these waters, as well as the preservation around the springs.

Key words: Human Consumption Water, Water Quality, Rural Properties, 
Macroscopic Analysis, Springs Preservation.

Variáveis físicas, químicas e 
biológicas de água de consumo 
humano de nascentes na região 
noroeste do RS
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 Atualmente, o recurso natural mais explorado pelas ações an-
trópicas é a água e, sua potabilidade vem piorando e sofrendo mui-
tas alterações em função do elevado consumo decorrentes do cres-
cimento populacional, da falta de proteção desses recursos hídricos 
e a ausência de políticas públicas voltadas à sua preservação. 
 Desta forma, sabe-se que esses fatores influenciam diretamente 
na saúde humana, bem como no desenvolvimento das populações, 
pois estima-se que aproximadamente doze milhões de pessoas mor-
rem a cada ano por problemas ligados à qualidade da água. Regis-
tros do Sistema Único de Saúde (SUS) demonstram que é possível 
comprovar que no Brasil 80% dos atendimentos e internações hos-
pitalares são por doenças relacionadas à veiculação hídrica, ou seja, 
devido a condições da qualidade da água imprópria para o consumo 
humano (MERTEN; MINELLA, 2002). 
 Os padrões de potabilidade para água de abastecimento públi-
co e de sistemas alternativos no Brasil estão dispostos na Portaria 
do Gabinete do Ministro/Ministério da Saúde, Nº 888 de 4 de maio 
de 2021 (BRASIL, 2021), que define os padrões de potabilidade, vigi-
lância e procedimentos de controle para que a água consumida seja 
potável e segura.
 De acordo com Tucci (1997), as áreas urbanas geralmente são 
abastecidas por sistemas públicos, enquanto nas áreas rurais apre-
sentam sistemas alternativos de abastecimento que podem ser poços 
rasos ou nascentes (DANELUZ; TESSARO, 2015). No entanto, a negli-
gência por parte dos órgãos públicos para com a comunidade rural é 
evidente, mesmo tendo-se ciência de que a carência de um abasteci-
mento de qualidade o torna mais favorável a contaminações.   

 1 INTRODUÇÃO
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 Constata-se que além da importância de distribuir água potá-
vel, ainda é fundamental todo o conjunto fornecido pelo saneamen-
to básico, para garantir o mínimo ao cidadão que é ter qualidade de 
vida, como é abordado no Objetivo Sustentável em um dos 17 Obje-
tivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a ODS 6  que estabele-
ce assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e sanea-
mento para todos, juntamente com a ODS 3 de Saúde e Bem-estar 
(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2022). 
 Diversos fatores podem influenciar na potabilidade da água de 
nascentes, visto que são áreas sensíveis que podem sofrer com a ero-
são, levando a alteração da qualidade desta água. Segundo Buzelli 
e Cunha-Santino (2013) o escoamento na superfície da água pode 
arrastar contaminantes para dentro do recurso hídrico, tornando a 
água imprópria para o consumo humano. 
 Diante do exposto, para verificar-se como está a qualidade da 
água é necessário que se analise as variáveis físicas, químicas e mi-
crobiológicas desta, a fim de determinar o quão potável a água está 
para consumo humano (BRHANE, 2018). O monitoramento da quali-
dade da água serve como uma ferramenta que contribui para verifi-
car as possíveis causas de contaminantes ambientais, que venham a 
ser detectadas nestas águas. Portanto, o objetivo do presente traba-
lho é avaliar a qualidade da água para consumo humano através de 
análises físico, químicas e biológicas de nascentes de propriedades 
rurais dos municípios de Caiçara, Frederico Westphalen, Palmitinho e 
Taquaruçu do Sul, todos localizados no estado do Rio Grande do Sul, 
além de desenvolver ações de conscientização das comunidades e 
que promovam o acesso à informação sobre a qualidade e a potabi-
lidade de águas superficiais (nascentes) de importância ambiental, 
econômica e sanitária.
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 O presente estudo foi realizado nos municípios de Caiçara, Fre-
derico Westphalen, Palmitinho e Taquaruçu do Sul os quais fazem parte 
da região do Médio Alto Uruguai situados no Noroeste do estado 
do Rio Grande do Sul (RS) (Figura 1). De acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que o somatório da 
população dos respectivos municípios, em 2021, foi de 46.474 habitan-
tes (IBGE, 2010). O clima da região é do tipo subtropical e subtropical 
úmido, segundo a Classificação Climática de Köppen-Geiger (KÖPPEN 
e GEIGER, 1936). 

Mapa da região COREDE Médio Alto Uruguai.
Fonte: Secretaria do Planejamento - Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
(2015).

Figura 1

 2 METODOLOGIA
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 No período de outubro a novembro de 2021, nos municípios 
citados anteriormente, foram coletadas amostras de água de nas-
centes em propriedades rurais privadas, que representam a única 
fonte de abastecimento de água para as famílias residentes dessas 
localidades rurais. Para cada um dos municípios: Frederico Westpha-
len, Caiçara, Taquaruçu do Sul e Palmitinho, aderiu-se aos códigos 
P1, P2, P3 e P4, respectivamente.  
 As amostras de água foram coletadas em garrafas pet de 500 ml 
para serem analisadas as variáveis físico-químicas. Já para a realização 
de análises das variáveis microbiológicas foram coletadas as amostras 
de água em frascos de vidro de 250 ml devidamente autoclavados (Ta-
bela 1). Durante a coleta das amostras de água, algumas análises fo-
ram realizadas “in situ” (pH e temperatura) e para as demais análises, 
após todas as amostras serem acondicionadas conforme indicações 
da Normativa Brasileira para preservação de amostras (ABNT-NBR 
9898, 1987), foram encaminhadas até o Laboratório de Recursos Hí-
dricos da Universidade Federal de Santa Maria UFSM Campus Frede-
rico Westphalen (UFSM-FW).

Categorias Variáveis

Físico-químicas

pH 
Temperatura

Turbidez
Condutividade elétrica

Alcalinidade total 
Dureza total 

Cor Aparente
Fluoreto

Nitrito
Ferro total 

Microbiológicos
Escherichia coli

Coliformes totais 
 

Variáveis físico-químicas e microbiológicas analisadasTabela 1
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 Além destas análises foi realizada a análise macroscópica am-
biental, para avaliar visualmente quaisquer impactos ambientais no 
entorno da nascente nas propriedades rurais. Para a realização desta 
avaliação, foi utilizado o método proposto por Gomes, Melo e Vale 
(2005) que considera as variáveis apresentadas na Tabela 2.

Variáveis da Análise Macroscópica Ambiental.
Fonte: Gomes, Melo e Vale (2005).

Tabela 2

Coloração da água (1) Escura (2) Clara (3) Transparente

Odor (1) Forte (2) Fraco (3) Sem cheiro

Resíduos ao redor (1) Muito  (2) Pouco  (3) Sem resíduos

 Materiais flutuantes (1) Muito (2) Pouco (3) Ausente

Espumas (1) Muita (2) Pouca (3) Ausente

 Óleos (1) Muito (2) Pouco (3) Ausente

 Esgoto Doméstico (1) Muito (2) Pouco (3) Ausente

 Vegetação (preservação) (1) Alta degrad. (2) Baixa degrad. (3) Preservada

Uso por animais (1) Presença (2) Apenas marcas  (3) Não detect.

Uso por humanos (1) Presença (2) Apenas marcas  (3) Não detect.

 Prot. do local (cercado) (1) Sem  (2) *Proteção - CA (3) *Proteção - SA

Prox. de residências (1) < de 50 m (2) Entre 50 a 100 
m (3) >100 m

Tipo de área de inserção (1) Ausente (2) Privada (3) Áreas prot.

*Proteção - SA (Proteção sem acesso); e Proteção - CA (Proteção com acesso).

 Após a avaliação macroscópica foi realizado o somatório das 
variáveis analisadas, para cada local estudado e, através desta, obte-
ve-se a pontuação, que será utilizada para a verificação da sua res-
pectiva classificação quanto ao grau de preservação do local. As 
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classes variam de A até E, sendo elas: Classe A (Ótima), Classe B 
(Boa), Classe C (Razoável), Classe D (Ruim) e Classe E (Péssima) (Ta-
bela 3).

Classificação da análise macroscópica quanto ao grau de preser-
vação das nascentes.
Fonte: Gomes, Melo e Vale (2005).

Tabela 3

Classe Grau de Preservação Pontuação Final

A Ótimo 37-39 pontos

B Bom 34-36 pontos

C Razoável 31-33 pontos 

D Ruim 28-30 pontos

E Péssimo < 28 pontos

 Os resultados obtidos a partir da caracterização das nascentes 
de água estudadas nos municípios de Frederico Westphalen, Caiçara, 
Taquaruçu do Sul e Palmitinho estão apresentadas na Tabela 4 e 
foram comparados com os valores estabelecidos pela legislação vi-
gente brasileira para as variáveis físico-químicas e microbiológicas.
 A variável Temperatura apresentou valores médios de 19 a 23°C 
nos municípios estudados. Em Frederico Westphalen, Caiçara, Taqua-
ruçu do Sul e em Palmitinho as temperaturas encontradas foram de 
20, 19, 23 e 22°C, respectivamente. De acordo com a Portaria nº 888 
de 04 de maio de 2021 (BRASIL, 2021) não são estipulados valores 
máximos permitidos (VMP) para a temperatura das águas destinadas 
ao consumo humano. Schneider (2019) avaliando a água de poços 

 3 RESULTADOS
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no município de Taquaruçu do Sul/RS encontrou temperaturas de 
20 a 24 ºC, entre os meses de setembro/17 a março/18. Schneider 
(2019) ao avaliar a qualidade da água de propriedades rurais do mu-
nicípio de Taquaruçu do Sul/RS encontrou temperaturas médias que 
variaram de 20 a 31°C, onde o valor mais elevado para esta variável 
foi observado em dezembro de 2017, podendo ter relação com o 
período sazonal marcado pela entrada do verão. Já Lazarotto (2018) 
encontrou valores que variaram de 18 a 24°C para as propriedades 
analisadas em Caiçara/RS.

Análises físico-químicas e microbiológicas das águas de nascentes.Tabela 4

 
Frederico 

Westphalen Caiçara Taquaruçu 
do Sul Palmitinho VMP * 

1 Temperatura 20 19 23 22 -

Turbidez2 3,68 ± 0,05 8,99 ± 0,02 1,93 ± 0,03 8,73 ± 0,00 5

Cond. elétrica3 112,00 ± 1,63 21,50 ± 0,41 32,50 ± 0,41 252,50 ± 0,41 -

Cor Aparente4 88,40 ± 0,55 569,40 ± 
0,58 12,20 ± 0,35 76,80 ± 0,52 15

pH 5 7,06 ± 0 7,47 ± 0 9,00 ± 0 7,0 ± 0 6,0 a 9,5

Alc.  total6* 22,5 ± 1,22 9,0 ± 4,45 19,5 ± 3,67 55,5 ± 1,22 -

Dureza total 7 56,87 ± 1,15 10,34 ± 0,77 16,92 ± 0,77 119,38 ± 0 300

Ferro total 8 0,9 ± 0,04 2,0 ± 0,06 0,83 ± 0,02 1,49 ± 0,04 0,3 a 2,4

Fluoreto9 0,44 ± 0,61 0,37 ± 0,06 0,93 ± 0,20 0,84 ± 0,07 1,5

Nitrito10 0 ± 0 0,02 ± 0,0 0,05 ± 0,0 0,07 ± 0,0 1,0

Colif.  totais11* Incontáveis 10 Incontáveis Incontáveis Ausência em 
100ml/amostra

