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Um sistema de tra-
tamento de esgoto 
sanitário que permite 
o reúso da água em 
descargas de bacias 
sanitárias e banhei-

ros está em funcionamento em uma 
empresa na cidade paulista de Itu. 
Trata-se de uma combinação de tec-
nologias concebida e projetada pelo 
engenheiro Marcelo Pohlmann. Uma 
das principais vantagens é a redução 
de gastos com energia, preocupação 
sempre presente em tecnologias 
convencionais. Ademais, o sistema 
mostrou-se viável economicamente. 

“O diferencial do trabalho está jus-
tamente na forma de obtenção da água 
de reúso, utilizando uma combinação 
de várias técnicas necessárias para tra-
tar o esgoto, conseguindo reutilizá-la 
em locais onde não há necessidade de 
água potável”, explica o engenheiro, 
que defendeu tese de doutorado na 
Faculdade de Engenharia Civil, Ar-
quitetura e Urbanismo (FEEC). 

Segundo Pohlmann, a escassez da 
água, em nível mundial, em quantida-
de e qualidade, aliado ao aumento de 
seu custo, vem motivando um número 
crescente de pesquisas sobre a reutili-

Pesquisa de mestrado, apresen-
tada na Faculdade de Odon-
tologia de Piracicaba (FOP) 
e realizada pela cirurgiã-

dentista Marília Jesus Batista, chama 
a atenção para ações de prevenção da 
saúde bucal entre jovens e adultos para 
minimizar a situação de edêntulos 
brasileiros. Segundo levantamentos 
oficiais, até a adolescência as pessoas 
perdem ao longo dos anos, em média, 
apenas um dos dentes. Na fase adulta, 
entre 35 e 44 anos, o número salta para 
a média de 13 dentes extraídos e, no 
idoso acima de 64 anos, o número é 
ainda maior: em torno de 25 dentes. 

Este panorama da saúde bucal no 
país conduz a um ponto de discussão 
que a cirurgiã-dentista quis entender 
melhor: o que ocorre neste intervalo 
entre a adolescência e fase adulta e 
idosa que leva a uma expressiva perda 
dentária na população brasileira? O 
dente é um órgão do corpo humano, 
explica Marília e, em geral, é formado 
para durar a vida toda. Ninguém corta 
ou extraí um órgão do corpo sem 

Estudo realizado no Instituto 
de Química (IQ) isolou mais 
de 30 micro-organismos 
envolvidos na degradação 

de petróleo de amostras da Bacia 
Potiguar, no Rio Grande do Norte. 
Os testes foram feitos a partir de uma 
colaboração com a Agência Nacional 
de Petróleo e Centro de Pesquisas 
da Petrobras, e os resultados interfe-
rem diretamente nos parâmetros de 
avaliação e detecção da origem do 
óleo. Segundo o autor da pesquisa, o 
químico Célio Fernando Figueiredo 
Angolini, a biodegradação é um pro-
cesso natural que ocorre em grande 
parte dos reservatórios e, embora leve 
milhões de anos para se concretizar, 
se traduz em perdas econômicas com 
o passar do tempo.

É importante lembrar que, atual-
mente, existem grandes reservas de 
petróleo degradado, sendo que estes 
óleos resultam, principalmente, 
da transformação microbiana. “Os 
micro-organismos isolados foram 
depositados e, futuramente, servirão 
para novos experimentos a fim de se 
avaliar o potencial biotecnológico 
para sua aplicação em outras áreas, 
como por exemplo, na remediação 

Estação de tratamento de água em empresa localizada em Itu: consumo caiu pela metade

Combinação de tecnologias possibilita 
reutilização de água de esgoto sanitário

zação de efluentes tratados. Por isso, a 
importância de colocar à disposição da 
sociedade mais uma alternativa com 
ganhos econômicos. 

No caso da empresa de Itu, que 
conta com 1,5 mil empregados, o 
consumo de água caiu pela metade 
dos custos observados há quatro anos. 
A estimativa é que cada funcionário 
consuma hoje em torno de 30 litros 
de água por dia, enquanto em fábricas 
o consumo em média é de 70 litros. 
“Atualmente, a empresa tem um nú-
mero maior de funcionários e consome 
metade da água em comparação há 
quatro anos”, declara.  

A pesquisa conduzida ao longo de 
nove meses por Pohlmann, e orientada 
pelo professor José Euclides Pater-
niani, aliou as técnicas denominadas 
reator anóxico, valo de oxidação, 
decantador, filtro biológico, pré-
filtração ascendente, filtração lenta, 
desinfecção UV e cloração em linha. A 
esta combinação, o engenheiro ainda 
idealizou um tanque de re-aeração. 
As remoções médias foram de valores 
significativos, acima de 97% da cor 
aparente e da demanda química de 
oxigênio ou DQO, que consiste na 
medida indireta de matéria orgânica, 
obtendo ainda resultados de turbidez 
equivalentes à da água potável. 

