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RESUMO
Devido ao alto custo de implantação de tratamento terciário para a sua
remoção, os nutrientes presentes no esgoto doméstico são vistos como problema
nas estações de tratamento. Entretanto, para a agricultura, eles são vistos como um
fertilizante em potencial. O Nitrogênio (N), o Fósforo (P) e o Potássio (K), nutrientes
do esgoto doméstico, são provenientes principalmente da urina, fluido rico em sais e
água e excretado pelo homem. Considerando a grande demanda por fertilizantes na
agricultura e sua importância econômica, este trabalho analisa a viabilidade
econômica do aproveitamento da urina como fonte de nutrientes, no campo do
saneamento ecológico. A pesquisa, de caráter teórico exploratório, teve como base a
análise de um cenário específico onde os agentes centrais foram: um
empreendimento ligado ao movimento da Economia Solidária, como produtor dos
fertilizantes e os agricultores familiares, como receptores finais. A viabilidade
econômica preliminar da produção desse fertilizante foi avaliada sob a ótica da
sustentação econômica, simulando operações de produção de estruvita sobre um
cenário idealizado de uma cidade de porte pequeno, porém adotando informações e
valores reais. Todo o processo de produção da estruvita, desde a etapa de coleta da
urina até o ensacamento do produto final foi caracterizado e quantificado, a fim de se
obter parâmetros para a avaliação econômica. Essa avaliação, condicionada
estritamente à perspectiva de coleta, processamento e comercialização da estruvita
produzida, indicou que os custos de investimento inicial e de operacionalização do
sistema calculados foram bastante elevados para a realidade e condições
financeiras das cooperativas solidárias. Os resultados obtidos foram impactantes no
sentido de que, além do investimento necessário ser elevado, o excedente final
considerando os custos e receitas obtidas com a venda permitiria uma remuneração
insuficiente para a mão de obra envolvida. A análise dos impactos ambientais da
atividade mostra que a avaliação econômica não pode restringir-se aos termos
estritos de produção e comercialização, pois envolve ganhos ambientais importantes
que devem ser considerados. A coleta de esgoto sanitário e seu tratamento para
disposição no meio ambiente é um serviço ambiental de competência das prefeituras
ou concessionárias de saneamento. Dessa forma a coleta segregada se constitui em
trabalho que tem valor econômico, na medida em que leva à diminuição da
quantidade de nutrientes a ser removida na etapa terciária do tratamento de
esgotos. A pesquisa concluiu que a coleta segregada de urina e seu processamento
para obtenção da fase sólida, a estruvita, e aproveitamento na agricultura é atividade
que proporciona nova alternativa de geração de renda adequada aos segmentos da
Economia Solidária desde que sejam agregados os ganhos ambientais associados.
Palavras-chave: urina humana; estruvita; fertilizantes agrícolas; saneamento
ecológico; Economia Solidária.

ABSTRACT
Nutrients from human urine as fertilizer in agriculture: an analysis of the
economic viability of the production model based on the Solidarity Economy
and Family Farming
Due to the high cost of implementation of tertiary treatment for its removal, the
nutrients present in sewage are seen as a problem for sewage treatment plants.
Nevertheless, for agriculture they are seen as a potential fertilizer. Nitrogen (N),
Phosphorus (P) and Potassium (K), nutrients from sewage are mostly from urine, a
fluid rich in salts and water and excreted by man. Considering the wide demand for
fertilizers in agriculture and its economic importance, this research analyzes the
economic viability of the use of urine as a source of nutrients. in an ecological
sanitation scenario. The research, at exploratory theoretical character, was based on
the analysis of a particular scenario that the central agents were: a project linked to
the Solidarity Economy’s movement as a producer of fertilizers, and farmers as final
recipients. The preliminary economic viability of this fertilizer production was
evaluated from the perspective of economic support, simulating the production of
struvite operations on an idealized scenario of a small town, but adopting information
and actual values . The whole process of struvite production since urine collection
step till sacking of the final product was characterized and quantified in order to
obtain parameters for the economic evaluation. This assessment, strictly conditioned
by the prospect of collecting, processing and commercialization of struvite produced,
indicated that the initial investment costs and operation of the system calculated were
quite high for the reality and financial conditions of solidarity cooperatives. The
results were striking, besides the necessary investment is high, the final surplus
considering the costs and revenues from the sale, allowed an insufficient comeback
for hand labor. Thus, it was noted that the model for economic evaluation of the
production of struvite using the established criteria and conditioning in the scenario
would require the insertion of an important economic factor: environmental valuation,
wich means, the consideration that collecting urine and producing struvite represents
an "environmental service" of competence for municipalities or sanitation operators
and therefore should be valued. This is because the activity contributes to nutrient
removal from sewage treatment plants and to reduce the amount of nutrients
released to water bodies and brought to final disposition. The research concluded
that urine segregate collection and processing aiming to obtain estruvite for
agriculture, is a suitable activity for the Solidarity Economy’s movement to generate
monetary income, since environment gains are considered.
Keywords: human urine; struvite; agricultural fertilizers, ecological sanitation;
Solidarity Economy
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1 INTRODUÇÃO

A presença de nutrientes no esgoto doméstico encerra duas importantes
constatações: a de que é necessário que eles sejam retirados, ainda que
parcialmente, dos esgotos durante seu tratamento nas Estações de Tratamento de
Esgoto (ETE’s) e a de que esses mesmos nutrientes são constituintes
indispensáveis dos insumos aplicados na agricultura.
No tratamento de esgotos em ETEs, a remoção de nutrientes implica em altos
investimentos, o que configura parte das razões pelas quais eles, praticamente não
são removidos nas ETEs brasileiras. Por outro lado, esses são os mesmos
nutrientes presentes nos fertilizantes agrícolas, os quais, durante o processo de
produção, requerem altos investimentos considerados não recuperáveis, seja para o
aumento da disponibilidade de nitrogênio na forma de nutriente para agricultura, seja
pelo fato de grande parte dos demais macronutrientes, como no caso do fósforo,
serem extraídos de fontes finitas de minérios (CORDELL; DRANGERT; WHITE,
2009).
Considerando que o consumo de fertilizantes agrícolas nos países em
desenvolvimento tem crescido continuamente desde a década de sessenta (IFA,
2000), e que, futuramente chegará num ponto ao qual será necessária a busca por
fontes alternativas para sua obtenção, é possível que as questões apresentadas
possam ser trabalhadas de forma sinérgica. Essa associação representa benefícios
tanto para o que diz respeito à conservação de recursos hídricos quanto para o
suprimento da necessidade de insumos agrícolas, que tem sido cada vez mais
crescente.
Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO, 2008), a demanda por
fertilizantes tem sido historicamente influenciada por fatores interrelacionados como
população, demanda por alimentos, crescimento econômico e agrícola e políticas de
governo. O aumento crescente da demanda por alimentos, movido principalmente
pelo aumento da população e seu crescimento econômico, implica na necessidade
de se aplicar nutrientes no solo para a garantia de uma melhor qualidade e maior
quantidade da produção. O Brasil, considerado o quarto maior consumidor de
fertilizantes do mundo, chegou a consumir só no ano de 2010, cerca de 5,9% do
total produzido no mundo, ficando somente atrás da China, Índia e Estados Unidos
(LUPINACCI, 2012).
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Destaca-se o fato de que a utilização de esgotos domésticos para fertilização
de culturas agrícolas é uma prática bastante antiga (GONÇALVES et al. 2006;
KVARNSTRÖM et al., 2006; WINKER, 2009). Segundo Paganini (2003), ainda
durante a fase histórica de consolidação dos sistemas contemporâneos de coletores
de esgoto, no período que compreende o século XIX e início do século XX,
coexistiam os sistemas de fertilização direta com excreta e sistemas de esgotamento
sanitário que o conduziam o até

as fazendas para ser aplicado na agricultura.

Ressalta-se que nessa época ainda não se tinha provado o nexo causal entre a
qualidade da água e doenças de veiculação hídrica.
No esgoto doméstico, a urina é a fração com maior quantidade de nutrientes
na sua composição: 70% de Nitrogênio (N), 50% de Fósforo (P) e 50% de Potássio
(K) (JÖNSSON et al. 2005 apud NIWAGABA, 2007). A sua coleta diretamente na
fonte e reaproveitamento para a fertilização de culturas agrícolas pode consistir num
método bastante eficaz, uma vez que permite alcançar a sustentabilidade do sistema
de esgotamento sanitário e das cidades. Consequentemente, ainda possibilita a
melhora na produção de alimentos. Dessa forma, os grandes administradores
municipais teriam em mãos uma alternativa que o presente trabalho explora: inserir
nos projetos municipais a prática de recuperação de nutrientes presentes na urina
humana, aproveitando-os de forma produtiva, procurando reinserir o ciclo dos
nutrientes no ciclo da produção de alimentos. Tal medida contribui tanto para
melhorar a produção de alimentos, como reduzir a pobreza, gerar emprego e renda
e gerenciar de forma mais eficiente os recursos hídricos (BAUMGARTNER e
BELEVI, 2001 apud GONÇALVES et al., 2009).
Em vista disso, a proposta é que, respeitadas as características diferenciadas
da urina humana em termos de nutrientes, presença de patógenos e de substâncias
diversas eliminadas durante o processo de excreção, a prática do aproveitamento
dos seus nutrientes, possa ser realizada com segurança.
A presente pesquisa

visa

analisar uma alternativa de aproveitamento,

associada à extração dos nutrientes presentes na urina humana na sua fase sólida,
na forma de cristais de estruvita.
A escolha por essa forma de aproveitamento foi motivada por vários fatores
que colaboraram para a sua aceitabilidade, dentre elas a facilidade de
armazenamento ao longo do tempo e a facilidade de transporte, pelo fato de
apresentar um volume reduzido quando comparado ao da urina líquida.
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Além disso, a escolha foi motivada pela possível aceitabilidade da população
usuária do fertilizante, já que pode ser conferido à estruvita um alto grau de pureza e
confiabilidade nutricional. Isso porque, durante todo o processo de produção, é
possível aferir sobre a sua composição, sendo permitido identificar os materiais que
são agregados ou não durante o processo.
Os fertilizantes químicos, atualmente encontrados no mercado, são
susceptíveis à contaminação e estão sujeitos ao contato com produtos secundários
indesejados e metais pesados. Mesmos os adubos provenientes de fontes informais,
como estercos bovinos, estercos de galinha, torta de mamona, cujo uso é bastante
comum por parte do produtor, a concentração de nutrientes pode ser questionada,
como afirmam Gantenbein e Khadka (2009).
Havendo a necessidade de se avaliar do ponto de vista analítico e sistêmico
os efeitos econômicos decorrentes da adoção de um conjunto de procedimentos a
serem executados e equipamentos a serem adquiridos e para que a atividade seja
permitida, é de fundamental importância que seja realizado um estudo de viabilidade
financeira do processo de produção da estruvita.
Nesse sentido, a pesquisa traz uma abordagem exploratória de um cenário
hipotético que envolve, centralmente, dois agentes específicos: um empreendimento
ligado ao movimento de Economia Solidária, responsável pela produção dos
fertilizantes; e pequenos agricultores familiares, receptores finais do produto.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho foram divididos em geral e específicos.

2.1 Geral

Foi objetivo geral deste trabalho realizar a análise da viabilidade econômica
da produção e comercialização da estruvita, pela simulação de um modelo baseado
em cenário hipotético, envolvendo uma organização da Economia Solidária,
identificando e caracterizando as etapas de coleta, transporte e processamento da
urina, visando sua aplicação como fertilizante em pequenas unidades de produção
agrícola em modelo econômico.

2.2 Específicos

Os objetivos específicos foram os seguintes:

- Avaliar preliminarmente a potencialidade de cooperativas do segmento de
Economia Solidária no processo de produção de estruvita a partir da urina;
- Desenvolver procedimento para coleta, transporte e processamento da urina
para

obtenção

estruvita,

levando

em

consideração

as

características

de

organizações da Economia Solidária;
- Caracterizar as pequenas propriedades agrícolas e da agricultura familiar e
sua potencial demanda por estruvita.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo, são abordados os principais tópicos que fundamentam e
fornecem base para o estudo da produção de fertilizantes a partir dos nutrientes da
urina humana e sua respectiva aplicação na agricultura.
Devido a gama de assuntos levantados ser bastante diversificada em função
de o tema ser muito abrangente, optou-se por direcionar a revisão de acordo com o
seguinte agrupamento de temas:
1.

Saneamento

Ecológico:

levantamento

de

tópicos

relacionados

ao

saneamento ecológico, incluindo: origem; conceituação e explicação da importância
do ciclo fechado de nutrientes;

conceito de segregação de águas residuárias

urbanas e gerenciamento da urina humana como corrente distinta;
2. Nutrientes na urina humana: apresentação de uma breve descrição da urina
como sendo um excreta humano e de como é formada no organismo, descrição da
sua composição em termos de nutrientes e apresentação de dados comparativos
dos nutrientes da urina com a composição dos fertilizantes químicos;
3. Segurança sanitária no uso de nutrientes da urina humana: levantamento de
aspectos sanitários do uso da urina como fertilizante no que diz respeito à
veiculação de possíveis patógenos, hormônios e outras substâncias orgânicas;
4. Produtores agrários e a demanda de fertilizantes: apresentação de uma
descrição geral da situação agrária do país, incluindo dados a respeito de pequenos,
médios e grandes produtores; e a demanda, custos e disponibilidade de fertilizantes
para esses grupos.
5. Formas de organizações socioeconômicas: apresentação e descrição de
aspectos

gerais

a

respeito

das

formas

de

organização

de

pequenos

empreendimentos dos ramos capitalista e socialista.
6. Toxicologia no ciclo das águas: levantamento dos principais tópicos
relacionados à toxicologia das águas superficiais e subterrâneas, vinculados à rota
de transmissão pela urina humana.
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3.1 Saneamento Ecológico

Para a garantia de saúde e de uma boa qualidade de vida das habitações e
do seu entorno, é fundamental que sejam mantidas as condições sanitárias básicas,
evitando a propagação e a transmissão de doenças. Dentre as principais atividades
inseridas no setor de saneamento básico, estão o abastecimento de água, o
esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos e a drenagem urbana.
Segundo a Lei Federal 11.445 de 2007, no seu artigo terceiro, o termo
saneamento básico pode ser definido como:
[...] conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais
de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de
água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários,
desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e
do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias
públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas” (BRASIL, 2007,
p.2).

Em relação à evolução histórica dos serviços e estruturas associados ao
sistema de coleta e transporte de esgoto, pode-se dizer que a sociedade romana foi
a principal responsável por grandes feitos na área de saneamento como a
construção da Cloaca Máxima de Roma e as galerias subterrâneas para águas
pluviais e esgoto (Figura 1). Dentre outras obras romanas construídas sob forma de
serviço público para manejo das águas, pode-se citar os balneários (Figura 2 e
Figura 3), aquedutos (Figuras 4 e 5) e banheiros públicos (Figuras 6 e 7).
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Figura 1 - Galeria de águas
pluviais e esgoto

Fonte: Alves (2011)

Fonte: Alves (2011)

Figura 3 - Banhos romanos em Bath,
Inglaterra

Fonte: Buff (2009).

Figura 5 - Aquedutos
localizados na França

Fonte: Alves (2011).

Figura 2 - Balneário Caracalla
localizado em Roma

Figura
4
Aquedutos
localizados em Segóvia

romanos

Fonte: Alves (2011).

romanos

Figura 6 - Banheiro público localizado em
Roma

Fonte: Alves (2011).
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Figura 7 - Ruínas de uma latrina pública
do período romano localizado na Grécia

Fonte: Buff (2009)

Nas cidades medievais, as ruas eram estreitas, densamente povoadas e não
apresentavam pavimentação e nem vestígios de obras de drenagem. Nessa época,
segundo Tsutiya e Bueno (2005), as pessoas costumavam despejar os excretas
direto nas ruas ou despejá-los direto nos rios.
Com o crescimento da população, ao longo do tempo, a prática da disposição
dos excretas a céu aberto começou a apresentar problemas de odores e vetores,
acarretando em grandes epidemias de cólera e centenas de milhares de mortes pelo
mundo todo. Iniciava-se a Idade Moderna, na qual Londres já era considerada uma
região metropolitana, apresentando cerca de 3 milhões de habitantes e as
preocupações com a saúde pública começariam a surgir (ALVES, 2011).
Segundo Buff (2009), entre os séculos XVI e meados do século XVIII, foram
generalizadas as pavimentações das ruas e construídas as obras de canais de
drenagem para escoamento dos refugos indesejáveis das ruas para os rios. “O uso
desse método produzia maus odores, além do que as provisões de água tornavamse perigosamente poluídas” (BUFF, 2009, p.55). Acreditava-se que as doenças que
estavam abalando a população eram transmitidas pelos odores ou miasmas
produzidos pelos esgotos (ALVES, 2011).
Segundo Alves (op. cit.), no período compreendido entre 1850 até o final do
século XIX e primeiras décadas do século XX, foram implantados os grandes
sistemas coletores de esgoto, as chamadas latrinas, cujo exemplo pode ser
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visualizado na Figura 7, apresentada anteriormente. E, até então, em grande parte,
“o lodo do esgoto era levado de fossas sépticas para fertilização agrícola”.
Foi no ano de 1854 que, durante a última epidemia de cólera, John Snow
descobriu que a origem da cólera estaria na água. Entretanto, é só no final do século
XIX que são descobertos os agentes patogênicos, acarretando em maiores
exigências sobre a qualidade da água de abastecimento público (ALVES, 2011).
A segunda metade do século XIX passa a ser, portanto, segundo Alves (2011,
p. 23) “o período onde se estabeleceram as bases dos modernos sistemas urbanos
de água e de esgoto”. Assim, é nesse momento histórico que o sistema combinado
ou unitário de esgoto, o qual se tem uma rede única para águas servidas e águas
pluviais (Figura 8), começa a surgir, mesmo que precariamente.

Figura 8 - Sistema unitário de
esgotamento sanitário.

Fonte: adaptado de Von Sperling (1995) apud
Tsutiya e Bueno (2005).

Figura 9 - Sistema separador absoluto
de esgoto sanitário e rede pluvial.

Fonte: adaptado de Von Sperling (1995)
apud Tsutiya e Bueno (2005).

Já no ano de 1879, visando aspectos práticos e econômicos, surgiu nos
Estados Unidos o sistema separador, posteriormente denominado de separador
absoluto, no qual a rede de esgotos recebe exclusivamente águas residuárias
(Figura 9). Assim, as águas pluviais passariam a ser coletadas por uma rede distinta
e independente (TSUTIYA e BUENO, 2005).
Em relação às práticas de coleta e tratamento de esgotos, Winblad et al.
(1998) apresentam as seguintes terminologias para classificação: ‘drop-and-store’ e
‘flush-and-discharge’.
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O termo `drop-and-store` é utilizado para a prática do armazenamento e
contenção dos excretas humanos. Já o termo ‘flush-and-discharge’ é utilizado para o
afastamento do esgoto por meio de tubulações, incluindo ou não os sistemas
unitários. Segundo Winblad et al. (1998), esta última tem sido considerada uma
tecnologia bastante aceitável, uma vez que evita a liberação de odores e
proliferação de vetores próximos aos grandes centros. Nas Figuras 10 e 11 e 12, a
seguir, são apresentados os dois modelos de práticas sanitárias citados.
Figura 10 - Sistema Flush-and-discharge de excretas.

Fonte: adaptado de Winblad et al. (1998)

Figura 11 - Sistema drop-andstore de excretas.

Fonte: Winblad et al. (1998).

Figura 12 - Exemplo de
sistema de drop-and-store

Fonte: Peasey (2000).

É interessante destacar que o sistema flush-and-discharge é uma tecnologia
que já estava presente nos banheiros públicos gregos e romanos, como mostrados
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anteriormente nas Figuras 6 e 7, com a finalidade de possibilitar o afastamento e
transporte dos excretas.
Atualmente, os sistemas de esgotamento sanitário podem ser considerados,
segundo a terminologia utilizada no Brasil, como sendo de ‘via seca’ ou ‘via úmida’.
No primeiro caso, são utilizados equipamentos que possibilitam a coleta e
tratamento dos excretas humanos sem a veiculação hídrica, podendo apresentar
tecnologia de separação de correntes de excretas. Já no segundo caso, a água é
utilizada como veículo de transporte de excretas e outros dejetos ao longo de
tubulações até chegar nas estações de tratamento de esgoto e posterior disposição
final.
Os equipamentos utilizados no sistema de esgotamento de ‘via seca’ são
conhecidos como sanitário compostável (composting toilet), banheiro biológico
(biological toilet), banheiro ecológico (ecological toilet), e banheiro seco (dry toilet).
Segundo Zavala (2006) apud Almeida, Leite e Silva (2010), são modelos sanitários
que permitem a degradação biológica dos excretas humanas em uma câmara
especial e que têm representado uma solução economicamente viável para locais
desprovidos de redes coletoras de esgoto, seja por estarem em terrenos rochosos,
zonas com um nível freático alto, ou por estarem próximos de aquíferos e pontos de
água, além de serem úteis para situações onde se deseja racionar o uso da água.
Alguns exemplos desses equipamentos são apresentados nas Figuras 13, 14, 15 e
16.
No sistema de esgotamento de ‘via úmida’, entretanto, para uma quantidade
relativamente pequena de excretas humanos, é utilizada uma quantidade elevada de
água pura para movimentá-las pela tubulação e realizar o seu afastamento. Além
disso, a cada passo no processo, o problema é ampliado, uma vez que são
acrescentadas a água cinza (água de banho, cozinha e lavanderias) e efluentes
industriais. Segundo Vyckers (2002) apud Gonçalves et al. (2009), a frequência
média de uso do vaso sanitário é de cinco vezes por pessoa em um dia, sendo
quatro para urinar e uma para defecar. Gasta-se um rico recurso, a água potável,
apenas para transportar os dejetos. Além disso, com a veiculação hídrica, grande
parte dos nutrientes se dilui, dificultando o seu processo de recuperação,
aproveitamento ou mesmo sua remoção.

34

Figura 13 - Sanitário seco ou 'Dry Toilet' em fase
de construção no interior de uma casa

Fonte: Rodrigues e Hinkkanen (2012)

Figura 14 - Biolet: modelo
sanitário a seco automático
desenvolvido em Portugal

Fonte: Rainbow Tranding (2012)

Nota: Percebe-se que o desnível do terreno
se torna necessário para alguns modelos.

Figura 15 - Representação esquemática de um banheiro seco com
separação da urina e câmara de armazenamento e compostagem
das fezes

Fonte: Austin (2012).
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Figura 16 - Esquema do funcionamento do sanitário seco automático

Fonte: Rainbow Trading (2012)

Segundo Winblad et al. (1998), cerca de 15.000 litros de água são utilizadas
para transportar 400 a 500 litros de urina e 50 litros de fezes, quantidades anuais
excretadas por um indivíduo adulto, o que pode resultar num acréscimo de
aproximadamente 15.000 a 30.000 litros de água no consumo de cada pessoa ao
ano para movimentar seus excretas. Isso é constrastante com o fato de que, mesmo
tendo ocorrido grandes avanços no sistema de coleta e transporte de esgoto e
avanços significativos também nos sistemas de abastecimento de água, ainda
existem na atualidade, em muitas cidades do mundo, populações inteiras vivendo
sem água potável e sem as devidas condições sanitárias, em ambientes altamente
poluídos, com altos índices de doenças, desnutrição e morte (WIMBLAD et al, 1998,
WHO e UNICEF, 2010).
Visto esse cenário de populações inteiras convivendo com a escassez de
água e sofrendo com a falta de boas condições de esgotamento sanitário, torna-se
clara a necessidade de se ampliar a conceituação ecológica e ambiental das
práticas sanitárias comumente utilizadas, tanto para que seja reduzida a quantidade
de água tratada utilizada para afastamento do esgoto como permitir que toda a
população tenha acesso a boas condições sanitárias. Assim, como ampliação do
conceito ecológico das práticas sanitárias, retoma-se ao chamado saneamento

36

ecológico, prática antiga que teve suas primeiras aparições nos países da Europa,
mais especificamente na Suécia e na Dinamarca.
Atualmente, estudos acerca da prática do aproveitamento de nutrientes dos
excretas humanos na agricultura têm sido retomados devido à necessidade de se
realizar a conservação dos recursos hídricos e com o intuito de permitir a reciclagem
dos nutrientes essenciais à agricultura.
Nesse aspecto, o saneamento ecológico pode ser empregado combinando-se
a segregação das correntes de águas residuárias com o conceito de saneamento
seco e fechamento dos ciclos dos nutrientes.

3.1.1 Contextualização histórica

Os primeiros indícios de aproveitamento de águas residuárias na agricultura
remontam, conforme relatado por Santos (2010), há mais de 5 mil anos. Segundo
Cohim et al (2008), a aplicação dos excretas no solo visando a sua fertilização era
uma prática comum já no século XIX. Os excretas que eram removidos de fossas
eram em grande parte os responsáveis pela manutenção da fertilidade dos solos
agrícolas. De acordo com Mancuso e Santos (2003, p. 339),
Embora existam referências à utilização da disposição de esgotos no
solo em épocas muito remotas, como é o caso da irrigação com
esgotos executada em Atenas antes da Era Cristã, o que influenciou
de forma tecnicamente correta a utilização controlada de esgotos
para fins agrícolas foram as iniciativas inglesas levadas a efeito por
volta de 1850, quando se buscou a despoluição do rio Tâmisa,
implantando-se o sistema separador absoluto, direcionando as águas
de chuva para os cursos d’água e os esgotos para os land farms.

Mancuso e Santos (2003) afirmam ainda que até fins do século XIX e início do
século XX, a disposição em land farms foi a forma de tratamento e disposição de
esgotos providos das atividades urbanas mais praticadas e bem-sucedidas.
Na Europa e nos Estados Unidos, essas fazendas de esgoto foram
construídas no período compreendido entre os séculos XVI e XIX, com a finalidade
de tratar o esgoto por meio da disposição final no solo. As águas dessas fazendas
eram constantemente aproveitadas para a produção de culturas, como afirmam
Metcalf e Eddy (1991).
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Em relação ao sudoeste asiático e a China, a utilização de águas residuárias
na agricultura também é considerada uma prática antiga. Segundo Rios (2008), os
chineses, por exemplo, já realizavam a compostagem dos excretas humanos há
mais de mil anos. O Japão, por sua vez, teria introduzido a prática de aproveitar a
urina humana na agricultura desde o século XII.
Segundo Johansson (2001) apud Rios (2008), na Suécia, um dos países
pioneiros no quesito produção de sistemas separadores de urina, conforme ilustra a
Figura 17, as técnicas começaram a ser desenvolvidas há mais de 30 anos e, na
década de 90 foi construído o primeiro sistema separador de urina. Em 1995, foram
construídas as primeiras eco vilas. As Figuras 18, 19 e 20 apresentam habitações e
pequenos conjuntos de habitações na Suécia onde a prática de segregação e
reaproveitamento contribuem para a facilidade do tratamento, reduzindo a
quantidade de água que seria desperdiçada com a descarga.

Figura 17 - Dispositivo de separação
de urina para banheiro externo mais
comum na Suécia.

Fonte: Kvarnström et al. (2006)

Figura 18 - Ecovila localizada em
Understenshöjden na Suécia

Fonte: Johansson e Nykvist (2001)

Atualmente, de acordo com Paganini (2003), a aplicação dos esgotos
domésticos e efluentes no solo, como pode ser conferido nas Figuras 21 e 22, é
vista como uma forma efetiva de controle de poluição e uma alternativa viável para
aumentar a disponibilidade hídrica, principalmente em regiões áridas e semiáridas.
Segundo o autor, os maiores benefícios obtidos com a realização dessa prática
estão relacionados a aspectos econômicos, ambientais e de saúde pública.
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Figura 19 – Exemplo de ecovila situada na
Suécia

Figura 20 - Ecovila Charlottendals
Gård

Fonte: Ekoby.org (2012).

Fonte: Charlottedals Gård (2012).
Nota: Ecovila localizada em Järna,
Suécia, é uma propriedade de pequena
agricultura com uso de banheiros com
sistema de compostagem, e uso de
energia solar térmica.

Figura 21 - Agricultura urbana em colégio
peruano (Lima/Peru) irrigada com esgotos

Figura 22 - Campo de futebol irrigado
com esgoto tratado (Lima/Peru)

Fonte: Sustainable Sanitation Alliance
(2009).

Fonte: Sustainable Sanitation Alliance
(2009).

Ainda hoje, podem ser encontradas fazendas de disposição de esgoto bruto
que operam normalmente, como o exemplo da fazenda Weribee apresentada na
Figura 23, que se encontra em funcionamento desde 1897, ano em que foi
implantada na cidade de Melbourne na Austrália.
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Figura 23 - Fazenda Waribee - Melbourne, Austrália

Fonte: Mancuso e Santos (2003)

3.1.2 Conceito

Segundo Esrey (1998) apud Rios (2008), as práticas sanitárias convencionais
consideram o meio ambiente como sendo capaz de processar infinitamente os
resíduos. O saneamento ecológico, por sua vez, visa minimizar a necessidade por
recursos e reduzir a produção de resíduos liberados ao meio ambiente.

Gonçalves et al. (2006, pag. 37) traz uma definição interessante para a
expressão saneamento ecológico:

[...] um caminho alternativo para evitar as desvantagens dos
sistemas convencionais de saneamento que integram a concepção
atual do ciclo urbano da água. O paradigma do Eco Saneamento
(ECOSAN1) é baseado nos caminhos naturais dos ecossistemas e no
ciclo fechado de materiais.

Nesse aspecto, pode-se dizer que o termo saneamento ecológico apresenta
uma abordagem baseada no ecossistema. Segundo Rios (2008), por meio do
entendimento do seu conceito, reconhece-se a necessidade e o beneficio de se
promover o bem estar e a saúde da população, visando recuperar e reciclar os

1

Ecosan é um termo consagrado dentro da área de Saneamento, como referência à prática de reaproveitar água
e nutrientes contidos nos dejetos humanos para reinserção no ciclo produtivo de alimentos. Como referência de
uso do termo, pode-se citar o IWA (International Water Association). Fonte: http://www.ecosan.org/.
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nutrientes. Representa uma importante mudança na concepção das pessoas, e deve
ser praticado por meio da utilização de uma ampla variedade de tecnologias.
Langergraber e Muellegger (2005) apud Gonçalves et al. (2006) afirmam que,
dentro desse conceito, os excretas humanos (fezes e urina), bem como as demais
águas residuárias domésticas, devem ser reconhecidas não como resíduos, mas sim
como um recurso, que pode estar disponível para o reuso. Cohim et al. (2008)
complementam que, dentro da prática do saneamento ecológico, o aproveitamento
de urina e de fezes seja feito de forma distinta, para que sejam respeitadas as suas
características individuais.
Nesse sentido, a proposta é que, utilizando-se de uma tecnologia sem
veiculação hídrica, as fezes e a urina, recolhidas de forma distinta, sejam utilizadas
como fertilizantes ou complemento nas mais variadas culturas agrícolas,
respeitando-se suas características em termos de patogenicidade, conteúdo de
nutrientes e benefícios ao solo e plantas.
Alguns dados trazidos por Wolgast (1993) apud Heinonen-Tanski e WijkSijbesma (2003) mostram que, por exemplo, o montante anual de excrementos
humanos de uma pessoa pode corresponder a uma quantidade de fertilizante
necessária para produzir 250 kg de cereais, quantidade média anual consumida
individualmente na Finlândia.

3.1.3 Ciclo fechado de nutrientes

Alguns elementos químicos como o nitrogênio (N), o fósforo (P) e o potássio
(K), circulam continuamente em ciclos biogeoquímicos naturais e podem constituir
uma fonte de fornecimento de nutrientes ao solo. Entretanto, para que esses
nutrientes possam ser aproveitados como insumos nas práticas agrícolas, devem
estar presentes na forma e na proporção em que podem ser absorvidos pelo solo e
pelas plantas.
Grande quantidade desses nutrientes, principalmente de nitrogênio, podem
ser encontrados nos excretas humanos que, quando coletados separadamente
(fezes e urina) e após serem submetidos a tratamento, permitem a recuperação
segura dos nutrientes. Um conceito, que pode ser de útil aplicação para regiões
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pobres ou rurais, é do fechamento do ciclo excreta-alimento (Gonçalves, et al. 2006),
conforme ilustra a Figura 24.
Figura 24 - O ciclo excreta-alimento

Fonte: Esrey et al. (2000) apud Gonçalves et al. (2006)

O ciclo descrito pelo autor indica que o alimento após ser ingerido, é
processado no organismo e seus nutrientes são liberados nos excretas humanos
(urina e fezes). Esses excretas, por sua vez, podem ser condicionados no solo com
a finalidade de se realizar a fertilização dos vegetais cultivados, para que sejam
gerados novos alimentos. A Figura 25 traz um exemplo ilustrado desse ciclo.
Segundo Esrey et al. (1998) apud Gonçalves et al. (2006), se realizado o
gerenciamento alternativo das águas residuárias, uma maximização da recuperação
e recirculação de nutrientes é possibilitada. Isso ocorre pois, apesar de a urina
perfazer menos de 1% do volume do esgoto sanitário gerado em áreas urbanas, ela
contém a maior parte dos nutrientes que são essenciais para a agricultura, em
quantidades bastante adequadas para o uso na produção.
Figura 25 - Esquema ilustrativo do funcionamento do ciclo
excreta-alimento

Fonte: elaborada pela autora
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Nos itens a seguir são detalhados os principais nutrientes encontrados na
urina e que são compatíveis ao uso na agricultura.

