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Garrafas plásticas do ti
po PET e a radiação 
UV solar como fonte de 
energia são os elementos 
utilizados pela tecnó

loga Adriana Ribeiro Francisco para 
desenvolver um reator fotocatalítico 
com objetivo de proceder a desinfec
ção microbiológica e a degradação da 
matéria orgânica no póstratamento do 
esgoto. O objetivo, segundo Adriana, 
é possibilitar uma alternativa barata e 
de fácil aplicação em pequenas comu
nidades que não dispõem de recursos 
para investimentos no tratamento de 
efluente. “A garrafa PET, ao invés de ir 
para o lixo, pode ser transformada em 
algo útil, sem contar a radiação solar 
que é encontrada de forma abundante 
no Brasil”, destaca.  

Os testes realizados nos laboratórios 
da Faculdade de Engenharia Agrícola 
(Feagri), orientados pelo professor José 
Euclides Stipp Paterniani, permitiram 
converter poluentes químicos para que 
a água fosse reutilizada. O tratamento 
atingiu eficiência média de remoção 
em 99,99% de Escherichia coli e 42% 
de redução do teor de matéria orgânica. 
“É necessário ampliar as análises para 
outros parâmetros de qualidade para 
identificar os possíveis usos da água, 
e desta forma verificar a sua viabili

participação do remo bra
sileiro feminino em com
petições internacionais 

traz um quadro de resultados 
inexpressivos. É bem verdade que 
a participação feminina é recente. 
Data de meados da década de 1970, 
tanto em campeonatos mundiais 
como em jogos olímpicos. No 
entanto, para o técnico desportivo 
Julio Cesar Jesus Soares o cenário 
poderia ser diferente. Em disserta
ção de mestrado apresentada na Fa
culdade de Educação Física (FEF), 
Soares defende que o desempenho 
competitivo da modalidade deveria 
apresentar o mesmo processo evo
lutivo dos países de destaque. Para 
ele, deveria existir a orientação 
de talentos para um sistematizado 
processo de preparação de muitos 
anos. 

A evolução competitiva, afirma, deve ser conseqüência de um plane
jado e fundamentado processo de preparação desportiva, especificamente 
estruturada para os atletas brasileiros. Para embasar suas argumentações, o 
técnico, orientado pelo professor Paulo Roberto de Oliveira, organizou um 
conjunto de dados sobre a primeira remadora brasileira com participação 
olímpica e identificou as diferentes etapas de preparação de muitos anos 
aplicadas à atleta. Foram quase 20 anos de registros desportivos ocorridos 
em período escolar e de especialização desportiva, subdivididos em ordem 
cronológica de acontecimentos. 

Soares acredita no desenvolvimento de pesquisas científicas que con
tribuam para a compreensão do processo de treinamento da modalidade. 
“O cientista merece a oportunidade de conhecer a realidade prática do 
treinamento, da mesma forma que treinadores, técnicos, clubes, federações 
e confederação devem buscar uma aproximação com as universidades 
ou institutos de pesquisa, buscando embasamento científico na área do 
desporto” argumenta.  

Em sua opinião, a preparação do atleta de remo para obtenção do alto 
desempenho competitivo é uma questão para ser refletida científica e co
letivamente por equipes multidisciplinares. Esses procedimentos, segundo 
Soares, podem aumentar a probabilidade de sucesso e evitar o mau uso de 
recursos públicos. “Apesar de a confederação ter obtido material flutuante 
a ser utilizado durante os treinamentos e em competições, a aquisição 
desses novos e sofisticados barcos por si não resolve o insucesso do remo 
nacional. O modelo vigente precisa ser repensado e substituído por novas 
premissas que norteiem de forma sustentada a possível participação em 
uma final olímpica a médio prazo”, conclui. 

A tecnóloga Adriana Ribeiro Francisco: “Alternativa é barata e de fácil aplicação em pequenas comunidades”

Pesquisadora da Feagri desenvolve 
técnica para pós-tratamento de esgoto

dade de implantação em escala real 
em pequenas propriedades”, destaca 
Adriana.   