A cirurgiã-dentista Marília Jesus Batista: jovens e adultos carecem de um trabalho de atenção

Pesquisa investiga as causas da perda de dentes entre brasileiros
necessidade, mas com os dentes isso 
ocorre facilmente. “A mentalidade de 
que com o passar dos anos é natural 
extrair os dentes ainda é muito forte 
nas pessoas. Se a prevenção for eficaz, 
no entanto, o indivíduo poderá perma-
necer com a dentição boa até idades 
mais avançadas”, argumenta.   

Em suas análises, orientadas pela 
professora Maria da Luz Rosário de 
Sousa, Marília fez exame clínico e 
aplicou questionário junto a um grupo 
de 386 adultos voluntários, de idades 
entre 20 e 64 anos, pertencentes a 
uma empresa de São Paulo. Eles se 
enquadravam na categoria de adultos 
em idade economicamente ativa, pois 
a hipótese era de que se encontrariam 
melhores condições de saúde bucal 
pelo fato de a situação econômica 
diferir dos objetos de estudo de outros 
levantamentos feitos em residências.   

Os resultados da pesquisa confir-
maram os dados nacionais: chegar à 
velhice significa maior número de den-
tes perdidos. Na faixa etária entre 60 
e 64 anos, houve uma perda de 24,75 

dentes e, os jovens pesquisados, entre 
20 a 24 anos, perderam em média 1,30 
dente. As maiores perdas, pelo estudo, 
foram encontradas nos primeiros mo-
lares inferiores e superiores – aqueles 
localizados no fundo da boca. Já os 
fatores de risco identificados foram 
a idade, a presença significativa de 
placa bacteriana – preditores da cárie 
e doença periodontal –, a baixa renda 
e a visita recente ao dentista. “Neste 
último caso, significa dizer que a pro-
cura ao profissional foi tardia, ou seja, 
quando as chances de realizar algum 
tratamento conservador para manter 
o dente já eram mínimas”, esclarece. 

A partir do estudo, a cirurgiã-
dentista reforça a necessidade de 
prevenção, justamente, voltada para 
jovens e adultos, pois o cuidado evita 
a extração dentária em massa. O que 
se observa, segundo ela, é que houve 
avanços significativos, principalmente 
quando se fala em população infantil 
até 12 anos de idade, mas jovens e 
adultos ainda carecem de um trabalho 
de atenção. (R.C.S.)

Degradação de petróleo é objeto de dissertação

O químico Célio Fernando Figueiredo Angolini: biodegradação acarreta perdas econômicas

de solos”, explica Angolini. Por 
enquanto, os testes priorizaram 
as análises químicas, em escala 
laboratorial, de três amostras de 
óleo oferecidas pela Petrobras, 
sendo uma degradada e duas 
sem passar pelo processo com 
o objetivo de se realizar a com-
paração dos dados.   

Para conduzir o estudo, 
orientado pela professora Anita 
Jecelyne Marsaioli, o químico 
mimetizou o que ocorre nos 
reservatórios ao longo dos 
anos e acelerou o processo de 
degradação, reduzindo-o para 
60 dias, de forma a não perder 
as características essenciais 
do processo de degradação in 
vivo. Para isso, foi necessário 
otimizar algumas condições, 
mesmo porque não são todos os 
micro-organismos cultiváveis 
em laboratórios. Muitos deles 
se mantêm ativos apenas nos 
poços de petróleo. 

Angolini acompanhou todas 
as etapas dos ensaios para tentar 
entender a forma como corre o 
processo e de que maneira altera 
a composição do óleo. Em geral, 

os micro-organismos atuam de 
formas diferentes e cada reser-
vatório tem propriedades espe-
cíficas. “Por isso, é necessária 
a perfuração de vários poços e, 
depois de análises, se decide 
qual poço é mais viável econo-
micamente de ser explorado. 
Neste sentido, o isolamento e 
avaliação dos consórcios mi-
crobianos são importantes para 
se utilizar como parâmetro de 
análise”, explica. 

Outro fator significativo na 
avaliação da biodegradação 
do petróleo em laboratório é 
conseguir identificar a origem 
do óleo, através da análise de 
biomarcadores preservados no 
processo. Por outro lado, sem 
as devidas características dos 
consórcios envolvidos, pode-
se chegar a informações erra-
das. “São dados essenciais no 
processo de tomada de decisão 
e análises de potencial econô-
mico de poços de petróleo. 
Além de se ter conhecimento 
das propriedades envolvidas 
no caso de um vazamento, por 
exemplo”, esclarece. (R.C.S.)         
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