3.1.3.1 O nitrogênio

O nitrogênio é um macronutriente, que representa um dos fatores limitantes
do crescimento dos vegetais e se torna, assim, um dos principais componentes dos
fertilizantes utilizados na agricultura. Desempenha ainda um importante papel na
constituição das moléculas de proteínas, ácidos nucléicos, vitaminas, enzimas e
hormônios, elementos estes considerados vitais aos seres vivos.
Em relação à sua constituição, pode se considerar que a matéria seca dos
vegetais é composta de 1 a 6% de nitrogênio (AGUILAR; CAMARGOS; AGUILAR,
2011). A necessidade desse elemento é maior durante o momento do crescimento
da planta e quando as proteínas das folhas e sementes se desenvolvem (ROSOLEM
et al., 2012).
No ambiente natural, segundo Heinonen-Tanski e Wijk-Sijbesma (2003),
cerca de 79% de nitrogênio pode ser encontrado livre na atmosfera. Utilizado de
forma cíclica, o nitrogênio pode ser considerado um ciclo gasoso, no qual o elemento
é submetido a uma série de conversões que o transformam do estado mineral à
proteína vegetal e animal, encerrando o ciclo na forma de matéria orgânica morta.
Novamente mineralizado, fica retido na biosfera, em média, por mais de quatro mil
anos (VAN DER VLEUTEN-BALKEMA, 2003 apud GONÇALVES et al., 2009), até se
iniciar um novo ciclo.

3.1.3.2 O fósforo

O fósforo é um recurso limitado e não ocorre na forma gasosa, exceto em
alguns compostos artificiais. Consequentemente seu transporte não pode ser feito
pelo movimento de ar, mas apenas no estado líquido ou sólido, o que ocorre de
forma muito mais lenta, resultando em uma distribuição desigual (GÜNTHER, 2002
apud GONÇALVES et al, 2009). Segundo Gonçalves et al. (2009), enquanto outros
elementos estão presentes no corpo humano em concentrações muito inferiores às
que ocorrem na crosta terrestre, o fósforo se concentra em uma proporção dez

43

vezes superior nos tecidos animais e vegetais, em moléculas estratégicas para as
funções

biológicas

como

a

Adenosina Trifosfato

(ATP)

e

o

ácido

desoxirribonucleico (DNA). A falta desse nutriente limita a capacidade dos
organismos utilizarem outros recursos, tais como energia solar e água, ainda que
estes existam em profusão. “Nos solos agrícolas a reposição do fósforo ocorre
mediante a exploração de reservas fósseis e, se mantida a taxa de utilização atual,
estima-se que as referidas reservas devam durar de 60 a 130 anos” (VAN DER
VLEUTENBALKEMA, 2003; GÜNTHER, 2002; apud GONÇALVES et al, 2009).
Em relação ao ciclo antrópico do fósforo, um dos impactos ocasionados pelo
lançamento de fósforo em excesso nos cursos d`água pode ocasionar um “bloom”
de algas (Figura 26), reduzindo a penetração de luz e afetando o desenvolvimento
dos organismos aeróbios (BRIAN et al., 2005; VONSPERLING, 2005; SHU et al.,
2006 apud BRAGA et al., 2005).
Figura 26 - "Bloom" de algas em Merrits Mill
Pond, Flórida-USA

Fonte: Dyke (2012).

3.1.3.3 O potássio

O potássio é um nutriente que representa grande importância para a
agricultura brasileira, principalmente pelas características dos solos que apresentam
carência nesse nutriente (NASCIMENTO e LOUREIRO, 2004). Segundo Braga
(2013), uma função importante do potássio dentro da planta está relacionada às
reações enzimáticas.

Uma vez que para que as enzimas da planta entrem em

atividade, necessitam de ativadores. E um destes ativadores, a princípio, seria o
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potássio, nutriente que pode se mover livremente no interior do vegetal. Esse
nutriente, de acordo com o autor (BRAGA et al., 2005), está intimamente ligado à
fotossíntese e à produção de carboidratos na planta.
De acordo com Nascimento e Loureiro (op. cit.), os melhores minerais
formadores de potássio disponível para a planta, seriam a silvita, o cloreto de
potássio (KCl) e a carnalita, cloreto de potássio e magnésio hidratado (KMgCl 3 .
6H20).
O nutriente, na natureza, é comumente encontrados em minerais e rochas. “O
ortoclásio (KAlSi3O8), por exemplo, é um componente habitual de muitas rochas e
apresenta em média 17% de potássio” (NASCIMENTO e LOUREIRO, 2004, p. 13).
Rochas ígneas, como os granitos, os sienitos e rochas sedimentares, apresentam
também, em regra, teores elevados de potássio.

3.1.4 Segregação de águas residuárias

O saneamento ecológico prevê a separação das águas residuárias com
diferentes características já nas suas origens, com o objetivo de valorizá-las. A
segregação dessas águas em escala residencial permite soluções diferenciadas
para o gerenciamento da água e dos resíduos em ambientes urbanos, aumentando
a eficiência da reciclagem de água e nutrientes, permitindo ao mesmo tempo uma
redução no consumo de energia em atividades de saneamento (OTTERPOHL, 2001
apud GONÇALVES et al, 2006, p. 38). Contudo, apesar da prática ter apresentado
uma maior aceitação em vários países, ainda há a necessidade de se obter uma
opinião favorável consolidada da sociedade para que se possa ampliar o espaço
para desenvolvimento de tecnologias que permitam a separação dessas águas,
permitindo coleta e tratamento da urina de forma independente.
As correntes de águas residuárias domésticas podem ser classificadas, de
acordo com Gonçalves et al. (2006) em: (a) águas cinzas, (b) águas amarelas e (c)
águas negras, além da água azul, representando a água da chuva (Figura 27).
Segundo Jefferson et al. (1999); Eriksson et al. (2002); Ottoson & Stenström
(2003), apud Gonçalves et al, (2006), as águas cinzas são provenientes de diversos
pontos de consumo de água na edificação (lavatórios, chuveiros, banheiras,
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máquinas e tanques de lavar roupas), com exceção da água residuária proveniente
dos vasos sanitários e pias de cozinha.
Já as águas amarelas, por sua vez, são provenientes de dispositivos capazes
de separar a urina das fezes, como o exemplo dos mictórios e dos vasos sanitários
com compartimentos separadores para coleta da urina. As águas negras, por sua
vez, correspondem à corrente proveniente dos vasos sanitários contendo
basicamente fezes, urina, papel higiênico ou, quando proveniente de dispositivos
separadores de fezes e urina, composta por grandes quantidades de matéria fecal e
papel higiênico. Simplificadamente, pode-se dizer que é um conjunto das águas
amarelas com as águas marrons, termo adotado para a corrente, cujo fluxo contém
apenas matéria fecal.

Figura 27 - Gerenciamento das águas residuárias domésticas

Fonte: Gonçalves et al. (2006).
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Segundo Bazzarella (2005) apud Rios (2008), a caracterização dos diferentes
tipos de águas residuárias é de fundamental importância para o sucesso dos
projetos de reúso de água e reciclagem de nutrientes. Assim, quanto maiores forem
as informações obtidas sobre o efluente, melhor é a sua caracterização.
Na Tabela 1, são mostradas as principais características de cada uma das
correntes do esgoto sanitário.
Considerando as duas primeiras correntes (Fezes e Urina), duas importantes
vantagens da aplicação de formas distintas de gerenciamento foram levantadas por
Gonçalves et al. (2006):
a) menor volume: analisando separadamente as correntes, tanto o
volume de material fecal como o de urina serão menores.
b) menos odor: o odor característico será menor.

Tabela 1 - Características dos principais constituintes de cada uma das correntes do esgoto
sanitário.
Fração
1. Fezes

2. Urina

3. Água Cinza

Características
- crítico do ponto de vista higiênico
- melhora a qualidade do solo e aumenta a sua retenção de água
- produção média de 50 kg/pessoa.ano
- consiste principalmente de material orgânico submetido a processos
de decomposição e pequenas proporções de nutrientes.
- não crítica do ponto de vista higiênico;
- contém as maiores proporções de nutrientes disponíveis para as
plantas;
- pode conter hormônios e resíduos de remédios
- produção média de 500 L/pessoa.ano
- consiste principalmente de nutrientes e pouca matéria orgânica, não
sendo necessário passar por processo de estabilização.
- não apresenta maiores preocupações do ponto de vista higiênico;
- volumetricamente, é a maior porção do esgoto;
- quase não contém nutrientes, podendo passar por tratamento
simplificado;
- pode conter sabão em pó;
- produção média de 25-100 mil Litros/pessoa.ano.

Fonte: Werner et al (2003) apud Gonçalves et al. (2009).

Outro aspecto de grande importância é a economia de água potável e de
energia, resultado do gerenciamento alternativo das águas amarelas. Segundo
relatado por Gonçalves et al. (2006), considerando-se que uma pessoa urine, em
média, quatro vezes por dia, e que, por isso, utiliza-se em torno de quatro descargas
de água da bacia sanitária para o afastamento da urina, o que corresponde ao
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dispêndio de água potável de pelo menos 24 Litros/pessoa.dia, caso se utilize
descargas reduzidas de 6 litros. Isso equivale a cerca de 1/6 do consumo per capita
de água potável, que pode ser preservado mediante a coleta da urina em um
dispositivo separador, sem o uso de água para diluição e afastamento.
Portanto, a utilização nas edificações de mictórios ou de vasos sanitários com
dispositivos de separação urina/fezes pode resultar na economia de significativa
quantidade de água potável e diminuição do consumo de energia para o tratamento
de efluentes, uma vez que, diminuindo a carga de nitrogênio na água, reduzem-se
concomitantemente os custos de tratamento e o potencial de eutrofização do corpo
receptor deste efluente.
De acordo com Jönsson (2002) apud Gonçalves et al. (2006), se toda a urina
produzida fosse coletada em separado, cerca de 80 a 85% das emissões de
compostos de nitrogênio e 50% de compostos de fósforo deixariam de contaminar e
comprometer a qualidade dos corpos de água.

3.1.5 Etapas do gerenciamento da urina proposto pelo Ecosan (Ecological
Sanitation)

As etapas apresentadas pelo Ecosan para gerenciamento da urina humana, a
fim de se possibilitar a fertilização de culturas agrícolas, são apresentadas e
detalhadas nos tópicos 3.1.5.1 a 3.1.5.7.

3.1.5.1 A coleta

A coleta da urina deve ser realizada por meio de um sistema sanitário que
inclua dispositivos específicos, que permitam a sua retirada de modo segregado.
Segundo Alves (2012, p. 4), os principais equipamentos e tecnologias que têm sido
desenvolvidos correspondem a:
A) bacias sanitárias segregadoras de fezes e urina. Devem levar em
conta instalações prediais convencionais ou alternativas de
instalações prediais específicas para condução e armazenamento de
urina;
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B) mictórios masculinos e mictórios femininos com descarga de baixo
volume. Envolvem desenvolvimento tecnológico específico tendo em
conta instalações prediais convencionais ou alternativas de
instalações prediais específicas para condução e armazenamento de
urina;
C) coletores simples, simulando mictórios, para coleta masculina e
feminina. Podem ser fixos, móveis ou portáteis. O conteúdo é
armazenado em recipientes para troca periódica.

Nas Figuras 28 a 32, são mostrados alguns equipamentos existentes no
mercado, hoje, que possibilitam essa coleta segregada da urina.

Além do vaso

coletor, outros componentes técnicos (tubulações, tanques, bombas) também sofrem
modificações, no que diz respeito à instalação, para que seja permitida a
segregação das correntes. Entretanto, Kvamström et al (2006) afirmam que, de
todos os componentes de um sistema de separação da urina, somente os
equipamentos de coleta são considerados novos dispositivos dentro do cenário da
engenharia, uma vez que todos os demais já são utilizados em diversas outras obras
com finalidades variadas. De acordo com os autores, para qualquer sistema de
saneamento com separação de urina, três etapas são essenciais e devem ser
previstas no planejamento: a) é primordial a determinação da engenharia adequada;
b) é indispensável contar com uma equipe de obra e manutenção capacitada e
competente e; c) é necessária a capacitação dos usuários quanto ao uso correto do
sistema.
Os vasos sanitários compartimentados (urine separating toilets) (Figura 28)
têm sido bastante aceitos pela sociedade atual e as suas primeiras aparições
puderam ser observadas nas instalações de eco-vilas (LIND et al, 2001 apud
GONÇALVES et al., 2006). Eles diferem do vaso sanitário comum por possuírem
duas bacias de coleta, uma dianteira para a urina e outra na parte traseira para as
fezes, como pode ser melhor verificado na Figura 33. De acordo com Johansson
(2000) apud Rios (2008), o tamanho e o projeto dessa bacia e a técnica de
nivelamento variam de modelo para modelo.
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Figura 28 - Dois modelos de vasos
separadores de urina no mercado sueco

Fonte: Kvarnström et al. (2006)
Nota: Gustavsberg Nordic 393U (esquerda) e M‐
Ekologen DS (direita).

Figura 30 - Exemplo de
mictório feminino

Figura 31 - Mictório
masculino

Figura 29 - Exemplo de
mictório masculino

Fonte: Zancheta (2007).

Figura 32 - Dass‐Isak, um
suplemento para o vaso
separador de urina para
casas de campo suecas

Fonte: Kvarnström et al. (2006).
Fonte: Urinal.net (2012).
Nota: Mictório instalado num
Casinotheater localizado na
cidade de Winterthur, Suíça.

Fonte: GTZ apud
Kvarnström et al. (2006).
Nota: mictório instalado
no prédio principal do
GTZ para a separação da
urina.
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Figura 33 - Desenho esquemático de um exemplo de vaso sanitário
compartimentado

Fonte: Rios (2008).
Nota: dispositivo de coleta de urina identificado em amarelo, e de
fezes, em azul.

Na Suécia, por exemplo, existem basicamente três tipos de separadores de
urina em uso: vasos sanitários separadores com veiculação hídrica, vasos secos
separadores de urina e banheiros externos com dispositivo de separação de urina.
Em banheiros com uso de água, os dois compartimentos possuem descarga de
água, enquanto que nos banheiros secos, a urina é coletada separadamente e as
fezes são coletadas a seco em um container abaixo do vaso sanitário, como o
modelo já apresentado na Figura 15, item 3.1, Saneamento ecológico.
Alguns sanitários a seco com separação da urina possuem um sistema de
descarga para a parte da urina, enquanto que outros são enxaguados com um copo
de água quando necessário. Os banheiros externos com dispositivos de separação
de urina representam uma maneira mais simples de se obter a separação de urina e
também, é de longe, o mais comum na Suécia.
Em complemento aos vasos sanitários compartimentados separadores de
urina, o uso de mictórios permite que a quantidade de urina coletada, sem
contaminação fecal, seja maior, especialmente em locais públicos. Esses
equipamentos possuem uma alta aceitação entre os usuários do público masculino,
devido à facilidade de utilização e principalmente, pela sua praticidade, uma vez que
possibilitam a diminuição das filas de espera para utilizar os sanitários públicos.
Esses mictórios, assim como os vasos sanitários compartimentados, podem
apresentar descarga de água ou podem apresentar funcionamento de via seca.
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Os mictórios convencionais, hoje, apresentam dispositivos que permitem que
haja um controle da quantidade de água liberada a cada descarga. Amorim (2008)
relata que dentre os dispositivos mais comuns, estão a válvula de acionamento
hidromecânico e a válvula de descarga do tipo automática ou temporizada (Figura
34). Entretanto, como para o aproveitamento da urina, o ideal é que não haja a sua
diluição, os mictórios a seco (vide exemplo da Figura 35) se tornam mais vantajosos.
Figura 34 - Modelo de mictório com
funcionamento automático de descarga de
água

Fonte: Draco (2012).
Nota: À esquerda, detalhe da válvula de
funcionamento por sensor.

Figura 35 - Modelos de Mictório a
seco desenvolvido pela Uridan

Fonte: Uridan non water system (2012).

O mictório a seco consiste num sistema que não utiliza água na operação,
representando uma economia de cem por cento (100%) no seu consumo. Segundo
Amorim (2008), o desenho da bacia desse equipamento é feito com uma curvatura
especialmente desenvolvida para permitir uma maior rapidez no escoamento da
urina, impedindo que esta fique aderida na superfície, que geralmente apresenta
uma vitrificação especial.
Atualmente, além dos mictórios masculinos, é possível encontrar também
exemplos de mictórios femininos, como pode ser verificado nas Figuras 36 e 37.
Um modelo de mictório feminino, que recentemente tem chamado a atenção,
é o Pollee, desenvolvido pelo Copenhagen estúdio UiWE, na Dinamarca. É um
exemplo de mictório coletivo que consiste num aglomerado de urinóis em torno de
um núcleo central, dividido por telas de baixo custo, como pode ser visualizado nas
Figuras 38, 39 e 40.
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Desenvolvido com a finalidade de possibilitar a coleta segregada da urina
feminina e facilitar para a mulher utilizar sanitários públicos, os mictórios femininos,
entretanto, têm apresentado sensação de desconforto e não tem agradado muito às
usuárias. Eles têm sido trabalhados de forma a serem mais anatômicos para
estabelecer maior conforto, mas têm implicado em dificuldades tanto na postura ao
urinar quanto em relação ao vestuário, visto que seu uso é direcionado para locais
públicos, e é desconfortável para a mulher ter que se despir para urinar.

Figura 36 - Exemplo de mictório feminino

Fonte: Siemens (2013)
Nota: mictório desenvolvido para a mulher urinar
agachada e de costas para o equipamento, como
mostram as instruções de uso fixadas na parede
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Figura 37 - Modelos de mictório nos quais a mulher deve se posicionar
de frente para o equipamento

Fonte: Girl’s urinal (2013)

Figura 38 - Pollee: conjunto de 4
urinóis dividito por telas

Figura 39 - Detalhe para um dos
urinóis

Fonte: Social Female Porta-Potties (2012)

Fonte: Social Female Porta-Potties (2012)
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Figura 40 - Protótipo do Pollee apresentado à população no
Roskilde Festival 2011 (Dinamarca)

Fonte: Social Female Porta-Potties (2012)

Outro equipamento que possibilita a coleta segregada da urina feminina é o
dispositivo portátil para mulheres (Figuras 41 e 42) que permite que elas possam
urinar em pé, sem a necessidade de se tirar a roupa. Indicados para campings,
caminhadas, trânsito, viagens, banheiros sem higiene pública e ser usado para
imprevistos do dia-a-dia.

Figura 41 - Modelo de dispositivo
portátil da marca Shewee

Fonte: Shewee (2013)

Figura 42 - Modelo de dispositivo
portátil

Fonte: GoGirl (2013)
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Além dos vasos sanitários compartimentados com separação da urina, dos
mictórios masculinos e femininos e dos dispositivos portáteis, alguns coletores
simples têm sido desenvolvidos por pesquisadores e instituições de pesquisa a fim
de facilitar os estudos quantitativos da urina humana. Alguns desses modelos são
apresentados nas Figuras 43 e 44.
Em relação às adaptações que permitam a coleta segregada da urina, Alves
(2012) relata que no atual estágio de desenvolvimento, basicamente são três as
situações encontradas e que têm sido trabalhadas: edificações existentes onde
nenhuma ou pequena alteração das instalações é possível, edificações existentes
que permitem reformas para receber novos aparelhos sanitários e instalações
prediais e edificações a serem construídas com projetos especificamente voltados à
segregação de urina.
Figura 43 - Mictório portátil
a seco: dispositivo simples
para
coleta
da
urina
publicada
pela
SuSanA
(Sustainable sanitation)

Figura 44 - Dispositivo simples
instalado no mictório masculino
presente em um dos sanitários
do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), São Paulo

Fonte: Sustainable Sanitation
Allience (2009).

Fonte: Alves, Zanella, Soares (2010).

3.1.5.2 O tratamento

O tratamento da urina pode variar de acordo com o modo de aplicação
desejado e das condições disponíveis em termos de armazenamento e transporte.
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Há duas formas principais de se utilizar a urina humana: no seu estado líquido ou no
estado sólido, como será detalhado nos capítulos subsequentes.
Entretanto, para se utilizar a urina, tanto na forma líquida quanto na sólida,
uma etapa inicial é essencial ao tratamento: a estocagem em reservatórios fechados
por períodos de tempo pré-determinados, durante a fase de projeto. Ela consiste
numa etapa simples, comum e necessária para garantir a redução de eventual
contaminação biológica da urina.

3.1.5.3 A estocagem

A etapa de estocagem consiste no armazenamento

da urina em

containeres/tanques da urina coletada. Assim, para que a urina possa ser estocada,
deverão ser construídos tanques de armazenamento e realizadas mudanças nos
sistemas hidráulicos dos locais definidos como pontos de coleta. É importante que
nem os tanques nem as tubulações sejam de materiais metálicos, devido à natureza
corrosiva da urina.
Segundo Gantenbein e Khadka (2009), algumas considerações preliminares
devem

ser

levantadas

para

a

construção

ou

escolha

dos

tanques

de

armazenamento, principalmente quanto à perda de amônia para o ar e formação de
precipitados. Na Tabela 2 é possível visualizar algumas informações importantes a
serem consideradas para a etapa de armazenamento da urina.

Tabela 2 - Considerações preliminares sobre o armazenamento da urina.
Tipo de urina

Forma de
estocagem

Urina fresca

Diluição

Perda de
Nitrogênio

Negativo

Negativo

Precipitação de
nutrientes (P,
Ca, Mg)
Negativo

Urina estocada

Hermetica

Negativo

Negativo

Positivo

Urina estocada

Tanque aberto
Vaso sanitário
da Ecosan

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Urina estocada

Fonte: adaptado de Gantenbein e Khadka (2009).
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Segundo Johansson (2000) apud Kvamström et al. (2006), existem exemplos
de tanques de armazenamento feitos de borracha já instalados na Suécia (Figura
45). Esse material confere ao tanque uma minimização da perda de nitrogênio da
urina durante o armazenamento, além de representar pouco trabalho para
construção e garantir que o fechametno seja hermético, uma vez que para evitar
perda de nitrogênio na forma de amônia, o tanque deve ser completamente fechado
e impermeável à água. De acordo com Kvamström et al. (2006), no caso desses
tanques serem enterrados no solo (Figura 46), deve alertar-se para a força de
empuxo das águas subterrâneas onde o nível freático é mais alto.

Figura 45 - Exemplo de tanque de
estocagem de urina feito de borracha

Fonte: Johansson (2000) apud Kvamström et
al. (2006).

Figura 46 - Exemplo de tanque de
estocagem de urina em fase de
construção

Fonte: Kvamström et al (2006).
Nota: o tanque em questão
será coberto com terra.

Como já foi dito anteriormente, ao ser liberada pelos rins dos indivíduos sãos,
a urina pode ser considerada desprovida de patógenos, entretanto, na saída da
uretra, é possível que haja contaminação, geralmente quando a urina entra em
contato com algum material de origem fecal.
De acordo com Gonçalves et al. (2006), durante a estocagem da urina, a
liberação da amônia e do bicarbonato pelo processo de hidrólise da uréia, causa um
importante aumento do pH, podendo ocasionar precipitação de cristais inorgânicos
como a estruvita, a calcita e hidroxiapatita (HAP). Causa ainda a inativação de
microorganismos, sobretudo quando os valores de pH são superiores a 8,5, situação
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esta que, dependendo da temperatura ambiente, pode ser observada em poucas
semanas após o armazenamento.
O governo Sueco, ao considerar a questão da estocagem, estabeleceu
algumas normas relacionadas ao período de estocagem e à temperatura para
determinados tipos de cultivo, com o intuito de que a urina humana pudesse ser
utilizada com segurança, minimizando o risco de transmissão de doenças
infecciosas. A Tabela 3 mostra os valores descritos na norma sueca.

Tabela 3 - Norma sueca para a utilização da urina na agricultura em grandes sistemas*
Temperatura
de estocagem
(oC).

Tempo de
estocagem
(meses)

Possíveis patógenos na
urina após estocagem**

4

≥1

Vírus e protozoários

4

≥6

Vírus

20

≥1

Vírus

20

≥6

Provavelmente nenhum

Cultivos
recomendados
Alimentos
cultivados e
forragem que
serão processados
Alimentos
cultivados que
serão
processados,
forragem***.
Alimentos
cultivados que
serão
processados,
forragem***.
Todo tipo de
cultivo****.

* “Grandes sistemas” – significa que a urina humana é utilizada para cultivos
que serão consumidos por outras pessoas que não os próprios geradores da
mesma.
** Bactérias gram-positivas e que formam esporos não incluídas.
*** Exceto pastagens para a produção de alimento de animais.
**** No caso de produtos consumidos crus é recomendada a fertilização com
urina de forma descontínua, pelo menos um mês antes da colheita, e com a
incorporação da urina no solo.
Fonte: (SCHÖNNING, C. 2004 apud ZANCHETA, 2007; Johanson (2003) apud
Gonçalves et al., 2006)
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3.1.5.4 Urina líquida

A urina, no seu estado líquido, pode ser aplicada diretamente sobre as
culturas após o tratamento primário de estocagem em tanques fechados pelo tempo
que for determinado pelo produtor segundo a norma mostrada anteriormente.
Entretanto, de acordo com o Schönning e Stenström (2004), para evitar que os
nutrientes sejam aplicados em excesso, levando à queima das folhas dos vegetais, a
urina pode ser diluída em água seguindo a proporção de 1:3 (uma parte de urina
para 3 de água). Segundo os autores Schönning e Stenström (op. cit.), independente
da aplicação da urina, seja diluida ou pura, ela deve ser aplicada numa taxa
correspondente às desejadas de Nitrogênio e de água necessária para as plantas.
Na Figura 47 tem-se um exemplo de uma situação de aplicação da urina na sua
forma líquida.
Figura 47 - Aplicação de urina em campos
agrícolas próximos à Estocolmo (Suécia)

Fonte: GTZ (2009).

3.1.5.5 Precipitação e extração da fase sólida

Para a redução do volume e concentração dos nutrientes da urina humana, os
mesmos podem ser extraídos na forma de cristais de estruvita, calcita e
hidroxiapatita.
A estruvita é cientificamente conhecida como fosfato de amônio e magnésio
hexahidratado, uma substância cristalina branca, que pode ser precipitada da urina
humana com a adição de óxido de magnésio.
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Ela possui baixa solubilidade em água, é altamente solúvel em soluções
ácidas e altamente insolúvel em soluções alcalinas. Assim, a sua precipitação deve
ocorrer em intervalos de pH em torno de 9,0. Aidar (2012), afirma que a eficiência da
remoção dos nutrientes da urina e o tempo de reação são altamente dependentes
desse valor do pH.
Segundo Aidar (op. cit.), nos ensaios realizados, com a adição do reagente
contendo magnésio, as reações molares encontradas para os precipitados foram de
1:2,6:44 (P:Mg:N), para um pH de 8,7 e tempo de reação de 4 minutos e; 1:2:58
(P:Mg:N), para um pH de 9,0 e um tempo de reação de 8 minutos. A eficiência da
remoção de fósforo para cada um dos casos foi respectivamente de 90,6% e 80,8%.
O processo da precipitação da estruvita e da hidroxiapatita, ocorre por meio
da reação de hidrólise da uréia (nitrogênio orgânico) (Equação 1), principal fonte de
nitrogênio da urina, reação catalisada pela enzima urease (uréia amidohidrolase).

(

)

(1)

Os íons amônio, na Equação 2, buscam o equilíbrio com a amônia aquosa,
que, por sua vez, busca o equilíbrio com a amônia gasosa, como indicada na
Equação 3.
(

(

)

)

(2)

( )

(3)

É em função da formação da amônia, processo apresentado por meio das
reações acima, que ocorre o aumento do pH, como já foi dito. Devido a esse pH
elevado é que ocorre a precipitação, uma vez que a ureálise pode ser considerada
um fator inicial para a precipitação, mas é o aumento do pH que determina a
formação do precipitado.
A Equação 4, a seguir apresentada, traz a reação de precipitação da estruvita
por meio da adição de óxido de magnésio (MgO).
(

)

(

)

(

)

( )
Estruvita

(4)
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Para um melhor entendimento de como a reação de formação da estruvita
ocorre em função do pH, a fração reativa de cada um dos reagentes deve ser
estudada. Assim, na Figura 48, pode-se visualizar uma representação dessas
frações, estudadas por Aidar (2012).

Figura 48 - Frações reativas dos reagentes para a formação da estruvita.

Fonte: Aidar (2012)

Na Figura 49, a título de ilustração, têm-se uma representação ilustrativa
simplificada de como seria o processo de formação dos cristais de estruvita.

62

Figura 49 - Formação da estruvita.

Fonte: EAWAG (2009)

A hidroxiapatita, cuja fórmula estequiométrica é Ca10(PO4)6(OH)2, com razão
Ca/P igual a 1,67, é o fosfato de cálcio mais estável e o menos solúvel de todos.
Segundo Costa et al (2009), é um catalizador na decomposição de compostos
orgânicos clorados, tem a capacidade de remover metais pesados e precipita em
solução supersaturada. Além disso, em pH alcalino possui uma alta constante de
solubilidade (MAVROPOULAS, 1999, apud COSTA et al., 2009).
Após a precipitação da estruvita, é possível e indicado que seja inserida uma
etapa de evaporação do líquido restante. O processo de evaporação da urina
consiste na utilização da energia solar como a única fonte de calor para que a urina
humana evapore, e assim, ocorra uma redução do seu volume e consequentemente
um aumento na concentração dos nutrientes. Segundo Zancheta (2005) apud Rios
(2008), este método possibilita a redução de 95% do volume da urina humana, o que
equivale dizer que para cada litro de urina evaporada se obtém 50g de um resíduo
com concentrações balanceadas de nitrogênio, fósforo e potássio.
Segundo Rios (2008), o congelamento aplicado ao esgoto é outra técnica de
redução de volume que começou a ser investigada por Lorain et al. (2001). Eles
observaram que os cristais de gelo eram formados a partir da água pura, e que,
quando descongelados, os poluentes eram rejeitados logo na primeira fase líquida,
aumentando a concentração. Segundo a autora (op. cit), outros pesquisadores
também utilizaram essa técnica, mas com urina humana, ela só foi utilizada por
Ganrot (2005).
A escolha pela produção de estruvita e hidroxiapatita ou pela utilização da
urina no seu estado líquido depende de uma série de fatores, muitos dentre os
quais, variam de acordo com a configuração do projeto que se pretende realizar. Os
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principais tópicos que devem ser avaliados são: a disponibilidade local, as práticas
agrícolas realizadas na área, a demanda da produção por fertilizantes, custos de
acondicionamento e transporte da urina e a aceitação cultural e social do produto.
Optando-se pelo processo de precipitação da estruvita, a principal questão de
interesse é saber se o seu uso como um fertilizante é viável e benéfico para as
condições locais, uma vez que concentra uma quantidade grande de nutrientes, mas
em parte, gera-se uma espécie de subproduto da extração (GANTENBEIN e
KHADKA, 2009) rico em potássio e outras substâncias que possam estar na urina.
Assim, para que haja a aceitabilidade da prática de extração da estruvita a
partir da urina humana, é essencial a análise de três fatores principais:
 aceitabilidade sócio-cultural da população;
 desempenho como fertilizante;
 custos do produto
Um exemplo de projeto que tem sido realizado no sentido de se obter a
estruvita a partir da urina humana é o STUN (Struvite from Urine in Nepal) em
parceria com a ONU-HABITAT NEPAL, no Vale de Kathmandu (Nepal, China). No
esquema mostrado na Figura 50, é possível visualizar algumas das etapas que
constituíram a realização desse projeto.
Segundo Gantenbein e Khadka (2009), o projeto conta com a colaboração da
comunidade de Siddhipur e visa analisar a viabilidade social, econômica, técnica e
de produção da estruvita a nível dessa comunidade. Segundo o Instituto Federal de
Ciência Aquática e Tecnologia (EAWAG, 2009), eles produzem a estruvita a partir da
adição de magnésio, e utilizando-se de um reator, como mostrado na Figura 50, para
a agitação do material. Todo o processo de extração da estruvita, realizado pelos
pesquisadores, é passo a passo exemplificado na Figura 51.
Por meio da produção de estruvita a partir da urina, eles esperam promover o
saneamento básico, segurança alimentar local e independência de nutrientes, já que
o Nepal tem importado todos os seus fertilizantes a preços que nem sempre são
acessíveis para os agricultores familiares.
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Figura 50 - Ao centro, exemplo de um frasco contendo a estruvita. Ao redor, registros
realizados durante o período de desenvolvimento do Projeto STUN.

Fonte: Gantenbein e Khadka (2009)
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Figura 51 - Reator
obtenção da estruvita.

Fonte: EAWAG (2009)

utilizado

para

Figura 52 - Processo de
obtenção da estruvita.

Fonte: EAWAG (2009).

Outro exemplo prático da obtenção da estruvita a partir da urina humana é o
projeto que foi realizado pelos pesquisadores do Centro Tecnológico do Ambiente
Construído (CETAC) do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo (IPT). Neste estudo (ALVES; ZANELLA; SOARES, 2010), foram realizados
testes de precipitação dos cristais a partir da adição de diferentes concentrações de
Óxido de Magnésio (MgO) e com a utilização do equipamento Jar Test para a
definição da concentração de reagentes/pH. Na Figura 53 pode-se observar o
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equipamento em ação e na Figura 54 pode ser observado o precipitado após o
ensaio seguido da filtração.
Figura 53 - Amostra
agitação no Jar Test

sob

Fonte: Alves; Zanella; Soares, 2010.

Figura 54 - Resultado final: cristais
de estruvita

Fonte: Alves; Zanella; Soares, 2010.

Por fim, as principais vantagens de se utilizar o sistema de precipitação de
estruvita para se obter fertilizantes é que o produto permite o armazenamento dos
nutrientes por mais tempo; os nutrientes são facilmente absorvidos pela planta,
devido à sua baixa solubilidade à agua presente no solo; além de garantir um
fornecimento de nutrientes lento e constante. Dentre as desvantagens, estão
possivelmente o alto custo de investimento no desenvolvimento de um reator e na
adequação do sistema de coleta segregada da urina.