Em geral, o método usado no tra
tamento de água para desinfecção é 
chamado SODIS ou Desinfecção Solar. 
No entanto, o sistema não se mostra 
eficiente quando a água apresenta alta 
turbidez e matéria orgânica em grande 
quantidade. Como esse método não tem 
a propriedade de remoção de poluentes 
químicos, a alternativa proposta na 
dissertação de mestrado apresentada 
na Feagri, associa ao SODIS, o semi
condutor da fotocatálise heterogênea, 
o dióxido de titânio e oxigênio para 
acelerar o processo. Os resultados 
foram satisfatórios para a desinfecção 
e eliminação de poluentes orgânicos, 
sendo que também a cor verdadeira foi 
um parâmetro que apresentou índices 
de 93% de remoção.  

Na pesquisa, Adriana analisou a 
eficiência do reator de fotocatálise, 
tomando como base amostras de 
efluente final da estação de tratamento 
de esgoto da Feagri. Em uma segunda 
etapa, foram comparados os dois sis
temas de fotocatálise que emprega a 
radiação UV emitida pelo sol e aquela 
realizada por lâmpada artificial. “A 
radiação artificial também apresenta 
bons resultados. No entanto, tratase 
de uma tecnologia cara que demanda 
o uso de energia elétrica, ao contrário 
da radiação solar”, argumenta.

A bióloga Kethlen Rose Inácio da Silva: “Processo é extremamente 
complexo e exige a análise de inúmeras variáveis”

Bióloga utiliza linhagens de fungos 
para biodegradação de garrafas PET

bióloga Kethlen Rose Inácio da 
Silva utilizou linhagens especí
ficas de fungos para biodegra

dação de garrafas PET e de material bruto 
ou pellets, que são usados na produção 
das garrafas. Segundo a bióloga, a me
todologia utilizada foi produzida em 
laboratório pela primeira vez na qual 
se utilizou a técnica de Planejamento 
Experimental para chegar a uma con
dição adequada para a biodegradação. 
Foram realizados mais de 600 ensaios 
com diversas variáveis envolvendo 
duas linhagens de fungos denomina
dos Ligninolíticos, além de resíduos 
agroindustriais. “É um processo extre
mamente complexo e que exige a análi
se de inúmeras variáveis para verificar 
a interferência destes na biodegradação 
dos polímeros”, explica Kethlen. 

Na pesquisa, orientada pela profes
sora Lúcia Regina Durrant, a chamada 
fermentação semisólida foi o processo 
que mais apresentou resultados posi
tivos. Isto porque os microrganismos 
crescem em condições muito seme
lhantes ao seu habitat natural, o que os 
torna capazes de produzir determinadas 
enzimas e metabólitos, que usualmen
te não seriam produzidas em outros 
tipos de fermentação, e se fossem o 
rendimento seria baixo. “Ainda são 
necessários outros estudos para atestar 
a eficiência do processo, mas trata-se 
de um avanço considerável”, destaca.

Kethlen já havia estudado o pro
cesso de biorremediação para resíduos 
agroindustriais quando realizou pes
quisa de iniciação científica na FEA, 
em 2003. Os resultados satisfatórios 
levaram à possibilidade de se utilizar 
os polímeros para os testes. Para a 
bióloga, a reciclagem de garrafas PET 
ainda é um desafio. 

Ela lembra que para conseguir 
reciclar uma garrafa e transformála 
novamente em produto aceitável é um 
longo processo no qual ocorre a pro
dução de impactos, como o consumo 
de recursos naturais – água e energia –, 
geração de resíduos sólidos, emissões 
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atmosféricas e efluentes líquidos, além 
do consumo de parte da matéria bruta. 
“Os estudos são iniciais e a viabilidade 
é questionada”, argumenta.

Neste sentido, Kethlen acredita que 

a melhor forma de contribuir para o 
meio ambiente seja desenvolver novos 
produtos baseados em metodologias efi
cientes e adequadas à gestão ambiental, 
como foi o processo que desenvolveu.

Desempenho do remo feminino 
é analisado em pesquisa na FEF

Julio Cesar Jesus Soares: “Evolução 
competitiva deve ser conseqüência de 
um planejado processo de preparação 
desportiva”
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