E. coli12* Incontáveis 79 23 Incontáveis Ausência em 
100ml/amostra
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 Os valores encontrados para a Turbidez das águas nas nascentes 
das propriedades rurais estudadas variaram de 1,93 ± 0,03 uT a 8,99 
± 0,02 uT. Em Frederico Westphalen a turbidez verificada foi de 3,68 ± 
0,05 uT e em Taquaruçu do Sul de 1,93 ± 0,03 uT, estando de acordo 
com a legislação vigente para água de consumo humano. Já nos mu-
nicípios de Caiçara: 8,99 ± 0,02 uT e em Palmitinho 8,73 ± 0,00 uT os 
valores estão em desacordo com a Legislação que estabelece o VMP 
para a variável turbidez de 5,0 uT. Lazarotto et al. (2020) detectaram 
valores que variaram ao longo dos meses monitorados para os poços 
rasos analisados em Caiçara/RS, apresentando-se em uma faixa de 6,3 
a 14,7 uT, com estes valores elevados possivelmente relacionado a pre-
cipitação pluviométrica ocorrida no período amostrado.
 Os valores médios encontrados para a variável Condutividade 
Elétrica nas águas de nascentes nas propriedades rurais de Frederico 
Westphalen, Caiçara, Taquaruçu do Sul e Palmitinho foram de: 112,00 
± 1,63; 21,50 ± 0,41; 32,50 ± 0,41 e 252,50 ± 0,41 µS/cm, respectivamen-
te. Para essa variável a Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021 
não estabelece VMP na água de consumo humano. Seben et al. (2021) 
encontraram valores desta variável entre 52,40 ± 13,09  e 158,27 ± 15,34 
µS/cm avaliando águas de nascentes nestes quatro municípios avalia-
dos no presente estudo. Já Tarone (2021) encontrou valores médios de 
condutividade elétrica que variaram de 158,63±1,75 a 268,83±0,58 µS/
cm em todas as propriedades rurais amostradas em Jaboticaba/RS. 
 Para a variável Cor Aparente foram encontrados valores médios 
nas águas das propriedades rurais de Frederico Westphalen, Caiçara, 

* VMP = Valores máximos permitidos pela Portaria GM/MS n. 888 (2021); Cond. elétrica = Con-
dutividade elétrica; Alc. total = Alcalinidade Total; Colif. totais = Coliformes totais; E. coli = Esch-
erichia coli.  Unidades: 1: °C; 2: uT; 3: uS/cm;  4: uH; 5 unidades; 6: mg/L CaCO3; 7: mg/L CaCO3; 
8 mg/L; 9: mg/L; 10: mg/L; 11:UFC (unidades formadoras de colônia)/100 ml/amostra; 12: UFC 
/100 ml de amostra.



Variáveis físicas, químicas e biológicas de água de consumo...188188

Taquaruçu do Sul e Palmitinho de 88,40 ± 0,55; 569,40 ± 0,58; 12,20 ± 
0,35; 76,80 ± 0,52 uH, respectivamente. Estes resultados estão de acor-
do com a Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021 do Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2021) e o VMP para a Cor Aparente é de 15 uH, com 
apenas a nascente de Taquaruçu do Sul que está de acordo com os 
padrões exigidos por esta legislação. 
 Conforme Libânio (2010) a variável cor ocorre nas águas subter-
râneas devido à presença de ferro, manganês e compostos orgânicos. 
Em geral, os compostos orgânicos conferem cor à água devido ao seu 
estado de decomposição e também pela presença de microrganismos 
encontrados no solo, além disso, ainda há as interferências antrópicas 
como lançamento de efluentes e práticas agrícolas.
 Em contrapartida, Schneider (2019) avaliando a água de poços 
rasos no município de Taquaruçu do Sul/RS encontrou a cor apa-
rente variando de < LOD (limite de detecção do método utilizado) a 
54,04 uH, entre os meses de setembro/17 a março/18.
 Para a variável pH encontrou-se valores que variaram de 7,0 a 
9,0 unidades. Os resultados obtidos foram: na nascente da proprie-
dade rural de Frederico Westphalen: 7,06; Caiçara: 7,47; Taquaruçu 
do Sul: 9,0 e em Palmitinho: 7,0 unidades. A legislação vigente es-
tabelece VMP para essa variável de 6,0 a 9,5 e desta forma todas as 
nascentes estão de acordo com esta portaria. Lazarotto et al. (2020) 
detectou valores de pH de 5,2 a 6,3, que se mantiveram constantes 
durante o período de estudo na cidade de Caiçara/RS.
 Para a variável Alcalinidade Total foram encontrados os valores 
médios de 22,5 ± 1,22; 9,0 ± 4,45; 19,5 ± 3,67; 55,5 ± 1,22 mg/L CaCO3, 
nas nascentes das propriedades rurais de Frederico Westphalen, 
Caiçara, Taquaruçu do Sul e Palmitinho, respectivamente. A Porta-
ria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021 não estabelece VMP para a 
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variável Alcalinidade Total. 
 Lazarotto (2018) (Caiçara/RS), Schneider (2019) (Taquaruçu do 
Sul/RS) e Hofstätter (2020) (Erval Seco/RS) avaliaram a potabilidade 
da água de poços rasos/nascentes e os valores médios de alcalini-
dade total obtidos nas propriedades rurais variaram de 14 a 121, 7,1 a 
162 e de 44 a 244 mg/L CaCO3, respectivamente, resultados similares 
aos do presente estudo.
 Na variável Dureza Total os valores médios encontrados foram 
de: 10,34 ± 0,77 mg/L CaCO3 (em Caiçara) a 119,38 ± 0 mg/L CaCO3 
(em Palmitinho), sendo que em Frederico Westphalen encontrou-se 
um valor de 56,87 ± 1,15 mg/L CaCO3 e em Taquaruçu do Sul: 16,92 ± 
0,77 mg/L CaCO3. De acordo com a Portaria GM/MS nº 888 de 04 de 
Maio de 2021 o VMP para a variável dureza total é de 300 mg/L CaCO3 
e todas as nascentes estudadas estão de acordo com os padrões de 
VMP da legislação brasileira para água de consumo humano. Schnei-
der (2019) em seu estudo nas propriedades de Taquaruçu do Sul ob-
teve valores médios entre 29,00 a 87,33 mg/L CaCO3 apresentando 
grau de dureza de mole a moderada para as águas analisadas. Lima 
et al. (2014) e Lazarotto et al. (2020) comentam que os íons bicarbo-
nato e carbonato sofrem forte influência do clima através da recarga 
da chuva, interferindo no equilíbrio das espécies químicas dissolvi-
das nas águas dos poços, o que explica o comportamento dos valo-
res do presente estudo.
 Para a variável Ferro Total os valores médios encontrados foram 
de: em Frederico Westphalen: 0,9 ± 0,004, Caiçara: 2,0 ± 0,006, Taquaru-
çu do Sul: 0,83 ± 0,002 e para Palmitinho: 1,49 ± 0,04 mg/L. Conforme 
a Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021 o VMP para a variável 
Ferro Total é de 0,3 mg/L, não ultrapassando 2,4 mg/L. Assim, todos os 
valores de Ferro Total encontrados nas nascentes de água estudadas 
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estão de acordo com a legislação vigente. Lazarotto (2020) em seu es-
tudo encontrou valores variados entre 0,14 a 2,61 mg/L para os poços 
rasos analisados na cidade de Caiçara/RS. Tarone (2021) na avaliação 
da qualidade da água para consumo humano em propriedades ru-
rais de Jaboticaba/RS, encontrou resultados mais elevados para esta 
variável do VMP pela legislação vigente no mês de novembro/2019. 
 Na variável Fluoreto obteve-se os valores médios dos respec-
tivos municípios de: 0,44 ± 0,61; 0,37 ± 0,06; 0,93 ± 0,20 e 0,84 ± 0,07 
mg/L, Frederico Westphalen, Caiçara, Taquaruçu do Sul e Palmitinho. 
A Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021 o VMP estabeleci-
do é de 1,5 mg/L e estão todos em acordo com a legislação vigen-
te. Schneider (2018) (Taquaruçu do Sul/RS) e Hofstätter (2020) (Erval 
Seco/RS) ao analisar a variável fluoreto em poços rasos nas proprie-
dades rurais estudadas, encontrou valores que variaram entre 0,07 a 
1,49 mg/L. Seben et al (2021) em estudo de nascentes nesta região 
encontraram valores médios de 1,20±0,24 a 1,27±0,31 mg/L.
 Os valores médios encontrados para a variável Nitrito foram de 
0,00 ± 0,0 mg/L para Frederico Westphalen: 0,02 ± 0,0 mg/L, Caiçara: 
0,05 ± 0,0 mg/L, Taquaruçu do Sul e 0,07 ± 0,0 mg/L para Palmitinho. 
A Portaria vigente GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021, estabelece 
que o VMP para a variável nitrito é 1,0 mg/L, desta forma, todas as 
nascentes estão em conformidade com a legislação vigente. Schnei-
der (2019) em Taquaruçu do Sul/RS avaliou a potabilidade da água 
de poços rasos e os valores médios de nitrito nas propriedades rurais 
obtiveram resultados similares aos do presente estudo.
 Com relação às variáveis biológicas, em todas as nascentes de 
água avaliadas nas propriedades rurais no presente estudo, encon-
trou-se nas amostras a presença de coliformes totais e Escherichia 
coli. Em Frederico Westphalen e em Palmitinho, tanto para Coliformes
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totais quanto para E. coli o resultado foi o número incontável de UFC 
(Unidades Formadoras de Colônia) em 100 mL de amostra filtrada, 
ou seja, foram encontradas mais de 100 UFC o que inviabiliza a con-
tagem a partir deste número. Já em Caiçara e Taquaruçu do Sul en-
controu-se para Coliformes totais 10 e incontável de UFC em 100 mL 
e para E. coli, 79 e 23 de UFC/100 mL, respectivamente. 
 A Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021 estabelece que 
para a água de consumo humano deve haver ausência de Coliformes 
totais e E. coli em 100 ml de água. Portanto estas águas analisadas 
não estão de acordo com os padrões microbiológicos exigidos pela 
portaria vigente brasileira de potabilidade e recomenda-se o trata-
mento destas águas para consumo humano.
 Para a análise macroscópica, observou-se toda a área ao entor-
no da nascente, onde foi possível identificar e classificar, de acordo 
com a Tabela 2, os impactos que aquela área possuía. O resultado 
dessa análise pode ser encontrado na Tabela 5.
 A propriedade rural de Frederico Westphalen totalizou 34 pon-
tos e foi classificada como Boa (Classe B), visto que não foi detectado 
odor, materiais flutuantes, espumas, óleos ou esgotos na nascente e 
a água mostrava-se transparente, além de possuir poucos resíduos 
ao redor. No local havia vegetação e proteção ao redor da nascente.

Análise macroscópica ambiental dos pontos de coleta de água das 
nascentes.

Tabela 5

 Frederico 
Westphalen

Taquaruçu 
do Sul Palmitinho Caiçara

Coloração da água 3 3 3 2

Odor 3 3 3 3

Resíduos ao redor 2 3 3 3

Materiais flutuantes 3 3 3 3
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 Na propriedade rural de Taquaruçu do Sul a análise macroscó-
pica ambiental foi classificada como Ótima (Classe A), por totalizar 38 
pontos, já que não foi constatada presença de resíduos, materiais 
flutuantes, espumas, óleos e esgotos, além de que a água mostra-
va-se transparente e sem odor. O local da nascente apresentava-se 
em boas condições de uso, com cobertura e o local protegido. 
 A propriedade rural de Palmitinho resultou em 35 pontos, sendo 
classificada assim como Boa (Classe B), pois não foi detectado odor, 
materiais flutuantes, espumas, óleos ou esgotos na nascente. A água 
mostrava-se transparente, além de possuir poucos resíduos ao redor, 
pouca vegetação, e sua proteção é de difícil acesso.
 Já a propriedade rural de Caiçara foi classificada como Ruim 
(Classe D) com total de 30 pontos, pois a água mostrava-se sem odor, 
não possuía resíduos ao redor, óleos, espumas e esgotos, porém, a cor 
da água não é transparente, é clara. A nascente está localizada em um 
ambiente aberto sem nem uma árvore ao redor, somente grama. Há 

Espumas 3 3 3 3

Óleos 3 3 3 3

Esgotos Domésticos 3 3 3 3

Vegetação (preservação) 3 3 2 1

Uso por animais 1 3 3 2

Uso por humanos 3 3 3 2

Proteção do local (cerca-
do) 2 3 3 2

Proximidade da residência 3 3 1 1

Tipo de área de inserção 2 2 2 2

Somatório 34 38 35 30

Classificação B A B D

Preservação Boa Ótima Boa Ruim
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uma proteção com fácil acesso no entorno da nascente e sobre esta. 
Por fim, o local é bem próximo à residência, a menos de 50 metros de 
distância.
 Trabalhos já realizados em águas de nascentes e poços rasos 
nestes mesmos municípios desta região mostram que a classificação 
da análise macroscópica ambiental variou de Ótima a Ruim, sendo 
que em Frederico Westphalen, classificado como Boa, Ruim e Ra-
zoável (Classes B, C e D, respectivamente) (LUZ, 2017), Taquaruçu do 
Sul: Razoável (Classe C)  (SCHNEIDER, 2019), Palmitinho: Razoável e 
Ruim (Classes C e D) (PEREIRA, 2019) e Caiçara: Razoável (Classe C) 
(LAZAROTTO et al., 2020). Em outros municípios desta mesma região 
foram encontradas as seguintes classificações de preservação am-
biental: Seberi: Razoável e Péssima (Classes C e E) (QUEIROZ, 2018), 
Planalto: Razoável (Classe C) (GRANOSKI, 2019), Pinheirinho do Vale: 
Razoável e Ruim (Classes C e D) (GOMES, 2019), Palmeira das Mis-
sões: Boa e Razoável (Classes B e C) (MENEGAZZO, 2019), Jaboticaba: 
(TARONE, 2021) e Erval Seco: Boa e Razoável (Classes B e C) (HOFS-
TÄTTER, 2021). 