3.1.5.6 Acondicionamento

A etapa de acondicionamento consiste no engarrafamento ou empacotamento
do fertilizante em recipientes próprios para armazenamento, comercialização e
distribuição.
Segundo o Guia Técnico para Armazenagem, Manuseio e Transporte Seguro
do Nitrato de Amônio Fertilizante (ANDA, 2010), as principais regras de preservação
da qualidade dos fertilizantes são:
- prevenção contra umidade e empedramento. Isto pode requerer
que o material a granel seja coberto ou protegido com mantas de
plástico durante o armazenamento ou transporte e que os prédios de
armazenagem sejam mantidos o mais fechado possível para impedir
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a entrada da umidade do ar. Apesar dessa recomendação, em
situações de emergência, como incêndio, o armazém deve ser
mantido o mais ventilado possível. Portas e janelas devem ser
abertas, e dispositivos de segurança podem ser instalados para
garantir a ventilação máxima nessas situações de risco;
- prevenção contra a contaminação. Os locais de armazenagem
deverão ser limpos antes da chegada do fertilizante. As áreas de
acesso deverão permanecer limpas durante a armazenagem.
Eventuais derramamentos deverão ser limpos o mais breve possível;
- prevenção contra a fragmentação do produto. Fertilizantes não
devem ser armazenados de forma a serem expostos diretamente aos
raios solares ou em condições em que ocorram grandes variações de
temperatura.

3.1.5.7 A Aplicação

A escolha da técnica de aplicação varia para os diferentes tipos de culturas.
Segundo Richert et al. (2010), para as culturas comumente cultivadas em fileiras, a
urina pode ser espalhada em uma vala ao lado da linha de plantio. Já para as
culturas que são plantadas em fileiras com espaçamento entre as mudas, a urina
também pode ser aplicada em um sulco escavado ao lado do plantio. Para as
árvores, a melhor forma de se aplicar a urina é espalhando-a em um círculo em
torno do tronco, correspondendo à circunferência dos ramos. Segundo os autores,
todas essas recomendações são benéficas do ponto de vista da saúde, uma vez que
elas permitem que se evite o contato direto da urina com as culturas plantadas.
Além disso, para um resultado mais efetivo da fertilização, menor perda de
amônia para o ar e menor liberação de odor, a urina deve ser incorporada
rapidamente ao solo (RODHE et al., 2004 apud RICHERT et al, 2010; WINKER,
2009). Assim, um modo interessante de se aplicar a urina é em forma de pequenos
sulcos que são cobertos após a aplicação.
Outra recomendação realizada por Richert et al. (2010) é a não aplicação da
urina diretamente sobre as folhas ou outras partes das plantas, uma vez que se
pode ocasionar, após a secagem da urina, a queima foliar devido a concentrações
elevadas de amoníaco e sais. De acordo com os autores, a pulverização de urina no
ar também deve ser evitada, devido à perda de nitrogênio através de emissões
gasosas de amônia, liberação de odor e risco de contaminação dos agricultores
pelos aerossóis.
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Como já foi citado, a urina pode ser aplicada na agricultura, tanto na sua
forma líquida quanto na forma de cristais precipitados, como os exemplos da
estruvita (MgNH4PO4.6H2O) e hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2).
Segundo Esrey (1998) apud Zancheta (2007), a urina pode ser utilizada de
várias maneiras na agricultura. Uma delas é na sua forma líquida, mas não diluída,
aplicada antes do plantio. Nesse tipo de aplicação, considera-se que as bactérias
presentes no solo transformam a uréia em nitrato, que pode ser absorvido pelas
plantas. Segundo Kvarnström et al. (2006), essa é a forma mais simples e que gera
menos odor. Outra maneira de se aplicar o produto é por meio de doses que podem
ser únicas e grandes ou menores e aplicadas diversas vezes durante o crescimento
das plantas. Pode ainda ser aplicado na forma diluída em água, método esse
defendido por Gantenbein e Khadka (2009), pois evita que a urina concentrada
possa afetar a qualidade das folhas dos vegetais.
A viabilidade de cada um dos métodos, por exemplo, pode ser diretamente
relacionada à área de cultivo. Da mesma forma que a extensão da área determina a
demanda de fertilizante necessária, esta por sua vez, implica na questão de custos,
em termos energéticos e de logística, para transporte do produto do ponto de
fornecimento ao local de aplicação. Considerando que uma propriedade necessite
de uma quantidade bastante grande de nutrientes, a urina estando no seu estado
líquido, implicará na necessidade de se ter um veiculo grande o suficiente para
transporte, enquanto, a mesma quantidade de nutrientes poderá ser transportada
por um veiculo menor se estes estiverem na forma sólida.
Considerando o aspecto levantado, vários são os meios de se transportar a
urina. Quando líquida, pode ser transportada em pequenos frascos e levadas por
meio de transportes mecânicos como as bicicletas. Outro meio possível de se
transportar a urina líquida é por meio do armazenamento em grandes cilindros, que
carregados por tratores e com aplicadores já instalados, permite a distribuição da
urina por meio da irrigação. Na Figura 55, apresenta-se um modelo de aplicação de
urina líquida.
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Figura 55 - Aplicação de urina líquida na lavoura

Fonte: Mats Johansson apud Kavarnström et al. (2006).

Quando consideradas escalas pequenas, como o exemplo de propriedades
familiares, a urina líquida pode ser aplicada utilizando-se um regador comum ou uma
caneca (Figuras 56, 57 e 58), tomando-se o cuidado apenas para que os
instrumentos não sejam de metal, visto o potencial corrosivo da mesma.

Figura 56 - Pequeno agricultor bombeia a urina
armazenada para aplicar com a utilização de
regadores de plástico

Fonte: Mats Johansson apud Kvarnström et al (2006).
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Figura 57 - Aplicação da urina nos sulcos Figura 58 - Aplicação da urina direto no solo
onde se encontram as mudas
com o auxílio de uma caneca

Fonte: Linus Dagerskog (2010) apud. Richert
et al. (2010).

Fonte: Linus Dagerskog (2010) apud Richert
et al. (2010).

Segundo Johansson (2000) apud Rios (2008), geralmente, a técnica usada
para espalhar a urina, tanto liquida como sólida, é a mesma utilizada para os adubos
convencionais.

3.2 Geração e características da urina humana

A urina é um fluido liberado pelos seres vivos como forma de balancear a
quantidade de líquidos e sais presentes num organismo. Em geral, é composta por
sais e água.
Os rins, órgão considerado meio primário da excreção, apresentam diversas
funções no organismo, sendo as principais, relacionadas à eliminação do material
produzido durante o metabolismo humano que não é aproveitado, e ao controle do
volume e composição dos líquidos corporais. Assim, de acordo com Guyton e Hall
(2006), são excretados na urina, além da água, alguns produtos do metabolismo
humano: a uréia (resultante do metabolismo de aminoácidos), creatinina (creatina
muscular), ácido úrico (ácidos nucléicos), produtos finais da quebra da hemoglobina
(como o exemplo da bilirrubina) e metabólitos de diferentes hormônios e fármacos.
O volume excretado de urina é bastante variável em função do sexo, idade e
percentual de gordura corporal do organismo. Esse volume depende também de
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fatores fisiológicos do organismo como a ingestão de líquidos e perda de água e sais
minerais pela transpiração, além de fatores relacionados à dieta, atividade física e
clima local. (FEACHEM et al., 1983 apud NIWAGABA, 2007).
Segundo Guyton e Hall (op. cit.) a variação do volume de urina é tão grande
de pessoa para pessoa, que podem ser detectados desde valores tão baixos como
0,5 L/dia, para indivíduos considerados desidratados, como valores tão altos quanto
20 L/dia para indivíduos que ingerem grandes quantidades de água.
Para um melhor estudo da urina humana, pesquisas foram realizadas
tomando-se como base o volume médio diário de urina gerada. Autores como
Raunch et al (2003) e Fittscher & Hermann (1998), ambos citados por Louro e
Vouschan Junior (2011) e Rios (2008) obtiveram valores próximos a 1,5 L/hab.d.
Zancheta (2007) e Bazarella et al. (2005) apresentaram, respectivamente, volumes
médios diários de urina iguais a 1,30L e 1,25L.
Feachem et al. (1983) apud Niwagaba (2007), afirmaram que a taxa média de
geração de urina para indivíduos adultos está em torno de 1,0 a 1,3 kg por pessoa
dia (kg/p.d). Del Porto e Steinfeld (1999) apud Niwagaba (op. cit.) apresentaram uma
taxa de geração de urina de 1,2 kg/p.d, que também é o valor citado pelo
EcoSanRes (2005a) apud Niwagaba (2007).
Sintetizando os valores encontrados pelos autores para a quantidade liberada
de urina por pessoa no período de um dia, obtém-se a Tabela 4.
Tabela 4. Síntese dos valores de quantidade liberada de urina por pessoa em um dia, e
suas respectivas referências bibliográficas.
Quantidade liberada de urina por
1 pessoa em 1 dia
1,5 L/p.d
1,5 L/p.d
1,5 L/p.d
1,30 L/p.d
1,25 L/p.d
1,0 a 1,3 kg/p.d
1,2 kg/p.d
1,2 kg/p.d

Fonte: a autora

Referência
Raunch et al. (2003) apud Louro e VouSchan Junior
(2011)
Fittcher & Hermann (1998) apud Louro e Vouschan
Junior (2011)
Rios (2008)
Zancheta (2007)
Bazarella et al. (2005)
Feachem et al. (1983) apud Niwagaba (2007)
Del Porto e Steinfield (1999) apud Niwagaba (2007)
EcoSanRes (2005ª) apud Niwagaba (2007)

72

Na Tabela 5, a seguir, são mostrados os resultados obtidos pela Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES) a respeito da caracterização da urina humana.
Nota-se que a população amostral foi bastante pequena.

Tabela 5 - Resultados da caracterização quantitativa da urina humana – Pesquisa da UFES.
Amostra
Masculino (n=8)
Feminino
(n=10)
Misto (n=18)

Produção diária
Desv.
Máx.
Padrão
0,427
2,063

Total
(L/dia)
11,796

Média
(L/pessoa.dia)
1,475

12,485

1,249

0,664

24,281

1,349

0,568

Mín.

Coef. Var.

0,820

29%

2,223

0,356

53%

2,223

0,356

42%

Fonte: Gonçalves et al. (2006).

Nos itens sequenciais, são apresentados alguns dados que complementam a
caracterização física, química e biológica da urina humana, bem como dados
quantitativos qualitativos relacionados à taxa de excreção de nutrientes.

3.2.1 Características gerais da urina

Algumas características da urina humana geralmente são analisadas por
meios de ensaios laboratoriais e é importante que sejam destacadas, uma vez que
algumas situações adversas ao seu estado normal podem indicar alterações no
estado de saúde do indivíduo.
A seguir, são apresentadas resumidamente algumas dessas características,
de acordo com o manual publicado por Lopes (2004):

3.2.1.1 Cor

Normalmente, a urina tem uma cor amarelada, resultante da excreção de três
pigmentos. O urocromo (amarelo), a uroeritrina (vermelho) e a urobilina (laranja) são
pigmentos originados no metabolismo normal do organismo. A intensidade da cor da
urina está relacionada com a concentração da amostra. A coloração da urina indica,
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de certa forma, a concentração urinária e o grau de hidratação da pessoa. Alguns
corantes alimentares utilizados em doces, medicamentos e diversos alimentos,
podem colorir a urina de cores diversas (vermelha, verde, etc).

3.2.1.2 Aspecto

Normalmente, a urina tem um aspecto claro e transparente logo após a sua
liberação. Com o passar do tempo, ela tende a se apresentar turva pela presença de
muco e precipitação de cristais amorfos (fosfatos e uratos). Bactérias, piócitos,
hemácias, ecristais diversos podem ocasionar turbidez na urina.
Os termos gerais para caracterizar o aspecto normal da urina são:
transparente, opaca ou turva.

3.2.1.3 Odor

O odor normal da urina é característico e ocasionado pela presença de ácidos
aromáticos voláteis. Com o envelhecimento, a urina adquire um odor forte de
amoníaco pela transformação bacteriana da uréia em amônia. Infecções do trato
urinário tornam o odor da urina pútrido. A urina contendo corpos cetônicos tem um
odor de acetona ou de frutas. Odores anormais podem ser encontrados em
situações de anormalidades do metabolismo de aminoácidos.

3.2.1.4 Densidade

A densidade normal da urina varia entre 1,008 kg/L a 1,030 kg/L (DIOGO et
al., 2000). Como ela varia com o volume urinário e com a quantidade de solutos
excretados, principalmente cloreto de sódio e uréia, pode ser considerada um bom
indicador do estado de hidratação/desidratação do indivíduo. Alterações no valor da
densidade da urina podem ser encontradas em:
- densidade alta pela presença de glicose;
- densidade baixa pela excreção de grandes volumes urinários;
- densidade baixa pela perda da capacidade de concentração urinária.
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3.2.1.5 pH

A urina recém liberada tem um pH normal próximo de 6. Este valor tende a
aumentar pela ação das bactérias sobre a uréia, formando amônia, quando a
determinação analítica é feita logo após a micção. O pH urinário reflete a capacidade
dos rins em manter a concentração dos íons hidrogênio no plasma e nos líquidos
extracelulares. No metabolismo normal, há a formação de ácidos não voláteis (ácido
sulfúrico, fosfórico, clorídrico, pirúvico, lático, cítrico, corpos cetônicos) que serão
excretados pelos rins com cátions, cujo mais importante é o sódio. O bicarbonado é
reabsorvido e as células tubulares trocam íons hidrogênio por sódio do filtrado
glomerular e através dessa reação, a urina se torna ácida.

3.2.2 O processo de formação da urina

Durante o processo da digestão alimentar dos seres vivos, como resultado do
metabolismo de carboidratos e lipídios, são geradas moléculas de dióxido de
carbono (CO2) e água (H2O). O dióxido de carbono é eliminado pelos pulmões
enquanto que a água é, em grande parte, conservada dentro do organismo, sendo
eliminada parte como suor (processo de transpiração), parte pela expiração
(processo de respiração) e, numa quantidade maior e mais significativa, pela urina
(processo de excreção).
No metabolismo de proteínas são gerados alguns catabólitos nitrogenados,
que devem ser excretados pelo organismo. A principal via de excreção destas
substâncias é representada pelo sistema urinário, ilustrado na Figura 59, formado
por um conjunto de órgãos que filtram o sangue, produzem e excretam a urina. As
substâncias, amônia, uréia, ácido úrico e uratos são excretados principalmente pelos
rins, cuja estrutura é ilustrada na Figura 60.
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Figura 59 - O sistema urinário.

Fonte: Vilela (2012).

Figura 60 - Organização geral do rim

Fonte:Guyton & Hall (2006)
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De acordo com os autores Guyton e Hall (2006), três são os processos renais
que são envolvidos na excreção das substâncias ingeridas e metabolizadas pelo
organismo e formação da urina: a filtração, a reabsorção de substâncias para o
sangue e a secreção de substâncias. Para um melhor entendimento desse processo
são apresentadas, na sequência, a Equação 6, de cálculo da taxa de excreção
urinária, e uma ilustração, a Figura 61, que exemplifica algumas situações de
filtração que podem ocorrer com algumas substâncias hipotéticas.

(5)
Onde:

= Taxa de filtração
= Taxa de reabsorção
= Taxa de secreção

Fonte: Guyton e Hall (2006)
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Figura 61 - Situações de filtração renal para quatro substâncias hipotéticas.

Fonte: Guyton e Hall (2006).

A Figura 61 mostra a filtração renal de 4 substâncias hipotéticas distintas. Na
primeira situação, a substância A é filtrada pelo rim, mas não é reabsorvida. Na
situação B, a substância é livremente filtrada, mas parte é reabsorvida de volta ao
sangue. Na terceira situação, por sua vez, a substância C é livremente filtrada, mas
não é excretada na urina, uma vez que toda a quantidade filtrada é reabsorvida para
o sangue. Já na situação D, a substância é livremente filtrada, não é reabsorvida e é
secretada do sangue para compor a urina.
O processo de formação da urina se inicia justamente com a filtração de
grandes quantidades de líquido através do rim. Segundo Guyton e Hall (2006), o
líquido filtrado pode ser considerado essencialmente livre de proteínas e desprovido
de elementos celulares como as hemácias.
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3.2.3 Composição da urina em termos de nutrientes

Os principais componentes da urina, em quantidade, são o cloreto de sódio
(NaCl) e a uréia [CO(NH2)2], mas estão presentes também, na forma solúvel em
água, o fósforo (P), na forma de superfosfatos (H2PO4- ou HPO42-), o potássio (K),
cálcio (Ca) e sulfatos (SO4) (GONÇALVES et al., 2009).
Segundo Rios (2008), cerca de 80% do nitrogênio total da urina apresenta-se
na forma de uréia e o restante, na forma de nitrogênio inorgânico e amônia.
Segundo Fittschen e Hahn (1998) apud Rios (2008), a excreção de uréia em adultos
varia de 11,8g a 23,8g.
Vinnerås et al. (2006) apud Niwagaba (2007), após realizarem alguns
experimentos, chegaram à conclusão de que a taxa de excreção anual por pessoa
na Suécia pode ser considerada de aproximadamente 4 kg de Nitrogênio (N), 365g
de Fósforo (P) e 1kg de Potássio (K), o que corresponde a aproximadamente 11g
N/p.d, 1,0g P/p.d e 2,7g K/p.d. Estudos anteriormente publicados por Jönsson et al.
(2005) apud Niwagaba (2007), a respeito do potencial fertilizante da urina e o
consumo de alimentos, afirmaram que, na Suécia, juntos, os nutrientes presentes na
urina e nas fezes humanas podem representar cerca de 4,5 a 4,6 kg de Nitrogênio,
0,5 kg de Fósforo e 1,4 kg de Potássio por pessoa, em um ano.
Das frações da corrente de água residuária doméstica, pode-se afirmar que a
maior parte dos nutrientes se encontra na urina, como pode ser verificado no Gráfico
1.
Em termos proporcionais, Vinnerås et al (2006) apud Niwagaba (2007),
afirmam que a urina contém cerca de 80 a 90% de nitrogênio, 50 a 65% de fósforo e
50 a 80% de potássio. Valores semelhantes são apresentados por Ciba Geigy AG
(1977); Larsen e Gujer (1996) e Otterpohl (2002); apud Winker (2009), nos quais, a
urina é composta em 80% de nitrogênio, 50% de fósforo e 70% de potássio. O
nitrogênio, nutriente em maior concentração na urina, pode ser encontrado
principalmente nas forma de uréia (80%), amônia (7%) e creatina (6%), enquanto o
restante dos nutrientes são encontrados principalmente como aminoácidos livres ou
pequenos peptídeos (LENTNER et al, 1981; GUYTON, 1992; KIRCHMANN &
PETTERSSON, 1995; NV, 1995; FITTSCHEN & HERMANN, 1998; ALMEIDA et al,
1999; apud VINNERÅS, 2002).
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Gráfico 1 - Proporção de nutrientes encontrados nas frações das águas
residuárias domésticas

Fonte: adaptado de Jönsson et al. (2005) apud Niwagaba (2007).

Na urina recém excretada, grande parte do nitrogênio aparece na forma de
uréia [CO(NH2)2]. Mas quando estocada, a hidrólise bioquimicamente induzida da
uréia gera, durante o processo de amonificação, grandes quantidades de amônia e
bicarbonato (Equação 6). A enzima catalisadora, a uréia amidohidrolase, é também
conhecida como urease. As bactérias que a processam são encontradas em toda
parte, inclusive nos sistemas separadores de urina (UDERT et al, 2003 apud
GONÇALVES et al, 2006).

(

)

→

(6)

3.2.4 Composição dos fertilizantes atualmente utilizados na agricultura brasileira

Fertilizantes minerais são insumos que podem ser naturais ou sintéticos e que
apresentam na sua composição, nutrientes essenciais para o crescimento e
desenvolvimento das plantas. São utilizados como fornecedores de nutrientes para o
solo e cultivos agrícolas e têm a função de repor os elementos tirados do solo
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durante o período de colheita. São basicamente gerados por meio da combinação
de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), elementos químicos presentes na
composição da amônia e da rocha fosfática e potássica, extraídos diretamente da
natureza ou liberados como subprodutos da extração de outros elementos minerais.
Os fertilizantes são utilizados na agricultura, de acordo com a International
Fertilizer Industry Association (IFA), principalmente com a finalidade de suplementar
a disponibilidade natural de nutrientes do solo para satisfazer a demanda de culturas
que apresentam um alto potencial de produtividade; compensar a perda de
nutrientes decorrentes da remoção de cobertura vegetal; e melhorar as condições
não favoráveis ou manutenção das boas condições do solo para produção das
culturas (IFA, 2000).
O panorama mundial mostra que o uso de fertilizantes minerais como uma
prática agrícola regular iniciou, em grande parte, nos países da Europa, da metade
para o final do século dezenove, mas aumentos sensíveis do consumo nesses
países teriam ocorrido nas três décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial (IFA,
op. cit.).
Segundo a IFA (2000), no ano de 1960, o consumo de fertilizantes pelos
países desenvolvidos atingia os 87%. Dentre esses países consumidores estariam
inclusos principalmente a União Soviética e os países da Europa Central. Nas
décadas de oitenta e noventa, no entanto, a tendência do consumo nos países da
Europa Central passou a se estabilizar, enquanto que na União Soviética

o

consumo continuaria crescendo até o ano de 1998.
Já em relação aos países em desenvolvimento, IFA (2000, p. 12) afirma:
Nos países em desenvolvimento, até os anos sessenta, os
fertilizantes eram aplicados, principalmente, nas culturas industriais,
tais como chá, café, dendê, fumo e seringueira, enquanto o uso em
outras culturas, principalmente as produtoras de alimentos básicos,
era pequeno ou não existente. Mesmo onde os fertilizantes eram
aplicados, as doses tinham que ser pequenas em vista das
variedades altas tradicionais de cereais cultivadas naquela época. A
introdução de variedades vegetais de porte baixo, de alta
produtividade e responsivas a fertilizantes em meados da década de
sessenta, provocou um aumento significativo no consumo de
fertilizantes aplicados às culturas anuais.
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Desde o ano de 1960, o consumo de fertilizantes nos países em
desenvolvimento tem aumentado, de forma contínua, e já em meados do ano de
2000, de acordo com IFA (2000), atingia cerca de 60% do consumo mundial de
fertilizantes.
De acordo com a Secretaria de Acompanhamento Econômico, do Ministério
da Fazenda (SEAE, 2011), o fósforo pertencente aos fertilizantes provém da rocha
fosfática extraída pelo processo de mineração e posteriormente tratada com ácido
sulfúrico. Segundo Lobo (2008), essa rocha fosfática é a única fonte de fósforo
economicamente viável para a produção de fertilizantes. Cerca de 85% da produção
mundial vem de rochas sedimentares e o restante, 15%, de rochas ígneas. De
acordo com Lobo (2008), no país, mais de 95% dos fertilizantes provém de rochas
ígneas, pela vocação geológica.
Já o nitrogênio pode ser encontrado livre na atmosfera, e é considerado
também um subproduto da produção de petróleo e gás natural. A partir do enxofre,
produz-se um insumo chave para produção de fertilizantes nitrogenados, como a
amônia, que pode ser elaborada a partir da mistura de hidrogênio e nitrogênio,
obtidos a partir da exploração do gás natural e frações do petróleo, como a nafta,
por exemplo.
No Quadro 1, estão listadas algumas das fontes de nitrogênio que podem ser
aplicadas nas culturas agrícolas e as suas respectivas propriedades.
O potássio, por sua vez, é obtido exclusivamente pela extração de rochas
potássicas e é utilizado na produção dos fertilizantes básicos como o cloreto de
potássio e sulfato de potássio.
As matérias-primas citadas (amônia, enxofre e rocha fosfática) são utilizadas
na produção de fertilizantes intermediários: ácido nítrico, ácido sulfúrico e ácido
fosfórico, a partir dos quais são fabricados os fertilizantes básicos: uréia, nitrato de
amônio, sulfato de amônio, monofosfato de amônia (MAP), difosfato de amônia
(DAP), termofosfato superfosfato triplo (TSP), e superfosfato simples (SSP) e a
rocha fosfática acidulada. O processo de granulação e mistura dos fertilizantes
básicos dá origem aos fertilizantes finais, conhecidos pela sigla NPK (nitrogenados,
fosfatados e potássicos), para serem finalmente comercializados e utilizados na
lavoura (SEAE, 2011).
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Quadro 1- Principais fertilizantes à base de nitrogênio e algumas de suas
propriedades
Fórmula
Química

Teor de N (%)

Solubilidade
em água
(%)

)

21

100

45

100

Nitrato de amônio

33

100

Cloreto de amônio

26

100

Cianamida de cálcio

21

100

16

100

Nitrato de Sódio

16

100

Amônia Anidra

82

100

Nitrato de Potássio

13

100

Fosfato monoamônico

11

100

Fosfato diamônico

18

100

Fertilizante
Sulfato de amônio
Uréia

Nitrato de Cálcio

(
(

(

)

)

Fonte: Fageria (1989) apud Santos e Biava (2004)

O Fluxograma 1 permite a visualização simplificada dos elementos minerais,
insumos intermediários e fertilizantes básicos dentro de uma cadeia produtiva de
fertilizantes.
Segundo a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE, 2011) do
Ministério da Fazenda, a produção de fertilizantes requer altos investimentos iniciais
não recuperáveis (sunk costs) para a prospecção mineral e compra de maquinário,
exigindo, dessa forma, consideráveis economias de escala. Uma vez fabricados os
produtos intermediários, a mistura e distribuição dos fertilizantes finais formulados
(NPK) é relativamente simples. Por essa razão, a cadeia produtiva é concentrada à
montante, enquanto a jusante é fragmentada.
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Fluxograma 1 - Produção de fertilizantes

Fonte: BNDES (2006) apud SEAE (2011).

3.2.5 Urina humana x fertilizantes químicos

De acordo com Lind (2001) apud Gonçalves et al. (2006), a reciclagem dos
nutrientes pode substituir cerca de 20 a 25% dos fertilizantes químicos
comercializados atualmente.
Segundo Gonçalves et al. (2009), para a produção de uma porção de 230kg
de cereais, são utilizados 7,5kg de fertilizante (NPK). Como pode ser observado na
Tabela 6, cerca de 90% desses 7,5kg necessários, pode ser encontrada na urina.
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Tabela 6 - Equivalência de elementos
Nutriente

Urina (500
L/ano)

Fezes (50
L/ano)

Total

Requerido para
230 kg de
cereais

Nitrogênio

5,6

0,09

5,7

5,6

Fósforo

0,4

0,19

0,6

0,7

Potássio

1,0

0,17

1,2

1,2

Total N + P + K

7,0 kg (94%)

0,45 kg (6%)

7,5 kg (100%)

7,5 kg

Fonte: Drangert (1998) apud Gonçalves et al. (2009)

De acordo com Rios (2008), estudos realizados por King em 1973 indicaram
que, dentre três tipos de fertilizantes utilizados para a cultura do trigo, a produção
fora mais eficiente com a utilização da urina. Na Tabela 7, é possível observar os
resultados obtidos.

Tabela 7 - Resultados obtidos por King sobre o rendimento da cultura do trigo
utilizando-se três tipos de fertilizantes
Fertilizante

Rendimento (Kg grãos / Kg de N)

Urina humana

18

Esterco de frango seco

14

Carne seca + osso

10

Fonte: King (1973) apud Rios (2008).

Alguns resultados obtidos em experimentos realizados por Jönsson et al.
(2004) apud Rios (2008) complementam os resultados de King (1973), uma vez que
demonstram que, ao diluir a urina em água numa proporção de 3:1 (três partes de
água para uma de urina) e aplicando essa mistura três vezes por semana, a
produtividade de suas culturas aumentaram consideravelmente. O resumo dos
resultados obtidos na pesquisa foram apresentados por Rios (2008) e estão
dispostos na Tabela 8.
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Tabela 8 culturas.

Resultados obtidos pela aplicação de urina humana em diferentes

Cultura

Período de
crescimento

Peso na colheita
(somente água)
gramas peso úmido

Peso na colheita
(água + urina,
3:1) Gramas
peso úmido

Alface

30 dias

230

500

Alface

33 dias

120

345

Espinafre

30 dias

52

350

Tomate

4 meses

1680

6084

Fonte: Jönsson et al (2004) apud Rios (2008).

De acordo com Cardinali et al. (2009), a urina, na sua fase sólida (estruvita),
pode conter uma quantidade de nutrientes que segue uma proporção de 19:18:0,4
(NPK), na qual, cerca de 98% de fosfato e 21,9% de amônia da urina líquida podem
ser recuperados em reação com o óxido de magnésio a um pH em torno de 9,0.
Dados levantados pelo instituto EAWAG (2009) da Suíça indicaram, no
entanto, uma recuperação de nitrogênio na estruvita bem mais baixa que a
encontrada por Cardinali et al. (op. cit.), 6:29:0 (NPK).
Considerando que dentro do cenário da agrícola brasileiro a variação das
culturas e das formulações de fertilizantes a base de NPK aplicadas para cada uma
delas é bastante grande, devido à especificidade, Davini (2013) sugere uma
formulação genérica, 4:14:8 (NPK) que pode ser aplicada à diversas culturas. Nesse
caso, a formulação encontrada por Cardinali et al. (2009) aproxima-se da formulação
genérica.

3.3 Segurança Sanitária no uso de nutrientes da urina humana.
Mesmo que do ponto de vista higiênico a urina seja um fertilizante “seguro”, a
preocupação com o risco de transmissão de doenças durante sua manipulação ou
utilização tem crescido e pesquisas sobre esse tema têm sido realizadas. A urina por
si só, segundo Kvarnström et al. (2006), não é um meio comum de transmissão de
doenças. No entanto, alguns tópicos foram abordados por consistirem em
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substâncias que também estão presentes na urina e que devem ser consideradas
para a garantia de segurança de toda a comunidade envolvida.
3.3.1 Patógenos

De acordo com Tortora et al. (1992) e Schonning (2001) apud Rios (2008), em
um indivíduo saudável, a urina é estéril na bexiga. Entretanto, quando liberada pela
uretra, as bactérias presentes no próprio corpo são arrastadas e a urina
recentemente excretada pode conter cerca de menos de 10.000 bactérias/mL.
Infecções do trato urinário podem apresentar ocorrência bastante comum,
principalmente na população feminina. Podem ser ocasionadas por alguns tipos de
bactérias cuja transmissão ambiental geralmente é de baixa importância. Segundo
Schönning e Stenström (2004), a E-coli (Escherichia coli) é a causa mais comum
das infecções do trato urinário. Entretanto, patógenos tradicionalmente conhecidos
como a Leptospira interrogans, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi e
Schistosoma haematobium, também podem ser excretados (Feachem et al., 1983
apud Schönning e Stenström, 2004). Na Tabela 9 são mostrados alguns patógenos
listados por Schönning e Stenström (2004), que possivelmente podem ser
excretados na urina e sua devida importância em relação à contaminação.

Tabela 9 - Patógenos que poderiam ser excretados na urina e a importância da urina
como meio de transmissão.
Patógenos
Leptospira interrogans
Salmonella typhi e Salmonella
paratyphi
Schistosoma haematobium
(ovos exretados)
Mycobacteria
Virus: citomegalovírus (CMV),
JVC, BKV, adeno, hepatite e
outros
Microsporidia
Causadores das doenças
venéreas
Infecções do trato urinário

Urina como meio de
transmissão
Usualmente através da urina
animal
Provavelmente incomum,
excretada na urina em infecção
sistêmica
Não direta, mas indiretamente,
a larva infecta os humanos
através da água doce
Incomum, normalmente
transportado pelo ar
Normalmente não reconhecido,
com exceção de casos isolados
de hepatite A e sugerido para a
hepatite B. Necessita de mais
informação.
Sugerido, mas não reconhecido
Não sobrevivem durante
períodos significativos fora do
corpo
Não há transmissão ambiental
direta

Importância
Provavelmente baixo
Baixo comparado com outros
meios de transmissão
É necessário considerar em
áreas endêmicas onde a água
doce é disponível
Baixo

Provavelmente baixo

Baixo
Baixo
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Fonte: Schönning e Stenström (2004).

Segundo Mancuso e Santos (2003), a evidência epidemiológica demonstra
que a mera presença de organismos patogênicos em esgotos, solos e ou culturas
não implica, deterministicamente, que haja a transmissão de doenças. Pois fatores
característicos dos indivíduos como imunidade natural ou adquirida, idade, sexo e
condições de saúde fazem com que nele sejam providenciadas ‘barreiras protetoras’
(Figura 62). Nesse sentido, o risco real de contração de doenças, geralmente, pode
ser considerado inferior ao risco potencial causado pela mera constatação da
presença de organismos patogênicos.

Figura 62 - Relação entre patógenos e hospedeiros

Fonte: adaptado de Mancuso e Santos (2003).

Nota-se que para que haja a contração de doenças, existem várias
características, tanto do microorganismo patógeno quanto do hospedeiro, que
podem influenciar no processo de manifestação da doença.
Na Figura 63 são apresentadas as possíveis rotas de transmissão de doenças
associadas aos excretas.
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Figura 63 - Possíveis rotas de transmissão de doenças associadas
aos excretas.

Fonte: adaptado de Mancuso e Santos (2003).

