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O programa de gerenciamento de residues qulmicos 
da Embrapa Pecu£na Sudeste completou um ano de 
funcionamento em abril de 2003. Neste manuscrito. pretendeu-se 
realizar um balango deste primeiro ano de atividades do 
laboratdrio de tratamentos de residuos qulmicos, discutindo os 
principals resultados, as adequagSes realizadas nos laboratdrios, 
os desafios e dificuldades encontradas para o tratamento e 
disposigjJo final dos residuos e o trabalho constante de 
conscientizagao de lodos os envolvidos na produgSo de residuos. 
Serao disculidos aspectos relacionados com as atividades das 
unidades geradoras (U.G.) desde a colela, o transporte, o 
tratamento e a disposigao final dos residuos tratados. Os 
principals mdtodos analiticos envolvidos no tratamento do ativo 
produzido serao enfatizados, assim como os procedimentos que 
utilizam os prdprios residuos para o tratamento de outros. Como 
metas para a minimizag§o na produgao de residuos a 
implementagao de novos procedimentos, como a utilizagSo do 
extrator de gorduras, o determinador de fibias e o emprego de 
sistemas em fluxo aplicados em anaiises de rotina foram 
considerados e avaliados. As pesquisas rolacionadas na area de 
residuos serao abordadas de forma a mostrar a importancia do 
desenvolvimento de novos procedimentos alternatives 
tratamento de residuos produzidos.

!
Diversos sistemas de geragao de energia eldtrica 

utilizam-se de reservatbrios de armazenamento de dgua. Um 
problema que ocorre constantemente nestes reservatbrios b o 
acumulo de plantas aqubticas, tais como: Eichhomia crassines- 
Eichhomia azurea; Pistia stratiotes e Salvinia que pode acarretar 
sbrios problemas ao sistema. Periodicamente, esta biomassa tern 
que ser removida e disposta de forma adequada. Um possivc' 
destino 6 a utilizagbo da biomassa em um processo do 
biodigestao, obtendo-se biogbs. O biodigestor de bancada 
utilizado no experimento de biodigestao das plantas aqubticas e 
composto de um reator que contbm a biomassa e onde 6 
produzido o biogbs e um reservatbrio para o monitoramento da 
produgbo de biogbs. O Reator encontra-se dentro de um recipiente 
contendo bgua que pode ser aquecida atravbs de uma resistbneia 
elbtrica, com a finalidade de manter a temperatura no interior do 
reator em torno de 35 °C. Os resultados das anblises do gbs do 
reator feitas em um cromalbgrafo a gbs CG MASTER com 
detector duplo de ionizagao de charna (DIG) e condutividndo 
tbrmica (DCT) mostram um percentual da ordem de 50% de 
metano no biogbs. Tambbm, foram feitas anblises para a 
determinagbo de umidade. matbria organica total, residue mineral 
e carbono organico, da biomassa contida no biodigestor. 0 
processo de biodigestao da mistura das plantas aqubticas- 
Eichhomia crassioes: Eichhomia azurea- Pistia stratiotes e 
Salvinia mostra potencial para a obtengao de biogbs, 
considerbveis de metano, de modo a viabilizar o 
aproveitamento
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E NA OBTENQAO DE CARVAO E 6LEO A PARTIR DA BIOMASSA 

RESIDUAL DA PLANTA AQUATICA EICHHORNIA CRASSIPES 
UTILIZANDO O PROCESSO DE CONVERSAO A BAIXA 

TEMPERATURA
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O presente trabalho refere-se b caracterizagao e 
aplicagao do carvbo e bleo obtidos atravbs do Processo de 
Conversao a Baixa Temperatura aplicado b tiiomassa residual da 
planta aquatica Eichhomia crassioes. ParSmelros fisico-quimicos. 
tais como os teores de: enxofre; carbono; mtrogbnio; hidrogbnio; 
umidade; cinzas e o poder calorlfico foram oblidos. Desenvolvida a 
partir de estudos sobre a viabilidade da produgbo de biodiesel a 
partir de lodo de estagbes de tratamento de esgotos na Alemanha 
em 1980, a tbcnica de Conversbo a Baixa Temperatura (Low 
Temperature Conversion - LTC) b um processo termoqulmico, 
cujo principal objetivo 6 o de ampliar o ciclo de vida de passives 
ambientais. A LTC vem sendo aplicada a diversas biomassas de 
origem urbana, industrial e agricola, procurando-se por meio da 
conversbo tbrmica transformb-los em produlos de potencial valor 
comercial. Dependendo do tipo de biomassa empregada 
processo, sbo obtidas uma fragbo lipofilica e um residuo 
carbonaceo sblido em proporgbes varibveis, albm de uma fragbo 
hidrofilica e gases de conversbo. A fragbo lipofilica b direcionada 
para estudos sobre a viabilidade de sua aplicagbo como 
combustivel ou outros compostos de posslvel aplicagbo comercial 
(como graxas, lubrificantes, resinas, etc) enquanto o residuo 
carbonaceo b direcionado a estudos de sua ativagbo para que 
possa ser empregado como carvbo ativo, albm da posslvel 
utilizagao direta como energbtico.

ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO DA DECOMPOSIQAO 
DA FRAQAO ORGANICA (LARANJA E REPOLHO) PRESENTE 

NOS RESIDUOS S6LIDOS EM DUAS CONDIQOES 
AMBIENTAIS DIFERENTES

Elisdngela Maria Rodriguds Rocha, Jose Almir Rodrigues Pereira 
Luiza do Nazare Almeida Lopes
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Os residuos sblidos sbo materiaisheterogeneos 
gerados em diferentes atividades humanas, sendo, na maioria dcas 
vezes, considerados inuteis e indesejaveis pela comunidade. Os 
residuos sblidos urbanos. assim como. os demais problemas 
ambientais que enfrentamos na atualidade, tornou-se um assunto 
que necessita de estudos, pois a minimizagbo dos impactos 
gerados, excede as medidas governamentais. No trabalho foi 
realizado o registro fotogrbfico da decomposigbo de duas laranjas 
e de dois repolhos em duas condigbes ambientais (natural e 
refrigerada), durante periodo de 90 dias. Esses alimentos foram 
escolhidos em razbo de apresentarem envoltbrios (casca) distintos 

serem parte da fragbo orgbnica normalmente presente 
residuos sblidos urbanos. Na condigbo natural do ambiente foi 
verificada variagao de temperatura entre 30 e 35o C, tendo o 
repolho demorado 60 dias para ser totalmente decomposto, 
enquanto a laranja levou 90 dias para apresentar estado avangado 
de degradagbo. Por sua vez, as amostras do ambiente refrigerado 
(temperatura mbdia de 20o C) sofreram degradagbo bem mais 
lenta, sendo a degradagbo do repolho e da laranja apenas parcial 
no 90o dia. Entretanto, o repolho apresentou odor desagradbvel e 
a laranja teve seu envoltbrio escurecido e muchardo. A redugbo do 
volume e da massa dos alimentos amostrados indica que a fragbo 
orgbnica biodegradbvel, tanto com envoltbrio (laranja) quanto 
o envoltbrio (repolho) apresentam degradagbo mais rbpida 
ambientes com alias temperaturas, o que ocorre nas regibes de 
clima litorbneo umido, clima equatorial urnido (regibo Norte,
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