 Das variáveis físico-químicas estudadas nas águas de consumo 
humano nas propriedades rurais, apenas a variável Turbidez apresen-
tou valores superiores ao valor máximo permitido (VMP) nas nascentes 
de Caiçara e Palmitinho, bem como a variável Cor Aparente obteve al-
teração nas propriedades rurais de Palmitinho, Frederico Westphalen 
e Caiçara. As demais variáveis estudadas, estão em conformidade com 
a legislação vigente. 
 O padrão microbiológico, de bactérias Coliformes Totais e Esche

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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richia coli, das águas analisadas, demonstrou alterações em todas as 
propriedades rurais, estando portanto em desacordo com a legislação 
vigente brasileira e indicando maior sensibilidade aos impactos am-
bientais causados nas nascentes e, impossibilitando assim, as devi-
das condições para consumo humano, sem que antes a água pas-
se por um tratamento químico adequado de desinfecção, como por 
exemplo, a cloração.
 A análise macroscópica ambiental realizada nas nascentes e em 
seu entorno, demonstrou a relação quanto às condições ambientais 
encontradas e consequentemente as alterações na qualidade de água, 
classificando a análise de preservação ambiental das propriedades ru-
rais como Boa e Ótima, exceto no município de Caiçara como Ruim.
 Assim, considerando os resultados obtidos nas variáveis físicas, 
químicas e microbiológicas ao longo do estudo, foi possível recomen-
dar aos proprietários rurais que realizem o tratamento desta água de 
consumo humano, através da desinfecção para eliminar microrganis-
mos patogênicos, além de realizar a manutenção semestral dos re-
servatórios (caixas de água) para evitar possíveis doenças. Outras su-
gestões realizadas para contribuir na qualidade da água, é melhorar o 
isolamento destas nascentes, evitando que ocorra o contato com ani-
mais e com os próprios seres humanos, além de aumentar a proteção 
por meio da vegetação local no seu entorno.
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 RESUMO

 Águas naturais são constituídas por partículas em suspensão de variados 
diâmetros e formas. Métodos alternativos que promovam a remoção, mesmo 
que parcial, dessas partículas proporcionam vantagens ao tratamento da água. 
Neste estudo é apresentada a eficiência da Filtração em Disco, como alternativa 
a um pré-tratamento de água, com foco na remoção de características físicas da 
água de um manancial superficial. O equipamento, todo eletrônico, possui dois 
compartimentos de filtração com capacidade de 500 discos sobrepostos. A taxa 
de filtração utilizada foi de 120 m3/m2.dia e vazão de 3 l/s. Foram utilizadas 5 
configurações de filtros de discos acoplados aos cabeçotes: 100-20 µm, 100-50 
µm, 50-20 µm, 50-5 µm e 20-5 µm, com tempo de carreira de 2 horas, ou até que 
a perda de carga no sistema atingisse 10 m.c.a. Os seguintes parâmetros foram 
analisados: cor aparente, turbidez, sólidos sedimentáveis e a perda de carga do 
sistema. Resultados evidenciaram que o sistema remove características físicas 
da água, porem não de forma satisfatória, considerando a água bruta utilizada 
no estudo. Pretende-se, em estudos futuros, utilizar águas naturais de turbidez 
mais elevada, preferencialmente com turbidez acima de 12 NTU.  

Palavras-chave: Tratamento de água, pré-tratamento, qualidade da água, 
Filtração em Disco.

Alternativa de pré-tratamento 
de águas superficiais através da 
filtração em disco
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 ABSTRACT
 
 Natural water bodies are constituted of suspended particles of varying di-
ameters and shapes. Alternative methods that promote the removal, even if par-
tially, of these particles provide advantages to water treatment. In this study, the 
efficiency of Disc Filtration is presented as an alternative pre-treatment, focusing 
on the removal of physical characteristics of water from a surface water source. 
The equipment, electronically conducted, has two filtration compartments with a 
capacity of 500 superimposed discs. The filtration rate used was 120 m3/m2.day 
and a flow rate of 3 l/s. Five disk filter configurations were used: 100-20 µm, 100-50 
µm, 50-20 µm, 50-5 µm and 20-5 µm, with a filtration run of 2 hours, or until the 
head loss on the system reached 10 m. The following parameters were analyzed: 
apparent color, turbidity, settling solids and pressure drop (head loss) of the system. 
Results showed that the system removes unsatisfactorily physical characteristics 
of the water, considering the raw water used in this study. It is intended, in future 
studies, to use natural water bodies of higher turbidity, preferably with turbidity 
above 12 NTU.

Key words: Water treatment, pre-treatment, water quality, Disc Filtration.
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 Corpos hídricos são naturalmente expostos a interferências 
naturais como temperatura, relevo e eventos pluviométricos. Estes, 
promovem o carreamento de sólidos na água, ocasionando variação 
das características físicas da mesma. Técnicas convencionais de trata-
mento de água providenciam a retirada de tais materiais e impurezas 
da água de maneira a torna-la própria para o consumo humano (Di 
Bernardo & Dantas, 2005; Richter & Netto, 1991). A filtração é uma das 
técnicas de tratamento de água mais difundidas e antigas utilizadas 
pela humanidade, isso devido a sua grande versatilidade e adaptabi-
lidade de acordo com a demanda de tratamento (LEME, 1990). 
 Águas superficiais naturais são constituídas por partículas 
de variados diâmetros e formatos. Nesse sentido, a inserção de 
métodos de filtração que promovem a remoção gradual a separação 
de materiais em suspensão da água bruta, são configurações que 
proporcionam vantagens ao tratamento de águas com grande variação 
de qualidade (Galvis et al., 1992; Visscher et al., 1996). A elevada con-
centração de sólidos suspensos e dissolvidos está diretamente li-
gada a problemáticas ocorrentes na operação e manutenção de Es-
tações de Tratamento de Água, tanto vinculada à resíduos gerados, 
quanto à quantidade de produtos químicos demandada para o tra-
tamento. Sistemas de pré-filtração são técnicas largamente utilizadas 
em tratamento de água, reportadas em aplicações de Filtração em 
Múltiplas Etapas (FiME) estudada por Camplesi (2010) e Veras and 
Di Bernardo (2008), ou ainda na aplicação pré-filtros de pedregulho 
reportada por Souza (2015).
 Este experimento trata da adaptação de uma tecnologia de filtra-
ção em disco voltada originalmente ao preparo de águas destinadas 

 1 INTRODUÇÃO
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à irrigação, não sendo abordada anteriormente na literatura. Neste 
estudo a eficiência da filtração em disco como alternativa de pré-tra-
tamento foi avaliada, com foco na remoção de características físicas 
da água de um manancial superficial.

 O estudo foi realizado no município de Frederico Westphalen – 
RS, localizada ao noroeste do estado do Rio Grande do Sul (27°21’33’’S; 
53°23’40’’O), nas dependências da Universidade Federal de Santa Ma-
ria, junto ao Laboratório de Tratamento de Água (LABTAG). A água 
utilizada durante o experimento foi captada de uma pequena represa, 
localizado na área de preservação permanente da própria universi-
dade, sendo o mesmo com área superficial aproximada de 264 m² e 
profundidade, também aproximada, de 2 m. A Figura 1 demonstra o 
local de estudo do experimento. 

Local de estudo.
Fonte: Adaptado de Google Earth (2022).

Figura 1

 2 METODOLOGIA
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2.1 CAPTAÇÃO 

 A água do manancial é recalcada até o sistema de filtração em dis-
co por meio de uma unidade motobomba Schneider de 3 cv, através 
de tubulação de policloreto de vinila (PVC), 50 mm, em um percurso 
de 30 metros. O sistema de captação de água é demonstrado da Figura 
2.

Sistema de captação e transporte de água do manancial.
Fonte: Os autores (2021).

Figura 2

2.2 DESCRIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

 Como objeto de estudo utilizou-se um piloto de teste Azud Helix 
Automatic fabricado pela empresa AZUD. O equipamento é composto 
por 2 compartimentos de filtração com capacidade de 500 discos sobre-
postos, 4 válvulas solenoide e interligações por tubos de 60 mm, e ainda 
é operado através de um painel de controle eletrônico que comanda as 
ações a serem executadas pelo sistema através de pulsos hidráulicos 
identificados por relés. Acoplado à saída do equipamento foi utilizado 
um dispositivo digital medidor de vazão PRO – 1000, marca Incontrol. 
A Figura 3 demonstra a estrutura do piloto de pré-filtração Azud Helix 
Automatic juntamente a unidade de controle e o medidor de vazão.
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 A estrutura de tubulações e válvulas do sistema de filtração em 
disco direcionam a água até os cabeçotes de filtração, os quais simu-
lam uma estrutura porosa natural de filtros de areia. O meio filtrante 
é formado por discos de vinil flexível sobrepostos, sendo a superfície 
dos mesmos dotadas de ranhuras transversais, o que ocasiona a for-
mação de poros em escala micrométrica (AZUD, 2018). O sistema 
conduz a água para o interior dos cabeçotes em sentido helicoidal, 
forçando-a passar pelos poros, promovendo assim a retenção de par-
tículas maiores que a sua área de infiltração. A Figura 4 demonstram 
o esquema de comportamento de fluxo e o processo de retenção de 
partículas no interior dos cabeçotes de filtração.

Sistema de filtração em disco.
Fonte: Os autores (2021). 

Esquema de comportamento de fluxo no interior das câmaras de 
filtração.
Fonte: Adaptado de AZUD (2018).

Figura 3

Figura 4
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2.3 ASPECTOS OPERACIONAIS

 A taxa de filtração utilizada durante o experimento foi de 120 
m³/m².d e vazão de 3 l/s, sendo que ao entrar no compartimento de 
filtração, sob pressão mínima de 2 bar, o sistema direciona a água 
em sentido helicoidal, fazendo com que seja forçada a passar pelos 
poros, estes por sua vez, retém partículas maiores que a sua área de 
infiltração. O procedimento de limpeza do sistema se dá de forma 
automatizada através do fechamento da válvula de saída e abertura 
da válvula que comanda a limpeza, promovendo a retrolavagem do 
meio filtrante.
 Foram utilizadas 5 configurações de filtros de discos acoplados 
aos cabeçotes, sendo 100-20 µm, 100-50 µm, 50-20 µm, 50-5 µm e 20-5 
µm. Foram executadas 2 repetições de carreiras de filtração para cada 
conjunto de discos de filtração. Todos os tratamentos foram postos 
em funcionamento no mesmo dia, com ordem sorteada, de modo 
que todos fossem submetidos às mesmas condições ambientais da 
água oriunda do manancial superficial. As carreiras foram delimita-
das através da programação de limpeza do equipamento (2h), ou no 
momento em que a perda de carga do sistema atingisse 10 m.c.a, no 
caso de colmatação completa dos filtros.
 Foram coletadas amostras de água filtrada em intervalos de 10 
minutos e de água bruta em intervalos de 30 minutos, seguindo proce-
dimentos padrão de amostragem (APHA, 2017). Foram aferidos parâ-
metros de cor aparente (Colorimetro Hach ®), turbidez (Turbidimetro 
Hach ®), sólidos sedimentáveis (Cone de imnhoff), além de monitora-
dos os valores de perda de carga interna do sistema.
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 Os resultados da pesquisa se referem a utilização do sistema 
como uma alternativa de pré-tratamento voltada a pequenas unidades 
de abastecimento. A vazão de operação utilizada corresponde ao abas-
tecimento diário de 1700 pessoas, baseado nos dados de consumo 
médio por dia por habitante no Brasil em 2020, do Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento (SNIS)(Brasil, 2020). Tendo em 
vista que utilização da tecnologia não é bordada anteriormente em 
estudos de potabilização de água, as discussões apresentadas serão 
baseadas apenas na compilação de dados de desempenho gerados 
durante a operação do próprio experimento. Os resultados abordarão 
os dados de monitoramento e caracterização da água de estudo para 
cada dia de experimentação, identificando o conjunto de discos que 
apresentou melhor desempenho durante as carreiras de filtração. 