3.3.2 Hormônios

Os hormônios são considerados mensageiros químicos enviados pelo sistema
endócrino com a função de mediar processos fisiológicos do corpo humano e o
conjunto de células responsáveis pela síntese e excreção desses hormônios na
corrente sanguínea são denominados de glândulas.
Os

hormônios,

quimicamente

considerados

proteínas

derivadas

de

aminoácidos ou esteroides, agem em determinadas células do corpo, conhecidas
como células-alvo. Uma célula-alvo, responde a uma molécula de hormônio por
possuir receptores específicos à interação molecular. A interação hormônio-receptor
pode ocorrer de duas formas:
- Agonista: uma molécula hormonal se liga a um receptor provocando
uma resposta que terá efeito biológico.
- Antagonista: um hormônio liga-se ao receptor bloqueando a ação
agonista do outro hormônio. Funciona como um bom burocrata – não
tem um papel útil, mas também não permite a ação de quem quer
contribuir. Hormônios antagonistas são amplamente utilizados em
formulações farmacêuticas. (SODRÈ et al, 2007, p. 6).
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Nos homens os hormônios predominantes são os androgênios e nas
mulheres, os estrogênios. Os androgênios pertencem a uma classe de hormônios
sexuais produzidos pelas glândulas adrenais e testículos, que incluem o
androsterona e testosterona, hormônios responsáveis pelo desenvolvimento das
características secundárias masculinas. Os estrogênios, por sua vez, são definidos
como uma família de hormônios esteróides responsáveis pelo desenvolvimento das
características secundárias femininas e funções de reprodução.
Esses hormônios possuem uma elevada potência de ação. Isso ocorre devido
à especificidade de ação que faz com que, mesmo em pequenas concentrações no
sangue, possam apresentar grandes resultados. No entanto, segundo Sodré et al.
(2007), os receptores celulares não se ligam exclusivamente a esses hormônios,
pois são capazes de interagir com outras moléculas orgânicas presentes na corrente
sanguínea. É a partir desse ponto que problemas associados ao sistema endócrino
começam a surgir.
Substâncias que interferem nas funções do sistema endócrino são
denominadas de desreguladores, perturbadores ou interferentes endócrinos e
constituem

uma categoria recente de poluentes ambientais. Essas substâncias,

encontradas no meio ambiente em concentrações da ordem de µg/L e ng/L, são
suspeitas de causarem efeitos adversos à saúde humana e animal.
Segundo o Programa Internacional de Segurança Química (International
Programme on Chemical Safety – IPCS), um interferente endócrino pode ser
classificado como sendo: “uma substância ou mistura exógena que altera a função
do sistema endócrino e consequentemente causa efeitos adversos em um
organismo saudável, ou em seus descendentes, ou subpopulações” (DAMSTRA et
al., 2002 apud RAIMUNDO, 2007)
A explicação para o aparecimento dessas substâncias nos diversos
compartimentos ambientais, principalmente nos corpos aquáticos superficiais, é em
decorrência de uma produção cada vez mais elevada de compostos químicos e a
falta de políticas públicas de controle baseadas em critérios toxicológicos e
ambientais.
Um exemplo de impacto que tem sido gerado em função da produção e
consumo elevados de um determinado composto químico está associado ao uso de
estrogênios sintéticos, encontrados em produtos farmacêuticos. Esses compostos,
considerados interferentes endócrinos, são estrogênios que tiveram as suas
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estruturas moleculares alteradas. Eles apresentam, segundo Raimundo (2007), uma
tendência a

serem mais potentes do que

os estrogênios do

corpo

e

consequentemente, passam a ser mais ativos, podendo atuar no sistema endócrino
e alterar a atividade fisiológica mesmo em baixas concentrações.
De acordo com Raimundo (2007, p. 13),
O estrogênio sintético mais consumido é o 17α-etinilestradiol (17αEE2) utilizado como contraceptivos. Os derivados do norgestrel,
como o levonorgestrel, são os compostos sintéticos que possuem
ação similar a progesterona e estão presentes também nas
formulações das pílulas anticoncepcionais além de medicamentos
usados em tratamentos de infertilidades, endometrioses e controle de
câncer de mama. Além destes, o dietilstilbestrol também é um
poderoso estrogênio sintético utilizado para o controle de natalidade.

Segundo a autora, Raimundo (op. cit.), efeitos alarmantes durante o
desenvolvimento e reprodução de espécies animais, como a feminizarão de machos,
decrescimento da fertilidade e o hermafrodismo, têm sido associados à exposição
contínua a essas substâncias.

3.3.3 Outras Substâncias orgânicas

Além da presença dos nutrientes, elementos de maior interesse para a
utilização na agricultura, de alguns possíveis patógenos, de hormônios naturais
produzidos pelo sistema endócrino humano e também hormônios artificiais ingeridos
em determinados tratamentos, a urina pode conter também uma série de outras
substâncias orgânicas, principalmente se a população em estudo estiver sob uso de
medicação e ou fizer uso de substâncias químicas ilícitas.
Segundo Bila e Dezotti (2003), Ponezi et al. (2006) e Winker (2009), no
mundo todo, a ocorrência de fármacos como antibióticos, hormônios, anestésicos,
antilipêmicos, depressivos e antiinflamatórios, dentre outros, têm sido detectados
nos esgotos domésticos, sedimentos e em águas superficiais e subterrâneas. Como
será explicado mais a frente, o metabolismo humano (ingestão e posterior excreção)
pode representar uma das formas de propagação destas substâncias nos diversos
compartimentos ambientais.
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No entanto, mesmo que quantidades razoáveis de hormônios produzidos pelo
corpo humano e produtos farmacêuticos sejam excretados juntamente com os
nutrientes na urina, é razoável acreditar que o risco de efeitos negativos na
quantidade ou qualidade de vegetais possa ser considerado insignificante quando
comparado à grande quantidade de pesticidas aplicados atualmente nas lavouras.
De acordo com o publicado na revista Ciência Hoje (KUGLER, 2012),

Estão registrados no mercado brasileiro 434 ingredientes ativos, que,
combinados, resultam em pelo menos 2.400 formulações de
agrotóxicos amplamente utilizadas em nossas lavouras. O cardápio é
eclético: inseticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, acaricidas,
rodenticidas, moluscidas, formicidas e por aí vai – os responsáveis
pela regulação e controle de tais produtos são os ministérios da
Saúde (MS), da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do
Meio Ambiente (MMA).
(KUGLER, 2012, p.22)

De acordo com a revista (KUGLER, op. cit.), das 50 substâncias mais usadas
em terras brasileiras 24 já foram banidas nos Estados Unidos, Canadá, Europa e,
algumas, mesmo na Ásia.
Além disso, quantidades cada vez maiores de produtos de limpeza,
cosméticos e outras substâncias químicas têm sido produzidas e consumidas
diariamente, o que pode acusar um impacto ainda maior ao ambiente.
Acrescenta ainda Jönsson et al. (2004) que todos mamíferos produzem
hormônios, os quais, de acordo com o decorrer da vida, são excretados em
ambientes terrestres e aquáticos. E que, portanto, os microrganismos presentes no
solo já estariam adaptados e propícios a degradar essas substâncias.

3.4 Produtores agrários e demanda de fertilizantes

De acordo com Lupinacci (2012), o Brasil é considerado o quarto maior
consumidor de fertilizantes do mundo, tendo só no ano de 2010, consumido 5,9% do
total produzido mundialmente, ficando atrás somente da China, da Índia e dos
Estados Unidos, com respectivos consumos de 29,8%, 16,3% e 11,8%, como pode
ser verificado no Gráfico 2.
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As estatísticas levantadas no relatório da Associação Internacional da
Indústria de Fertilizantes (IFA, 2000) completam que no período compreendido entre
os anos de 1970 e 2000, o Brasil apresentava uma evolução média anual de
consumo de 6,5%, cuja demanda passou, no período considerado, de 990 para
6.568 mil toneladas de nutrientes. Isso seria o equivalente, em termos de aumento
de consumo por área, de 27 kg/ha em 1970, para 129 kg/ha em 2000 (IFA, 2000).
O Gráfico 3 mostra o retrato do Brasil no ano de 2007 em termos de
consumo, produção e importação de nutrientes.
Recentemente, a Petrobrás voltou a investir na produção de compostos
nitrogenados com a finalidade de aumentar a oferta nacional de fertilizantes. Ela
ainda prevê, segundo Guimarães (2011), construir outras três unidades de
nitrogenados, uma em Três Lagoas (Mato Grosso do Sul), outra em Uberaba (Minas
Gerais) e uma em Linhares (Espírito Santo), além das já existentes no complexo de
Laranjeiras (Sergipe) e o de Camaçari (Bahia).

Gráfico 2 - Quatro maiores consumidores de fertilizantes no ano de 2010

Fonte: Lupinacci (2012)
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Gráfico 3 - Consumo brasileiro e dependência de nutrientes no ano
de 2007

Fonte: “Oficina sobre fertilizantes no Brasil” apud Secretaria de
Acompanhamento Econômico - SEAE (2011).

Fato também recente é que a Petrobras e a Vale assinaram a renovação do
contrato de arrendamento das reservas de potássio, no estado de Sergipe. Segundo
o acordo firmado entre as duas empresas, ficaria permitido o arrendamento da área,
por mais 30 anos, para exploração das reservas de carnalita, matéria-prima do
cloreto de potássio. Segundo Franco (2012), esse acordo, denominado de Projeto
Carnalita, poderá adicionar um volume de cerca de 1,2 milhão de toneladas à
produção de potássio no estado do Sergipe.
Segundo Mendes & Ayuzo (2009), as projeções da demanda de fertilizantes
minerais para este ano estavam estimadas em cerca de 32 milhões de toneladas. De
acordo com os autores, transformando estes dados em consumo de nutrientes, o
consumo

de nitrogenados, fosfatados e potássicos (NPK) ficaria estimado para

cerca de 13,7 milhões de toneladas referentes a este ano de 2012, ante 10,7
milhões de toneladas de 2007. Esse salto acabaria por demandar fortes
investimentos na ampliação da capacidade produtiva de indústria de fertilizantes
minerais no país ou aumento nas importações a curto prazo.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, atualmente, a importação de adubos e fertilizantes é um item que tem
crescido muito. No ano de 2011, por exemplo, detectou-se um aumento de quase
100% em relação ao ano anterior. Brito (2011) afirma que, até o fim de outubro de
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2011, foram somados cerca de US$ 2 bilhões em compras de fertilizantes ou de
insumos para produzi-los. Só de uréia, substância que contém o nitrogênio
indispensável ao bom rendimento das lavouras, as aquisições chegaram a quase
US$ 1 bilhão (BRITO, 2011).
Como visto, a quantidade de fertilizantes necessária para manutenção das
safras agrícolas no País é bastante grande. E, é certo que parte dessa necessidade
pode ser suprida pelas fábricas existentes no país. Entretanto, essa quantidade é
insuficiente para assegurar ao Brasil, a autossuficiência neste produto. Segundo
relatado por Franco (2012), o Brasil importa, hoje, 70% dos fertilizantes que utiliza.
No caso específico do potássio, as aquisições externas chegam a atingir cerca de 90
por cento.
Embora o país tenha potencialidade, não conta com nível adequado de
investimentos. No setor petroquímico, por exemplo, a produção de insumos para
fertilizantes nitrogenados depende da oferta de amônia e de enxofre que
representam subprodutos do petróleo e do gás natural. Em relação ao potássio, o
Brasil não possui elementos químico-minerais de fácil acesso. No caso do fósforo,
atualmente o insumo menos dependente das importações, apresenta-se com pouca
qualidade na lavra, visto que a rocha fosfática brasileira é ígnea e necessita ser
beneficiada para a extração do elemento.

3.4.1 O retrato do Brasil agrário
O panorama fundiário brasileiro é resultado de complexas características
socioeconômicas que implicam no desenvolvimento da Nação. De acordo com Pires
e Bispo (2009), “a agricultura no país apresenta uma estrutura que intensifica as
disparidades acerca do direito a terra”. Dessa forma, o desenvolvimento nacional,
principalmente quanto à organização social, territorial e rural perpassa por uma
gestão de fatores diversos buscando garantir o equilíbrio social (PIRES e BISPO,
2009).
No Brasil, tradicionalmente, duas fontes, sob distintas perspectivas,
alimentam os estudos referentes à estrutura fundiária. A primeira, responsável por
manter o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da
União, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que, por
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meio dos dados disponibilizados, permite determinar a distribuição do espaço
fundiário existente entre os detentores (proprietários e posseiros). A segunda,
responsável por apresentar a forma pela qual os produtores rurais (proprietários,
ocupantes, arrendatários e parceiros) ocupam o espaço, é o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), que aplica os chamados censos agropecuários.
O cadastro de imóveis rurais foi instituído pela Lei n o. 4504, de 30 de
novembro de 1964 (BRASIL, 1964), o Estatuto da Terra. Segundo Cardim et al
(2005), foi com o advento da Lei no. 5.868, de 12 de dezembro de 1972
(BRASIL,1972) , que se instituiu o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR),
como finalidade primordial de integrar e sistematizar a coleta, pesquisa e tratamento
de dados e informações sobre o uso e posse da terra. O SNCR é composto pelos
seguintes cadastros: imóveis rurais, proprietário de imóveis rurais, arrendatários e
parceiros, e terras públicas.
Para a análise do espaço agrário brasileiro, devem ser destacados alguns
conceitos que permitem refletir melhor sobre os valores relativos à ocupação
territorial, segundo Cardim et al. (2005, p. 5 e 6).
A) Imóvel rural: para fins de Cadastro Rural, é o prédio rústico, de
área contínua, formado de uma ou mais parcelas de terra,
pertencentes a um mesmo proprietário, que seja ou possa ser
utilizado em exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial, independentemente de sua localização.
B) Módulo fiscal: unidade de medida expressa em hectares, fixada
para cada município, considerando os seguintes fatores:
-

tipo de exploração predominante no município;

-

renda obtida com a exploração predominante;

- outras explorações existentes no município que, embora não
predominantes, sejam significativas em função da renda e da área
utilizada; e
-

o conceito de propriedade familiar.

C) Minifúndio: conceito oriundo do Estatuto da Terra, Lei no. 4.504,
de 30 de novembro de 1964, que definia minifúndio como o imóvel
rural com dimensão inferior a 1 módulo rural. Por definição, o módulo
rural é a área máxima fixada para cada região e tipo de exploração.
Com o advento da Lei no. 6.746/80, que estava diretamente
vinculada ao ITR, o módulo considerado passou a ser o módulo
fiscal, estabelecido para cada município e que contempla: o tipo de
exploração predominante no município, a renda obtida no tipo de
exploração predominante, outras explorações existentes no
município e o conceito de propriedade familiar.
D) Pequena propriedade: o imóvel rural de área compreendida entre
1 e 4 módulos fiscais.
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E) Média propriedade: o imóvel rural de área superior a 4 e até 15
módulos fiscais.
F) Grande propriedade: o imóvel rural de área superior a 15 módulos
fiscais.
G) Área cadastrada: é o somatório das áreas de todos os imóveis
rurais cadastrados no INCRA.
H) Área explorável: área com culturas permanentes, reflorestadas
com essências nativas, culturas temporárias, horticultura, extração
vegetal, pastagens naturais, pastagens plantadas, pastoreio
temporário, exploração granjeira ou aquícola e aproveitável mas não
utilizada.
I) Área explorada: área com culturas permanentes reflorestadas com
essências nativas, culturas temporárias, horticultura, extração
vegetal, pastagens naturais, pastagens plantadas, pastoreio
temporário, exploração granjeira ou aquícola, do total de imóveis
cadastrados.
J) Área das propriedades produtivas: áreas dos imóveis que atingem
80% de Grau de utilização da Terra – GUT e 100% de Grau de
Eficiência na Exploração – GEE. Não sendo computadas as áreas
exploradas dos imóveis classificados como não produtivos.
K) Superfície territorial: é a área total do Brasil, expressa em Km 2,
definida aos termos da Resolução/IBGE no. 46, de 12 de setembro
de 1994.
L) Estabelecimento agropecuário (Censo Agropecuário de 1985):
todo terreno de área contínua, independente do tamanho ou situação
(urbana ou rural), formado de uma ou mais parcelas, subordinado a
um único produtor, onde se processe uma exploração agropecuária,
ou seja: o cultivo do solo com culturas permanentes ou temporárias,
inclusive hortaliças e flores: a criação, recriação ou engorda de
animais de grande e médio porte; a criação de pequenos animais; a
silvicultura ou o reflorestamento e a extração de produtos vegetais.
Excluindo-se da investigação os quintais de residência e hortas
domésticas.

De acordo com IBGE (2009), uma característica marcante da história de
ocupação do território e da formação da sociedade brasileira é a desigualdade na
distribuição das terras. A partir da Tabela 9, cujos dados foram obtidos pelo Censo
Agropecuário de 2006 (IBGE, 2009), podem ser notadas diferenças relacionadas à
área dos estabelecimentos agropecuários, quando comparados os diferentes
estratos fundiários, fato este que confirma que a desigualdade na distribuição da
terra no País continua a aparecer nos últimos censos agropecuários.
De acordo com dados publicados pelo IBGE referente aos Censos
Agropecuários de 1985, 1995 e 2006, os estabelecimentos com mais de 1.000
hectares ocupariam 43% da área total de estabelecimentos agropecuários existentes
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no país, enquanto aqueles com menos de 10 hectares ocupariam, apenas, 2,7% da
área total. Ao destacar o número total de estabelecimentos, nos censos analisados,
cerca de 47% tinham menos de 10 hectares, enquanto aqueles com mais de 1.000
hectares representavam em torno de 1% do total.
Tabela 10 - Área dos estabelecimentos rurais de acordo com os respectivos censos
agropecuários realizados nos anos de 1985, 1995 e 2006.
Estrato de área
Total
Menos de 10 ha
De 10 ha a menos de 100 ha
De 100 ha a menos de 1000 ha
1000 ha a mais

Área dos estabelecimentos rurais (ha)
1985
1995
2006
374.924.421
353.611.246
329.941.393
9.986.637
7.882.194
7.798.607
69.565.161
62.693.585
62.893.091
131.432.667
123.541.517
112.696.478
163.940.667
159.493.949
146.553.218

Fonte: Censos Agropecuários 1985/2006 apud IBGE (2009)

O Gráfico 4 mostra resumidamente como tem se comportado a distribuição
dos estabelecimentos agropecuários segundo os estratos de área durante o período
analisado.
Segundo relatado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2009), em termos de número de estabelecimentos, houve uma alteração radical na
proporção, uma vez que os estabelecimentos menores que 10ha passaram a
concentrar um percentual acima de 47,0%, enquanto os estabelecimentos de mais
de 1.000ha concentraram, respectivamente, 0,87%, 1,02% e 0,91% do número total
de estabelecimentos agropecuários no Brasil, nos anos censitários analisados. Cabe
destacar que os dados apresentados neste trabalho fazem referência ao Censo
Agropecuário de 2006, uma vez que o Censo Agropecuário de 2010 ainda se
encontra em fase de consolidação.
Quanto aos estratos intermediários, considerados os compreendidos nas
faixas de 10ha a menos de 100ha e de 100ha a menos de 1.000ha, nota-se que
houve pouca variação durante o período analisado, tanto em relação ao total de área
quanto ao número de estabelecimentos, confirmando que foi mantido um perfil
fundiário pouco alterado no país, durante o período (IBGE, 2009).
Enquanto os estabelecimentos de 10ha a menos de 100ha concentravam
37,2%, 39,4% e 38,0% da área total dos estabelecimentos agropecuários nos
respectivos censos de 1985, 1995-1996 e 2006, a participação deste estrato quanto
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ao número total de estabelecimentos variou, respectivamente, segundo IBGE (op.
cit.) de 18,5%, em 1985, para 17,7%, em 1995 e, finalmente, 19,0%, em 2006.

Gráfico 4 - Distribuição dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, segundo os
estratos de área nos anos de 1985, 1995 e 2006

Fonte: IBGE (2009).

De acordo com IBGE (2009), no que se refere ao estrato de 100ha a menos
de 1.000ha, a variação temporal passou de cerca de 35,0%, nos dois anos iniciais,
para 34,0% em 2006; e quanto à área ocupada em relação ao total da área dos
estabelecimentos, a variação foi de cerca de 9,0% para 8,2%, em 2006.
Segundo informado no censo (IBGE, 2009), além das informações da área
ocupada pelos diferentes estratos fundiários e do número de estabelecimentos
agropecuários existentes de cada estrato fundiário no País, é importante que seja
realizada a análise do Índice de Gini2, que permite medir os contrastes na

2

O Índice de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini. Segundo
Holanda, Gasson e Nogueira (2006), é comumente utilizado na análise da distribuição de renda, mas pode ser
utilizado também para medir o grau de concentração de qualquer distribuição estatística. De acordo com os
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distribuição do uso da terra. Segundo IBGE (op. cit.), o índice permite ainda que seja
aprofundada a análise territorial no que diz respeito às diferenças regionais ocorridas
quanto à distribuição da terra.
De acordo com a publicação do IBGE (2009), no período intercensitário de
1995 a 2006, o Brasil apresentou alto grau de concentração, ou seja, poucos
estabelecimentos agropecuários concentram um alto percentual de terras, conforme
foi observado na Tabela 1. Em complementação, quando se analisa a evolução do
Índice de Gini de acordo com os estados, observa-se que a estrutura agrária reflete,
em grande parte, os processos e formas que presidiram a ocupação diferenciada do
território nacional.
Segundo a publicação do IBGE (2009), a utilização do Índice de Gini permitiu
distinguir espaços de acordo com o grau de concentração da terra, revelando
diferenças significativas em termos regionais. De acordo com o relatado, o que mais
chamou a atenção foi o fato da Região Sul constituir, no período analisado, a área
de menor desigualdade na distribuição das terras entre os diferentes estratos de
área:
Com uma estrutura fundiária consolidada pela presença da produção
colonial do imigrante europeu, contrastando com aquela dominante
nas demais regiões do País, à exceção de algumas regiões do
Sudeste, de origem colonial semelhante, a divisão de terras no Sul
reproduziu o padrão agrário do campesinato da Europa Ocidental,
parcelando as terras em pequenas propriedades, característica típica
da agricultura familiar (IBGE, 2009).

Já na Região Nordeste e também mais recentemente, na Região CentroOeste, a desigualdade, segundo declarado no censo de 2006 (IBGE, 2009), “tem
acompanhado o processo de modernização produtiva e inserção no mercado
competitivo mundial de commodities agrícolas”.
Os estados pertencentes à Região Nordeste exprimem elevados níveis de
concentração de terras na porção leste do Maranhão e em grande parte do Piauí,
bem como do Vale do São Francisco e do oeste da Bahia (IBGE, 2009).
Na região, convivem tanto as motivações históricas de desigualdades
que marcaram o processo de ocupação do território nordestino desde
o período colonial, como a economia escravista e as grandes

autores, por meio da utilização desse índice pode-se medir o grau de concentração de posse da terra em uma
região, concentração da distribuição da população urbana de um país pelas cidades, etc .
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propriedades pastoris do sertão, quanto às regiões de cerrado do
oeste baiano, nas quais a expansão da soja inserida em um pacote
tecnológico e o elevado grau de articulação com o comércio mundial
de commodities agrícolas impõem uma escala de grande produção
como pressuposto para inserção no mercado.
No Nordeste despontam, também, regiões de domínio de
pequenos produtores posseiros e arrendatários, especialmente no
Golfão Maranhense, de marcada presença de estabelecimentos
rurais de menos de 5 ha, fazendo com que alguns municípios ali
situados apresentem baixo índice de concentração de terras, devido
à extrema fragmentação fundiária observada.
É justamente a intensa inserção das áreas de domínio do
Bioma Cerrado, situadas nos chapadões do Planalto Central do
Brasil, em sua maior parte na Região Centro-Oeste, que a produção
em grande escala de grãos, como a soja e o milho, além da
expansão modernizada do algodão e da incorporação de áreas em
direção à fronteira agropecuária ao norte de Mato Grosso, vêm
potencializando o processo de concentração agrária na região. Podese afirmar que a monocultura da soja ou do binômio soja-milho, além
do algodão, fez por reforçar a desigualdade que marcava a
propriedade da terra em uma região historicamente ocupada por uma
pecuária ultraextensiva.
Assim, ao contrário das áreas do Rio Grande do Sul e do
Paraná, precursoras da introdução e consolidação da agroindústria
da soja no Sul do País a partir dos anos de 1970, na Região CentroOeste esta lavoura alcançou uma escala de tecnificação que
influenciou a concentração fundiária nestes recortes. (IBGE, 2009, p.
110; 111).

Já

na

Região

Norte,

estão

presentes

grandes

estabelecimentos

agropecuários que se contrastam com as pequenas propriedades de produtores
posseiros, os ribeirinhos, que realizando a pesca artesanal e produção familiar,
basicamente de subsistência, historicamente, foram ocupando as áreas próximas
aos rios cujos solos eram fertilizados naturalmente pelas cheias sazonais (IBGE,
2009).
Nesse contexto é que, de acordo com o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE,
2009), observa-se a presença de municípios com alta desigualdade de distribuição
de terras nessa região. Como o exemplo dos municípios do sudoeste do Pará, “que
se inserem cada vez mais à fronteira agropecuária, quer pela expansão de
pastagens, quer pela produção de soja e milho” (IBGE, 2009); em contraste com os
municípios do noroeste do Amazonas, que apresentam domínio ribeirinho e a
pequena lavoura de subsistência, na qual se concentra a “produção de mandioca
como base alimentar tradicional da cultura indígena e cabocla, assim como do
pequeno comércio local de farinha” (IBGE, op. cit.).
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Na Região Sudeste, por sua vez, segundo apresentado pelo IBGE (2009),
observa-se uma complexa convivência entre as áreas de forte, média e pequena
desigualdade de concentração de terras nos Estados do Espírito Santo e Rio de
Janeiro, devido a antigos processos de ocupação durante a colonização europeia.
No sul de Minas Gerais notam-se áreas de pequenos e médios estabelecimentos e,
no Estado de São Paulo, a existência da especialização em lavouras modernizadas
como a da cana de açúcar, acaba por repelir o produtor com menor grau de
capitalização.
Quanto às estatísticas de pessoas relacionadas às atividades agropecuárias,
o mesmo Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2009), mostra que cerca de 19% da
população

brasileira

trabalha

em

estabelecimentos

agropecuários

e

aproximadamente 77% da população apresenta algum laço de parentesco com o
produtor.
O Gráfico 5, extraído deste censo, mostra como se apresenta o território
brasileiro em relação à sua ocupação. Nota-se que juntas, as áreas representadas
pela ocupação por estabelecimentos agropecuários e áreas caracterizadas por
outros tipos de ocupações representam aproximadamente 75% dos territórios
brasileiros ocupados. E, os outros 25% ficariam distribuídos entre corpos d’água,
unidades de conservação, terras indígenas e áreas urbanizadas.

Gráfico 5 - Ocupação da área territorial brasileira

Fonte: Cadastro de Unidades de Conservação e de Terras Indígenas, Censo
Agropecuário 2006 apud IBGE (2009).
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Segundo Cardim et al. (2005), a partir da década de 90, o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) criou um Cadastro de Terras Públicas,
com formulário próprio, dando maior transparência aos seus cadastros. Assim, de
acordo com o cadastro citado, da superfície do território brasileiro, composta por
854,0 milhões de hectares, uma área de 310 milhões de hectares seria ocupada por
2.924.204 imóveis rurais. Entretanto, segundo o autor, este dado não basta. É
preciso que sejam ponderadas as diferenças regionais. Assim, Cardim et al (2005)
afirma que a região Norte, que apresenta 45% da superfície do País, tem uma
relação área cadastrada/superfície, de apenas 15%, enquanto a região Sul, que tem
uma relação área cadastrada/superfície de 70%, representa apenas 6,7% da
superfície do Brasil.
A distribuição de terras no Brasil pode ser observada nos Gráficos 6 e 7.
Observando os gráficos, nota-se que os minifúndios representam 60% dos
imóveis cadastrados e ocupam, tão somente, 7,8% da área. Já a grande
propriedade, que representa 1,2% dos imóveis cadastrados, ocupa 55% do território
brasileiro.
Além disso, os minifúndios e as pequenas propriedades rurais, que
apresentam juntos cerca de 24% da área total cadastrada no País, realizam a prática
da agricultura familiar, cujo rendimento corresponde a cerca de 38% do valor bruto
da produção agrícola gerada no país, como pode ser verificado no Gráfico 8.
Gráfico 6 - Percentual de número de imóveis
cadastrados no Brasil

Fonte: adaptado de Cardim et al (2005).
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Gráfico 7 - Percentual de área cadastrada no Brasil

Fonte: adaptado de Cardim et al. (2005)

Gráfico 8 - Valor bruto da produção agrícola gerada
pela agricultura familiar

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário (2009)
com dados do Censo Agropecuário de 2006.

Vale acrescentar ainda que, na porção de área citada, é que é cultivada
grande parte dos produtos que alimentam a população brasileira, como pode ser
observado no gráfico obtido com dados do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE,
2009), apresentado no Gráfico 9.
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Gráfico 9 - Porcentagem da produção de alguns alimentos na agricultura familiar

Fonte: adaptado do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2009)

Observando-se o Gráfico 9, nota-se que cerca de 87% da produção de
mandioca em território nacional corresponde à agricultura familiar. Da mesma forma,
70% do feijão que alimenta a população brasileira é cultivado em empreendimentos
desse porte, assim como 46% do milho, 38% do café e 34% do arroz. O que vale
ressaltar é que, principalmente o feijão e o arroz, representam produtos básicos
presentes na mesa do brasileiro.

3.4.2 Tipos de estabelecimentos produtores

Nos itens a seguir, são apresentados os principais grupos de produtores
existentes no Brasil e como é realizada a sua organização.

3.4.2.1 Agricultores familiares ou pequenos agricultores

Um conceito simples de agricultura familiar proposto por Netto (2008), é que a
mesma representa a prática em que a família, ao mesmo tempo em que é
proprietária dos meios de produção, assume todo o trabalho no estabelecimento
produtivo, isto é, todos os vínculos são mediados por relações de parentesco.
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Percebe-se assim, uma forte correlação entre gestão, trabalho e posse total ou
parcial dos meios de produção.
As principais características de uma agricultura familiar são: pequena
propriedade, produção agrícola condicionada às necessidades do grupo familiar, alta
diversidade eco geográfica, biológica, genética e produtiva, predominância dos
valores de uso que se baseiam no intercâmbio ecológico com a natureza e
conhecimento holístico, empírico e flexível (CRUZ, et al., 2006). Além disso, outras
características complementares são: sistemas de produção diversificados, de renda
agrícola monetária e de auto consumo e a pluriatividade.
Os pequenos agricultores do ramo da agricultura familiar compreendem uma
grande diversidade social, cultural e econômica e possuem uma imensa capacidade
de adaptação a situações diversas, não seguindo um padrão ou uma referência a
um modelo de agricultura específico. As unidades de produção se diferenciam pelas
culturas e capacidade do agricultor de se apropriar dos meios de produção levando
em conta as suas necessidades. Nessas propriedades, são desenvolvidas diversas
culturas, dentre elas, raízes, folhas, vegetais e frutos.
Segundo o disposto na Lei no 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para
a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais, é considerado agricultor familiar todo aquele que pratica
atividades no meio rural atendendo simultaneamente aos requisitos de não deter
qualquer título ou área maior que quatro módulos fiscais (parâmetro utilizado para
classificação fundiária de imóvel rural disposto na Lei no 8.629/93). Além disso, o
agricultor deve dirigir o empreendimento e utilizar predominantemente mão-de-obra
da própria família nas atividades econômicas do estabelecimento e possuir um
percentual mínimo de renda familiar originada de atividades econômicas do seu
estabelecimento, na forma definida pelo poder Executivo Federal.
O módulo fiscal é uma unidade de medida expressa em hectares e o seu
tamanho varia para cada município, dependendo principalmente das condições de
produção,

dinâmica

de

mercado,

infraestrutura

instalada,

disponibilidade

tecnológica, além de aspectos naturais como solo e água.
Para diversos municípios da Região Norte, o tamanho estipulado para um
módulo fiscal é de 100 hectares (tamanho máximo no País). Já o menor módulo
fiscal é fixado em 5 hectares e vale para diversas capitais e alguns municípios do
estado de São Paulo. (IBGE, 2006)
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De acordo com dados do censo agropecuário de 2006 do IBGE (2009) e do
Ministério

do

Desenvolvimento

Agrário

-

MDA

(2009),

o

Brasil

possui

aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos rurais. Deste total, mais de 4
milhões são da agricultura familiar, o que representa aproximadamente 85%.
Entretanto, a área ocupada com os estabelecimentos apontados como de agricultura
familiar é de apenas 25%. Assim, vale destacar que, apesar de ocupar apenas 25%
da área total dos estabelecimentos agropecuários, cerca de 38% do valor bruto de
produção gerado é obtido por meio da agricultura familiar (MDA, 2009).
Considerando o número de estabelecimentos com agricultura familiar por
região, é possível afirmar que cerca de metade das propriedades está localizada na
região nordeste, cerca de 16% na região sudeste, 19% na região sul, 10% na região
norte e apenas 5% na região centro-oeste (Gráfico 10). A Bahia é o estado com
maior número de estabelecimentos familiares, seguida do estado de Minas Gerais
(MDA, 2009).

Gráfico
10
Distribuição
do
número
estabelecimentos da agricultura familiar por região

de

Fonte: MDA (2009)

Segundo dados apresentados no censo agropecuário de 2006 e Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA, 2009), apesar da agricultura familiar ser cultivada
numa área menor do que as grandes lavouras agrícolas como a de soja, cana de
açúcar e café, ela é a principal responsável pela produção de alimentos para a
população brasileira.
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3.4.2.2 Médio produtor

Segundo o SNCR sobre o cadastro de imóveis rurais, o médio produtor é
aquele que possui uma propriedade cuja área seja superior a quatro módulos fiscais
e com extensão máxima de 15 módulos fiscais. Conforme pesquisa realizada no ano
de 2005 pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio (ABMR&A)
sobre perfil comportamental do produtor rural brasileiro, de 2428 produtores
entrevistados, os médios produtores apresentavam-se em menor número quando
comparados aos pequenos e grandes produtores. As culturas que tiveram maior
expressão na média propriedade rural foram o milho, a soja e a criação de gado de
corte, como pode ser visualizado no Gráfico 11, a seguir.

