
Em levantamento realizado na 
Faculdade de Odontologia 
de Piracicaba (FOP), com 

base nos atendimentos feitos pela 
Área de Cirurgia Buco-Maxilo-
Facial, a utilização dos dispositivos 
de segurança no trânsito ainda 
carece de mais fiscalização. Pelo estudo, somente considerando os 
acidentes com automóveis, 65,1% dos acidentados não faziam uso do 
cinto de segurança no momento da ocorrência. Já no caso das motos, 
o número cai para 26,2% das pessoas que não usavam o capacete. No 
entanto, a porcentagem ainda é considerada alta para a região analisa-
da, que abrange as cidades de Piracicaba, Limeira e Rio Claro. Juntos, 
os municípios somam aproximadamente um milhão de habitantes.

Conduzida pela cirurgiã-dentista Márcia Socorro da Costa Borba, sob 
orientação do professor Roger Willian Fernandes Moreira, a pesquisa utilizou 
dados de pacientes com traumas faciais provenientes de acidentes automobi-
lísticos no período de 1999 a 2007. Ao contrário dos dados nacionais em que 
é levada em conta apenas a condição do motorista no momento do acidente, 
na pesquisa da FOP foram considerados todos os passageiros do veículo e, por 
isso, o levantamento conta com um panorama mais completo da situação. 

Márcia Borba observou ainda que as mulheres utilizaram menos 
dispositivos de segurança em comparação aos homens, pois 51,6% 
das mulheres e 46% dos homens não estavam usando nenhum tipo 
de proteção quando foram acidentados. Outro dado apurado foi que 
a população mais acometida está na faixa etária dos 18 aos 30 anos 
de idade. Neste caso, 46% não utilizaram equipamento obrigatório. 

O coorientador da pesquisa, professor Renato Sawazaki, atribui os 
resultados a uma característica bem peculiar da região analisada, que tem 
uma população bastante urbana e, por isso, o principal meio de transporte 
para chegar ao trabalho é o veículo particular. Neste sentido, a região possui 
uma densidade de carro por pessoa muito alta, acima do padrão brasileiro. 
“A condição econômica da nossa região é privilegiada. Já a condição de 
educação no trânsito não parece ser diferente da do resto do país”, compara. 

Para Sawazaki, a pouca experiência de carteira de motorista – uma vez 
que devido à idade são tecnicamente mais inexperientes – e a necessidade 
de trabalhar com condução própria, revelam uma soma de fatores que tem 
como resultado mais acidentes de trânsito com trauma facial. Ele atesta que 
os acidentes são de grande intensidade e que são diferentes dos acidentes 
comuns, motivo pelo qual a pesquisa foi realizada. Além do mais, existe a 
preocupação de prestar um atendi-
mento com mais qualidade e con-
tribuir para a diminuição de pessoas 
com fraturas de face. Ele lembra 
que, entre os objetivos da área, está 
a missão de elaborar diretrizes e 
oferecer sugestões para as prefei-
turas com vistas a melhorar a segu-
rança dos pedestres e condutores. 

(César Maia)
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Testar uma técnica para 
reduzir a carga patogê-
nica do lodo gerado em 
lagoas de tratamento 
de esgoto e sua possí-
vel aplicação em solo 

agrícola foi o tema de estudo do en-
genheiro químico Josué Tadeu Leite 
França, na Faculdade de Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC), 
sob orientação do professor Ronal-
do Stefanutti. Em sua pesquisa de 
mestrado, ele investigou a remoção 
do lodo da lagoa de estabilização do 
município de Coronel Macedo, no 
interior de São Paulo, e seu acondi-
cionamento em sacos de polipropile-
no de alta resistência, denominados 
bags, por um tempo determinado, 
para então ser utilizado para limpeza 
do solo agrícola ou como alternativa 
para reduzir os elevados custos com 
o transporte até aterros licenciados. 

Segundo França, a enorme quan-
tidade de água na composição do 
lodo, além de encarecer o transporte, 
também dificulta os processos opera-
cionais para a disposição do resíduo. 
“As longas distâncias dos aterros 
autorizados para dispor este tipo de 
resíduo e as dificuldades de remoção 
do lodo da lagoa tornam a opção de 
aproveitá-lo como condicionador do 
solo bem aceita”, explica o engenheiro 
químico. Mesmo porque outra solução 
convencional para o problema seria a 
incineração, que em sua opinião não 

consiste em uma opção economica-
mente viável, justamente, por conta 
da quantidade de água na composição.   