3.1 CARREIRA DE FILTRAÇÃO I
3.1.1 Água de estudo 

 A operação e coleta de dados do estudo ocorreu no dia 10 de ou-
tubro de 2020. Ao longo do monitoramento a água bruta demonstrou 
pouca variação de suas características, principalmente em aspectos de 
cor e turbidez. A moderada oscilação de tais parâmetros, evidenciada 
pelo desvio padrão, sugere baixa concentração de materiais suspensos 
e dissolvidos na água de estudo. 
 A presença de dados tipos de sólidos estão diretamente correla-
cionados aos parâmetros de cor e turbidez de meios líquidos (Esquivel, 
2012; Popek, 2018). Represamentos tem maior propensão a sedimen-
tação de sólidos, ocasionando valores de turbidez reduzidos, perma

 3 RESULTADOS
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necendo na superfície basicamente partículas coloidais (Hasnain & 
Khan, 2014). De modo geral também não há variações expressivas nos 
parâmetros de controle monitorados como pH, temperatura, oxigênio 
dissolvido e condutividade elétrica. A Tabela 1 demonstra as médias 
dos parâmetros de caracterização da água de estudo aferidos durante 
a primeira carreira do experimento.

Valores médios de água bruta

Turbidez (NTU) 6,57(a)±0,06(b)

Cor aparente (uC) 96,03±13,03

pH 7,06±0,03

Temperatura (°C) 21,17±0,57

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 10,36±0,36

Condutividade elétrica (µs/cm) 106,08±6.41

Caracterização da água de estudo na carreira de filtração I.
Fonte: os autores (2022).

Tabela 1

Legenda: (a) média; (b) desvio padrão. 

3.1.2 Desempenho do sistema de pré-filtração

 Devido ao alto fluxo de água no sistema é esperado pouco tem-
po de contado da água com o meio filtrante, além de se tratar de um 
meio filtrante sintético inerte. Dessa forma não há condições ideais para 
o desenvolvimento microbiológico (schmutzdecke) no meio, o que é 
confirmado também pela ausência de alterações das características 
químicas da água (Campos, 2002). A performance do sistema de fil-
tração em disco foi avaliada com foco na remoção de características 
físicas, principalmente cor e turbidez. Os resultados obtidos durante o 
monitoramento da carreira de filtração I são apresentados na Tabela 2.
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Resultados de monitoramento hidráulico e de qualidade da água 
na carreira de filtração I.
Fonte: os autores (2022).

Tabela 2

Parâmetros
Conjunto de Discos (µm)

20-5 50-5 50-20 100-50 100-20

Remoção de 
turbidez (%) 6,87(a)±10,01(b) 5,81±6,60 5,40±3,20 4,06±6,50 13,57±11,4

Remoção de cor 
aparente (%) 5,42±7,46 4,98±5,26 10,54±8,84 9,02±9,20 10,54±10,66

pH 7,12±0,02 6,99±0,01 7,00±0,02 7,02±0,05 7,13±0,03

Temperatura 
(°C) 22,31±0,29 18,32±0,39 19,85±0,59 21,86±0,57 22,98±0,22

Oxigênio Dis-
solvido (mg/L) 11,80±0,43 9,03±0,26 9,30±0,23 10,02±0,49 12,22±0,27

Condutividade 
elétrica (µs/cm) 123,44±1,71 86,92±8,19 101,44±1,69 101,44±1,69 106,19±2,01

Vazão (L/s) 3,23±0,08 3,27±0,07 3,37±0,00 3,27±0,07 3,26±0,06

Perda de Carga 
(bar) 0,62±0,16 0,89±0,16 0,48±0,03 0,58±0,13 0,89±0,20

 Os resultados mais expressivos referentes a remoção de turbidez 
são correspondentes ao conjunto de discos de 100-20 µm, os quais 
proporcionaram em média a redução de 0,89 NTU. As remoções de 
turbidez e cor foram inconstantes, apresentando variações bruscas 
durante a operação do sistema, o que é confirmado pelo alto desvio 
padrão das análises. Em média, para tal conjunto, o sistema de pré-
-filtração em disco promoveu a redução de 10,12 uC. A Figura 5 de-
monstra os gráficos de monitoramento do sistema equipado com 
o conjunto de discos 100 - 20 µm, durante a primeira carreira de 
filtração.
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 Durante o monitoramento do parâmetro de turbidez, conforme 
demonstra a Figura 5 (a), é possível observar que os valores de turbidez 
da água bruta sempre estiveram acima dos valores à água pré-filtrada. 
Isso representa que, apesar de baixa e oscilante, houve remoção de 
turbidez durante toda a carreira de filtração. 
 Os resultados obtidos durante o monitoramento do parâmetro 
de cor aparente (Figura 5 (b)) se apresentaram assíncronos à turbi-
dez, apresentando remoção nula em alguns momentos da carreira. 
Nos pontos onde não houve remoção, nota-se que os valores de cor 
aparente da água bruta foram menores que os da água pré-filtrada. 
Não foram realizadas análises específicas que pudessem esclarecer o 
ocorrido. No entanto, por operar sob alta pressão e por impor fluxo em 
vórtex à água, há a possibilidade de que o sistema tenha promovido o 
fracionamento de microalgas durante a filtração, as quais acabaram 
transpassando o meio filtrante. 

Resultados de monitoramento do conjunto de discos 100 - 20 µm 
considerando turbidez (a) e cor aparente (b).
Fonte: os autores (2022). 

Figura 5
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 O grau de colmatação do meio filtrante, expresso pelos valores 
de perda de carga, foram constantes do início ao fim da carreira, in-
dicando pouca retenção de sólidos contidos na água. Tais dados su-
gerem que há remoção substancial apenas de sólidos em suspensão 
maiores que 20 µm contidos na água bruta. 

3.2 CARREIRA DE FILTRAÇÃO II
3.2.1 Água bruta

 A segunda carreira de filtração teve operação e coleta de da-
dos executados no dia 30 de outubro de 2020. O período de 20 dias 
entre as carreiras de filtração foi selecionado de modo que as mes-
mas ocorressem dentro do mesmo período climático e garantissem 
a recuperação dos níveis de água normais do manancial. A Tabela 3 
demonstra os valores de caracterização da água bruta utilizada du-
rante o experimento.

Caracterização da água de estudo na carreira de filtração II.
Fonte: os autores (2022).

Tabela 3

Valores médios de água bruta

Turbidez (NTU) 12,08(a) ±0,86(b)

Cor aparente (uC) 181,23±11,71

pH 7,12±0,02

Temperatura (°C) 25,60±0,45

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 12,91±2,39

Condutividade elétrica (µs/cm) 118,52±11,71

 A Tabela 3 apresenta outro cenário de características da água de 
estudo, principalmente nos valores médios de turbidez e cor aparente, 
onde existiu um aumento de aproximadamente 90% em relação 
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à carreira I. Os dados analisados indicam que mesmo em um curto 
espaço de tempo, as condições do manancial são susceptíveis a al-
terações consideráveis em sua composição. Cabe ressaltar que hou-
veram eventos de precipitação pelo menos 5 dias antes da realização 
do experimento. 

3.2.2 Desempenho do sistema de pré-filtração

 Os resultados obtidos durante a carreira II serão discutidos em 
função do conjunto de discos que apresentou melhor performance 
na remoção de características físicas da água bruta. Não houveram 
alterações importantes nos parâmetros de controle monitorados du-
rante a execução do experimento.  A Tabela 4 demonstra os dados de 
desempenho gerados pelo sistema de pré-filtração durante a segunda 
carreira de filtração. 

Resultados de monitoramento hidráulico e de qualidade da água 
na carreira de filtração II.
Fonte: os autores (2022).

Tabela 4

Parâmetros
Conjunto de Discos (µm)

20-5 50-5 50-20 100-50 100-20

Remoção de 
turbidez (%) 5,44(a)±0,03(b) 16,54±13,93 1,40 ±0,02 11,46±0,08 3,69±0,05

Remoção de 
cor aparente 

(%)
1,10±0,06 5,80±5,30 0,00±0,07 2,82±0,03 1,37±0,07

pH 6,90±0,29 7,14±0,03 6,92±0,01 7,01±0,02 7,10±0,05

Temperatura 
(°C) 22,66±0,41 25,43±0,37 21,42±0,24 24,04±0,49 25,08±0,40

Oxigênio 
Dissolvido 

(mg/L)
8,68±0,29 12,15±0,30 8,20±0,07 9,50±0,38 10,87±0,69
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 Em referência aos resultados de remoção de turbidez, a maior 
relevância é atribuída ao conjunto de discos de 50-5 µm, o qual pro-
moveu em média a redução de 1,48 NTU. Quanto a cor aparente, o 
conjunto 50-5 µm propiciou uma redução de 10,49 uC, em média. A 
Figura 6 explana os gráficos de monitoramento do sistema utilizando 
o conjunto de discos 50 – 5 µm, durante a carreira de filtração II.

Condutivi-
dade elétrica 

(µs/cm)
116,5±0,77 120,69±2,16 116,50±0,77 116,08±1,06 116,50±1,08

Vazão (L/s) 3,06±0,04 2,94±0,09 3,00±0,00 3,10±0,01 3,98±0,05

Perda de 
Carga (bar) 0,93±0,15 0,98±0,04 0,70±0,02 0,63±0,12 0,70±0,21

 Legenda: (a) média; (b) desvio padrão.

Resultados de monitoramento do conjunto de discos 50 - 5 µm 
considerando turbidez (a) e cor aparente (b).
Fonte: os autores (2022).

Figura 6

 Os resultados do monitoramento do parâmetro de turbidez ex-
pressados pelo conjunto de disco 50 – 5 µm (Figura 6 (a)), demonstram 
valores de remoção sempre maiores que 0% durante a maior parte 
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da carreira, com exceção dos primeiros 10 min. O pico de remoção 
do conjunto foi atingido no decorrer da carreira, chegou a registrar 
33,55% de remoção de turbidez. Ainda, é possível observar progressão 
na performance do sistema à medida que o tempo de carreira avança, 
principalmente nos primeiros 50 minutos, e em seguida há um declínio 
na performance de remoção de turbidez. Durante o monitoramento 
utilizando o conjunto de discos 50 – 5 µm, a perda de carga apre-
sentou leve aumento nos primeiros 10 min de funcionamento, e em 
seguida manteve-se em 1 m.c.a até o final da carreira. De modo geral 
a colmatação do meio filtrante manteve-se estável e pouco oscilante 
durante todo o restante da carreira de filtração.
 A performance do sistema quanto à remoção de cor aparente, 
apresentada na Figura 6 (b), se demonstrou inconstante e demasia-
damente variável. Em alguns pontos os valores de água filtrada são 
mais elevados do que os valores de água bruta, sendo expressos gra-
ficamente como remoção igual a 0%. É considerável a possibilidade 
de que o sistema tenha promovido novamente o fracionamento de 
microalgas durante a filtração, as quais acabaram transpassando o 
meio filtrante, influenciando diretamente nos valores aferidos de cada 
parâmetro. 