Gráfico 11 - Quantidade de produtores na amostra pesquisada por tamanho do
produtor e cultura/rebanho

Fonte: ABMR&A (2005).
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3.4.2.3 Grande produtor

Segundo o considerado pelo Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), no
cadastro de imóveis o grande produtor rural é aquele que apresenta uma
propriedade com área superior a 15 módulos fiscais. De acordo com o resultado da
pesquisa realizada pela ABMR&A (2005) apresentado na Figura 12, culturas como o
algodão, o milho, a soja, a cana de açúcar e o café são comumente cultivadas por
essa classe de produtores. Em se tratando de propriedades extensas, os
proprietários geralmente fazem o uso de maquinários específicos para auxílio nas
etapas que envolvem o plantio, a irrigação, adubação, pulverização e a colheita.
Segundo o Ministério da Agricultura (2012), no exemplo do algodão, o avanço
da tecnologia e o aumento da produtividade permitiram ao Brasil passar de maior
importador mundial de algodão para o terceiro maior exportador do produto em 12
anos. De acordo com levantamentos realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA) (BEZERRA et al., 2006) o bom desempenho da cultura
do algodão nesses últimos anos deveu-se à melhoria do preço, aumento das
exportações e dos avanços tecnológicos. Só em 2002, foram exportadas 110 mil
toneladas; no ano de 2003, 175 mil; em 2004, os agricultores fecharam contratos
para venda de 331 mil toneladas; e, em 2005, as exportações alcançaram 391 mil
toneladas. Essa garantia de mercado foi o fator determinante para o aumento da
produção, via expansão da área colhida e incrementos no rendimento médio da
cultura, principalmente nos estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia, que respondem
por, aproximadamente, 71% da área colhida e 80% da produção nacional.

3.5 Formas de organização socioeconômicas de pequeno porte com potencial
para produzir os nutrientes

As formas de organizações sociais e econômicas para gerenciamento e
beneficiamento

de

produtos

para

comercialização

mais

comuns

são:

a

microempresa, a associação e a cooperativa, que serão apresentadas mais
detalhadamente nos itens a seguir. É importante destacar que, para que haja uma
boa organização e um bom funcionamento de um empreendimento, seja ele de
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quaisquer segmentos acima citados, é imprescindível que seja realizado um bom
planejamento.
Segundo Mazzeu, Demarco, Kalil (2007), realizar um plano de negócios é
uma forma de projetar o empreendimento no futuro com a finalidade de minimizar a
porcentagem de riscos. Assim, nas diversas modalidades das organizações, é
fundamental conhecer o ambiente em que as mesmas se situam, buscando
conhecer os principais fatores que representam ameaças e os que caracterizam
oportunidades para a sociedade em geral.
O ambiente que envolve qualquer empreendimento pode ser dividido em
externo e interno. O ambiente externo é considerado tudo o que acontece fora do
alcance do empreendimento como políticas econômicas e mudanças de hábitos de
consumo. Esses fatores tanto podem ser de ação local como global e podem
representar tanto oportunidades, como ameaças. No âmbito interno, são
consideradas as condições do empreendimento. Nesse sentido, tudo o que
representa pontos positivos, é caracterizado como força e tudo que é ponto
negativo, fraqueza da organização.

3.5.1 Micro e Pequena Empresa (MPE)

Segundo dados publicados pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas), em 2010, no Brasil, 6,1 milhões de estabelecimentos
eram responsáveis por 14,7 milhões de empregos formais privados não-agrícolas.
Com as mudanças tecnológicas e nos processos de trabalho ocorridos nas grandes
empresas, os micro e pequenos empreendimentos têm assumido um papel
significativo na geração de postos de trabalho.
Segundo uma nota técnica emitida pelo SEBRAE (2010), o porte de um
determinado estabelecimento pode ser definido em função do número de pessoas
que o ocupam ou dependem do seu setor de atividade econômica. Assim, pode-se
identificar na Tabela 10, abaixo, que, de acordo com a classificação, a microempresa
seria caracterizada no ramo da indústria como apresentando até 19 pessoas
ocupadas ou colaboradores na ativa, incluindo os proprietários.
.
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Tabela 11 - Classificação dos estabelecimentos de acordo com o porte.
Setores

Porte

Indústria (1)

Comércio e Serviços (2)

Microempresa

Até 19 pessoas ocupadas

Até 9 pessoas ocupadas

Pequena empresa

De 20 a 99 pessoas ocupadas

De 10 a 49 pessoas ocupadas

Média empresa

De 100 a 499 pessoas ocupadas

De 50 a 99 pessoas ocupadas

Grande empresa

500 pessoas ocupadas ou mais

100 pessoas ocupadas ou mais

Fonte: SEBRAE (2010)
Nota: (1) As mesmas delimitações de porte foram utilizadas para o setor da construção.
(2)
O setor serviços não inclui administração pública e serviço doméstico.

3.5.1.1 Critérios para classificação como Micro e Pequena Empresa (MPE)
Um importante fator de apoio às micro e pequenas empresas é saber com
clareza os critérios que são utilizados para classificar o tamanho e o porte de uma
empresa. Estabelecimentos que se enquadram dentro dos limites instituídos para a
categoria de micro e pequena empresa, como previsto em legislação (estadual,
federal e se no caso existir, municipal), podem usufruir de alguns benefícios e
incentivos.
Segundo apresentado pelo SEBRAE (2010), o critério adotado para
conceituar a categoria é o resultado da receita operacional bruta anual obtida, que,
de acordo com BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento), é a receita auferida
no ano-calendário com:
- o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta
própria;
- o preço dos serviços prestados; e
- o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

De acordo com Teixeira (2008), o primeiro conceito estabelecido foi pela Lei
n.º 7.256/84, que determinava que eram consideradas micro empresas àquelas que
possuíssem receita bruta anual igual ou inferior a 10.000 (dez mil), conforme art. 2º.
Art. 2º - Consideram-se microempresas, para fins desta lei, as
pessoas jurídicas e as firmas individuais que tiverem receita bruta
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anual igual ou inferior ao valor nominal de 10.000 (dez mil)
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, tomando-se por referência o
valor desses títulos no mês de janeiro do ano base (LEI no.
7.256/84).

Já em 1996, instituiu-se a Lei n.º 9.317/96 que revogou o art. 2º da Lei n.º
7.256/84, estabelecendo um novo conceito para as Microempresas.
Art. 2º - (...)
I – microempresa, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais);
(Revogado)
I – microempresa a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos
e quarenta mil reais);
(Redação dada pela Lei nº. 11.196/2005).

Com a Lei n.º 9.841/99, entretanto, um novo valor foi adotado para o conceito
de Microempresa.
Art. 2º - (...)
I – microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que
tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e
quarenta quatro mil reais); (Vide Decreto n.º 5.028, de 31/03/2004).

Hoje, os valores adotados pelo BNDES aplicáveis a todos os setores para o
conceito de micro empresa são apresentados no Quadro 2.
Quadro 2 - Classificação das empresas de acordo com a receita operacional bruta
Classificação
Microempresa
Pequena empresa

Média empresa

Média-grande empresa
Grande empresa
Fonte: BNDES (2012)

Receita operacional bruta anual
Menor ou igual a R$ 2,4 milhões
Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a
R$ 16 milhões
Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a
R$ 90 milhões
Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a
R$ 300 milhões
Maior que R$ 300 milhões
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Os valores apresentados no Quadro 6 são os adotados em diversos
programas de crédito do governo federal em apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Programas esses que incluem projetos de investimentos em implantação, ampliação
e modernização; bens de capital; bens de produção e serviços; capital de giro
associado; desenvolvimento social, dentre outros.

3.4.1.2 Características gerais da categoria

Uma das características essenciais da empresa é que o proprietário ou os
proprietários devem estar enquadrados juridicamente como empresário, sociedade
empresária ou sociedade simples, nos termos do Código Civil.
Segundo Teixeira (2008), no Código Civil Brasileiro, empresário é a pessoa
jurídica ou pessoa física que exerce profissionalmente, atividade econômica,
devidamente inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis, podendo assumir
a forma societária. Ademais, o mesmo deve estar dentro do enquadramento legal,
não podendo ultrapassar a receita bruta anual.

3.5.1.3 Micro e pequenas empresas cadastradas no Brasil

Segundo dados obtidos e apresentados no Anuário do trabalho na Micro e
Pequena Empresa (SEBRAE, 2010), 41.3% dos estabelecimentos pertencentes à
categoria são representados por empresas do setor comercial. Em sequência, com
27,1% dos estabelecimentos está o setor de serviços, seguido da indústria,
representada por 23,4%. Por último, encontra-se o setor de construção, que
apresenta apenas 8,2% dos estabelecimentos identificados como micro e pequenas
empresas. Essas informações podem ser visualizadas no Gráfico 12, elaborado a
partir de dados apresentados pelo departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (IEESE) (2010) apud SEBRAE (2010).
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Gráfico 12 - Percentual das micro e pequenas empresas
por setor

Fonte: adaptado de IEESE (2010) apud SEBRAE (2010)

Dentre os setores econômicos supra citados, é interessante visualizar a
quantidade de micro e pequenas empresas cadastradas e onde elas se concentram.
Assim, no Gráfico 13, estão representadas as quantidades, em número absoluto de
unidades, os setores econômicos e a região do Brasil em que se encontram.
Gráfico 13 - Representação gráfica de número de micro e pequenas
empresas cadastradas no ano de 2010 por setor de atividade econômica em
números absolutos

Fonte: adaptado de SEBRAE (2010).
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Nota-se claramente que os micro e pequenos empreendimentos estão
concentrados na região sudeste. Como apresentado no Gráfico 12, e confirmados
no Gráfico 13, os setores em maior número são o de comércio e o de serviços.
Contrastando com a região sudeste, a região norte é a que apresenta menor
quantidade de estabelecimentos da categoria.

3.5.2 Cooperativa De Economia Solidária

A Economia Popular Solidária (EPS) ou simplesmente Economia Solidária
(ES) é como são conhecidas as práticas econômicas fundamentadas na relação de
colaboração solidária e inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano
como sujeito e como finalidade da atividade econômica (TYGEL, 2007).
Segundo Singer (2002), a economia solidária é considerada um modo de
produção cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital
e o direito à liberdade individual. Com esses princípios, todos os produtores se unem
numa única classe de trabalhadores, a cooperativa ou sociedade econômica, e o
resultado natural disso é a solidariedade e a igualdade entre os sócios.

3.5.2.1 Princípio Fundamental

O princípio fundamental adotado pela empresa solidária, que a torna diferente
da empresa capitalista, é o princípio da autogestão, que permite que a administração
seja de modo democrático por todos os associados, considerando como mérito
principal o desenvolvimento humano dos praticantes. Geralmente, quando a
quantidade de associados é pequena, todas as decisões são tomadas por meio de
assembléias, que podem ocorrer sempre que houver necessidade. Quando esse
número é maior, a dificuldade de se organizar e realizar uma discussão significativa
torna as assembleias-gerais mais raras. Então os sócios elegem delegados por
seção ou departamento, que se reúnem para deliberar em nome de todos.
De acordo com Singer (2002), nas empresas solidárias de grandes
dimensões, são estabelecidas hierarquias de coordenadores, encarregados ou
gestores, cujas ordens e instruções devem fluir de baixo para cima e as demandas e
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informações de cima para baixo.

Os níveis mais altos, na autogestão, são

delegados pelos mais baixos e os responsáveis pelos mesmos e a autoridade maior
é a assembléia de todos os sócios, que deve adotar diretrizes a serem cumpridas
pelos níveis intermediários e altos da administração.
Nessa modalidade de empreendimento, os sócios não recebem na forma de
salários, mas sim, em retiradas, que variam conforme a receita obtida. Os sócios
decidem coletivamente, por meio de assembléias, se essas retiradas serão iguais ou
diferenciadas. Há exemplos de empresas em que a maioria opta pela igualdade das
retiradas por uma questão de princípio ou então porque os trabalhadores realizam
as mesmas tarefas. Mas não é o caso da maioria das empresas solidárias, que
costumam

adotar

uma

certa

diferença

nas

retiradas,

acompanhando

o

escalonamento nas empresas capitalistas, para que os tipos de trabalho realizados
pelos cooperados, diferenciados, sejam valorizados. Para isso, muitas empresas
solidárias optam por fixar limites máximos entre a menor e a maior retirada. Dessa
forma, os dirigentes podem receber as retiradas mais altas, mas quase sempre, elas
são menores que os ordenados de seus congêneres em empresas capitalistas.
Segundo Singer (2002), após as retiradas, a destinação das sobras é decidida
em assembléia. Geralmente, uma parte delas é investida em educação dos próprios
e/ou futuros sócios, a outra é colocada em fundos de investimento, que podem ser
divisíveis ou indivisíveis, e o que restar, é distribuído em dinheiro aos sócios de
acordo com algum critério determinado pela maioria. Ao fundo divisível, é utilizado
para expandir o patrimônio da empresa e é contabilizado individualmente para cada
sócio, considerando os juros sempre pela menor taxa no mercado. Assim, quando
um sócio se retira da cooperativa, ele tem o direito de receber sua cota do fundo
divisível acrescido dos juros a ele creditados. Cada retirada do fundo divisível
representa uma descapitalização da cooperativa.

3.5.2.2 Organização socioeconômica

Segundo O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego, 2012), as empresas
solidárias são supra familiares e podem ser organizadas na forma de associações,
cooperativas, grupos de produção e clubes de trocas, cujos participantes são
trabalhadores dos meios urbano e rural que exercem a autogestão das atividades e
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da alocação dos seus resultados. Além disso, são permanentes e podem dispor ou
não de registro legal, prevalecendo a existência real ou a vida regular da
organização. Realizam diversas atividades, dentre elas atividades econômicas de
produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito (cooperativas de
crédito e os fundos rotativos populares), de comercialização (compra, venda e troca
de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário.
A Secretaria Nacional de Economia Solidária, pertencente ao Ministério do
Trabalho e Emprego, com o objetivo de proporcionar a visibilidade e articulação da
economia solidária, além de oferecer subsídios nos processos de formulação de
políticas públicas, realiza o mapeamento da economia solidária no Brasil. Para isso,
foi desenvolvido o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES),
composto por informações de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) e de
Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento (EAF).
Dados do relatório do SIES referente ao levantamento realizado no ano de
2007, mostram que dentre as formas de organização dos empreendimentos
solidários existentes no Estado de São Paulo, a grande maioria pertence ao grupo
informal de trabalho (Tabela 12), o que é facilmente entendido, uma vez que para se
estabelecer uma associação ou cooperativa, há a necessidade de se ter um número
maior de associados, e, geralmente, esses grupos contam com menos de 5 sócios.
Segundo o mesmo relatório, considerando os municípios do Estado, as
organizações apresentam-se numericamente distribuídas conforme o Gráfico 14.

Tabela 12 - Levantamento das formas de organização de empreendimentos solidários
presentes no Estado de São Paulo.
FORMAS DE ORGANIZAÇÃO

QUANTIDADE

Grupo informal
Cooperativa
Associação
Sociedade mercantil em nome coletivo
Sociedade mercantil por cotas de responsabilidade limitada
Outra

514
175
112
7
3
2

TOTAL

813

Fonte: relatório SIES (2007).
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Gráfico 14 - Distribuição municipal do número de empreendimentos
solidários no Estado de São Paulo

Fonte: adaptado de SIES (2007).

3.5.2.3 A origem da economia solidária no Brasil

De acordo com o MTE (2012), a economia solidária surgiu no final do século
XIX como um cooperativismo, resultado da resistência e lutas históricas contra o
avanço do capitalismo industrial. Entretanto, no Brasil, ela ressurge no século XX
sob a forma de uma resposta dos trabalhadores às novas condições de exclusão e
exploração.
Assim, a partir de instituições e entidades que apoiavam as iniciativas
associativas comunitárias, a economia solidária se expandiu. Atualmente, este
segmento econômico tem sido articulado em vários fóruns locais e regionais. Um
dos resultados é a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), que,
segundo a Secretaria Executiva Nacional (2012), envolve diretamente mais de 3.000
empreendimentos de economia solidária, 500 entidades de assessoria, 12 governos
estaduais e cerca de 200 municípios pela Rede de Gestores em Economia Solidária.
Quanto à organização e funcionamento, pode-se dizer que fazem parte do
FBES três segmentos do campo da Economia Solidária: empreendimentos da
economia solidária, entidades de assessoria e/ou de fomento e gestores públicos.
- Empreendimentos Econômicos Solidários: são organizações com
as
seguintes
características:
1)
Coletivas
(organizações
suprafamiliares, singulares e complexas, tais como associações,
cooperativas, empresas autogestionárias, clubes de trocas, redes,
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grupos produtivos, etc.); 2) Seus participantes ou sócias/os são
trabalhadoras/es dos meios urbano e/ou rural que exercem
coletivamente a gestão de atividades, assim como a alocação dos
resultados; 3) São organizações permanentes, incluindo os
empreendimentos que estão em funcionamento e as que estão em
processo de implantação, com o grupo de participantes constituído e
as atividades econômicas definidas; 4) Podem ter ou não um registro
legal, prevalecendo a existência real; 5) Realizam atividades
econômicas que podem ser de produção de bens, prestação de
serviços, de crédito (ou seja, de finanças solidárias), de
comercialização e de consumo solidário;
- Entidades de assessoria e/ou fomento: são organizações que
desenvolvem ações nas várias modalidades de apoio direto junto aos
empreendimentos solidários, tais como: capacitação, assessoria,
incubação, pesquisa, acompanhamento, fomento à crédito,
assistência técnica e organizativa;
- Gestores públicos: são aqueles que elaboram, executam,
implementam e/ou coordenam políticas de economia solidária de
prefeituras e governos estaduais (SECRETARIA EXECUTIVA
NACIONAL, 2012).

3.6 Toxicologia no ciclo das águas

A toxicologia é a ciência multidisciplinar que tem como objetivo o estudo dos
efeitos adversos de substâncias químicas aos organismos vivos. Esta ciência pode
ser dividida em três classes distintas: a econômica, a forense e a toxicologia
ambiental.
A primeira, toxicologia econômica, refere-se à quantidade utilizada de
determinado componente químico pra combate e controle de bactérias, parasitas e
insetos, sendo comumente empregada na medicina, nas culturas agrícolas e
gerenciamento de florestas. A toxicologia forense, por sua vez, está diretamente
relacionada aos aspectos legais relacionados à área médica e em processos de
diagnóstico e tratamento de casos de exposição a produtos químicos que podem
comprometer a saúde humana. Por fim, tem-se a toxicologia ambiental, a qual, em
especial, é objeto de interesse para esse trabalho, uma vez que se refere ao estudo
da exposição de vegetais e animais, incluindo o homem, a poluentes químicos e a
condições de estresse ambiental.
Considerando

que

estudos

têm

revelado

a

existência

de

relações

significativas entre a concentração de substâncias químicas encontradas na água e
o efeito causado nos organismos aquáticos e pessoas que ingeriram dessa água ou
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consumiram os organismos, pode-se dizer que a toxicologia ambiental está
diretamente relacionada à poluição das águas (LAWS, 1993). Como ampliação do
conceito de toxicologia e para melhor entendimento da interação existente entre a
substância química e o ambiente aquático na qual está inserida, adota-se o termo
ecotoxicologia.
O termo foi proposto durante uma reunião do Comittee of the International
Council of Scientific Unions (ICSU), em Estocolmo, e surgiu em função da fusão dos
conhecimentos das ciências da Ecologia e da Toxicologia. Segundo PLAA (1982),
Cairns e Niederlehner (1995) apud Zagatto e Bertoletti (2008, p.6), a Ecotoxicologia
pode ser definida como:
[...] ciência que estuda os efeitos das substâncias naturais ou
sintéticas sobre os organismos vivos, populações e comunidades,
animais ou vegetais, terrestres ou aquáticos, que constituem a
biosfera, incluindo assim a interação das substâncias com o meio
nos quais os organismos vivem num contexto integrado [...].

O conceito de Ecotoxicologia pode ser melhor compreendido por meio do
esquema apresentado por Blaise (1984) apud Zagatto e Bertoletti (2008) na Figura
64, a seguir.
Figura 64 - Conceituação do termo Ecotoxicologia.

Fonte: Blaise (1984) apud Zagatto e Bertoletti (2008).
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3.6.1 Histórico

A preocupação com o aparecimento de substâncias tóxicas no meio ambiente
começou a emergir na década de sessenta, com a publicação, em 1962, do livro
“Primavera Silenciosa” da pesquisadora Raquel Carlson. Este livro, de acordo com
Longhin (2008, p.8), “despertou a comunidade científica para a necessidade do
desenvolvimento de modelos para as rotas de substâncias tóxicas no meio
ambiente”. Entretanto, segundo o mesmo autor (LONGHIN, op. cit.), algumas
substâncias, como os compostos farmacêuticos, só passaram a entrar no contexto
científico após a década de noventa, quando estudos realizados nos Estados Unidos
mostraram que algumas drogas, mesmo em baixas concentrações, poderiam causar
danos ambientais.
Segundo Daughton e Ternes (1999) apud Winker (2009), a quantidade de
substâncias emergentes detectadas nas águas de superfície, no solo e na água
potável tem sido cada vez maior com o decorrer dos anos.

Dentre essas

substâncias, estão incluídos compostos farmacêuticos de diferentes classes como:

Analgésicos, antiinflamatórios, drogas psiquiátricas, antilipêmicos,
antibióticos (de uso humano e veterinário), contrastes de raio X,
hormônios e esteróides, além de componentes presentes em
protetores solares, produtos de higiene pessoal como fragrâncias
contendo grupos nitro e ftalatos, inseticidas repelentes e antisépticos, bem como os surfactantes amplamente utilizados no
consumo doméstico (RAIMUNDO, 2007, p. 4).

Ponezi; Duarte; Claudino [2006] afirmam que a maioria desses poluentes
apresentam características lipofílicas e, geralmente, baixa degradabilidade. Estas
propriedades, intrínsecas, resultam num grande potencial para bioacumulação e
persistência no ambiente.

3.6.2 Poluentes potenciais

Existem, na atualidade, cerca de 72 milhões de substâncias químicas
registradas no Chemical Abstracts Service (CAS). Nos Estados Unidos e no Japão,
cerca de 100.000 compostos são produzidos deliberadamente e utilizados para
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diversos fins, enquanto, nos Estados Unidos, são registrados cerca de 1.200 a 1.500
substâncias químicas por ano. No planeta, cerca de 3.000 compostos são
produzidos em larga escala superando a quantidade de 500.000 kg por ano. Destes,
menos de 45 % podem ter sido submetidos a algum tipo de ensaio toxicológico
básico e menos de 10 % foram estudados quanto aos efeitos tóxicos sobre
organismos em desenvolvimento (MELLO-DA-SILVA e FRUCHTENGARTEN, 2005
apud RAIMUNDO, 2007).
Segundo Raimundo (op. cit.), nas últimas décadas, houve um aumento
significativo em todo o mundo no consumo de medicamentos, principalmente
aqueles vendidos sem prescrição médica. Desde então, muitos produtos
farmacêuticos, também classificados como micropoluentes, têm sido encontrados
em concentrações traço na água e em diversos compartimentos ambientais.
Segundo Torrres (2009), esses compostos, mesmo em níveis muito baixos, podem
apresentar algum risco à saúde humana e animal.
Pois, de acordo com Bila e Dezotti (2003), os fármacos são desenvolvidos
justamente com o propósito de serem persistentes, de modo que, assim sendo, as
suas propriedades químicas possam ser mantidas em tempo suficiente para servir a
um determinado propósito terapêutico.
De acordo com Richardson et al.(1985) apud Bila e Dezotti (2003, p. 524), há
três destinos possíveis para os fármacos nas estações de tratamento de esgoto
(ETEs):
1. pode ser biodegradável, ou seja, mineralizado a gás carbônico e
água, como por exemplo, o ácido acetilsalicílico;
2. pode passar por algum processo metabólico ou ser degradado
parcialmente, como as penicilinas;
3. pode ser persistente como o clofibrato, que é um antilipêmico.

A quantidade de fármacos e perturbadores endócrinos excretados na urina,
segundo Bueno (2005), é diretamente relacionada à quantidade total de fármaco
absorvida. De acordo com Shargel; Yu (1999) apud Bueno (2005), a quantidade de
fármaco excretada em função do tempo pode ser relacionada à concentração
plasmática em função do tempo, no qual, no instante de completa excreção do
fármaco, a concentração plasmática tende a se aproximar de zero. A Equação 7
que define a velocidade de excreção do fármaco, apresentada por Storpirtis;
Consiglieri (1995) apud Bueno (2005) é a seguinte:
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(

)

(7)

Onde:
A = quantidade de fármaco eliminado inalterado na urina
D = dose administrada
T = tempo
k = constante de velocidade de eliminação total
Ku = constante de velocidade de eliminação renal

Em relação à presença de contaminantes nas águas de abastecimento
público, nota-se que ocorrem variações nos tipos de substâncias detectadas em
função do local de estudo. As substâncias de maior incidência no ambiente alemão,
por exemplo, não são as mesmas encontradas no Brasil. No trabalho de Winker
(2009), as três substâncias apresentadas como as de maior freqüência de detecção
foram a carbamazepina, o ibuprofeno e o 17α-ethinylestradiol. Já no trabalho de
Sodré (2009), que retratou o ambiente brasileiro, algumas das substâncias com
maior frequência de detecção foram: a cafeína, a benzoilecgonina e a trimetoprima,
como pôde ser verificado no Gráfico 15.
Das substâncias comumente detectadas nas águas de abastecimento público,
algumas, de acordo com Reis Filho (2007) apud Longhin (2008), apresentam
grandes potenciais de dano aos organismos aquáticos. Na Tabela 13, citada por
Longhin (2008) em seu trabalho, apresenta alguns compostos farmacêuticos de uso
humano com potencial de dano e os seus respectivos usos terapêuticos.
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Tabela 13 - Fármacos com potencial de dano para
organismos aquáticos
Fármaco
Amoxicilina, tetraciclina,
azitromicina, ciproflaxacina,
eritromicina.
Diclofenaco, ibuprofeno
1,7-α-etinilestradiol,
dietilbestrol, levonorgestrel,
testosterona, tiroxina
Reserpina
Omeprazol, ranitidina
Paracetamol, dipirona
sódica, codeína, ácido
acetilsalicílico, tramadol.
Captopril, propranolol,
ditilazem, verapamil,
lisinopril.
Diazepan, fluoxetina,
citalopram.

Uso Terapêutico
Antibióticos
Antiinflamatório
Hormônios
Anti-hipertensivo
Antiulceroso
Analgésico

Cardiovascular
Antidepressivo

Fonte: Reis Filho (2007) apud Longhin (2008).

Em complementação à tabela apresentada por Reis Filho (2007) apud
Longhin (2008), tem-se o gráfico de frequência de detecção apresentado no Gráfico
15, que identifica as principais substâncias detectadas nas águas de abastecimento
público do município de Campinas (SP).
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Gráfico 15 - Frequência de detecção de algumas substâncias nas águas de
abastecimento público

Fonte: Sodré (2009).

Associando as informações contidas nas duas fontes citadas, nota-se que as
substâncias que aparecem na Tabela 13, estão presentes, em sua grande maioria,
no Gráfico 15, com um percentual de frequência de detecção considerável,
principalmente para as classes dos antibióticos e de hormônios.
As substâncias levantadas foram detectadas pelos especialistas em
diferentes compartimentos ambientais: efluentes de ETEs, canais, riachos, rios,
lagos, águas profundas, oceanos e nos sedimentos. A Tabela 14 traz a relação dos
principais compartimentos em que podem ser encontrados os contaminantes
emergentes e quais foram as referências levantadas por Longhin (2008).
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Tabela 14 - Detecção de compostos farmacêuticos em diferentes
compartimentos ambientais
Compartimento

Referência

Efluentes de ETE

TERNES et al., 1998; HERNANDO et al.,
2006; STUMPF et al., 1999; KOLPIN et
al., 2002; CARBALLA et al., 2004

Canais

HIRSCH et al., 1999

Riachos

STUMPF et al., 1999; HIRSCH et al.,
1999

Grandes rios

STUMPF et al., 1999; BENDEZ et al.,
2005; TERNES, 1998; KOLPIN et al.,
2002; HIRSCH et al., 1999; HERNANDO
et al., 2006.

Lagos

KOLPIN et al., 2002

Águas profundas

KOLPIN et al., 2002

Oceanos
Sedimentos

ZUCATTO et al., 2000
LALUMERA et al., 2004; DIAZ0-CRUZ et
al., 2003; HERNANDO et al., 2006

Fonte: Longhin (2008)

3.6.4 Rota das substâncias

Geralmente, os fármacos são absorvidos pelo organismo e estão sujeitos a
reações metabólicas. Entretanto, uma quantidade significativa dessas substâncias
originais e seus metabólitos são excretados na urina, fezes ou esterco animal, sendo
frequentemente encontrados no esgoto doméstico (BILA e DEZOTTI, 2003). Heberer
(2002), reforça essa idéia dizendo que os compostos farmacêuticos utilizados na
medicina humana não são completamente absorvidos pelo corpo humano, sendo
muitas das vezes excretados com ligeiras transformações ou, em muitas vezes, sem
sofrerem qualquer tipo de transformação, conjugados assim com moléculas polares.
Segundo Tambosi (2008), depois de metabolizados e excretados na urina e
fezes, esses compostos subsequentemente entram nas estações de tratamento de
esgoto (ETE), onde são processados, juntamente com outros constituintes orgânicos
e inorgânicos do efluente (Fluxograma 2). Entretanto, alguns estudos têm relatado
que alguns desses fármacos não são completamente removidos nas ETEs
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(GEBHARDT e SCHRÖDER, 2007; TERNES, 1998; apud TAMBOSI, 2008), devido,
principalmente a capacidade limitada das mesmas em relação a sua contenção
(CALMANO et al., 2001, NIEDERSTE-HOLLENBERG, 2003 apud WINKER, 2009).
Esse fato pode vir a explicar o motivo desses compostos poderem ser encontrados
nas águas superficiais e subterrâneas (SACHER et al., 2001 apud TAMBOSI, 2008).

Fluxograma 2 - Rotas de exposição dos fármacos

Fonte: Bila e Dezotti (2003).

3.6.5 Tecnologias para tratamento

Segundo Longhin (2008), é incontestável a necessidade do desenvolvimento
de tecnologias e do estudo de efluentes que contém resíduos de fármacos,
principalmente de antibióticos. Estes últimos possuem baixa biodegradabilidade,
resistem ao tratamento em ETEs convencionais e persistem no meio ambiente
Nesse sentido, adaptações e implantações de novos sistemas de tratamento podem
ser necessários para que essas substâncias sejam removidas.
Segundo Snyder (2009), três técnicas de tratamento de água podem ser
aplicadas com a finalidade de remoção dos fármacos: a) aplicação de UV
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(Ultravioleta) a 40 mJ; b) aplicação de cloro a 3,5 mg/L; c) aplicação de ozônio a 2,5
mg/L. Tais técnicas, de acordo com Tambosi (2008), compreendem a tecnologia dos
Processos Oxidativos Avançados (POAs), as quais utilizam poderosos oxidantes
como o O3 (ozônio) e o H2O2 (peróxido de hidrogênio) e/ou combinações de outros
reagentes oxidantes.
Os POAs podem degradar compostos orgânicos tanto em fase aquosa, como
em fase gasosa ou adsorvidos numa matriz sólida (TEIXEIRA e JARDIM, 2004).
Segundo Tambosi (2008, p. 51) esse tipo de tratamento permite:
 Mineralizar o poluente e não somente transferem-no de fase
 É muito usado para a degradação de compostos refratários
transformando-os em compostos biodegradáveis
 Pode ser usado combinado com outros processos (pré e pós
tratamento)
 Tem forte poder oxidante, com rápida cinética de reação
 É capaz de mineralizar os contaminantes e não formar subprodutos, se quantidades adequadas de oxidante forem utilizadas
 Geralmente melhor as propriedades organolépticas da água
tratada
 Em muitos casos, consome menos energia, acarretando menor
custo
 Possibilita o tratamento in situ

Segundo Tambosi (op. cit.), a remoção de poluentes orgânicos recalcitrantes
como os fármacos na água e em efluentes pode ser obtida utilizando-se também a
tecnologia denominada bioreatores com membrana (BRMs). Segundo o autor, a
tecnologia consiste na combinação de um tratamento biológico de efluentes,
normalmente lodos ativados, com um processo de separação física: micro ou
ultrafiltração por membranas. A utilização dessas membranas como processo de
separação permite o aumento da concentração de microorganismos no bioreator e
melhora a qualidade sanitária da água tratada, resultando num processo confiável e
compacto (BUISSON et al., 1997; CHAIZE & HUYARD, 1991, apud TAMBOSI,
2008).
Segundo Yang et al. (2006) apud Tambosi (2008), a tecnologia de BRM tornase economicamente atraente para tratamento de efluentes municipais por consistir
numa tecnologia compacta e que não necessita de um custo adicional de área para
ser implantada. Além disso, é uma tecnologia que fornece alta qualidade para reúso
da água.
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Segundo Mancuso e Santos (2003), dois critérios básicos devem ser
adotados para possibilitar o aproveitamento dos excretas e de modo a evitar que
haja a contaminação dos produtos agrícolas:
1. Prevenir a acumulação de poluentes nos solos
Critério baseado na redução da cadeia de transferência de
poluentes, assumindo que a introdução de poluentes no solo por
meio da aplicação de urina, deva ser compensada por uma remoção
correspondente por meio de escoamento superficial, lixiviação,
evaporação e absorção pelas plantas.
2. Maximizar a capacidade do solo em assimilar e atenuar o
efeito de poluentes
Critério baseado na capacidade do solo de atenuar os poluentes que
recebe, considerando que a aplicação deve ser adequadamente
controlada, de modo a evitar que a acumulação de poluentes atinja
níveis que afetem a saúde pública dos consumidores das culturas
agrícolas.