O engenheiro químico conta que 
a remoção e disposição adequadas 
do lodo de lagoa sempre foram um 
desafio para os profissionais da área, 
uma vez que o descarte precisa ser 
criterioso e, ainda assim, pode causar 
grandes prejuízos ambientais. Na prá-
tica, as lagoas de estabilização operam 
por 10 ou 20 anos sem a necessidade 
de remoção do lodo. Isto significa que 
a operação é ocasional, não exigindo 
equipamentos fixos no local. Foi neste 
sentido que, a partir da sua experiência 
à frente da gerência da Divisão de 
Controle Sanitário da Sabesp, surgiu a 
proposta de testar outros destinos para 
o resíduo. No entanto, era necessário 
conseguir uma redução do desenvol-
vimento de ovos de helmintos, coli-
formes, salmonellas e teor de sólidos 
para análise do reaproveitamento. 

Num primeiro momento, foram 
realizados os testes de remoção do 
lodo, seguido do acondicionamento 
em bags por três meses. Nesta etapa, 
foi avaliado o tempo adequado para 
a redução da carga patogênica, pro-
curando adequar o lodo aos padrões 
para uso no solo agrícola de maneira a 
promover a reciclagem dos nutrientes 
aos ciclos biogeoquímicos. O lodo 
acondicionado em bags atingiu os pa-
drões para disposição no solo, quanto 
aos parâmetros analisados como me-
tais pesados, compostos orgânicos e os 
patógenos (coliformes, salmonellas e 
ovos de helmintos). França ressaltou 

Várias embalagens foram utiliza-
das na Faculdade de Engenharia 
de Alimentos (FEA) para testar 

a conservação do granulado da castanha-
do-pará, um subproduto com atividade 
antioxidante e que carrega em sua com-
posição muitos nutrientes. Ele é obtido 
por meio da trituração da torta da cas-
tanha, resultante da prensagem da noz 
para a produção do óleo. A conservação 
do granulado, no entanto, consistia em 
um grande desafio para os pesquisado-
res, uma vez que o subproduto é bastante 
suscetível à oxidação por conter ácidos 
graxos poliinsaturados. Neste sentido, 
os testes realizados pela cientista de 
alimentos Camila Fernanda Conte apon-
tam para a otimização de uma alterna-
tiva com grande potencial de mercado. 

O granulado pode ser utilizado, por 
exemplo, como ingrediente em restau-
rantes ou na industrialização de produtos 
como sobremesas, sorvetes e farinhas. 
“A ideia é oferecer uma opção para o 
aproveitamento de um resíduo que ainda 
não tem o seu uso consagrado. Uma vez 
triturado, o granulado se torna um sub-

Lodo de lagoa de tratamento 
de esgoto limpa solo agrícola

que, mesmo na impossibilidade da 
reutilização do resíduo na agricul-
tura, conseguiu-se uma significativa 
redução na quantidade de água, o 
que viabiliza o seu transporte a lon-
gas distâncias por um baixo custo. 

No caso da lagoa estudada, de 
dez viagens, houve uma redução 
para seis idas e vindas ao aterro com 

um custo aproximado de R$ 60 por 
tonelada. Ademais, o método não 
necessita de energia e não causa 
agressão ao meio ambiente, pois o 
lodo acondicionado não exala ne-
nhum tipo de odor. O método deve 
ser estendido para as 53 lagoas dos 48 
municípios que abrangem a Unidade 
Sabesp do Alto de Paranapanema.

produto valioso, pois poderá ser usado 
para enriquecer e sofisticar algumas 
receitas”, destaca Camila, lembrando 
o alto valor que envolve os pratos con-
tendo a castanha-do-pará ou castanha 
do brasil como também é chamada.       

O desenvolvimento da pesquisa, 
orientada pelo professor Marcelo 
Alexandre Prado, deu-se a partir 
de uma parceria com uma indústria 
de alimentos que produz o azei-
te da castanha-do-pará. A própria 
empresa enviou a torta da castanha 
triturada para análises e despertou, 
na cientista de alimentos, a ideia de 
testar métodos para a sua conservação. 

O estudo realizado em conjunto 
com a Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (Esalq) da USP, 
resultou em um armazenamento de 
seis meses do granulado, mantendo 
as mesmas características, que em 
outras palavras, significa dizer um 
bom período de conservação. Segundo 
a cientista de alimentos, é fundamental 
o controle das condições de tempe-
ratura, luz e umidade para a melhor 

conservação do subproduto e, por isso, 
a realização de inúmeros testes.

A pesquisa apontou ainda dois tipos 
de embalagens que podem ser usados 
para a estabilidade do granulado. Uma 
delas é à base de plástico transparente 
e a outra, metalizada. Tanto uma como 
a outra, foram avaliadas sob condições 
a vácuo e em atmosfera normal. Como 
não houve diferença significativa entre 
os tratamentos, concluiu-se que pode-
ria ser utilizada para comercialização 
a embalagem com menor custo, no 
caso a transparente sem vácuo. “Desta 
forma, o consumidor final poderia 
ter a oportunidade de encontrar no 
mercado um produto mais acessível fi-
nanceiramente e tão rico como em sua 
origem”, acredita Camila. (R.C.S.)
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