 
 Os resultados apresentados mostraram que a filtração em disco 
é eficaz quanto à remoção de características físicas da água, porém 
não de forma satisfatória. O desempenho do sistema não o qualifica 
como uma opção viável de pré-tratamento de água para águas de 
mananciais que tenham comportamento lêntico. As grandes variações 
de remoção de turbidez e cor aparente tornam dificultada a seleção 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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do melhor conjunto de discos a ser utilizada, uma vez que as médias 
não alcançaram valores vultosos. Aconselha-se o desenvolvimento 
de estudos que utilizem águas naturais com maiores concentrações 
de sólidos suspensos as quais propiciem turbidez acima de 12 NTU.
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 RESUMO

 Faz-se aqui relatos das vivências de extensão ocorridas no ano de 2021 em 
função do desenvolvimento de um projeto cujas ações voltaram-se ao ensino 
de Matemática, com oferta de atividades em forma de Oficinas de Matemática 
em Escolas de Ensino Básico da região de abrangência da UFSM/FW. Os tópicos 
de Matemática trabalhados nos encontros presenciais abrangeram temas fre-
quentes nas provas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP). As ações semanais de desenvolvimento do projeto de extensão foram 
trabalhadas na perspectiva de que os participantes obtivessem um bom desem-
penho nas provas da OBMEP, e, além disso, que as Oficinas de Matemática, em 
que se fez uso de materiais de apoio e de tecnologias digitais, pudessem tam-
bém vir a corroborar para que os participantes do projeto aprimorassem algu-
mas habilidades previstas para a área da Matemática na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

Palavras-chave: Ensino de Matemática, OBMEP, Extensão Universitária 
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 ABSTRACT

 Here, reports are made of the extension experiences that took place in 2021 
due to the development of a project whose actions were focused on the teaching 
of Mathematics, with the offer of activities in the form of Mathematics Workshops 
in Elementary Schools in the region covered from UFSM/FW. The topics of Math-
ematics worked on in the face-to-face meetings covered frequent themes in the 
tests of the Brazilian Public Schools Mathematics Olympiad (OBMEP). The weekly 
development actions of the extension project were worked with the perspective 
that the participants obtained a good performance in the OBMEP tests, and, in 
addition, that the Mathematics Workshops, in which support materials and digital 
technologies were used, could also corroborate with the project participants to 
improve some skills foreseen for the area of Mathematics in the National Common 
Curricular Base (BNCC).

Key words: Mathematics Teaching, OBMEP, University Extension
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 1 INTRODUÇÃO

 1.1  O desenvolvimento do projeto de extensão em 2021

 No intuito de preparar estudantes dos anos finais do Ensino Fun-
damental para as provas da Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP), foi criado no Campus da Universidade Fede-
ral de Santa Maria em Frederico Westphalen (UFSM/FW) um projeto de 
extensão universitária denominado Ampliando Caminhos do Conheci-
mento pela OBMEP. O referido projeto foi oficialmente institucionalizado 
em 2019, e desde então sua equipe executora tem sido composta por 
professores do Departamento de Engenharia e Tecnologia Ambiental 
(DETA), Técnicos Administrativos em Educação e acadêmicos do curso 
de Engenharia Ambiental e Sanitária (EAS). O objetivo geral a ser alcan-
çado anualmente por meio das ações do referido projeto é incentivar 
e preparar alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental para partici-
pação na segunda fase das provas da OBMEP. 
 Desde que foi posto em prática, o projeto vem sendo trabalhado 
semanalmente em forma de Oficinas de Matemática, que ocorrem nas 
dependências das escolas parceiras, sendo que os tópicos estudados 
se referem a temas frequentes nas provas da OBMEP. Os estudos em 
grupo (metodologia adotada nas Oficinas de Matemática) visam pro-
porcionar aos alunos participantes do projeto o aprimoramento de 
algumas habilidades como a interpretação, sistematização, genera-
lização, analogia, comparação e capacidade de aprender por conta 
própria e em colaboração com os demais colegas. 
 E além de se buscar fortalecer a aprendizagem de Matemática na 
região de abrangência da UFSM/FW, preza-se também por estabelecer 
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um intercâmbio permanente entre escolas de Educação Básica e a 
Instituição de Ensino Superior, o que pode servir como um estímulo 
para a escolha profissional futura de estudantes atendidos pelo pro-
jeto de extensão. Também, acredita-se que o projeto proporciona aos 
acadêmicos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária muitas 
oportunidades de aprendizagem e novas alternativas de ações e vivên-
cias para o desenvolvimento ainda mais amplo dos conhecimentos 
de Matemática adquiridos ao longo do curso de graduação.
 Em 2021 o projeto foi contemplado com duas bolsas de extensão 
no Edital de Ações Alinhadas aos Conselhos Regionais de Desenvol-
vimento – COREDEs, sendo que o possível ganho de conhecimentos 
pelos alunos atendidos pelo projeto serve de incentivo para que fu-
turamente eles escolham seguir carreiras nas áreas científicas e tec-
nológicas, e este fato alinha-se às demandas do Plano Estratégico do 
COREDE em termos de fortalecimento da formação básica. Em função 
das medidas restritivas decorrentes da pandemia de Coronavírus, a 
equipe executora do projeto em um ano atípico esteve composta por 
apenas cinco pessoas (duas docentes, um técnico administrativo e 
duas acadêmicas bolsistas), e as atividades foram então realizadas 
em somente duas escolas públicas: Escola Estadual de Ensino Fun-
damental Afonso Pena (Cidade de Frederico Westphalen/RS) e Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Alfredo Westphalen (Cidade de Se-
beri/RS). Nas Figuras 1 e 2, imagens das Oficinas de Matemática sen-
do desenvolvidas na biblioteca de cada uma das respectivas escolas 
parceiras do projeto em 2021.
 Assim, mesmo com as restrições impostas pela pandemia de co-
ronavírus, por intermédio do Edital COREDEs 2021 foi possível contar 
com o trabalho de duas acadêmicas bolsistas (que vincularam-se ao 
projeto no período de agosto de 2021 a janeiro de 2022), cujas tarefas 
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consistiram em: participar de reuniões de estudo semanais com os 
professores orientadores para discussão de dúvidas e soluções de 
atividades a serem trabalhadas nas escolas; colaborar na elabora-
ção de material didático relativo às Oficinas de Matemática; elaborar 
cronograma de estudos relativos aos temas a serem estudados se-
manalmente (extra classe) pelos alunos da Educação Básica; auxiliar 
os professores orientadores no decorrer dos encontros presenciais 
(instruções aos alunos no uso de materiais de apoio e softwares); e 
elaborar relatório das atividades e também materiais para eventos 
científicos (textos, pôsteres e slides de apresentação). 

Oficina de Matemática na Escola Afonso Pena, Frederico Westphalen/RS.
Fonte: Os autores, 2021.

Figura 1
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 As atividades foram planejadas e executadas pelos integrantes 
do projeto por meio da seleção de questões do Nível 01 (6º e 7º ano) 
e do Nível 02 (8º e 9º ano) de edições anteriores da OBMEP, buscando 
abordar problemas de diferentes graus de dificuldade e envolvendo 
diferentes áreas da Matemática, tais como a Geometria, Álgebra, Arit-
mética e a Trigonometria. Assim, em cada encontro semanal foram 
estudadas questões de um ano diferente, seguindo uma ordem cro-
nológica, havendo ainda uma metodologia organizacional, partindo 
de questões mais fáceis para um nível maior de dificuldade. 

1.2 OBMEP e BNCC: interligadas na área de Matemática na 
Educação Básica 

 Após períodos de consulta à comunidade educacional e à so-
ciedade brasileira, a formulação da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), sob coordenação do Ministério da Educação (MEC), contou 

Oficina de Matemática na Escola Alfredo Westphalen, Seberi/RS.
Fonte: Os autores, 2021.

Figura 2
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com a participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
e a partir de sua homologação (14 de dezembro de 2018) o Brasil pas-
sou a ter uma Base com as aprendizagens previstas para toda a Edu-
cação Básica, e partir de então busca-se ir além do plano normativo 
propositivo, das expectativas, para se chegar ao plano das ações e da 
gestão curricular. 
 A BNCC visa garantir o conjunto de aprendizagens essenciais 
que todos os estudantes brasileiros devem desenvolver ao longo das 
etapas e modalidades da Educação Básica, por meio de um ensino 
baseado em competências e habilidades, como forma de garantir seu 
desenvolvimento integral por meio do delineamento de dez compe-
tências gerais, apoiando as escolhas necessárias para a concretização 
dos seus projetos de vida e a continuidade dos estudos (BNCC, 2019).
 No texto introdutório da BNCC, a definição de competência está 
associada à “mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimen-
tos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes 
e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” (BNCC, 2019, 
p. 8). As habilidades são os conhecimentos necessários para o pleno 
desenvolvimento das competências.
 E os propósitos de se trabalhar curricularmente os objetivos do 
ensino, na Educação Básica, a partir do desenvolvimento de compe-
tências ultrapassam os caminhos trilhados a nível nacional e são focos 
de avaliações internacionais da qualidade da educação:

[...] desde as décadas finais do século XX e ao longo deste início 
do século XXI, o foco no desenvolvimento de competências tem 
orientado a maioria dos Estados e Municípios brasileiros e dife-
rentes países na construção de seus currículos. É esse também o 
enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização 
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para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 
coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, 
na sigla em inglês), e da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), 
que instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da 
Qualidade da Educação para a América Latina (LLECE, na sigla 
em espanhol). (BNCC, 2019, p. 13).

 A partir do Ensino Fundamental, a BNCC divide o aprendizado em 
áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natu-
reza, Ciências Humanas e Ensino Religioso, e define seus respectivos 
componentes curriculares: Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, 
Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia, História e Religião, 
sendo que cada componente curricular tem objetos de conhecimento 
específicos organizados em unidades temáticas que, por sua vez, são 
estruturadas em um conjunto de habilidades.
 Assim, em meio ao elenco de competências específicas para o 
ensino da Matemática, a BNCC destaca o desenvolvimento do “ra-
ciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 
argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemá-
ticos para compreender e atuar no mundo”. (BNCC, 2019, p. 267). 
 E contemplando esta mesma perspectiva, voltada para alunos do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, tem-se a Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que desde o ano de 
2005 tem incentivado o desenvolvimento de habilidades matemáti-
cas, tais como o pensamento lógico e a criatividade. A OBMEP é um 
projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, 
realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com 
o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e promovida 
com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 
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 A OBMEP ocorre anualmente em duas fases, sendo que na pri-
meira fase desta olimpíada tem-se a aplicação de uma prova objetiva, 
de vinte questões, diferenciadas por níveis, e as provas são realizadas 
em cada escola inscrita. Os níveis são definidos de acordo com o grau 
de escolaridade em que o estudante está matriculado (Nível 01: 6º ou 
7º ano do Ensino Fundamental; Nível 02: 8º ou 9º ano do Ensino Fun-
damental e Nível 03: qualquer ano do Ensino Médio). A correção das 
provas da primeira fase é feita pelos professores das escolas, a partir 
de instruções e gabaritos elaborados pela coordenação da OBMEP. 
Depois que os resultados da primeira fase são divulgados no site da 
OBMEP (www.obmep.org.br), os estudantes classificados e inscritos 
para a segunda fase da OBMEP participam de uma prova discursiva 
contendo seis questões, também diferenciadas por níveis, aplicada 
em centros escolhidos pela coordenação da OBMEP.
 Os alunos com melhor desempenho nas duas fases de avaliação da 
referida olimpíada recebem respectivamente medalhas de ouro, prata 
e bronze ou ainda um certificado de menção honrosa. Posteriormente 
à classificação e premiação, os alunos são convidados a participar de 
um Programa de Iniciação Científica Jr., denominado PIC.

1.3 Ações do projeto de extensão no desenvolvimento de 
habilidades

 
 Ao trabalhar nas Oficinas de Matemática com os conteúdos abor-
dados nas questões das provas da segunda fase da OBMEP acre-
dita-se também estar contribuindo para o alcance das propostas 
pedagógicas das escolas atendidas pelo projeto de extensão em 
termos do desenvolvimento de habilidades e competências na área 
de Matemática (nos diferentes campos desta ciência: Aritmética, Ál
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gebra, Geometria, Estatística e Probabilidade), tal como preconizado 
pela BNCC.

[...] a BNCC leva em conta que os diferentes campos que compõem 
a Matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais que 
produzem articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcio-
nalidade, interdependência, representação, variação e aproxi-
mação. Essas ideias fundamentais são importantes para o desenvolvi-
mento do pensamento matemático dos alunos e devem se converter, 
na escola, em objetos de conhecimento. (BNCC, 2019, p. 268).