129

4 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa é realizada por meio de uma simulação de um modelo sobre
cenário hipotético, construído a partir de dados reais conhecidos da literatura e de
observações feitas em campo.
A primeira etapa metodológica consistiu na construção de um cenário base
que compreendesse uma central de produção de estruvita, responsável pelas etapas
de coleta da urina e processamento dos nutrientes, e consumidores potenciais.
A definição desse cenário e os seus principais componentes, permitiu realizar
uma simulação de um modelo de produção e aplicação, para uma melhor
identificação dos agentes sociais, parâmetros técnicos, mão-de-obra, investimentos
necessários e os respectivos impactos socioeconômicos, componentes diretos da
análise da viabilidade econômica da produção da estruvita dentro das condições
adotadas.
Os métodos utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa foram
basicamente o indutivo e o dedutivo.
O método indutivo, apoiado no principio da indução completa, foi utilizado
para a determinação da composição geral da urina humana em relação às suas
características físicas, químicas e biológicas, à possibilidade de se extrair os
nutrientes na fase sólida e o potencial fertilizante da estruvita. Foi utilizado também
para a determinação dos componentes do cenário hipotético e descrição das etapas
de coleta e produção. Esse método possibilitou o desenvolvimento de enunciados
gerais a partir de observações acumuladas de situações particulares, encontradas
em dados primários levantados na literatura.
Posteriormente, foi utilizado o método dedutivo para a simulação do modelo
de produção e discussão acerca dos principais impactos socioeconômicos
decorrentes da prática e a viabilidade econômica do modelo. Esse método
possibilitou o estudo sobre uma situação específica elaborada a partir de
informações gerais levantadas em literatura e complementada em campo, e
constatação dos resultados finais.
A pesquisa, de caráter multi e interdisciplinar, teve em primeira instância, uma
natureza puramente bibliográfica, com utilização de dados secundários levantados
na literatura. Num segundo momento, em caráter complementar, foi necessária a
realização de algumas visitas a campo para o conhecimento prático dos integrantes
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socioeconômicos. Por meio de conversas informais de caráter especulatório, foram
obtidas informações referenciais do ambiente real para melhor balizamento da
situação dos componentes socioeconômicos selecionados para o modelo, e estudo
da aceitação popular por parte dos integrantes desses grupos socioeconômicos.
Para a realização de um estudo geral a respeito da viabilidade da produção
de estruvita a partir dos nutrientes da urina, sobre o cenário determinado, alguns
elementos foram destacados como essenciais para tornar possível a realização da
simulação do modelo:

a) escolha prévia da ocupação territorial (município, vilarejo, ambiente
urbano, ambiente rural);
b) especificação

dos

diversos

agentes

sociais

do

meio

ocupado,

genericamente classificados como agentes sociais, agentes econômicos e
agentes institucionais (pessoas,

associações, empresas, entidades,

órgãos públicos, etc.)
c) materiais, equipamentos, insumo, dispositivos e outros objetos concretos;
d) formas organizacionais socioeconômicas visando a promoção de relações
comerciais, de geração de renda e de desenvolvimento da convivência
social e do bem estar em geral;
e) conhecimentos técnicos, científicos e tecnológicos.

Considerados os elementos descritos, foram desenvolvidas as etapas, a
seguir apresentadas, que permitiram a construção do cenário, simulação das
atividades, segundo os agentes sociais e demais componentes do sistema onde se
desenrola o cenário hipotético e o estudo da viabilidade econômica.

4.1 Construção do cenário genérico

Para a construção do cenário, foi realizado um levantamento técnicobibliográfico, como foi apresentado no item anterior (Capítulo 3 – Revisão
Bibliográfica), dentro do qual foram levantados dados e informações importantes
acerca de temas que constituiriam os principais objetos componentes do sistema.
Essas informações foram levantadas principalmente de:
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a) publicações encontradas no sistema “Periódicos da CAPES”;
b) artigos presentes em Anais de Congressos;
c) livros, teses de doutorado e dissertações de mestrado.

Com as informações obtidas na revisão bibliográfica foi possível desenhar um
esquema geral do cenário de aplicação a ser trabalhado. Em análise prévia, os
principais componentes que estariam presentes nesse cenário seriam:
a. pontos de coleta de urina humana;
b. unidade de processamento da urina, cujos fundos, poderiam ser capitalista ou
solidário;
c. pequenas propriedades de produção familiar, que seriam as receptoras do
produto final.

Após o cenário previamente esquematizado, os principais agentes envolvidos
nas etapas de processamento e aplicação foram escolhidos com base nas
informações do Fórum Brasileiro de Economia Solidária - FBES (SECRETARIA
EXECUTIVA NACIONAL, 2012) e da Secretaria da Agricultura Familiar, do Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA/SAF) (MDA, 2009).
Segundo a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES, 2013), a
Economia Solidária movimentaria uma quantidade superior a R$ 12 bi anuais e
geraria renda para cerca de 2,3 milhões de pessoas no País. De acordo com a
Secretaria da Executiva Nacional (op. cit.), a economia solidária, forma diferente de
produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, é uma prática que não
explora seus colaboradores e nem destrói o ambiente. Para trabalhadores que
encontram dificuldades de se inserir no mercado de trabalho, as cooperativas são
uma boa opção. No Brasil são mais de 30 mil empreendimentos econômicos
solidários e o faturamento deles chegou a 0,33% do Produto Interno Bruto (PIB) do
País em 2010, cerca de R$ 3,7 trilhões (SENAES, 2013).
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2009), é na
agricultura familiar que são cultivados a maioria dos produtos que suprem a
alimentação da população brasileira e, por isso nesse sentido, é que ela tem
recebido um incentivo crescente do governo. De acordo com dados do próprio
Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a safra de 2013/2014 estava estimado
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um investimento da ordem de 13,2 bilhões em créditos para a agricultura familiar,
representando um aumento de 26% em relação à safra anterior.
Assim, optou-se pela utilização de um empreendimento ligado ao movimento
da Economia Solidária como sendo o produtor de fertilizantes e uma associação de
produtores rurais ligados à agricultura familiar como usuários dessa produção.
Para que o cenário representasse uma situação próxima do real, foi
estabelecido um município hipotético inspirado numa cidade do interior paulista, com
cerca de 87 mil habitantes, Assis/SP. A escolha por esse município como inspiração
foi em função da caracterização do mesmo como sendo um meio urbano cercado
por áreas de produção agrícola e da presença de comunidades locais com potencial
empreendedor para operar pequenos negócios. Essas comunidades podem contar
ainda com a orientação de uma incubadora de cooperativas populares pertencente a
uma universidade pública estadual, que apóia o desenvolvimento de pesquisas
tecnológicas e a formação de novos empreendimentos solidários.
Ainda considerando a escolha pelo município de Assis como base para
estudo, outro fator de motivação foi o fato do município contar com associação de
produtores rurais que praticam a agricultura familiar. Essa associação, bastante
influente na região, é bem estruturada e representaria um grupo potencial para ser
consumidor dos fertilizantes produzidos a partir da urina humana.
Com as considerações feitas, o cenário ficou estruturado, conforme ilustra a
Figura 65.
O funcionamento do cenário será melhor detalhado no capítulo 5.
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Figura 65 - Estruturação final do cenário, destacando-se a unidade de
processamento da urina e o conjunto das propriedades familiares, organizadas
por uma associação.

Fonte: elaborada pela autora.

4.2 Simulação de modelo de produção e aplicação de fertilizantes obtidos a
partir dos nutrientes da urina humana

A segunda etapa constituiu na elaboração da simulação de modelo de
produção e aplicação de fertilizantes obtidos a partir dos nutrientes da urina humana.
A simulação desse modelo consiste na identificação de procedimentos e interações
entre os mesmos quando aplicados sobre o cenário estabelecido.
O cenário, construído a partir de elementos de informação obtidos ora pela
revisão bibliográfica, ora pelas visitas a campo, forneceu suporte para a definição
dos agentes sociais, econômicos e institucionais que interagem dentro do modelo e
permitiram o detalhamento técnico prático da aplicação, bem como a identificação de
impactos sociais e econômicos.
As principais diretrizes que orientaram a simulação de modelo de produção
foram:
1. demanda pelo uso de fertilizantes pelos agricultores familiares incluindo
quantidades utilizadas e valores investidos;
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2. quantidade de fertilizante que pode ser produzido por volume de urina
humana que é coletado;
3. existência de agentes sociais adequados, suas disponibilidades e
demandas.
Dessa forma, a partir do estudo acerca da demanda e da quantidade de
fertilizantes produzida, é possível que seja analisada a viabilidade da produção, uma
vez que para que seja implantado um empreendimento desse porte, deve-se gerar
trabalho e renda para a população.

4.3 Estudo preliminar da aceitação popular

Como uma etapa preliminar ao estudo da viabilidade da produção de estruvita
a partir da urina humana com fins de comercialização dentro do cenário adotado,
realizou-se uma atividade de especulação com as pessoas envolvidas em atividades
inerentes à Economia Solidária: coordenadores de cooperativas de catadores de
materiais recicláveis, os próprios catadores e os coordenadores e diretores da
Incubadora Universitária de Cooperativas Populares.
Essa etapa mostrou-se importante, no sentido de que para que as atividades
de coleta de urina e produção da estruvita fossem bem sucedidas, seria essencial a
aceitação por parte das pessoas, uma vez que grupos como esses contêm pessoas
que possivelmente poderiam ser envolvidas, caso o projeto fosse colocado em
prática.
A especulação foi realizada por meio de entrevistas informais, nas quais,
foram apresentadas às pessoas as principais etapas inerentes à coleta da urina e o
seu processamento para a obtenção da estruvita, bem como questionadas quanto à
possibilidade de participação e colaboração nas atividades.
Essa etapa teve como finalidade realizar uma avaliação prévia da reação da
população num primeiro contato com a prática de reaproveitamento dos nutrientes
da urina para fertilização de culturas.
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4.4 Estudo de viabilidade econômica

Essa etapa é fundamental ao estudo, uma vez que por meio dela é possível
avaliar questões como a aceitação sociocultural da produção do fertilizante, o
potencial

de

substituição

dos

fertilizantes

químicos

pela

estruvita

e

o

custo/investimento do produto e os impactos econômicos para o produtor e para o
consumidor.
A avaliação da viabilidade econômica foi construída seguindo as seguintes
etapas:
1. Levantamento de materiais, insumos e equipamentos necessários para a
produção da estruvita;
2. Cálculos de custos envolvidos na produção de estruvita (estimativa do
volume de urina coletado, cálculo da quantidade de estruvita produzida a partir da
urina coletada, cálculo da quantidade de reagente necessária, custos com transporte
de urina e de estruvita, empacotamento, etc.);
3. Avaliação da mão de obra necessária para o cumprimento das etapas do
processo produtivo;
4. Estimativa das despesas e receitas obtidas com produção e venda de
estruvita (análise das variáveis: investimentos iniciais de bens duráveis, custos
operacionais, excedente monetário relativo à diferença entre preço e custo do
produto);
5. Análise financeira da viabilidade da produção baseada na avaliação do
valor presente de despesas e receitas ao longo do período previsto de 20 anos de
operação, adotando uma taxa de juros de 10% ao ano. Para o estudo de viabilidade,
dois foram os casos considerados: financiamento dos investimentos iniciais de forma
não onerosa, a partir de agência de fomento (a fundo perdido) e financiamento
oneroso, a partir de empréstimo bancário a juros subsidiados.
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5 CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO HIPOTÉTICO DE ESTUDO

Visando facilitar o exercício de construção do cenário, adotou-se como
referencial aproximado o município de Assis, no interior do estado de São Paulo,
sem, no entanto, condicionar de forma absoluta os parâmetros necessários à
composição do cenário aos valores ou condições próprios a esse município. Dessa
forma, manteve-se a denominação “hipotético”, a despeito de alguns elementos
coincidirem com os do município de Assis. Esse procedimento foi adotado porque se
verificou a impossibilidade de estabelecer cenário integralmente realístico, pois
diversos parâmetros necessários não estavam à disposição de forma imediata
podendo comprometer o objetivo deste trabalho.
O cenário deste estudo, tendo em conta as limitações expostas no parágrafo
anterior, compreenderia um município com mais de 95% da população vivendo em
meio urbano e com algumas áreas, nas zonas periféricas, de produção agrícola em
andamento e outras áreas com aptidão para desenvolver novas culturas.

Esse

município teria 97 mil habitantes, sendo 93 mil em áreas urbanizadas (SEADE,
2013). Seria um município com potencial para crescimento econômico e territorial e
que apresentaria comunidades com capacidade e motivação, e se permitiriam ser
organizados para operar pequenos negócios.
Nesse município hipotético, encontrar-se-ia em plena atividade uma
universidade, mantida e subsidiada pelo poder público, na qual se movimentariam
cerca de 2.200 pessoas por dia, dentre professores, alunos, funcionários e a
comunidade em geral. Essa universidade, na figura da Incubadora de Cooperativas
Populares (Incoop), ofereceria assessoria aos grupos que planejam formar novos
empreendimentos econômicos solidários, oferecendo eventuais subsídios e
acompanhando o processo de tomada de decisão.
A segunda figura, ou agente social que compõe esse cenário, é um
empreendimento de pequeno porte do segmento da Economia Solidária. A escolha
por essa forma de organização socioeconômica foi que o seu modelo organizacional
é auto gestionário e de natureza popular diretamente voltada para o trabalho
coletivo, com características de adequação às atividades objeto da presente
pesquisa. Além disso, dentro da Economia Solidária, geralmente há a articulação
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dos empreendimentos entre si, o que facilitaria o processo de produção e venda do
fertilizante entre grupos produtores de fertilizantes e grupos de produtores rurais.
Como terceira figura integrante do município e essencial para este cenário,
ter-se-ia uma associação de produtores rurais que teria por finalidade organizar os
produtores familiares e fornecer apoio e orientação aos mesmos, inclusive auxiliando
no processo de aquisição de insumos e instrumentos agrícolas.
Adicionalmente é provável que outros agentes sociais venham compor o
cenário, assumindo papel de suporte, orientação e fiscalização, tais como a
Secretária de Saúde do município, a Casa da Agricultura da Secretaria de
Agricultura do estado de São Paulo, o SEBRAE, a FINEP, ou ainda, o BNDES.

5.1 Coleta e recolhimento de urina

Para que o volume de urina para ser trabalhado alcançasse magnitude
significativa sem grande fragmentação quanto aos locais selecionados para sua
obtenção, foi estipulado que os pontos de coleta deveriam se localizar em pontos
estratégicos onde houvesse maior circulação de pessoas. Inicialmente, com base
em referências bibliográficas, estudou-se a possibilidade de serem utilizados
ambientes públicos municipais como escolas, parques ou shoppings centers. No
entanto, a dificuldade encontrada estaria na manutenção (troca de recipientes,
recolhimento do material coletado e armazenamento), pois dependeria de mão de
obra externa ou requereria uma mobilização maior do pessoal envolvido do próprio
edifício.
Assim, considerando a adequação de adotar local onde houvesse maior
facilidade de aplicação em caráter exploratório e respectiva simulação de
funcionamento, optou-se por estabelecer que a coleta fosse realizada nas
dependências de uma universidade onde se encontraria uma incubadora de
cooperativas populares. Tal decisão leva em conta que, necessitando de
manutenção do sistema, ter-se-ia o apoio dos desenvolvedores do projeto e
eventualmente, quando necessário, o apoio de alunos, professores e funcionários
dos cursos de graduação e pós-graduação.
Considerando que na universidade o sistema hidráulico-sanitário predial já
estaria consolidado, optou-se pela utilização de um sistema coletor simplificado, com
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o desvio da tubulação de esgoto do mictório para o recipiente coletor. A solução
seria semelhante à ilustrada na Figura 66.
A escolha por esse tipo de adaptação para o recipiente coletor foi devido à
constatação de que alterações maiores nas instalações sanitárias poderiam implicar
em custos razoáveis para a instituição, o que seria desvantajoso do ponto de vista
econômico, tendo, ainda, em conta o caráter piloto de avaliação.

Figura 66 - Sistema coletor:
tubulação do mictório desviada e
conectada num galão plástico

Fonte: Sustainable Sanitation Allience
(2009).

Considerando a dificuldade de se instalar mictórios femininos e a ausência de
sistemas coletores simplificados adaptáveis aos vasos sanitários para a coleta da
urina feminina nas condições adotadas, optou-se por considerar somente o público
masculino como colaborador ou alvo do aproveitamento de urina. Assim, do público
que circularia diariamente pela Universidade, 2.200 pessoas, estipula-se que metade
seria do gênero masculino (1.100 pessoas), e, portanto, o número total de
contribuintes para este estudo.
Dessa forma, os mictórios tradicionais anteriormente instalados nos toaletes
masculinos seriam adaptados e ligados a um galão plástico de 20L para
armazenamento. Para evitar a liberação de odores desagradáveis, poderia, nesse
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caso, ainda ser inserido, não obrigatoriamente, nos galões plásticos, uma pequena
quantidade de ácido, o suficiente para abaixar o pH da urina coletada e evitar a
perda de amônia para o ar.
A substituição seria feita de modo que, para cada mictório individual, um
sistema coletor autônomo fosse adaptado. A facilidade da utilização desse sistema
coletor reside no fato de que uma vez preenchido o galão, o mesmo pode ser usado
como armazenador da urina, podendo ser lacrado e reservado para posteriormente
ser transportado.
Paralelamente à adaptação dos sistemas coletores sanitários, poder-se-ia
implantar um

Programa de Orientação e Capacitação dos envolvidos, para

esclarecimento e importância da colaboração de todos, bem como sobre a
necessidade de cuidados e atenção na manipulação dos materiais durante essa
etapa, especialmente para o pessoal envolvido com a operação de coleta.

5.2 Unidade de processamento de urina

A unidade de processamento de urina, seria representada e operada, neste
cenário, por um empreendimento do segmento da Economia Solidária, apresentando
estrutura e funcionamento semelhantes a uma cooperativa de reciclagem de
resíduos sólidos. Na prática, funcionaria como uma cooperativa de produção de
fertilizantes a partir dos nutrientes da urina humana.
O empreendimento (cooperativa) seria responsável por todo o processo de
tratamento da urina para o aproveitamento de nutrientes e produção do fertilizante
no estado sólido. Dentre as principais etapas inerentes à sua atividade estariam:
transporte dos galões contendo a urina coletada da universidade ao local de
processamento,

armazenamento

para

desinfecção,

processamento

químico

(formação dos cristais de estruvita) e acondicionamento, conforme ilustra o
Fluxograma 3.
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Fluxograma 3 - Modelo esquemático com o detalhamento das etapas

Fonte: elaborada pela autora.

Para o seu funcionamento adequado, estima-se, a princípio, que a
cooperativa contaria com equipes organizadas em duplas. Cada dupla seria
designada para cada uma das atividades constantes no Fluxograma 3: transporte,
armazenamento (desinfecção), processamento químico, filtração, acondicionamento
do nutriente na fase sólida e retirada do efluente residual.
Cada uma das etapas pode ser melhor compreendida nos itens a seguir.

5.2.1 Transporte dos galões

A primeira atividade desenvolvida pelo empreendimento seria a retirada dos
galões contendo o material coletado (urina) e seu transporte até o local onde seria
realizado o processamento. Para essa etapa, o empreendimento solidário
necessitaria de um veículo de transporte (caminhão, carro, triciclo, motocicleta,
bicicleta, veículo de tração humana/animal, etc.) que realizaria o transporte dos
galões da unidade de coleta à unidade de tratamento e acondicionamento. Para
isso, seria necessário que a dupla de colaboradores responsáveis pela tarefa fosse
treinada para que cada pessoa estivesse ciente dos equipamentos de segurança
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necessários para realização da atividade e da forma como deveria proceder em
relação ao trabalho a ser executado.

5.2.2 Tratamento

Como foi

exposto no Capítulo 3, as etapas de tratamento da urina iriam

depender da forma ou estado de utilização, ou seja, se seria utilizada no estado
líquido ou sólido (na forma de cristais).
Para o cenário de aplicação desenvolvido no presente trabalho, optou-se por
processar a urina a fim de se obter precipitados sólidos, tendo como justificativa
dois fatores principais: o volume e o peso do material a ser comercializado na
aplicação à agricultura são reduzidos, facilitando o transporte e os fertilizantes, após
o tratamento e precipitação, podem ser armazenados ao longo do tempo em
pequenos frascos.
Segundo Alves (2012), embora um amplo conjunto de fatores devesse ser
levado em consideração para a escolha de alternativas quanto ao estado físico, foi
previamente constatado, nos experimentos relatados na literatura, que o volume e as
distâncias de transporte se constituem em fatores decisivos na alternativa a ser
adotada,

pois

envolvem

requisitos

de

equipamentos e

logística

bastante

diferenciados em todas as etapas, da coleta à aplicação.
A linha de produção dos precipitados sólidos incluiria as etapas de estocagem
(desinfecção), correção do pH (se necessário), adição de óxido de magnésio
seguida de agitação, filtração do precipitado, acondicionamento e distribuição. As
etapas podem ser visualizadas no esquema da Figura 67, e descritas na sequência.
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Figura 67 - Etapas que compreendem a obtenção de precipitado sólido

Etapas da coleta de urina ao processamento para obtenção e acondicionamento de estruvita:
1. Coleta da urina direto na fonte (adaptação em mictórios);
2. Recolhimento dos galões e armazenamento no próprio edifício.
3. Transporte dos galões até o local onde está instalado o empreendimento solidário.
4. Armazenamento da urina em bombonas de 200L para estabilização da urina e desinfecção.
5. Adição de Óxido de Magnésio e agitação da urina.
6. Filtração da solução e secagem dos sólidos à temperatura ambiente.
7. Empacotamento do precipitado retido no filtro.
8. Estocagem dos pacotes com os nutrientes prontos para serem entregues aos agricultores.
9. Armazenamento do efluente líquido resultante da fase de filtração, produto com considerável potencial de
fertilização devido à presença de nitrogênio na sua composição. No presente trabalhalho, no entanto, optouse por desconsiderar o seu uso para fins de cálculo.

Fonte: elaborada pela autora.

5.2.2.1 Estocagem e desinfecção da urina

Trata-se de etapa essencial de todo o processo.

A desinfecção da urina

consiste na sua estocagem em tanques/reservatórios. A prática é comum e consiste
em armazenar a urina em tanques fechados, durante, segundo a norma sueca
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apresentada anteriormente, um período de 30 dias, a uma temperatura de 20ºC,
com a finalidade de inativar a ação de microrganismos. O líquido a ser obtido nesse
período de tratamento prestar-se-ia ao cultivo de culturas a serem processadas
antes do consumo, conforme mostrado na Tabela 3 (Item 3.3). No entanto, conforme
observado por Gonçalves et al. (2006), dependendo da temperatura ambiente,
mesmo durante a estocagem em bombonas fechadas, uma parte da amônia
presente na urina poderia ser liberada e causar a elevação do seu pH. Se esse pH
atinge valores superiores a 8,5, pode ocasionar a inativação de alguns eventuais
microrganismos que poderiam estar presentes, acelerando o processo de
desinfecção.
Os tanques a serem utilizados para armazenamento de urina podem ser de
diferentes tipos de materiais e modelos. Segundo Kvarnström et al. (2006), a urina é
muito corrosiva, e, nesse sentido, o melhor a se fazer é dar preferência por materiais
plásticos e evitar o uso de metais no sistema. Dessa forma optou-se pela utilização
de tanques de policloreto de vinila (PVC), como o exemplo da Figura 68, que
apresenta boa resistência e pode ser hermeticamente fechado.
Figura 68 - Tanque de Policloreto de Vinila (PVC)

Fonte: Emplasul Embalagens Plásticas (2013).

5.2.2.2 Precipitação dos nutrientes na forma de estruvita

A precipitação de nutrientes pode ser realizada por meio da adição do sal
cloreto de magnésio (MgCl2), sugerido por Aidar (2012), ou pela adição de óxido de
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magnésio (MgO), sugerida por Alves, Zanella, Soares (2010), Cardinali et al. (2009),
e EAWAG (2009) à urina já estabilizada, desinfetada e com pH corrigido.
A utilização de um equipamento que permita a agitação da mistura é bastante
interessante nessa etapa, para a aceleração do processo e facilidade do trabalho
dos colaboradores. Dessa forma, poderiam ser utilizados agitadores mecânicos,
agitadores magnéticos ou dispositivos para operação manual como os construídos
nas experiências realizadas no Nepal (EAWAG, 2009), para possibilitar um maior
contato entre o reagente e os nutrientes da urina.
É importante que durante o processo de precipitação da estruvita a solução
não seja submetida à altas temperaturas, para evitar a sua perda. Pois, segundo
detectado por Aidar (2012), dependendo da quantidade de água na solução, ao
submeter a estruvita presente nessa mesma solução a uma temperatura de 103ºC
por um período de 24h, ela se converte a uma mistura de fosfato de magnésio
penta, tri e octa-hidratado com material amorfo.

5.2.2.3 Filtração dos precipitados

Após a etapa de agitação, a urina, já com os nutrientes presentes nos
precipitados formados, passar-se-ia a mistura por um processo de filtração a vácuo
para que o precipitado pudesse ser isolado. Nesse processo de filtração, além da
obtenção do nutriente na sua fase sólida, haveria também a formação de um
subproduto, o efluente líquido filtrado. Esse efluente apresentaria um teor
considerável de nitrogênio que não seria agregado à estruvita e que faria com que o
subproduto pudesse caracterizar também um fertilizante em potencial juntamente
com a estruvita (GANTENBEIN e KHADKA, 2009).
Realizada a filtração, o material sólido seria colocado para secagem ao ar
livre e à temperatura ambiente para perda da umidade restante.

5.2.2.4 Acondicionamento

O fertilizante na fase sólida poderia ser acondicionado provisoriamente em
frascos plásticos ou de vidro para secagem em temperatura ambiente e posterior
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pesagem e acondicionamento em embalagens definitivas que podem ser de plástico
ou embalagens impermeabilizadas.
Na etapa de acondicionamento, as embalagens seriam preenchidas com o
fertilizante. A embalagem dever-se-ia ser de material impermeável e própria para
possibilitar a comercialização e distribuição dos fertilizantes, seguindo alguns
procedimentos para o correto fechamento, vedação e manuseio. Além disso, seriam
identificadas com símbolo compatível ao tipo produto acondicionado e rótulo
descrevendo o conteúdo, forma de armazenamento, modo de manuseio e aplicação,
para evitar possíveis acidentes domésticos futuros.
Para que a qualidade fosse mantida durante o armazenamento, o depósito
dos fertilizantes já acondicionados dever-se-ia ser isento de umidade e livre, tanto
quanto possível, de poeira e agente contaminantes.

5.3 Distribuição do produto

Para a distribuição do fertilizante, seria necessária a utilização de um veículo
que possibilitasse a disposição das sacarias evitando o comprometimento e perda
de material. Devido a questões de logística, sugere-se que a retirada do produto no
empreendimento solidário seja realizada pela própria Associação dos Pequenos
Produtores Rurais, de acordo com a demanda pelo fertilizante. Uma vez o produto
estando na sede da associação, o pequeno agricultor poderia retirá-lo com maior
facilidade.

5.4 Formas de aplicação

A aplicação do fertilizante pode ser realizada de várias formas, dependendo
do manejo mais adequado e útil ao produtor, segundo a cultura a ser fertilizada,
características do solo e uma série de variáveis que fogem ao escopo do presente
trabalho.
Como orientação genérica, aplicável às culturas de milho, mandioca e
vegetais em geral, conforme Davini (2013), o fertilizante pode ser aplicado direto ao
solo antes do plantio possibilitando a fertilização do solo já para recebimento das
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mudas/sementes. Outra maneira, caso o produtor já tenha realizado o plantio antes
da aquisição do fertilizante, é aplicá-lo em pequenas doses, algumas vezes durante
o período de crescimento da cultura (DAVINI, 2013).
Sugere-se que a aplicação seja realizada de modo manual, com a disposição
do fertilizante (nutriente na fase sólida) direto em sulcos no solo, para a sua melhor
incorporação.
A quantidade de fertilizante a ser aplicada deve ser calculada de acordo com
recomendação mais específica, que pode ser aconselhada pela Coordenaria de
Assistência Técnica Integral (CATI), Casa da Agricultura ou com a própria
Associação dos Produtores Rurais, que estão presentes no município com a função
de orientar o produtor rural.

5.5 Pequenas propriedades receptoras do produto

O cenário proposto inclui como propriedades receptoras dos fertilizantes
obtidos a partir da urina, as pequenas propriedades, onde a relação familiar é
predominante e as atividades realizadas são manuais. Uma característica peculiar
dessa modalidade de organização familiar é que elas podem adotar ou não um
sistema de rotação de culturas para melhor aproveitamento da terra, e garantia de
que haja produção e colheita o ano todo. Neste cenário, a Associação dos
Produtores Rurais entra como uma figura organizadora dos produtores, e fica
encarregada de receber o fertilizante e repassar para os proprietários rurais,
produtores de mandioca, milho, tomate e outros vegetais, exemplo praticado no
município de Assis, conforme relatado, em entrevista, por Carvalho (2013).
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6

SIMULAÇÃO

DO

MODELO

DE

SISTEMA

DE

PRODUÇÃO

DOS

FERTILIZANTES BASEADO NO CENÁRIO DE ESTUDO

A simulação do modelo consiste na descrição de atividades, definição de
parâmetros, cálculos e comentários principalmente de natureza econômica e
operacional no âmbito do cenário parcialmente idealizado e anteriormente descrito.
Foi realizada tomando como base o detalhamento dos principais agentes envolvidos
(instituições públicas e privadas) e suas respectivas atividades, os investimentos
necessários (equipamentos, materiais, embalagens, locação de área) e a
modelagem numérica aplicada à produção propriamente dita e aos valores
econômicos associados. Cada um desses componentes da simulação sobre o
modelo é desenvolvido na sequência.

6.1 Agentes sociais envolvidos

Para que a prática de produção e aplicação dos nutrientes da urina humana
fosse possível, adotou-se o inter-relacionamento dos agentes sociais envolvidos,
como ilustrado no Fluxograma 4.
Essa inter-relação ocorre no espaço escolhido para a modelagem, o
munícipio onde é implantado o empreendimento produtor do fertilizante e onde estão
as propriedades agrícolas em que o mesmo será aplicado.
O relacionamento entre os agentes dar-se-ia em momentos diferenciados e
envolveria uma série de atividades, desde as mais simples que compreenderiam a
coleta da urina, processos para obtenção dos cristais de estruvita, empacotamento,
transporte, aos mais complexos, como a aceitação da população, aprovação por
entidades administrativas e de saúde pública, seleção do grupo responsável pela
operação do empreendimento, ou seja, os membros que iriam compor o
empreendimento solidário, e a incorporação do produto pelos agricultores.
Alguns dos agentes, já citados no capítulo anterior, durante a construção do
cenário, são mais bem caracterizados nos itens a seguir, juntamente com os demais
agentes que compõem o modelo.
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Fluxograma 4 - Agentes sociais que compõem o modelo e suas
inter-relações

Fonte: elaborada pela autora

6.1.1 Empreendimento solidário produtor do fertilizante

O empreendimento solidário considerado neste modelo é semelhante a uma
cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos urbanos, apresentando as mesmas
características de modelo auto gestionário, preservação dos direitos sociais e valor
social do trabalho e respeito às decisões tomadas em assembleias. Este
empreendimento, segundo o art. 6º. da Lei 12.690 (BRASIL, 2012), enquadra-se na
categoria de cooperativa por apresentar um número de sócios superior a 7,
quantidade mínima determinada pela lei.
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Esse empreendimento seria responsável pela execução das atividades que
envolveriam a coleta e recolhimento, transporte, estocagem, processamento,
acondicionamento e entrega do produto final à associação de produtores.

6.1.2 Incubadora de Cooperativas Populares (Incoop) Universitária;

Para orientação nas fases de instalação e organização e também durante o
funcionamento, o empreendimento solidário seria orientado por uma incubadora de
cooperativas populares, instituição pertencente à universidade presente no
município.
A incubadora teria como papel principal fornecer suporte à formação e
desenvolvimento do empreendimento solidário auto gestionário, permitindo a
geração de trabalho, renda e cidadania para pessoas que se encontrassem em
situação de vulnerabilidade social e econômica. Dessa forma, ela receberia o grupo
de indivíduos selecionado e sugerido pelo Centro de Referência de Assistência
Social, acompanhando e auxiliando no processo de treinamento técnico da equipe
para a execução das atividades que compreendem o funcionamento do
empreendimento solidário.
A incubadora, inserida dentro do contexto universitário, apresentaria uma
equipe multidisciplinar com a presença de profissionais e técnicos das mais diversas
áreas de conhecimento, pesquisadores, professores dessa própria universidade,
alunos bolsistas e estudantes de graduação e pós-graduação. Assim, durante a
etapa de coleta da urina, que como mencionado anteriormente, seria realizada na
universidade, um grupo de estudantes bolsistas da própria universidade poderiam
constituir o corpo técnico para auxiliar a realização de atividades relacionadas à
retirada, troca, recolhimento e armazenamento dos galões de urina dentro da
instituição, especialmente nas fases iniciais do empreendimento.
A incubadora, além de servir como apoio técnico e institucional ao
empreendimento solidário, por outro lado, também seria responsável por auxiliar e
orientar a associação de produtores rurais quanto à sua forma de organização e
atividades realizadas. Além dessas atividades, a Incoop seria responsável também
por realizar e divulgar campanhas para conscientização da população quanto à
importância da contribuição ao projeto. Para isso podem ser incorporados alunos de
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graduação da universidade para ministrarem palestras, realizar workshops e cursos
com temáticas de aproveitamento de nutrientes, saneamento ecológico e visão de
sustentabilidade.

6.1.3 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

O CRAS é uma unidade pública de esfera estadual descentralizada, que pode
estar presente nos municípios em quantidades variadas de unidades, dependendo
da abrangência territorial. Ele seria responsável pela organização e oferta de
serviços para as comunidades que vivem em áreas de vulnerabilidade e riscos
sociais. Ele oferece trabalho e assistência social básica à população e visa fortalecer
a proteção das famílias necessitadas, prevenindo a ruptura de vínculos e
promovendo o acesso dessas famílias à sociedade, contribuindo para a sua melhoria
na qualidade de vida.
A função desse agente social no modelo aqui estabelecido seria organizar e
instruir o corpo de colaboradores do empreendimento, auxiliando no processo de
seleção dos mesmos para cada atividade. É o CRAS que iria identificar as pessoas
que necessitassem de renda e que estariam aptas a realizar as atividades a elas
oferecidas, uma vez que, para determinadas atividades, há a necessidade de se ter
um nível de conhecimento básico que permita a compreensão do trabalho, para
evitar acidentes, prejuízos e garantir um bom funcionamento do empreendimento,
além da aptidão e aceitação para os tipos de atividades a serem desenvolvidas.

6.1.4 Secretaria Municipal da Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde entra no modelo como sendo a entidade
que tem por função manter e promover a saúde e bem estar da população. Dessa
forma, ela seria responsável pela administração, gerenciamento, desenvolvimento
e organização de toda a rede de saúde. É a principal entidade que iria verificar a
segurança sanitária das diversas etapas desde a coleta da urina até a utilização da
estruvita na agricultura.
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Para que o funcionamento do empreendimento fosse possibilitado, além da
aceitação e apoio da Prefeitura Municipal, haveria a necessidade de liberação
sanitária por parte da Secretaria de Saúde, na medida que, mediante verificação ou
fiscalização sistemática, fique patente que os compostos presentes na estruvita
apresentem segurança sanitária quanto ao manuseio e aplicação.

6.1.5 Prefeitura Municipal

A Prefeitura Municipal é a sede do poder executivo do município. Seria o
órgão responsável pela administração, organização, desenvolvimento e sustentação
do município. Dessa forma, todas as atividades realizadas no município que
pudessem receber auxílio público, ou que pudessem representar algum resultado
impactante para a sociedade, seriam antes objetos de análise das

secretarias

municipais, câmaras técnicas e do prefeito, para avaliação dos interesses públicos e
particulares envolvidos e da consonância com as políticas públicas municipais.
É interessante, para que a implantação de um empreendimento solidário,
como apresentado, seja bem sucedida, a prefeitura entre como parceira do projeto,
intervindo em determinadas fases, principalmente na que se refere à aquisição de
um galpão para funcionamento do empreendimento e aquisição de veículos
transportadores de bombonas. Além disso, é fundamental ter a administração
municipal engajada para o sucesso do empreendimento. Na fase de divulgação e
orientação à população do município, por exemplo, a participação da Prefeitura é
fundamental.

6.1.6 Entidade financiadora

Empreendimentos solidários usualmente não dispõem de capital financeiro
para iniciar investimentos. Mesmo pequenos montantes requeridos por uma
cooperativa de catadores de materiais recicláveis, por exemplo, precisariam de
suporte externo para início dos trabalhos.
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Esse suporte pode vir de formas variadas. Citam-se entre as mais comuns as
chamadas públicas do Governo Federal, por meio da FINEP/MCT, as linhas de
financiamento especial do BNDES e as chamadas do MTE.
Algumas chamadas públicas, realizadas por meio de editais, são direcionadas
diretamente às Incoops para prestarem assessoria aos empreendimentos. Um
exemplo desse tipo de chamada é a realizada pela Secretaria Nacional de Economia
Solidária (SENAES), filiada ao Ministério do Trabalho e Emprego, que oferece edital
para submissão de projetos para desenvolvimento de atividades junto às
cooperativas.
Outros editais, no entanto, são abertos diretamente para o empreendimento.
São chamadas públicas do Governo Federal, com editais específicos direcionados à
área na qual se enquadra o empreendimento. No caso da agricultura familiar, esses
editais são sempre oferecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) ou
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). No caso de empreendimentos
rurais, são relacionados ao Ministério da Agricultura, voltados à agricultura de
grande porte.
Eventualmente, algumas prefeituras municipais também podem vir a abrir
editais e realizar chamadas oferecendo esse mesmo tipo de suporte financeiro.
Assim, uma vez que o empreendimento ou a incubadora é contemplado pelo edital,
passa a receber a verba para aquisição de materiais e execução de atividades
produtivas discriminadas no projeto submetido anteriormente.
Além da forma de financiamento apresentada, na qual o órgão de fomento,
por meio do cumprimento de um edital, aporta o dinheiro sem condicionamento de
devolução para a realização do projeto, existem os empréstimos para consumo e
produção oferecidos pelos bancos comunitários e cooperativas de crédito aos
empreendimentos de Economia Solidária. Há também o a possibilidade, mesmo que
esporádica, de investimento por instituições privadas, como o exemplo de
financiamentos realizados pelos bancos, que também se encaixam nessa forma de
financiamento caracterizada por “empréstimo”.

6.1.7 Casa da Agricultura e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI)
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A Secretaria da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo, nas figuras
da Casa da Agricultura e da Coordenaria de Assistência Técnica Integral (CATI)
entrariam no modelo com a função de oferecer assistência e apoio técnico aos
produtores rurais, auxiliando no processo de eficiência da sua produção.
No caso da aplicação de um novo tipo de fertilizante seriam necessários
contatos e verificações preliminares para que os técnicos do órgão analisassem as
formas de sua atuação.

6.1.8 Associação de Pequenos Produtores Rurais

A Associação é a entidade responsável pela organização dos pequenos
produtores rurais do município. Ela existe com a finalidade de prestar assistência
social aos produtores e suas respectivas famílias, permitindo a sua promoção,
orientação e facilitando o processo de aquisição e retirada de fertilizantes, bem como
o contato com a assistência técnica oferecida pela CATI.
Usualmente associações dessa natureza atuam no sentido de conseguir as
melhores condições para seus associados. Uma forma de atuação é a compra “por
atacado” de fertilizantes e outros insumos em condições mais vantajosas de preços.
Os fertilizantes comprados são estocados e vendidos aos associados com
facilidades maiores, em termos de preço, quantidade, forma de pagamento.

6.1.9 Produtores Familiares

Os produtores familiares representam, no modelo, os receptores finais do
fertilizante e, portanto, os usuários e aplicadores do produto na agricultura. Eles
seriam os principais responsáveis pelo cultivo local de grãos e vegetais, como o
feijão, arroz, milho e mandioca, comumente presentes na alimentação da população.
Considerando que o período de tratamento da urina estipulado é de 1 mês e
o tipo de tratamento é diretamente vinculado à aplicabilidade do fertilizante, culturas
que constituam alimentos que serão processados e forragens que não serão
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destinadas a alimento aos animais permitem a utilização do fertilizante, segundo
norma sueca mostrada anteriormente na Tabela 3.
Para o uso dos fertilizantes obtidos a partir da urina, há necessidade de
informação e treinamento para o uso. A quantidade e forma de aplicação, a forma de
estocagem e outros aspectos técnicos, certamente diferentes daqueles a que o
produtor está habituado no uso de fertilizantes convencionais, requerem formação
específica do produtor familiar. Essas ações deverão ser propiciadas em conjunto
pelo apoio técnico da associação de produtores rurais, do empreendimento solidário
e da incubadora de cooperativas populares, que pode coordenar o processo de
formação desses produtores familiares.

6.2 Levantamento e orçamento de insumos e mão de obra

Materiais, equipamentos, dispositivos e diversos outros insumos, incluindo
eventuais adaptações, seriam necessários para que o empreendimento pudesse ser
estabelecido no município, a coleta de urina seria viabilizada e o produto final
distribuído. Dessa forma, são levantadas, a seguir, uma lista de itens que devem ser
adquiridos para cada uma das etapas, quantidades aproximadas e os seus
respectivos custos de mercado, para orientação geral dos investimentos necessários
para viabilização do projeto e planejamento orçamentário. Esses materiais foram
separados, nos itens a seguir de acordo com os procedimentos e as etapas
realizadas.

6.2.1 Coleta segregada da urina humana

Para que a urina possa ser coletada como uma corrente segregada, por meio
da adaptação do mictório masculino, como foi descrito anteriormente, é necessário
que sejam adquiridos os recipientes onde ela será coletada e ficará armazenada. É
necessário que esses recipientes sejam confeccionados de material plástico como o
modelo (Figura 69) apresentado na Tabela 15, que foi utilizado como exemplo para
estimativa de valores a serem investidos.
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Tabela 15 - Dados informativos de um recipiente para coleta e armazenamento de urina a
ser acoplado aos mictórios masculinos.
Aquisição

Tipo/Modelo

Quantidade

Preço
Unitário

Variável de
acordo com a
quantidade de
mictórios e a
demanda de
urina, visto que a
capacidade de
armazenamento é
de 20L por
recipiente.

R$ 11,16

Figura 69 - Bombonas de
Polietileno de Alta Densidade
(PEAD), com capacidade de
armazenamento de 20L.

Bombona
Plástica
20L

Fonte: Emplasul Embalagens Plásticas
(2013)
Fonte: elaborada pela autora com base em informações cedidas por Emplasul Embalagens
Plásticas (2013)

6.2.2 Veículo transportador

O item

transporte deve ser avaliado em

função dos investimentos

necessários para aquisição do veículo transportador, acrescidos dos custos de
manutenção e consumo de combustível, fator bastante variável em função da
alteração do preço do combustível.
Alguns veículos como bicicletas, caminhões e veículos de tração animal
(VTA’s) são utilizados para transportar urina como pôde ser visto em exemplos de
aplicações apresentados anteriormente na Alemanha e na Suécia. Mas, no entanto,
para que seja um modelo viável economicamente, alguns exemplos de veículos
foram selecionados, em função da forma de coleta de urina realizada, ou seja, por
meio de bombonas. A utilização de veículos de tração animal como carroças e
charretes é uma das alternativas que seria possível, mas devido à necessidade de
exploração de animais para a movimentação e a dificuldade e perigo de inseri-los no
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trânsito urbano, foi desconsiderada. Outras alternativas porém vieram ao encontro à
essa última, justamente para substituí-la, como os veículos elétricos, os triciclos
motorizados e triciclos de carga mecânico, modelos apresentados na Tabela 16.

Tabela 16 - Modelos de veículos selecionados como alternativas viáveis para o transporte
das bombonas contendo a urina coletada.
Aquisição

Triciclo
motorizado para
transporte conjunto completo:
moto + carroceria.

Triciclo motorizado
para transporte –
somente
carroceria.

Veículo elétrico
para transporte de
cargas.

Triciclo de carga
mecânico

Modelo

Vide
Figura 70

Vide
Figura 71

Vide
Figura 72

Vide
Figura 73

Especificações

Preço
unitário

- Autonomia de 25km/L;
- Comprimento: 1,30m;
- Largura: 1,10m;
- Altura: 0,60m;
- Capacidade: 250kg

R$
14.307,80

- Deve ser adquirido quando o
usuário já tiver uma motocicleta
para acoplá-la;
- Comprimento: 1,30m;
- Largura: 1,10m;
- Altura: 0,60m;
- Capacidade: 250kg

R$
7.697,80

- Custo aproximado de
R$ 0,03/km;
- Capacidade: 350 kg;
- Motor elétrico com autonomia
inicial de 25 km.
- Sistema elétrico que conta
também com um sistema de
pedais para funcionamento
mecânico em caso de pane
elétrica.

Valor
ainda não
definido

- Ideal para trabalho em indústria;
- Feixo de molas de caminhão;
- Banco duas molas;
- Rodas em ferro.

R$
1.550,00

Fonte: dados obtidos de Fusco-Motosegura (2012), Cavalo de Lata (2013) e Stylus Bike
Bicycle Tecnology (2013).
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Figura 70 - Exemplo de modelo de
triciclo motorizado.

Figura 71 - Exemplo de carroceria
acoplável à motocicletas.

Fonte: Fusco-Motosegura (2012).

Fonte: Fusco-Motosegura (2012).

Figura 72 - Modelo de veículo
elétrico
desenvolvido
para
substituir VTA’s

Fonte: Cavalo de Lata (2013).

Figura 73 - Exemplo de triciclo de carga
mecânico

Fonte: Stylus Bike Bicycle Tecnology (2013).

Dentre os modelos de veículos apresentados na Tabela 16, o triciclo
motorizado (Figura 70) apresenta-se como uma boa alternativa, uma vez que é
bastante econômico, em termos de consumo de combustível, quando comparado a
outros tipos de veículos automotores, como carros, vans e caminhões. Além de
oferecer conforto ao condutor e segurança de transportar adequadamente as
bombonas contendo urina, sem riscos de derrubá-las e haver perda de material.
Consultando um dos fabricantes do triciclo motorizado, obteve-se o dado de
que para se adquirir um veículo desse porte, seria necessário o investimento de
R$14.307,80 (FUSCO MOTOSEGURA, 2013), valor este que, de acordo com os
consultores, em caso de posse do cartão do BNDES, é possível parcelar em até 48
vezes. Esse valor é o apresentado para o conjunto completo, que inclui a motocicleta
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(modelo: Honda CG150) e a carroceria. No caso de se adquirir somente a carroceria
(Figura 73), o valor apresentado foi de R$ 7.697,80, também passível de
parcelamento. No entanto, partindo-se do princípio que um empreendimento
solidário em fase inicial tenha a necessidade de investir em outros equipamentos
também, esse valor pode representar um investimento inicial muito alto. Nesse
sentido, outros veículos de porte semelhante foram considerados como alternativas
mais econômicas em termos de investimento inicial e custos de manutenção.
Em termos de consumo por quilometragem, o modelo de veículo elétrico
(Figura 72) que está sendo desenvolvido e estudado pela equipe do Projeto Cavalo
de Lata, de Santa Cruz do Sul (RS), para utilização por empresas que trabalham
com coleta industrial de resíduos e de outros ramos, se torna mais econômico que o
triciclo motorizado. O motor elétrico utilizado apresenta inicialmente uma autonomia
de 25 km, e um custo de cerca de apenas R$ 0,03 (3 centavos) por quilômetro
rodado. Infelizmente, o investimento necessário para aquisição do produto não pôde
ser fornecido nesse trabalho, justificado pelo fato do projeto estar ainda em
desenvolvimento e o valor a ser agregado ao produto ainda não estar definido. No
entanto, apresenta-se como uma alternativa interessante, uma vez que se destaca,
tanto do ponto de vista ambiental, por fazer uso de uma fonte renovável de energia
(eletricidade); quanto do econômico, pois o custo por quilometragem é considerado
baixo.
Outros modelos de veículos semelhantes a este, que está sendo
desenvolvido pelos engenheiros da empresa Cavalo de Lata, no Brasil, podem ser
encontrados pelo mundo. Um exemplo é o que foi desenvolvido e é comercializado
em Portland (EUA), que eles denominam de “trikes” (Figura 74), triciclos elétricos
com trailers acoplados, utilizados para realizar serviços de entrega geral como
alternativa às motocicletas, a fim de evitar poluição, “driblar” o trânsito e economizar
em combustível.
Para um orçamento mais compatível com o cenário levantado, entretanto, um
veículo que pode responder positivamente às expectativas desejadas sem a
necessidade de grandes investimentos iniciais, é o triciclo de carga mecânico (Figura
73). Ele é uma alternativa mais econômica que o triciclo motorizado e o triciclo
elétrico apresentados nas Figuras 70 e 72, respectivamente, necessitando apenas
de um esforço maior por conta do condutor, que deverá tracionar o veículo.

159

Esse modelo traz as vantagens de não necessitar de abastecimento com
combustível, facilidade de manuseio e manutenção. É a alternativa com custo de
investimento mais compatível com a realidade dos empreendimentos solidários em
fase inicial de estruturação e realização das atividades.

Figura 74 - "Trikes": triciclos elétricos com trailers

Fonte: Instituto Ecodesenvolvimento (2013)

6.2.3 Preparação e instalação do empreendimento solidário:

O empreendimento solidário para entrar em funcionamento, necessitaria,
primeiramente, de um espaço para realizar suas atividades. Esse espaço, queria
pode ser representado basicamente por um galpão ou uma chácara, deve ter uma
área ampla suficiente para a instalação de bombonas de 200L, que ficarão fixas,
para a realização da estocagem e desinfecção da urina e o processamento químico,
espaço para o estacionamento do veículo e galpão para estocagem de reagentes,
recipientes vazios, e dos pacotes prontos contendo a estruvita pronta para uso.
Na melhor das hipóteses, o galpão pode ser resultado de cessão da
Prefeitura Municipal ou de alguma entidade pública ou privada que queira investir no
projeto, mas, caso não seja possível, deve ser adquirido pelos coordenadores do
empreendimento, com a alternativa de se realizar o financiamento bancário. Na
Tabela 17 estão cotados alguns valores de terrenos e chácaras aleatórios
localizados em área urbana em um município do interior do estado de São Paulo,
para se tomar como base, caso seja necessária aquisição.
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Tabela 17 - Valores cotados para alguns terrenos e chácaras localizados em área urbana
em um município do interior do estado de São Paulo.
Valor aproximado por

Aquisição

Extensão / Área

Valor

Terreno 1

6 x 28 m

R$ 40.000,00

R$ 238,10

Terreno 2

10 x 25 m

R$ 100.000,00

R$ 400,00

Chácara 2

18 X 50 m

R$ 170.000,00

R$ 188,89

m2 de área

Fonte: dados coletados de o Diário de Marília (2013)

Considerando os dados dos terrenos mostrados na Tabela 17, pode-se dizer
que um terreno de tamanho aleatório, localizado em área urbana, custaria em média
R$ 100.000,00 e o metro quadrado custaria em torno de R$ 275,00. Sobre esse
valor, para fins de cálculo do custo de implantação, em termos de espaço para as
atividades que compreendem o processo produtivo, ainda deverão ser acrescidos os
custos referentes à construção do galpão para instalação dos equipamentos e
armazenamento de materiais.
Destaca-se, no entanto, que o valor de um terreno pode variar muito
dependendo da localização, tamanho e da construção que pode já constar no local.
Os valores apresentados são apenas para se ter uma base numérica de custos.
No caso do empreendimento solidário, a atividade independe da localização,
isto é, a instalação pode ser feita em área urbana ou área rural. De qualquer forma,
a aquisição de um terreno pelos membros do empreendimento solidário
representaria um custo de investimento muito alto para as suas condições
financeiras, visto o porte do empreendimento.
Nesse sentido, opta-se por admitir que para o estudo, no cenário, o
terreno/galpão seja fruto de uma concessão feita pela prefeitura municipal, assim
como é comumente feito com as cooperativas de catadores de resíduos sólidos ou
cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos.
Escolhido o local onde o empreendimento será implantado, alguns materiais
dentre equipamentos simples e os mais modernos, devem ser adquiridos, assim
como os veículos para transporte, como foi explicitado no item anterior. Os materiais
necessários para que o tratamento da urina (desinfecção e processamento químico)
seja realizado e possam ser retirados os nutrientes na forma de cristais de estruvita,
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estão relacionados nas Tabelas 18 e 19, juntamente com os respectivos preços
fornecidos por empresas do ramo.

Tabela 18 – Material necessário para a desinfecção da urina.
Aquisição

Tipo/Modelo

Especificações

Preço unitário

Bombona
200L

Vide exemplo
da Figura 75

- Material: PEAD;
- Capacidade de armazenamento:
200L

R$ 95,00

Fonte: dados obtidos de Emplasul Embalagens Plásticas (2013).

Tabela 19 – Materiais e equipamentos necessários para o processamento químico da
urina.
Aquisição

Equipamento
de agitação

Reagente

Tipo/Modelo

Agitador
mecânico
(Figura 76)

Óxido de
Magnésio
(Figura 77)

Especificações

Preço unitário

- Utilizado para tarefas de agitação até
200L (H2O);
- duas faixas de velocidade para meios
altamente viscosos e mistura intensiva;
- com hélice propoulsora;
- Controle de velocidade: contínuo.
- Cód: OM-1702/550
- Preço referente ao kg.
- Venda em embalagem (sacos)
de 25 kg.
- Prazo: antecipado.
- Frete por conta do destinatário.

R$
15.079,22

R$ 2,90

Fonte: dados obtidos de Synth.com (2013) – Agitador mecânico, e J.Reminas (2013) –
Óxido de Magnésio.
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Figura 75 - Bombona de PEAD
com capacidade de 200L.

Fonte: Emplasul
Plásticas (2013).

Embalagens

Figura 76 - Agitador mecânico
para agitação até 200L

Fonte: Synth.com (2013)

Figura 77 - Reagente: óxido de Magnésio

Fonte: Wikipedia (2013)

A bombona de capacidade de 200L, indicada na Figura 75, é utilizada para o
armazenamento e desinfecção da urina e também para a realização do
procedimento de precipitação da estruvita (processamento químico).
A precipitação é realizada com a adição do óxido de magnésio (Figura 77) à
urina, seguido de mistura contínua da solução, que pode ser realizada com o auxílio
de um equipamento que possibilite a agitação e mistura homogênea do reagente na
solução. Exemplos de equipamentos que permitem essa mistura contínua, bastante
utilizados em laboratórios químicos, são os agitadores mecânicos, como o
exemplificado na Figura 76.
No entanto, equipamentos como esse costumam apresentar tecnologia
avançada e ser bastante sofisticados implicando em custos de investimento também
elevados, cujo valor é de R$ 15.079,22 a unidade, conforme orçamento da empresa
responsável pela venda (SYNTH.COM, 2013).
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Pensando em uma solução mais acessível e ao mesmo tempo viável ao
cenário apresentado, foi elaborado um modelo simplificado de agitador manual
construído a partir de um sistema de correia e polias. A representação desse modelo
pode ser visualizada na Figura 78.
O princípio de funcionamento do modelo apresentado é baseado na
movimentação de polias por meio de uma alavanca. A movimentação da alavanca
induz a rotação da polia a ela conectada, que, por sua vez induz a rotação de uma
segunda polia, de diâmetro menor, a ela conectada por uma correia. Se uma hélice
é presa a uma haste fixada a essa polia, ela fará o mesmo movimento sugerido pela
polia 2, com velocidade muitíssimo maior.

Um esquema do modelo sugerido é

apresentado na Figura 79.
Figura 78 – Agitador manual

Fonte: elaborado pela autora.

Figura 79 - Princípio de funcionamento aplicado ao agitador manual

Fonte: elaborado pela autora.
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Seguindo esse princípio, e somando-se o fato de que num mesmo eixo, várias
polias de mesmo diâmetro podem ser sobrepostas, sugere-se ainda que, conforme o
avanço do empreendimento e aumento da produção, sejam acrescentadas mais
polias ao sistema.
Dessa forma, no eixo onde a polia 1 está ligada à alavanca (Figura 79),
podem ser colocadas até 3 polias de igual diâmetro da polia 1. E, para cada uma
dessas polias (polia 1), uma respectiva polia 2 seria ligada à ela por uma correia.
Assim, o sistema formado passaria a permitir a utilização de três agitadores de modo
simultâneo, como pode ser verificado na Figura 80.
Figura 80 – Esboço de sistema de agitação simultânea proposto

Fonte: elaborado pela autora.

Dessa forma, se a agitação for simultânea em três bombonas, ao fim do
período de um ciclo de agitação, três bombonas estariam prontas para serem
levadas à próxima etapa, a de filtração dos precipitados, aumentando a quantidade
de estruvita que pode ser produzida no mesmo período de tempo.
Para um sistema de agitação como esse apresentado na Figura 80, estima-se
um valor de custo de investimento baseado principalmente no custo de aquisição
das polias que irão compor o sistema. Esse custo varia, no entanto, de acordo com o
diâmetro das polias a serem adquiridas e consequentemente, da rotação necessária.
Para a reação do Óxido de Magnésio com a urina, segundo Cardinali et al.
(2009), a mistura deve ser levada a uma agitação de 100 rpm por um período de 1h.
Assim, se a agitação requerida é de 100rpm, se for considerado que o tamanho das
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polias (Figura 86) siga a proporção de 5:1 (polia 1 cinco vezes maior que polia 2), a
força motora requisitada deverá atender à rotação de 20 rpm.
Assim, adotada essa proporção, para um exemplo onde a polia 1 tenha um
diâmetro de 40 cm e a polia 2, um diâmetro de 8 cm, o preço de aquisição calculado
é apresentado na Tabela 20.
Com a análise da Tabela 20, quando comparada à Tabela 19, nota-se uma
diferença de aproximadamente 14 mil reais entre um agitador mecânico produzido e
comercializado por uma empresa conceituada no mercado e um agitador
simplificado que pode ser construído para atender a uma necessidade específica do
empreendimento.

Tabela 20 – Preço estimado para o agitador manual proposto
Aquisição

Tipo/Modelo

Agitador
manual para
agitação de
1 bombona.

Exemplo na
Figura 85

Agitador
manual para
agitação de
3 bombonas

Exemplo da
Figura 87

Especificações
- diâmetro das polias: 40cm e 8cm,
respectivamente;

Preço unitário

- proporciona uma agitação de
100rpm a partir de uma tração de
20rpm na alavanca.

R$ 312,04*

As mesmas do item acima, com o
acréscimo de sistemas de polias
para agitação simultânea de mais
bombonas.

R$ 936,12*

*valor calculado em função dos preços das polias consideradas: R$277,70 a unidade
da polia de diâmetro de 40 cm e R$34,34 a unidade da polia de diâmetro de 8 cm.
Valores obtidos de Mademil (2013).
Fonte: adaptado de Mademil (2013)

Após realizada a etapa de agitação da mistura e precipitação dos cristais, o
material deve ser retirado das bombonas com o auxílio de uma mangueira em sifão,
para ser encaminhado à etapa de filtração, onde os sólidos são retirados da solução.
Um sistema simples de filtração de bancada pode ser visualizado no esquema
apresentado na Figura 81. Em adequação à escala de produção do modelo, o
sistema ficaria semelhante ao reproduzido na Figura 82, que utilizaria os
equipamentos mostrados sequencialmente nas Figuras 83, 84 e 85.
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Figura 81- Sistema de filtração
simples de bancada

Fonte: Química em aula (2013)

Figura 82 - Sistema adaptado de
filtração simples

Fonte: Tekin (2013)

Figura 83 – Funil de polietileno reto

Figura 84 - Filtro de feltro
calibrado de polipropileno

Fonte: Loja do mecânico (2013)

Fonte: Processo Industrial (2013)
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Figura 85 - Bombona de 200L usada

Fonte: TSSC Tambores (2013)

Na Tabela 21, a seguir, são apresentados os valores cotados para um sistema de
filtração simples utilizando os materiais e equipamentos citados.

Tabela 21 - Valores cotados para um equipamento de filtração simples
Aquisição

Equipamento
de filtração
simples

Tipo/Modelo
Funil de
polietileno reto
(Figura 84)
Filtro de Feltro
agulhado em
polipropileno
(1μ) (Figura 85)

Bombona
usada (200L)
(Figura 86)

Especificações

Preço unitário

- Diâmetro de 20 cm

R$ 16,15(1)

- Aberturas de 1μ,
- possuem acabamento
termofixado e calibrado em face
para evitar migração de fibras.

R$ 100,00(2)

- Material: Polietileno de alta
densidade
- capacidade: 200 L

R$ 60,00(3)

- 2 bocas, tampa fixa.
- Usada e higienizada.

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados de
Industrial (2013) e (3)TSSC Tambores (2013).

(1)

Loja do Mecânico (2013),

(2)

Processo

6.2.4 Acondicionamento em recipientes para comercialização

Após passar pela etapa de filtração, a estruvita pode ser distribuída em
pequenas bandejas para secagem natural à temperatura ambiente. Isso permitiria
que todo o excesso de umidade presente no sólido fosse evaporado.
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Para que a estruvita seja devidamente comercializada e entregue aos seus
receptores finais, há a necessidade de que se realize o acondicionamento da
mesma para que possa ser transportada e distribuída. Para isso, foram levantados
alguns valores para um conteúdo adotado de 10 kg por embalagem de papel, tipo
saco. Os dados coletados são informados na Tabela 22.
Tabela 22 - Cotação de preço para embalagens de 10kg para acondicionamento da
estruvita.
Aquisição

Tipo/Modelo

Especificações

Preço
Pacote (100
unidades)

Embalagem
plástica

Saco plástico Zip 30X40 cm

- Espessura de 0,080mm;
- Peso por unidade: 1,11kg;

R$ 37,99

Embalagem
sacos de rafia.

Exemplo da
Figura 86.

- sacos com tela nova
convencional branca;

R$ 50,00

- Tamanho: 45x45cm.

Fonte: elaborado pela autora com base em informações obtidas por Sacarias Isac (2013) e
De Plástico (2013).

Figura 86 - Sacos de rafia para
acondicionamento e transporte de
materiais

Fonte: Sacaria Isac (2013).

Nota-se que financeiramente, ambas as embalagens são interessantes de
serem utilizadas. No entanto, em caso de se desejar a reutilização da embalagem,
os sacos de ráfia apresentariam maior aceitabilidade, uma vez que aparentam ser
mais resistentes e ter maior durabilidade. É interessante destacar que para a sua
utilização, é necessária a garantia de que a embalagem impeça a passagem de
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umidade do ambiente para o produto, uma vez que o produto tem que ser mantido
seco.
Analisada as opções e supondo-se que não haja risco de umedecer o
produto, optou-se por utilizar os sacos de ráfia para o acondicionamento do
fertilizante, implantando, paralelamente, um esquema em que o produtor, assim que
consumir todo o conteúdo da embalagem, guarda-a e, para a próxima compra, já
não tem gasto para adquirir nova embalagem, aproveitando a mesma.

6.3 Cálculo de custos envolvidos

Para que seja analisada a viabilidade da produção do fertilizante sob a ótica
econômica foi desenvolvido um procedimento de cálculos com base em
investimento, despesas operacionais, receitas, remuneração dos cooperados e
eventual excedente financeiro representando acúmulo de capital. Tal modelo de
cálculos foi realizado com a função de traduzir em valores monetários a proposta do
negócio proposto de produção e venda da estruvita, e realizar a simulação
econômica da produção sobre o cenário proposto.
Sabe-se que a quantidade de urina excretada por pessoa depende de
diversos fatores como quantidade de líquidos ingeridos, exercícios físicos e clima
local, entretanto, para fins de cálculo, admite-se que cada indivíduo adulto urine em
média 1,5 L/dia, valor estudado e sugerido por alguns autores como Louro e
Vouschan Junior (2011) e Gonçalves et al. (2006).

6.3.1 Volume de urina coletado

Como estipulado no capítulo 5, o número total de contribuintes para a coleta
da urina seria de 1.100 pessoas. Considerando que, em média, cada pessoa passe
cerca de um quarto do dia (6 h) na universidade, a contribuição de urina, seguindo a
proporção de 1,5 L/dia, seria de 0,375 L por indivíduo, durante o período estipulado.
Assim, a contribuição total de urina da população voluntária estaria estimada
para 412,50 L/dia, o que corresponderia a um volume de 12.375,00 L/mês, ou
148.500 L/ano. Considerando que as bombonas utilizadas para armazenamento
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provisório no campus da universidade fossem de 20L, como as apresentadas na
Figura 69, no item 6.2.1, pode-se dizer que são preenchidas 21 bombonas de
armazenamento de urina por dia. Tais bombonas seriam transportadas para o centro
de processamento. No entanto, além das bombonas de armazenamento há que ter
disponível um conjunto de bombonas que são instaladas sob os mictórios.
Considerando a existência de 50 banheiros na universidade com uma média de 4
mictórios por banheiros, foram necessárias 200 bombonas, contando ainda com um
excedente de 20 bombonas para as trocas durante o período, à medida que
mictórios mais usados tenham suas bombonas preenchidas.
Em resumo seriam necessárias 220 bombonas de 20 L para instalação sob os
mictórios mais 21 bombonas de mesmo volume para armazenamento e transporte
ao núcleo de processamento.
Existe a possibilidade ainda de substituir a quantidade relativamente alta de
bombonas que implicam em maior carga horária de mão de obra para manuseio, por
uma reforma de instalações prediais de esgoto de sorte a reunir a urina em um
menor número de pontos de armazenamento. No entanto, obviamente, tal alternativa
representa elevado custo inicial e não se coaduna com as hipóteses aqui
estabelecidas, pelo menos para um sistema sob fase inicial de operação.