 No texto da BNCC, um mesmo conteúdo é elencado em diversos 
anos, mas as expectativas de aprendizagem aumentam a cada nova 
etapa, bem como as habilidades que se espera desenvolver a partir 
do conhecimento construído em sala de aula. A proposta prevê que 
atreladas ao ensino de Matemática sejam trabalhadas atividades que 
proporcionem mais reflexões e menos memorizações.
 No Quadro 1 consta um resumo das questões da OBMEP traba-
lhadas (através de leitura, análise das informações contidas no enun-
ciado da questão, resolução individual, discussão em grupo das reso-
luções elaboradas e sobre as diferentes alternativas de solução) nas 
oficinas realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Alfredo 
Westphalen, de Seberi/RS, contemplando o período de agosto a no-
vembro de 2021 (início do trabalho das duas bolsistas até a data em 
que ocorreu a 16ª OBMEP). As Oficinas de Matemática do projeto de 
extensão ocorreram presencialmente na sala da biblioteca da Esco-
la, nas quintas-feiras, no horário das 15h30min às 17h (contraturno 
escolar dos alunos atendidos pelo projeto), sendo trabalhadas três 
questões a cada encontro semanal. 
 No referido Quadro 1, de acordo com o ano indicado estão es-
pecificadas informações quanto ao número das questões nas provas
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da segunda fase da OBMEP, tanto do Nível 1 (6º e 7º ano) quanto do 
Nível 2 (8º e 9º ano), sendo que se buscou relacionar o conteúdo abor-
dado em cada questão com as habilidades previstas na BNCC (deta-
lhadas no quadro). 

Relacionando questões da OBMEP com as habilidades na BNCC.
Fonte: Autores, 2021.

Quadro 1

Ano Nível Nº. da 
questão Conteúdo abordado na questão Habilidade na BNCC

2007

1
2 Multiplicidade e recursividade EF06MA03, EF06MA06, 

EF07MA14
6 Potenciação e paridade EF06MA03, EF06MA04

2 4
Multiplicidade, recursividade, 

figuras planas e soma de ângulos 
internos

EF06MA06, EF06MA18, 
EF06MA20, EF07MA13, 
EF07MA14, EF07MA27

2009 1

1 Operações básicas, valor posicional EF06MA02, EF06MA03

2

Área de figuras planas, 
congruência de triângulos, 

mediatriz, bissetriz e 
transformações geométricas

EF08MA15, EF08MA18, 
EF08MA19

6 Operações básicas, paridade e 
recursividade 

EF06MA03, EF06MA04, 
EF07MA21

2010 2

1
Operações básicas, múltiplos e 
divisores, cálculo de incógnita e 

modelagem

EF06MA03, EF06MA06, 
EF07MA18

3
Área de figuras planas e 
triângulos congruentes

EF08MA16, EF08MA18, 
EF08MA19

4 Operações básicas e paridade EF06MA03, EF06MA04

2011

1

1
Soma, multiplicação e valor 

posicional EF06MA02, EF06MA03

5
Planificação de sólidos 

geométricos, definição de 
vértice, face e aresta

EF06MA17, EF07MA18, 
EF07MA19

2

2
Operações básicas, cálculo de 

incógnita e modelagem
EF06MA03, EF07MA04, 

EF07MA18

3

Figuras planas, medidas de 
comprimento e perímetro, área 
de figuras planas, equivalência 

de áreas

EF07MA21, EF07MA23, 
EF07MA31
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2019 1

1 Tabulação, ordenamento e 
sequência EF06MA33

2
Operações básicas, tabulação, 

ordenamento, frequência e 
sequência

EF06MA03, EF06MA31, 
EF06MA33 

3

Formas geométricas, 
interpretação gráfica, unidade de 
peso (massa), equacionamento e 

equivalência

EF06MA32, EF07MA18, 
EF09MA19

4

Figuras planas, medidas de 
comprimento, área de figuras 

planas e equivalência de áreas, 
classificação dos triângulos 

quanto aos lados

EF06MA19, EF07MA21, 
MF07MA27, EF07MA31 

EF07MA32

5

Classificação de figuras 
geométricas planas e espaciais, 

planificações do cubo, 
sequências

EF06MA03, EF06MA17, 
EF06MA28, EF07MA21, 

EF09MA17

6
Multiplicidade, sequência, 

contagem e princípio 
multiplicativo

EF06MA03, EF06MA31, 
EF06MA33

2012

1 5 Contagem e princípio 
multiplicativo EF08MA03

2
2

Unidade de área, figuras planas, 
ponto médio de segmento, 
cálculo de área e cálculo de 

frações

EF06MA09, EF06MA22, 
EF06MA23, EF09MA16

3 Contagem, ordenamento e visão 
tridimensional EF07MA30, EF09MA17

2018 2

1 Operações básicas e paridade EF06MA03, EF06MA04

3
Figuras planas, medidas de 

comprimento, área de figuras 
planas e equivalência de áreas

EF07MA21, EF07MA31, 
EF07MA32

4
Operações básicas com números 
naturais, modelagem e equação 

polinomial de 1º grau
EF06MA03, EF07MA18
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1.4 Coordenação da aplicação das provas da segunda fase 
da OBMEP

 Desde 2005, a OBMEP tem alcançado cada vez mais participantes, 
e ao longo destes 17 anos de história já chegou a ultrapassar a marca 
de mais de 18 milhões de estudantes inscritos na primeira fase de 
suas provas. A participação da UFSM/FW neste importante processo 
de qualificação da Educação Básica brasileira ocorre com as ações 
do projeto de extensão Ampliando Caminhos do Conhecimento pela 
OBMEP, que promove as Oficinas de Matemática nas Escolas parcei-
ras, mas que também atua na coordenação regional de aplicação das 
provas da segunda fase da OBMEP. 
 Em 2021, um grupo de vinte pessoas ligadas à UFSM/FW (do-
centes, acadêmicos e egressos), coordenados pela equipe executora 
do projeto de extensão, trabalharam como fiscais de aplicação da 
prova da segunda fase da OBMEP em 15 municípios gaúchos: Barra 
do Guarita, Bom Progresso, Braga, Crissiumal, Derrubadas, Esperança 
do Sul, Humaitá, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, São Valé-
rio Do Sul, Sede Nova, Tenente Portela, Três Passos e Vista Gaúcha. 
Todo este envolvimento da UFSM/FW, para com o fortalecimento do 
ensino de Matemática na sua região de atuação, contabiliza parte de 
seu comprometimento com a extensão universitária no âmbito desta 
ciência exata.

Resultados alcançados e perspectiva de continuidade

 De acordo com Lima e Ramos (2016), ao se trabalhar a resolução 
de problemas, usando questões da OBMEP, instigando o aluno a resol-

 2 RESULTADOS
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ver problemas desafiadores, como os propostos pela olimpíada, é 
possível desenvolver habilidades específicas, como a criatividade, o 
raciocínio, a argumentação e a modelagem, tornando o estudante 
capaz de progredir dentro da disciplina, ocasionando, consequente-
mente, uma melhoria na aprendizagem de Matemática. 
 No decorrer dos encontros presenciais, foi possível observar atra-
vés da análise das atividades desenvolvidas pelos alunos, como a lei-
tura e interpretação de textos matemáticos, as resoluções e busca por 
alternativas de soluções de problemas, e o estudo de temas de modo 
mais aprofundado e com maior rigor matemático, que os estudantes 
obtiveram um significativo ganho de conhecimentos matemáticos e 
de capacidade de interpretação de situações-problema que envolvem 
a Matemática. Espera-se que tais características proporcionem aos 
participantes do projeto um apreço ainda maior pela Matemática e 
pelo estudo de problemas nesta área. 
 O sucesso das ações de extensão do ano de 2021 foi literalmen-
te constatado nos ótimos resultados obtidos pelos participantes das 
Oficinas de Matemática nas provas da 16ª OBMEP. Na Escola Afonso 
Pena (Frederico Westphalen/RS), participaram regularmente das ati-
vidades semanais do projeto um total de nove estudantes, sendo que 
especificamente este grupo conquistou três medalhas e seis certifica-
dos de menção honrosa. Na Escola Alfredo Westphalen (Seberi/RS) 
participaram regularmente das atividades semanais do projeto oito 
estudantes, e neste grupo foram conquistados sete certificados de 
menção honrosa. Mas além da conquista de premiação, acredita-se 
que um aluno com uma formação básica fortalecida e abrangente na 
área de Matemática poderá desenvolver com mais facilidade a es-
truturação do pensamento e o desenvolvimento do raciocínio lógico, 
estando melhor preparado para seguir em busca de formação acadê-
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mica e profissional.
 Como forma de expansão e divulgação dos propósitos do projeto 
de extensão, acredita-se que os próprios participantes são um dos 
principais meios de disseminação dos conhecimentos matemáticos 
em suas respectivas escolas, incentivando os colegas a despertar o 
gosto pelo estudo da Matemática e os seus professores ao aprimo-
ramento e formação continuada. A melhora na aprendizagem dos 
conhecimentos matemáticos estudados e as experiências vividas pe-
los participantes das Oficinas de Matemática do projeto de extensão, 
tanto dos alunos da Educação Básica quanto dos alunos do Ensino 
Superior e docentes envolvidos, é algo muito relevante. Fica a certeza 
de que ações como esta contribuem na formação de estudantes mais 
focados e qualificados no que diz respeito à área de Matemática, ou 
seja, mais bem preparados para seguir carreiras ligadas às Ciências 
Exatas e com capacidade de buscar alternativas para a resolução de 
problemas na sua comunidade. 
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 RESUMO

 O trabalho se refere aos crimes ambientais ocorridos no Brasil pela miner-
adora Samarco e a mineradora Vale S.A, em 25 de janeiro de 2019. Os danos oca-
sionados pelas mineradoras foram demonstrados nesse estudo, como também as 
alterações ocorridas em dois municípios no Estado de Minas Gerais, em Mariana 
e Brumadinho e os crimes contra a Carta Magna e a Lei de Crimes ambientais 
(Lei 9605/98). Foram descritos os fatos e as consequências imediatas, como por 
exemplo, o rompimento das barragens das mineradoras e o armazenamento 
incorreto dos rejeitos em barreiras à montante, uma retenção comum nas miner-
adoras brasileiras, que proporcionam o fenômeno de liquefação apontado como 
a causa dos acidentes nas barragens. Em segundo plano, os efeitos, sendo esses 
os impactos socioeconômicos diretos ou indiretos, de imediato ou de longo prazo. 
Dois rios principais dos municípios que sofreram alteração em seus parâmetros, O 
Rio Doce, em Mariana e o Rio Paraopeba, em Brumadinho e os ademais afluentes 
que sofreram a contaminação do rejeito de minério. Considerado como o maior 
crime ambiental já relatado envolvendo mineradoras trouxe impactos negativos 
na sociedade pelo motivo de destruir pessoas e famílias e todo sistema público 
e a infraestrutura local. Após anos, pouco se fez para restaurar a área danificada, 
o que mostra que a melhor solução é sempre remediar e denunciar qualquer ir-
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regularidade e insegurança dentro de empresas e a fiscalização rígida dos órgãos 
competentes se torna essencial. Os resultados evidenciaram modificações na 
biota, na fauna e flora, no solo e nos corpos hídricos.

Palavras-chave: Crimes Ambientais. Responsabilidade Civil. Tragédia. 

 ABSTRACT

 The work refers to environmental crimes in Brazil by mining company Sa-
marco and mining company Vale S.A. on January 25, 2019. The damages caused 
by mining companies were demonstrated in this study, as well as the changes that 
occurred in two municipalities in the State of Minas Gerais, in Mariana and Bru-
madinho and the crimes against the Magna Carta and the Environmental Crimes 
Act (Law 9605/98). The facts and immediate consequences have been described, 
such as the disruption of mining dams and the incorrect storage of tailings in 
upstream barriers, a common retention in Brazilian mining companies, which 
provide the liquefied phenomenon pointed out as the cause of dam accidents. 
In the background, the effects, these being the direct or indirect socioeconomic 
impacts, immediate or long-term. Two main rivers of the municipalities that have 
changed their parameters, The Doce River, in Mariana and the Paraopeba River, 
in Brumadinho and the other tributaries that suffered the contamination ore 
tailings. Considered as the largest environmental crime ever reported involving 
mining companies brought negative impacts on society by the to destroy people 
and families and the entire public system and local infrastructure. After years, lit-
tle was done to restore the damaged área which shows that the best solution is 
always to remedy and denounce any irregularity and insecurity within companies 
and supervision of the competent bodies becomes essential. The results showed 
changes in biota, fauna and flora, soil and water bodies.

Key words: Environmental Crimes. Liability. Tragedy.
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 1 INTRODUÇÃO

 A primeira vez que o termo “meio ambiente” foi apropriadamente 
utilizado no sistema jurídico brasileiro foi na Constituição da Repúbli-
ca Federativa do Brasil de 1988. Outrora, na Emenda Constitucional 
1/1969 no art.172 era tratado vagamente com outros termos como a 
expressão “ecológico” (BRASIL,1988). No Brasil, a Constituição de 1988 
reformulou uma regulamentação de forma exclusiva para a questão 
ambiental no Capítulo VI do Título VIII do regulamento. Além disso, o 
art. 225 desta mesma ordem, conhecida como LEI Nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais (BRASIL, 1998). Dispõe em 
seu transcrito essencial, no qual outorga: todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações (BRASIL, 1988). 
 No Brasil, ilícito à própria Lei dos Crimes Ambientais, em questão, 
ocorreram os mais graves crimes ambientais de rompimento de bar-
ragens de rejeitos em mineradoras. Um deles aconteceu em 2015, na 
cidade de Mariana/MG causado pela Mineradora Samarco Mineração 
S.A. E em 2019, ocorreu outro desastre em Brumadinho/MG através 
da Mineradora Vale S.A.  Em decorrência, as maiores tragédias, que 
causaram destruições no biossistema e perdas irreversíveis: a morte e 
desaparecimento de centena de pessoas (ARMADA, 2021, p. 15). Pou-
co se sabe o paradeiro dessas vítimas em locais tomados pela lama 
que continuam arruinados. Nos dias que correm, a recuperação do 
meio ainda se torna difícil, o ecossistema, a fauna e flora continuam 
devastados nesses lugares (ARMADA, 2021, p. 15).
 Podem ser considerados os maiores ataques aos direitos hu-
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manos, a vida e ao meio ambiente causados pelas negligências das 
mineradoras, e a maior violação contra a Carta Magna Brasileira, a Lei 
n° 9.605/1998 (BRASIL, 1988), Lei de Crimes Ambientais. Esse trabalho 
teve como objetivo avaliar os impactos ambientais causados pelo 
rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. 

2.1 ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE FUNDÃO
 No Brasil e no mundo, a maior tragédia ambiental envolvendo 
rompimento de barragens de rejeitos de mineradora ocorreu no dia 
5 de novembro de 2015 (ARMADA, 2021, p. 15). A ruptura da barragem 
de minerais de Fundão ocorreu em Mariana (MG) e de parte de San-
tarém. Ambas eram pertencentes à empresa de mineração Vale, que 
era uma empresa empregada pela BHP Billiton Brasil Ltda e pela Vale 
S.A (ARMADA, 2021, p. 15).
 A barragem de rejeitos de Fundão liberou uma quantidade de 
lama contendo rejeito de minério de ferro que é equivalente à mais de 
55 milhões de metros cúbicos (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2016). De 
tal forma que, o volume atingiu 39 cidades, impactando diretamente 
na fauna e na flora ali presente. A barragem de rejeitos do Fundão 
pertence a mineradora Samarco, trata-se nada menos do que uma 
junção das duas maiores mineradoras do mundo: Vale S.A e Anglo-
-Australiana BHP Billiton (ARMADA, 2021, p. 15).
 Três rios foram afetados com o derrame do rejeito causados pelo 
rompimento das barragens que alcançaram mais de 55 milhões de 
metros cúbicos, formando uma onda de aproximadamente 10 metros, 
um percurso extremamente longo de toxicidade. Dezenove pessoas 
faleceram e milhares foram atingindo diretamente ou indiretamente 

 2 REVISÃO DE LITERATURA
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(GOVERNO DE MINAS GERAIS,2016).
 As águas do Rio Gualaxo do Norte, Rio do Carmo e Rio Doce foram 
prejudicadas bem como a mata ciliar ao redor dos rios (GOVERNO DE 
MINAS GERAIS, 2016). Tal volume da lama de rejeitos fez que após o 
acidente insensato um total de 39 municípios fossem atingidos pelo 
rompimento que chegou em outros Estados brasileiros: um percurso 
desde Mariana (MG) até a foz na vila de Regência no município de Linha-
res (ES). Esse efluente também atingiu o Oceano Atlântico alterando 
praias e o ecossistema marinho.
 Nesse percurso total, cidades foram afetadas, a pesca (toneladas 
de peixes morreram), ribeirões e rios sofreram impactos, e até tribos 
indígenas que dependiam do consumo de água do Rio Doce e para 
suas necessidades diárias como banho, limpeza e manuseio ficaram 
sem essas condições (GOVERNO DE MINAS GERAIS,2016).

2.2 ROMPIMENTO DA BARRAGEM B1 NA MINA CÓRREGO DO FEI-
JÃO
 Em 2019, no dia 25 de janeiro, aconteceu o segundo acidente 
envolvendo rompimento de barragens de rejeitos em Minas Gerais, no 
município de Brumadinho (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRI-
TOS, 2019). A fatalidade aconteceu quando a barragem B1 da mine-
radora Vale na mina Córrego do Feijão, que está a 9 quilômetros em 
direção leste da cidade, rompeu-se. Imediatamente, a represa liberou 
um fluxo de lama que atingiu os escritórios da mina, casas, fazendas, 
pousadas e estradas. A lama de rejeitos matou 272 pessoas (COMIS-
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITOS, 2019).
 O colapso aconteceu por volta de meio dia. A lama atingiu a área 
administrativa e naquele exato momento 430 funcionários estavam 
almoçando (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 2019). E, após 
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à circunstância, no dia 27 de janeiro, as sirenes soaram por volta das 
05h30min da manhã devido à instabilidade do Reservatório IV adja-
cente a mina. (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITOS, 2019).
 Na época, várias organizações ligadas ao meio ambiente emiti-
ram notas apoiando leis mais severas, sendo solidários com a situação 
em Brumadinho. A seguir uma declaração envolvendo o assunto: 

“Este novo desastre com barragem de rejeitos de minérios, desta 
vez em Brumadinho (MG), é uma triste consequência da lição 
não aprendida pelo Estado brasileiro e pelas mineradoras com a 
tragédia da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana (MG), 
também controlada pela Vale. Minérios são um recurso finito 
que devem ser explorados de forma estratégica e com regime 
de licenciamento e fiscalização rígidos. A reciclagem e reapro-
veitamento devem ser priorizados.”

 Os acidentes que ocorreram em Brumadinho e Mariana são bas-
tante semelhantes pelo fato de ambas as mineradoras pertencerem a 
Vale e possuírem o mesmo tipo de barragem chamada “a montante”, 
é o tipo de barragem que usa o próprio rejeito como fundação am-
pliando para cima do dique (GLOBO, 2019). É um dos modelos mais 
utilizado pelas mineradoras brasileiras pelo baixo custo, porém, um 
dos modelos mais instáveis (GLOBO, 2019).
 A Mina do Feijão 1, apesar de possuir rejeitos antigos que de-
veriam ter sido descartados pela Vale, quando rompeu veio à tona. 
Pesquisas e relatórios foram elaborados. Um estudo realizado pela 
Universidade da Espanha junto com peritos da Polícia Federal (PF) 
aponta que a ruptura da barragem se deu pelo fenômeno de liquefa-
ção devido aos rejeitos serem mal drenados, contráteis e saturados 
acrescidos de registros pluviométricos e movimentação de superfícies 
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da barragem em anos anteriores (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019).

2.3 BARRAGENS À MONTANTE 
 Ainda em 2019, após as circunstâncias, o Governo de Minas Ge-
rais, em fevereiro, deu um prazo definitivo de dois anos para que de-
zenove mineradoras deixassem de armazenar rejeitos de minério de 
ferro em barragens, uma situação típica das mineradoras do Estado 
(GLOBO, 2019). Muitos municípios registraram essa estrutura “à mon-
tante” os quais foram: Ouro preto, com vinte barragens, Itabira, com 
oito e Itatiauçu com seis. Itabirito e Noma Lima apresentavam quatro 
dessas estruturas (GLOBO, 2019). E outras cidades vieram em seguida 
como Rio Acima, Igarapé, Mariana, Nazareno, Barão de Cocais, Cae-
té, Congonhas, Fortaleza de Minas, Itapecerica e São Tiago, além de 
Brumadinho (GLOBO, 2019).
 No Brasil todo, há uma lista de cerca de 717 barragens de rejeitos 
de mineração, pelo menos 88 delas têm o método de alteamento “à 
montante” ou desconhecido, de acordo com a Agência Nacional de 
Mineração (ANM, 2018). Dentre elas 44 são consideradas de alta peri-

Exato momento do rompimento da barragem da Vale em 
Brumadinho.
Fonte: G1

Figura 1
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gosidade.

2.4 CIRCUNSTÂNCIAS DA TRAGÉDIA
 Após o rompimento da barragem de Fundão, a Samarco, a prin-
cipal responsável, pelo acidente em Mariana, contribuiu com a in-
vestigação. A empresa junto com a Vale e BHP Billiton convocaram o 
escritório de advocacia norte-americano Cleary Gottlieb Steen & Ha-
milton LLp sob a premissa absoluta independente uma averiguação 
acerca do caso (SAMARCO, 2018). 
           Segundo o laudo final da investigação, já havia acontecido inci-
dentes em anos anteriores relacionados à barragem de Fundão e que 
posteriormente poderiam resultar em uma situação drástica de maior 
espaço (SAMARCO, 2018). De acordo com a investigação, em 2009, foi 
identificado que o dreno de fundo do dique de partida já apresentava 
dificuldades técnicas para funcionar de acordo com o projeto inicial 
(SAMARCO, 2018).
 O segundo incidente aconteceu entre 2011 e 2012, que foi iden-

Tipos de construção das barragens de mineração no Brasil.
Fonte: G1, 2019.

Figura 2



A violação da lei n° 9.605/1998 em Mariana e Brumadinho...237237

tificado que a galeria principal da barragem necessitava de um canal 
extravasor pela ombreia esquerda para receber água das chuvas, e du-
rante esse período a água passou junto com lama e chegou na área de 
praia da barragem (SAMARCO, 2018). E em 2013 e 2014, de acordo com 
a empresa, surgências da barragem começaram já aparecer, fazendo 
o recuo da ombreia esquerda e várias elevações desproporcionais 
(SAMARCO, 2018).
 Chegou à conclusão de que houve o fenômeno de liquefação oca-
sionado por esses motivos, sendo que o acidente não pode ser consi-
derado uma fatalidade, mas sim uma tragédia que iria acontecer em 
qualquer momento. Visto que, esse fenômeno representa a redução 
da resistência do cisalhamento, ocasionando grandes deformações 
(POULOS et al., 1985).  
 A perícia realizada no local pela Polícia Civil, destalhou que a 
drenagem era ineficaz devido a quantidade de água e lama, de acordo 
com o perito, Otávio Guerra, o colapso aconteceu porque toda estru-
tura se anulou devido a sua sustentação (GLOBO, 2016).  A polícia pe-
diu e indicou a prisão de sete pessoas, o inquérito teve 2432 páginas, 
sendo que foi aberto no dia 6 de novembro de 2016 e a investigação 
durou cerca de 3 meses. (GLOBO, 2016).
 Em Brumadinho, um conjunto de especialistas contratados pela 
mineradora Vale, informaram que a ruptura que a barragem I sofreu foi 
devido a uma súbita e rápida perda de resistência, ocasionando assim 
um o fenômeno de liquefação estática (COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITOS, 2019).

Muitos relatos mostram a ocorrência da liquefação estática com 
instabilidades iniciais devidas a alteamentos, galgamentos, ero-
sões internas, superfície freática elevada, dentre outros, atribuin-
do-se a rupturas convencionais o efeito disparador do fenômeno 
(PENNA, et al., 2010, p. 01).
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 O estudo demonstrou que houve deformações na estrutura, 
e a perca da resistência em algumas partes da estrutura por causa 
de infiltração de chuvas fortes que haviam caído na região uns dias 
antes da tragédia acontecer. (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉ-
RITOS, 2019). Além disso, o relatório apontou vários gatilhos, que 
podem ter contribuído para a desestabilização da barragem, den-
tre eles: carregamento rápido de lançamento de rejeitos, sismos ou 
detonações (essas repetidas), aumento dos níveis de água no solo, 
camadas fracas, erosão interna (“piping”), interação humana, perda 
de sucção em zonas não saturadas acima do nível de água e “creep” 
(deformações específicas que desenvolvem ao longo do tempo sob 
cargas constantes) (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITOS, 2019). 

 Este trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica. 
Foi feito o levantamento das informações considerando a temática 
escolhida. A elaboração da pesquisa teve como base os materiais dis-
poníveis em sites oficiais, revistas eletrônicas, artigos e nos seguintes 
bancos de dados (Scielo e Google Acadêmico). Para a organização do 
material localizado foi realizada uma investigação preliminar do tema 
escolhido, por meio de estudos exploratórios (LAKATOS; MARCONI, 
2003, p. 159). 
 Dentre os materiais selecionados foram incluídos artigos em to-
dos os idiomas, a partir dos anos de 2010 a 2021. Os trabalhos publi-
cados nesse período foram selecionados com a finalidade de atender 
a proximidade com a temática em questão. 
 Os critérios de inclusão foram os estudos que tinham uma cor-

 3 METODOLOGIA
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relação com a temática escolhida. Foram excluídos os estudos que 
tinham sido publicados a mais de 10 anos, que não tinham associação 
com o tema. Dentre os materiais encontrados foi realizada uma leitura 
sistemática, a fim de selecionar aqueles que contribuíam com infor-
mações complementares para a temática escolhida. Após a realização 
da leitura, foi possível identificar aqueles que melhor se encaixavam 
nos termos do trabalho.

4.1 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS EM MA-
RIANA
 De acordo com Brasil (1981), degradação ambiental é um pro-
cesso de degeneração do meio ambiente resultante de atividades 
que direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população, que criem condições adversas às atividades 
sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota e as condi-
ções estéticas ou sanitárias do meio ambiente, além das emoções 
de matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos (BRASIL, 1981).
 A Samarco é uma das empresas mineradoras situadas no Qua-
drilátero Ferrífero, região que concentra mais de 70,00% das reservas 
e 68,40% da produção de minério de ferro do Brasil, além de expres-
sivas reservas de manganês, ouro, topázio, calcário, dolomito, rochas 
ornamentais e de revestimento (BRASIL, 2015). A mineração de ferro, 
pela Samarco, sempre foi um bom investimento (SAMARCO, 2018). 
Todavia, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana gerou 
muitos impactos negativos para aquela região e para a imagem da 
empresa, vista como negligente na sociedade, trazendo outras ques-

 4 RESULTADOS
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tões problemáticas como o não cumprimento das legislações pelas 
mineradoras e a incapacidade de fiscalização do órgão responsável 
(GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2016). 
O desastre foi classificado pela Defesa Civil de Minas Gerais como ní-
vel IV, isto é, “desastre de porte muito grande” (GOVERNO DE MINAS 
GERAIS, 2016). As consequências no município mineiro foram muito 
negativas, tanto na disponibilidade de água e na de qualidade de vida, 
no solo e na vegetação (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2016). Todo um 
ecossistema foi alterado drasticamente. 

4.2 IMPACTOS SOBRE A DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DA 
ÁGUA 
 A qualidade dos corpos hídricos foi afetada até em afluentes de 
menores volumes (IBAMA, 2016, p. 02).  Desde o local da fatalidade, 
passando pelo Rio Gualaxo do Norte, Rio do Carmo e Rio Doce, finali-
zando no litoral do Espírito Santo, no delta do Rio Doce (IBAMA, 2016, 
p. 02).  Trazendo um problema central que foi o assoreamento drástico 
dos Rios Gualaxo do Norte, Carmo e parte do Rio Doce até a barragem 
de candonga, uma extensão de 77 km. Além disso, há muito material 
sedimentado nas margens dos rios, o que ocasiona um efeito contí-
nuo de carreamento e deposição de sedimento nos corpos hídricos 
(IBAMA, 2016, p. 02).
 O carreamento é efeito da erosão do solo, e neste caso, otimizado 
pela lama minéria, que casou uma quantidade ainda maior de depó-
sito de sedimentos (IBAMA, 2016, p. 07). E neste caso, rios assoreados 
perdem sua capacidade de transporte de partículas em suspensão e 
em direção à sua foz (IBAMA, 2016, p. 02).   O material sedimentado, 
ainda traz outros problemas como o abastecimento de água, seja para 
fins de produção ou para consumo humano ou animal (IBAMA, 2016, 
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p. 07).

Material carregado depositado na Usina Hidrelétrica Candonga.
Fonte: IBAMA, 2015.

Figura 3

Rio Gualaxo do Norte com leito visível devido ao assoreamento.
Fonte: IBAMA, 2015.

Figura 4

 Em relação à qualidade e disponibilidade de água, as análises 
foram feitas pelo IGAM (Instituto Gamma de Acessória a Órgãos Pú-
blicos) e pela COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) 
(IBAMA, 2015). Foram analisados aspectos físicos e químicos, a turbidez 
e a afetação de nascentes (IBAMA, 2015). O ensaio permitiu concluir 
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que a água bruta apresenta turbidez e características físico-químicas 
divergente da média histórica e totalmente fora dos padrões de qua-
lidade para consumo e boa para a saúde humana, não sendo seguro 
ingeri-la (IBAMA, 2015).

4.3 IMPACTOS NO SOLO, NA ÁGUA E NA FLORA 
 De acordo com a EMBRAPA (EMBRAPA, 2015), nas encostas e nos 
vales, os estragos foram recobertos pela lama, então, alguns aspectos 
não poderiam ser avaliados em curto prazo e necessitaria de estudos 
abrangentes, uma caracterização geotécnica, para a possibilidade de 
realizar um plano de ação para correção. Houve a modificação do rele-
vo, afetando diretamente a dinâmica ambiental da localidade (EMBRA-
PA,2015). 
 O relevo foi remodelado pois não houve a consolidação do mate-
rial da lama e o solo teve revolvimento e quebra das rochas (EMBRAPA, 
2015).  Além de rupturas, houve descrições de processos erosivos, a 
formação de ravinamento, uma vez que em períodos chuvosos, haverá 
novos carreamentos de sedimentos para o rio, ressaltando mais ainda 
o problema de assoreamentos, o que diminui o processo natural do rio 
de transporte de partículas até sua foz (EMBRAPA, 2015).
 Os valores de matéria orgânica encontrados foram muito baixos, 
como os de argila, o que ressalta a troca catiônica do solo, que ficou 
incapacitada. (EMBRAPA, 2015). Os impactos em relação à cobertura 
vegetal, concentraram ao longo das calhas dos rios Gualaxo do Norte, 
Carmo e Doce, um turbilhão de aproximadamente 62 milhões de metros 
cúbicos danificou uma área de cerca de 374,81 hectares de cobertura 
florestal ciliar (IBAMA, 2015).

4.4 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS EM BRUMADINHO (MG)
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 O desastre ocorrido em Mariana ainda assusta após cinco anos 
da tragédia e levará muitos anos para que os planos de recuperação 
terminem. (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITOS, 2019). Mesmo 
após a intranquilidade vivida no Brasil, o crime ambiental retomou em 
Brumadinho e teve proporções alarmantes, principalmente quando se 
fala de vidas humanas: a perca de 270 delas e o desaparecimento de 11 
(COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITOS, 2019).
 O conteúdo foi baseado na Comissão parlamentar de inquérito 
formada para o rompimento de barragem de Brumadinho (COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITOS, 2019) para apontar os desrespeitos aos 
Direitos Humanos, à vida e ao Meio Ambiente.
 A barragem B1 da mina de ferro de Córrego de Feijão, pertencente 
à empresa brasileira Vale S.A., despejou de forma brusca e repentina 13 
milhões de metros cúbicos no meio ambiente e sobre o município de 
Brumadinho, sendo que a barragem estava localizada no ribeirão Ferro 
Carvão, que é um afluente do rio Paraopeba, sendo este com 510 km 
de extensão, passando por trinta e cinco municípios e contribuinte do 
rio São Francisco, um rio de extrema importância no Brasil. (COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITOS, 2019).
 A questão é que o Rio Doce já era considerado comprometido antes 
do crime ambiental cometido pela Samarco acontecer, devido a polui-
ção de suas águas e com espécies aquáticas já em extinção. (COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITOS, 2019). Enquanto, o Rio Paraopeba era 
considerado razoavelmente saudável, com biodiversidade aquática 
abundante além das margens estarem preservadas pela Mata Atlânti-
ca, servindo como fonte de sobrevivência para tribos indígenas e para 
populações ribeirinhas, dentre elas, a Aldeia Xohã, da tribo Pataxó e 
servia como captação de água para vários municípios. (COMISSÃO PAR-
LAMENTAR DE INQUÉRITOS, 2019).
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4. IMPACTOS NO SOLO, NA ÁGUA E NA FLORA EM BRUMADINHO 
(MG)
 Ocorreram várias mudanças no solo em Brumadinho, principal-
mente nas regiões próximas ao rompimento, onde degradação do solo 
foi muito parecida com o caso em Mariana (EMBRAPA, 2019).  Além dis-
so, o solo da região sofreu erosões, como ravinas e sulcos, ajudando 
no assoreamento dos rios o que modificou a topografia do local e a 
qualidade de água dos rios. (EMBRAPA, 2019). 
A área onde ocorreu o rompimento da barragem B1, é de encontro da 
Mata Atlântica com o Cerrado, sendo que, a lama destruiu blocos de 
floresta, fragmentando e diminuindo a conectividade desses habitats 
(IBAMA, 2019). Segundo IBAMA (2019), após ter obtido imagens satélites, 
a área afetada pelo rejeito de minério foi de 269,84 ha e a área afetada 
de Mata Atlântica foi de 133,7 há, área de Proteção Permanente (APP) 
afetada foi cerca de 70,65 ha ao longo das drenagens e APP e com ve-
getação natural da Mata Atlântica foi de 43,04 ha.

- Imagem aérea de parte da área diretamente afetada pelo 
rompimento da barragem B1.
Fonte: Revista Piauí de 2/2/2019, disponível em: https://piaui.folha.uol.com.
br/o-movimento-da-lama/

Figura 5
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os crimes ambientais, causados pelos rompimentos das barragens 
foram os mais graves ambientais causados na história do Brasil, um após 
o outro e posteriores à outorga da   Lei n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 
1998 (Lei de Crimes Ambientais). A regulamentação dá ênfase, nestes 
casos, nos crimes de flora, fauna, poluição e patrimônio histórico o que 
anteriormente não era esclarecido na Constituição, isso foi possível 
graças a outorga da mesma.
 Através da lei e de responsabilidades civis impostas às empresas, 
fica mais claro analisar como o meio ambiente deve ser respeitado e 
não violentado. A Constituição de 1988 veio com o objetivo de dá au-
tenticidade ao meio ambiente, já que antes não era levado em conta a 
legislação ambiental. É visto que as empresas foram penalizadas com 
multas e indenizações, mas isso não impede que tenham uma imagem 
repulsiva na sociedade, já que se passaram anos do desastre e muito 
pouco foi feito para restaurar o ambiente.
 As modificações dos rios Doces e Paraopeba são um grande desa-
fio, águas contaminadas pelo rejeito de minério, se tornam imprópria 
para o consumo humano e para aqueles que tinham o rio como forma 
de sobrevivência, como as tribos indígenas e para a manutenção da 
biota aquática. Os solos, e as terras dos lugares, também se tornaram 
impróprios para o cultivo, a degradação causa grandes erosões e a im-
permeabilização causa inundações em períodos chuvosos, sem contar 
que agora o próprio solo prejudica os corpos hídricos levando material, 
causando assoreamento e impedindo o transporte natural das partícu-
las até sua foz. 
 Catástrofes desse tipo, causados pela imprudência das minerado-
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ras destroem uma sociedade inteira e por mais que haja penalidades 
e indenizações, não é possível recuperar o que era antigamente. Dois 
municípios foram perdidos para a lama pois escolas, casas, fazendas, 
estradas, famílias e pessoas foram destruídas, não se apaga a tragédia do 
cenário mineiro. Após anos do ocorrido, pouco se fez, pois, dificilmente 
se recupera um ecossistema, a fauna, a flora e a sociedade quando os 
impactos negativos são tão grandes. 
 A prevenção desses crimes é o melhor a se fazer, por meio de estí-
mulo à população através de ONGs e projetos sociais. As mineradoras 
devem ser denunciadas, principalmente aquelas que utilizam armaze-
namento incorreto dos rejeitos, barreiras à montante, seja por funcio-
nários ou para aqueles que não trabalhem na empresa. 
 A fiscalização deve se tornar um ponto forte nesta questão, atra-
vés dos órgãos competentes que devem ter uma vistoria constante e 
caso esteja irregular, interromper o licenciamento. Deve ser pensado 
que outras catástrofes como essas não podem ocorrer nos municípios 
brasileiros, famílias e pessoas jamais serão perdidas para a lama e a 
ganância novamente.
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