6.3.2 Custo de transporte

Para o estudo do custo que envolve o transporte da urina dos pontos de
coleta ao galpão de tratamento, quatro foram as variáveis envolvidas e detectadas:
o tipo de veículo escolhido, sua capacidade de carregamento, quantidade de
viagens necessárias, e consumo de combustível.
Seriam coletadas diariamente 21 bombonas com capacidade para 20L de
urina. Se a densidade da urina, na sua normalidade, varia de 1,008 kg/L a 1,030
kg/L como afirmam os autores Diogo et al. (2000), pode-se, para fins de cálculo
adotar um valor médio de 1,02 kg/L, para a densidade da urina a ser trabalhada.
Assim, cada 1 litro de urina corresponderia a aproximadamente 1 kg.
Proporcionalmente, pode-se afirmar que cada bombona de 20L de urina
corresponderia a cerca de 20 kg de urina mais cerca de 1,0 kg da bombona. As 21
bombonas juntas, consequentemente, totalizariam em 441 kg.
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Devido à carga a ser transportada ser volumosa, seria viável que o veículo
utilizado para transporte apresentasse carroceria acoplada, como os mostrados no
item 6.2.2, para facilitar o carregamento das bombonas. Nesse sentido, as melhores
opções seriam os triciclos motorizados, os veículos elétricos e os veículos de tração
humana, no caso, o triciclo de carga.
No caso especial dos veículos motorizados e elétricos, a capacidade de
carregamento indicada nas especificações técnicas para os modelos apresentados
no item 6.2.2, corresponderiam à 250 kg e 350 kg, respectivamente.
Esses dados permitem que seja calculada a quantidade de viagens
necessárias para se realizar o recolhimento do material do posto de coleta de urina e
entrega na unidade de tratamento, dada a massa de 441 kg (urina mais peso próprio
da bombona), distribuídos em 21 bombonas.
Se no primeiro caso a capacidade máxima de transporte é de 250kg ou 12
bombonas de 20L, para que fossem deslocadas as 21 bombonas, seria necessária a
realização de no mínimo duas viagens, uma com o carregamento de 11 bombonas,
contendo 220 kg, e uma segunda com o carregamento das 10 bombonas restantes,
que corresponderiam a 200kg.
No segundo caso, para os veículos elétricos, a carga máxima suportada é um
pouco maior, 350 kg, o que corresponde a 17 bombonas por viagem. No entanto,
ainda assim, seria necessário que fossem realizadas ao menos duas viagens, como
no caso anterior, para que fossem transportados os 441kg.
Dessa forma, pode-se estipular que seriam realizadas carregamentos de 11
bombonas com urina por vez ao final do expediente. As bombonas instaladas nos
mictórios são removidas e substituídas por bombonas limpas e seus conteúdos
despejados nas bombonas de armazenamento. Sendo necessárias duas viagens de
transporte à central de processamento, assim que 11 bombonas de armazenamento
estejam preenchidas, elas são carregadas no veículo e partem para transporte.
Enquanto isso as 11 outras bombonas terminam de ser preenchidas sendo também
transportadas quando da volta do veículo É importante que o local de
armazenamento seja fora do trânsito de pessoas e veículos e mantido em local
arejado e livre de umidade, na própria universidade.
Em relação ao consumo de combustível, como observado no item 6.2.2, o
modelo mais econômico, dentre os motorizados, a princípio, é o veículo elétrico, que
apresenta um consumo aproximado de R$ 0,03 por quilômetro percorrido, valor este

172

que é estimado, uma vez que o produto está em fase de estudo para implantação no
mercado.
O modelo de triciclo motorizado (Figura 72), já existente e consagrado no
mercado, é também econômico se comparado a outros veículos automotores, uma
vez que apresenta autonomia de 25 km/L de combustível. Se for considerado uma
distância de 11 km entre a Universidade e o Empreendimento Solidário, e o preço da
gasolina

cotado para

julho/2013,

em média, a

R$ 2,60 (PREÇO

DOS

COMBUSTÍVEIS, 2013), pode-se dizer que, para cada corrida, serão consumidos
0,44 L de combustível e gasto cerca de R$1,15. Assim, sendo realizadas duas
viagens de ida e volta para coleta e entrega de material, serão consumidos 1,76
L/dia e investidos R$ 4,58/dia. Projetando os gastos pra um mês e um ano,
respectivamente tem-se: 52,8L/mês e R$137,28/mês; 633,6L/ano e R$1.647,36/ano.
Para a mesma distância de 11 km, o modelo elétrico, utilizando a relação de
R$0,03/km, apresentaria um custo diário de R$ 1,32. Valor este que projetado para
um mês corresponderia a R$ 39,60 e para um ano, R$ 475,20.
Já no caso do modelo apresentado na Figura 73, o triciclo de carga de
funcionamento por tração humana, dentre os três, é o mais vantajoso
economicamente devido ao fato de não necessitar de abastecimento nem por
combustível e nem por energia elétrica, dependendo somente da força e disposição
do condutor para ser movimentado. No entanto, essa condição vantajosa, pode
apresentar desvantagem no caso de desgaste físico do condutor ou em caso de
afastamento por conta de problemas de saúde, ou de outra natureza,
comprometendo as atividades no caso de não haver substituto apto.

6.3.3 Produção da estruvita

Após coletada e devidamente entregue na sede do empreendimento solidário,
a urina, previamente armazenada em bombonas de 20L, seria transferida para as
bombonas de capacidade útil de 200L, que ficariam fixas

na área de

processamento.
Transferida para essas bombonas, a urina ficaria estocada e hermeticamente
fechada por um período de 30 dias, a uma temperatura de 20˚C,

valores e

informações indicadas por Schonning (2004) apud Zancheta (2007), para realização
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da sua desinfecção a fim de se evitar riscos biológicos. Nesse caso a urina poderá
ser usada para aproveitamento de seus nutrientes em culturas quaisquer, desde que
os alimentos passem por algum tipo de processamento antes de serem ingeridos.
Após o período de estocagem, parte-se para a etapa de precipitação dos
nutrientes com a adição do Óxido de Magnésio (MgO). Dentre alguns ensaios
realizados por Cardinali et al. (2009) e Alves, Zanella e Soares (2010), a dosagem
que teria apresentado melhores resultados seria a de 0,30g de MgO para cada 1L
de urina. Assim, utilizando essa relação, tem-se que para cada 200L de urina,
conteúdo presente em cada uma das bombonas, haveria a necessidade de se
adicionar 60g de Óxido de Magnésio. Projetando essa proporção para 1 ano, para
um volume de 148.500,00 L de urina, o consumo de óxido de magnésio seria de
44,55 kg/ano.
No entanto, para que a precipitação dos nutrientes ocorra, o pH deve estar na
sua faixa ideal e, portanto, deve ser verificado. Segundo Cardinali et al. (2009) e
Alves, Zanella e Soares (2010), para que se tenha a máxima precipitação do fósforo,
o pH deve estar em torno de 9,0 a 9,5. Os autores recomendam que essa verificação
seja realizada de acordo com o Standart Methods for the Examination of Water as
Wastewater – 19ª edição (ALPHA et al, 1995). Aidar (2012) afirma ainda que a
estruvita não pode ser submetida a temperaturas muito elevadas, para evitar que ela
se converta a outros sais.
Durante essa fase de reação do óxido de Magnésio com a urina, é
necessário que a mistura esteja sob regime de agitação para que todo o MgO reaja
com o fosfato e a amônia presentes na urina e forme os precipitados na forma de
estruvita. Para que isso seja realizado, há a possibilidade de se utilizar dois modelos
de agitadores, como apresentado no item 6.2.3, o agitador mecânico ou o agitador
manual, desenvolvido especificamente para esse cenário. Ambos os modelos
poderiam proporcionar à mistura uma agitação de 100 rpm por um período de 2h.
Após realizado os ensaios de precipitação, a mistura seria levada para a
etapa de filtração onde seria submetida a um processo de filtragem. Essa etapa
pode ser realizada tanto por filtração à vácuo ou filtração simples, e os precipitados
podem ser separados do líquido residual. O precipitado seria levado para o
empacotamento, após secagem natural à temperatura ambiente, enquanto o líquido
residual seria armazenado em uma bombona para posteriormente ser aproveitado
ou descartado.
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Segundo estudos da EAWAG (2009), uma quantia de 500L de urina pode
produzir cerca de 1 kg de estruvita. Dessa forma, adota-se essa relação para os
cálculos seguintes, uma vez que foi o único dado concreto identificado na revisão
bibliográfica a respeito da proporção, a partir de experiências em campo.
Considerando

o dado de que a produção diária de urina pela população

estimada seria de 412,50L, cerca de 825g poderiam ser produzidos por dia de
estruvita. Dessa mesma relação, a produção mensal seria de 24,75 kg de estruvita e
a produção anual, para 148.500L de urina, seria de aproximadamente 297kg de
estruvita.
Cardinali et al. (2009) constatou que 98% de ortofosfato e 21,9% de amônia
puderam ser recuperados da urina líquida. Afirma que, de acordo com os ensaios
laboratoriais por eles realizados, a proporção obtida dos nutrientes presentes no
resultado final da estruvita estava na proporção de 19:18:0,4 (NPK) para 1,7 de
Cálcio e 17 de Magnésio. Aidar (2012), no entanto, teria obtido nos seus ensaios, a
proporção de 58:1:2 (N:P:Mg), com uma recuperação de 80,8% de fósforo a um pH
igual a 9,0.
Dados levantados pelo instituto EAWAG (2009) da Suíça porém indicaram
uma certa diferença na porcentagem de nutrientes encontrados na estruvita
produzida por eles, na qual a recuperação de nitrogênio seria bem mais baixa.A
proporção encontrada de seria de 6:29:0 (NPK) para 10 de Magnésio.
Gantenbein e Khadka

(2009), discutindo os dados obtidos na Suíça,

indicaram que mesmo o Nitrogênio não sendo, em grande parte, agregado aos
cristais de estruvita, ele ficaria presente no efluente residual do processo, que pode
ser considerado também um potencial fertilizante nitrogenado e potássico, podendo
ser utilizado na agricultura em conjunto com a estruvita.

6.3.4 Parametrização técnica da produção

Para uma melhor compreensão das relações obtidas com os cálculos
desenvolvidos no item anterior, algumas parametrizações referentes à produção da
estruvita puderam ser traçadas.
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Considerando como referência a bombona de 200L, utilizada para
armazenamento e desinfecção da urina, têm-se as seguintes relações:
a) Se 500L de urina permitem obter 1 kg de estruvita, a partir de 200L de urina,
obtém-se 0,4 kg (400g) de estruvita.
b) Para cada litro de urina, são consumidos 0,30g de óxido de magnésio. Então,
para produzir 0,4 kg de estruvita, os 200L de urina devem ser reagidos com 60g de
MgO.
c) Se uma pessoa libera diariamente uma média de 1,5 L de urina, para se alcançar
um volume de 200L, seria necessário contar com um grupo de 133 contribuintes.
Detalhe: isso se for considerado o período total de 24h, se considerado um quarto
do dia (6h), que foi o período considerado no cenário para a permanência na
universidade, a contribuição individual seria de cerca de 0,375L por dia, o que
resultaria na necessidade de um grupo contribuinte de 533 pessoas.
A seguir, tem-se o quadro resumo dos parâmetros calculados (Quadro 3).

Quadro 3 - Parâmetros referentes à produção de 0,4 kg de estruvita a partir de
cada bombona de 200L de urina.
Para cada bombona de 200L
Volume de urina coletada
Número de pessoas (considerado período
de 24h de contribuição)
Número de pessoas (considerado período
de 6h de contribuição)
Quantidade de reagente (MgO)
Quantidade de estruvita produzida

200L
133

533
60g
0,4 kg (400g)

Fonte: elaborado pela autora

6.3.5 Avaliação preliminar da mão de obra necessária

Com o objetivo de dimensionar, em caráter preliminar, a equipe de
cooperados, realizou-se uma análise baseada em gráficos de atividades segundo o
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período do dia ocupado com sua execução (Gráfico 16). Esse método permitiu uma
melhor estimativa do tempo, no decorrer de um dia, que cada atividade necessitaria
para ser realizada, bem como o número de pessoas envolvidas em cada uma delas.
Para fins de uniformização e facilidade de cálculo, adotou-se como unidade
produção de estruvita a quantidade correspondente a uma bombona de 200 L.
Adotou-se essa unidade em função da previsão de que escalas diferenciadas de
produção deveriam ser consideradas e, consideradas as técnicas e equipamentos
aqui escolhidos, a bombona de 200 L é referencial.
Os gráficos permitiriam também divisar folgas ou ociosidade de trabalho em
função de cada atividade ou grupo de atividade, segundo a quantidade de produção
envolvida. Esse potencial de aumento de produção seria denominado de fator de
escala.
A partir do Gráfico 16, o número mínimo de pessoas necessárias para o
cumprimento de cada uma das atividades pôde ser identificado em função das
atividades que provavelmente ocorreriam simultaneamente. É a partir dele que o
Gráfico 17 pôde ser elaborado, atribuindo as atividades para cada pessoa envolvida,
considerando o tempo requerido das atividades e a disponibilidade de cada pessoa,
buscando igualar as horas trabalhadas.
A observação do Gráfico 17 mostra, em resumo, que o número de 2 pessoas
seria suficiente para realizar o ciclo completo para 200 L de urina (coletada na
universidade) com folga de 3 horas. Nota-se que essa mesma dupla realizaria as
atividades de coleta/transporte.
É patente na forma de dimensionamento da mão de obra apresentada que
não se associou a duração de cada atividade e o corresponde número de pessoas à
quantidade de urina coletada e transportada, o processamento da estruvita e a
embalagem e armazenamento do produto final. Na verdade, o exercício de
dimensionamento da mão de obra foi elaborado em caráter preliminar e admite,
idealmente, folgas ou ociosidades, seja de equipamentos, seja de mão de obra.
No desenvolvimento deste trabalho será identificado que escalas de produção
mais compatíveis com a remuneração do pessoal envolvido será necessário. Ou
seja, somente o cenário desenhado, com coleta restrita à universidade, poderá não
se mostrar para ocupar integralmente jornadas diárias de trabalho dos cooperados.
Dessa forma, cabe antecipar considerações a respeito de fatores de escala que o
processo de produção comporta.
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Gráfico 16 – Estimativa de tempo de duração de cada atividade ao longo do dia,
considerando a jornada de um dia de trabalho.

dia (h)
Fonte: elaborado pela autora.
Notas:
i) Cada unidade de produção considera o volume de 200L de urina,
correspondente a uma bombona de 200L (na qual a urina é estocada);
ii) Para o preenchimento da bombona de 200L, foram coletadas 10
bombonas de 20L;
iii) Considera-se para fins de análise da produção de estruvita a relação:
500L de urina = 1 kg de estruvita (EAWAG, 2009)
iv) Atividades a que se refere o gráfico:
1.

colocação de bombonas limpas nos mictórios, retirada de bombonas com
urina dos mictórios, coleta e reposição de bombonas;

2.

transporte ao centro de processamento;

3.
4.
5.
6.
7.

despejo de 10 bombonas de 20 L em bombona vazia de 200 L; lavagem de 10
bombonas de 20 L;
Abertura de bombona de 200 L (após 1 mês de tratamento), adição de MgO e
mistura;
filtração de 200 L de urina após reação / mistura com MgO;
Secagem da estruvita filtrada (da bombona de 200 L) e embalagem da
estruvita em 1 saco;
carregamento e entrega de estruvita ao produtor rural ou associação dos
produtores

Gráfico 17 - Atribuição das atividades ao longo do dia

dia (h)
Fonte: elaborado pela autora.
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Nota-se que dentro dos quadros coloridos, estão indicados os números de
acordo com a atividade realizada. A relação atividades – cores é a mesma
apresentada no gráfico anterior.
A análise dos Gráficos 16 e 17 permite estabelecer os seguintes comentários
e hipóteses de trabalho:

a) a atividade 1 teria pouca elasticidade horária, pois dependeria do expediente de
funcionamento do local onde é coletada a urina;
b) a atividade 3 teria elasticidade média ou baixa porque incluiria a lavagem de n
bombonas de 20 L, atividade que, a princípio, teria baixa possibilidade de
realização simultânea, considerando um quadro de pessoal diminuto;
c) a atividade 2, considerada a unidade de produção de 200 L, teria elasticidade
baixa ou média quanto à quantidade transportada se fosse considerado veículo
de tração humana e pequena distância de transporte;
d) a atividade 4 teria alta elasticidade: a multiplicação de misturadores trabalhando
simultaneamente seria possível;
e) a atividade 5 teria alta elasticidade, pois o número de filtros em funcionamento
simultâneo poderia ser multiplicado;
f) a atividade 6 teria elasticidade alta, pois dependeria apenas de área de
espalhamento para secagem;
g) a atividade 7 é de alta versatilidade e elasticidade.

Diante dos comentários e hipóteses apresentadas, é possível estimar fatores
de escala, ou seja, aumentos de produção relativos ao pleno uso dos fatores de
produção, incluídos os de mão de obra, sem que se lance mão de tecnologias que
proporcionem maior produtividade. O Quadro 4 resume essas estimativas enquanto
hipóteses de trabalho.
Para cada uma das atividades foi atribuído um fator de escala relativo à sua
elasticidade, ou seja, flexibilidade quanto a alocação de horário, dependência de
outras atividades prévias, possibilidade de diminuição do tempo de seu cumprimento
com o aumento da quantidade de equipamentos trabalhando simultaneamente. O
fator de escala adotado seguiu um critério inicial qualitativo, e, a partir deste, foi
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atribuído um valor numérico seguindo uma escala de 1 a 10, na qual, os maiores
valores foram atribuídos às atividades de maior elasticidade.

Quadro 4 - Fatores de escala adotados para aumento de produção
ALTERAÇÕES
ATIVIDADES / COMENTÁRIOS

PREVISTAS PARA
AUMENTO DE
PRODUÇÃO

As atividades 4, 5 e 6 podem ser
quadruplicadas pois têm folga
horária (3 horas) e admitiriam
simultaneidade
de
realização
aumentando
os
fatores
de
produção. A mesma dupla de
pessoas com
mais recursos
materiais poderia produzir outras 3
unidades.
A atividade 1 poderia ser realizada
pela dupla de pessoas não mais do
que em 2 lugares, não muito
distantes.

Aumento do número de
misturadores, filtros e
áreas de secagem.

Racionalização
das
operações e redução do
tempo de deslocamento
entre locais de coleta.

FATOR DE
ESCALA
(ELASTICIDADE)

ATRIBUIÇÃO
EM ESCALA
NUMÉRICA
(1-10)

MÉDIA

4

BAIXA

2

A atividade 2 dependeria do veículo
de transporte e da distância de
transporte. Estaria associada à
atividade 1 e à distância de
transporte.

Racionalização associada
às medidas relativas à
atividade 1.

BAIXA

2

A atividade 3 teria pequena ou
média elasticidade.

Organização
e
racionalização
dos
métodos de execução.

BAIXA

2

A atividade
elasticidade.

Organização de horários
de execução aproveitando
brechas.

ALTA

10

7

teria

altíssima

Fonte: elaborado pela autora.

6.4 Estimativas de despesas e receitas

Nos itens a seguir, são realizadas as estimativas de despesas e de receitas
que envolvem o investimento necessário para produção e o processo produtivo da
estruvita.
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6.4.1 Estimativas de despesas

De acordo com o que foi levantado e calculado nos itens anteriores, nota-se
que para a implantação e funcionamento de um sistema de produção e aplicação de
fertilizantes a partir da urina humana, investimentos iniciais são necessários, além de
materiais e recursos diversos para operação.
Esses investimentos iniciais seriam representados pelos bens duráveis cuja
vida útil encontra-se em período de 20 a 30 anos, como o veículo que será adquirido
para transporte de bombonas e sacarias (material produzido) e equipamentos como
bombonas e agitadores. Esses são os investimentos iniciais de base estimada e
representam o valor de capital a ser investido inicialmente para que o
empreendimento fosse consolidado.
Além do investimento inicial, há também os custos com a produção, que
caracterizam custos operacionais e podem ser estimados em função dos gastos
relacionados à manutenção e o funcionamento do empreendimento. Assim, dentre
os custos operacionais desse modelo, estariam os gastos com combustível para
abastecimento do veículo (no caso da opção por veículo motorizado), embalagem
para armazenamento do produto final, reagentes, filtros e outros materiais de uso
contínuo.
Na sequência, são indicadas as estimativas de investimentos iniciais, de
custos operacionais para o funcionamento do empreendimento e as receitas
previstas, projetados para períodos de 1 ano de operação.
Levando em consideração que o empreendimento solidário, de início, possa
apresentar um potencial de investimento mais restrito, são apresentados orçamentos
com as estimativas dos investimentos iniciais calculadas para duas condições
específicas: a primeira que seria uma condição mais acessível financeiramente,
adotando alternativas mais baratas de equipamentos; e a segunda, para uma
condição mais avançada de desenvolvimento do empreendimento, na qual é
possível a aquisição de equipamentos modernos e eficazes que facilitem o serviço
dos membros do empreendimento e que possam potencializar a produção.
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CONDIÇÃO A: solução mais acessível com alternativas de meios de produção de
menor custo

Nessa condição, supõe-se que o poder de investimento fixo inicial dos
idealizadores do empreendimento sejam mais restritos. Nesse sentido, são cotadas
as alternativas

de menor custo, dentre as apresentadas no item 6.2.3, para a

determinação de uma condição mínima inicial de investimento e custos para que o
empreendimento possa entrar em funcionamento.
Nas Tabelas 23 e 24, são apresentados os orçamentos de investimentos
iniciais e custos operacionais elaborados a partir dos dados levantados no Capítulo
6.2 (Levantamento e orçamento de insumos e mão de obra).

Tabela 23 - Estimativa dos Investimentos iniciais para a condição A.
Aquisição
Bombonas (20L)
Bombonas (200L)
Agitador manual (1
bombona)
Sistema de filtração
simples
Veículo(5)
Investimento inicial
TOTAL

(1)

42

Quantidade
+ 220(2) = 262
120(3)

Valor unitário*
R$ 11,16
R$ 95,00

Total
R$ 2.923,92
R$ 11.400,00

1

R$ 312,04

R$ 312,04

1

R$ 76,15 (4)

R$ 76,15

1

R$ 1.550,00

R$ 1.550,00

-

-

R$ 16.262,11

Fonte: elaborada pela autora a partir de dados obtidos junto às empresas fornecedoras dos
produtos, como mostrado anteriormente no item 6.2.3.
Nota:
(1)
quantidade estimada do número de bombonas equivalente a dois dias de coleta, em
regime de revezamento. Enquanto 21 bombonas estão nos pontos de coleta, as outras 21
estarão na sede do empreendimento, sendo transferidas para as bombonas de 200L.
(2)
bombonas instaladas nos mictórios da universidade.
(3)
valor obtido pela constatação de que, serão preenchidas 2 bombonas de 200L por dia.
Por mês, seriam preenchidas 60 bombonas. Se essa proporção for projetada para 2 meses,
que é o período necessário para que a primeira remessa de urina esteja estabilizada
biologicamente, tem-se que é necessária a compra de 120 bombonas.
(4)
valor obtido com a soma dos valores cotados dos instrumentos necessários para a
realização da filtração (funil + bombona).
(5)
calculado para um triciclo mecânico.
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Tabela 24 - Estimativa dos custos operacionais para uma condição A projetados para um
ano de funcionamento
Aquisição
Filtro de polipropileno
Embalagem
Reagente (MgO)
Total

Valor unitário
R$100,00
R$ 0,50
R$ 2,90 (1)

Projeção para 1 ano
R$ 50,00(2)
R$ 15,00 (3)
R$ 129,20(4)
R$ 194,20

Fonte: elaborada pela autora a partir de dados obtidos junto às empresas fornecedoras dos
produtos, como mostrado anteriormente no item 6.2.3.
Nota:
(1)

Valor cotado para 1kg de reagente.
Considera-se que o prazo de vida útil do filtro seja de 2 anos.
(3)
Resultado obtido pela da análise da quantidade de estruvita que é produzida por
ano (297 kg) e quantidade de embalagens que serão necessárias, uma vez que a
capacidade de cada embalagem é de 10kg.
(4)
Resultado obtido através da relação: 0,30g de MgO / 1L de urina, sendo que são
estimados 148.500L por ano.
(2)

Nota-se que na Tabela 23, foram consideradas somente uma unidade de
cada um dos equipamentos necessários para a realização das etapas de
agitação/mistura e filtração do precipitado. Atenta-se o fato de que a condição A
apresentada refere-se apenas à apresentação de uma estimativa mínima necessária
para que o empreendimento possa realizar a produção. Para que o empreendimento
se torne mais ativo com uma produção em série, durante o seu período de
funcionamento, podem e possivelmente serão

necessárias adaptações, como a

aquisição de um número maior de equipamentos ou equipamentos que permitam
uma produção mais rápida, com otimização de tempo e qualidade de serviço.
Uma das adaptações já sugeridas no item 6.2.3, é a possibilidade de
ampliação do potencial do agitador manual. Num mesmo sistema de agitação, é
permitido que seja ampliada a capacidade, acrescentando novas polias ao sistema,
permitindo que a etapa de mistura/agitação seja acelerada, de forma que, num
mesmo período de tempo, enquanto se produzida apenas uma bombona por vez,
poderiam ser produzidas três. E, para que as próximas etapas acompanhem o
mesmo ritmo, haveria a necessidade de se adquirir novos sistemas de filtração para
atender a demanda.
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CONDIÇÃO B: solução mais elaborada com equipamentos mais modernos e
eficazes

Nessa vertente, uma solução mais elaborada da produção é possibilitada a
partir da utilização de equipamentos mais modernos e de maior eficácia que
permitem melhor produtividade, com redução do tempo e melhor condição oferecida
aos indivíduos envolvidos no processo produtivo.
Nas Tabelas 26 e 27, a seguir, são apresentadas as estimativas realizadas de
investimentos iniciais e custos operacionais de produção, respectivamente, para
uma condição mais elaborada, considerando exemplos de equipamentos ideais para
uma melhor produtividade.

Tabela 25 - Estimativa de investimentos iniciais para a condição B
Aquisição
Bombonas (20L)
Bombonas (200L)
Agitador mecânico
Sistema de filtração
simples
Veículo(4)
Investimento inicial
TOTAL

(1)

42

Quantidade
+ 220(2) = 262
120(3)
1

Valor unitário
R$ 11,16
R$ 95,00
R$ 15.079,22

Total
R$ 2.923,92
R$ 11.400,00
R$ 15.079,22

1

R$ 76,15

R$ 76,15

1

R$ 14.307,80

R$ 14.307,80

-

-

R$ 43.787,09

Fonte: elaborada pela autora a partir de dados obtidos junto às empresas fornecedoras dos
produtos, como mostrado anteriormente no item 6.2.3.
Nota: (1) quantidade estimada d o número de bombonas equivalente a dois dias de coleta,
em regime de revezamento. Enquanto 21 bombonas estão nos pontos de coleta, as outras
21 estarão na sede do empreendimento, sendo transferidas para as bombonas de 200L.
(2)
bombonas instaladas nos mictórios da universidade.
(3)
valor obtido pela constatação de que, serão preenchidas 2 bombonas de 200L por dia.
Por mês, seriam preenchidas 60 bombonas. Se essa proporção for projetada para 2 meses,
que é o período necessário para que a primeira remessa de urina esteja estabilizada
biologicamente, tem-se que é necessária a compra de 120 bombonas.
(4)
calculado para um triciclo motorizado, uma vez que o elétrico ainda não tem um preço
definido.

Assim como na condição A, na condição B também foi considerada uma
unidade para cada equipamento, como pôde ser observado na Tabela 27. Da
mesma forma, foi apresentado o custo unitário, devendo o empreendimento, para ter
uma melhor produtividade, na medida do possível, ir adquirindo novos equipamentos
para o aumento da produção, segundo as tecnologias empregadas.
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Tabela 26 - Estimativa dos custos operacionais para a condição B projetados para um ano
de funcionamento
Aquisição
Combustível
Filtro de polipropileno
Embalagem
Reagente (MgO)
Total

Valor unitário
R$ 2,60 (1)
R$ 100,00
R$ 0,50
R$ 2,90 (5)

Projeção para 1 ano
R$ 1.647,00 (2)
R$ 50,00(3)
R$ 15,00 (4)
R$ 129,20(6)
R$ 1.841,20

Fonte: elaborado pela autora.
Nota: (1) Valor do quilômetro rodado por litro cotado para julho/2013.
(2)
Resultado das estimativas calculadas no item 6.3.2 – Custo de transporte de consumo;
(3)
Considera-se que o prazo de vida útil do filtro seja de 2 anos
(4)
Resultado obtido pela da análise da quantidade de estruvita que é produzida por ano (297
kg) e quantidade de embalagens que serão necessárias, uma vez que a capacidade de
cada embalagem é de 10kg.
(5)
Valor cotado para 1kg de reagente.
(6)
Resultado obtido através da relação: 0,30g de MgO / 1L de urina, sendo que são
estimados 148.500L por ano.

Entre os orçamentos realizados para a condição A e a condição B, nota-se
uma diferença de cerca de R$ 27.525,00, valor este, que, para o investidor de um
projeto faz toda a diferença, especialmente nos empreendimentos aqui em foco, pois
foge totalmente da realidade das cooperativas de recicladores que exemplifica esses
empreendimentos.
Nesse sentido, pode-se dizer que o orçamento do tipo apresentado na
condição B, perfaz a simulação de uma situação ideal, mas não aplicável para a
realidade apresentada. Nela, os membros do empreendimento apresentariam
condições ideais de trabalho, sem necessidade de esforço braçal excessivo, além de
economia de tempo principalmente nas etapas de processamento químico da
estruvita e transporte, mas em contrapartida, implicaria em altos investimentos
iniciais e custos maiores de manutenção.
A situação que condiz mais com as características e condições de grupos que
se organizam para estabelecerem um empreendimento de pequeno porte e de
caráter solidário está mais relacionada à apresentada na solução A, com alternativas
mais acessíveis, que incluem o uso de agitadores manuais improvisados com
materiais mais simples, um veículo de funcionamento mecânico.
Sugere-se que, a, princípio, havendo a possibilidade de aumentar o
investimento, o primeiro item a ser substituído seja o veículo de transporte, para
evitar o desgaste do associado responsável pela retirada e deslocamento dos galões
de urina. Na sequência, viria a substituição dos agitadores manuais pelos
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mecânicos, que poderia ser realizada gradativamente, primeiramente com a
ampliação do sistema de polias, e posteriormente, pela troca pelo modelo
mecanizado e automático.

6.4.2 Estimativas de receitas

Além de dados a respeito de investimento fixo e custos operacionais, para
que seja realizado um estudo de viabilidade econômica confiável, baseado em
indicadores, seria necessário estimar possíveis receitas obtidas com a venda da
estruvita.
Nesse sentido, ao longo de um ano a produção de 297kg de estruvita
representaria um custo operacional de R$ 194,20 (Condição A), como fora mostrado
na Tabela 23, e um preço de custo de R$ 0,65 o quilograma. Deve ser observado
que esses valores não levaram em conta a remuneração da mão de obra e
excedente para acumulação de capital.
Para que se tenha o retorno financeiro do que se investiu inicialmente, é
necessário ser acrescentada uma porcentagem ao valor de custo para a realização
da venda de forma a prover a remuneração de mão de obra dos cooperados
envolvidos mais, eventual, excedente de capital a ser acumulado. Considerando, em
primeira aproximação, que o valor de venda fosse 100% maior que o custo, de forma
a cobrir os custos com produção, mão de obra e eventual excedente de capital, o
novo valor de venda passaria a ser de R$1,31 por quilograma.
Faz-se também necessário, para estimar receitas, conhecer a demanda de
fertilizantes pelo tipo de propriedade e culturas aqui em foco.

6.4.3 Demanda de Fertilizantes pela propriedade familiar

A demanda será estimada a partir de dados reais de cooperativa agrícola
localizada em Marília. Em entrevista com técnico agrícola da Cooperativa Agrícola
Sul Brasil de Marília (DAVINI, 2013), cerca de 50g a 100g de fertilizantes de
formulação 4:14:8 (NPK) seriam aplicados por metro quadrado (m2) de área,
realizando-se, geralmente, cerca de 10 operações ao ano.
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Como a variedade de formulações de fertilizantes com base em NPK é
bastante grande, Davini (2013) sugere a formulação e a proporção citadas como
uma receita genérica, cuja aplicação abrange uma infinidade de culturas
pertencentes à agricultura familiar.
Seguindo à formulação 4:14:8 (NPK), e adotando que as fontes dos nutrientes
na mistura sejam sulfato de amônio (que contém 20% de N), superfosfato triplo (com
42% de P) e cloreto de potássio (60% de K), por meio da Equação x, citada por
Malavolta (1981) apud Braga (2013) a massa relativa de cada nutriente em 1.000 kg
de fertilizante poderia ser calculada.
(

)

(8)

Onde:
QFM = quantidade de fertilizante na mistura [kg];
QTM = quantidade total da mistura [1.000 kg];
% NM = porcentagem do nutriente na mistura;
% NF = porcentagem do nutriente no fertilizante.

a) Quantidade de Sulfato de Amônio (QSA)
QSA = (1.000 kg . 4%) / 20% = 200 kg (N)

b) Quantidade de Superfosfato triplo (QP)
QP = (1.000 kg . 14%) / 42% = 333,3 kg (P)

c) Quantidade de Cloreto de Potássio (QK)
QK = (1.000 kg . 8%) / 60% = 133,3 kg (K)

Assim, pode-se afirmar que em 1.000 kg (ou 1 ton) de fertilizante a base de
NPK, na proporção de 4-14-8, estaria presente 200 kg de Nitrogênio, 333,3 kg de
Fósforo e 133,3 kg de Potássio.
Se Cardinali et al. (2009) mostrou em seus estudos que a estruvita
apresentaria uma proporção, em porcentagem de massa, de 19-18-0,4 (NPK), pode-
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se dizer que, em 1.000 kg de estruvita, ter-se-ia a proporção de 190 kg de
Nitrogênio, 180 kg de Fósforo e 4 kg de Potássio.
Nota-se, neste caso, que, em termos de massa de nutrientes, a estruvita
apresentaria uma certa deficiência em relação à quantidade total proporcionada pela
formulação genérica de fertilizante citada por Davini (2013). Assim, para suprir a
necessidade de fertilizantes na agricultura familiar, haveria tanto a possibilidade de
se realizar a complementação com outra fonte de nutrientes, ou aumentar a
quantidade de estruvita a ser aplicada, considerando que, dependendo da
quantidade, haveria de se considerar o excesso de alguns nutrientes ou déficit de
outros.
No entanto, para fins de cálculo e para um melhor entendimento das
dimensões da demanda por fertilizantes e custos, supõe e adota-se que a
formulação da estruvita seria compatível a do fertilizante genérico.
Nesse caso, se uma propriedade familiar, por exemplo, apresentasse uma
área de cultivo de 5 hectares, equivalentes a 50.000m 2, e o agricultor utilizasse em
média 75g de fertilizante por metro quadrado, para que ele fertilize toda a extensão
do seu terreno, seria necessário o consumo de aproximadamente 3,75 toneladas por
aplicação. Se o procedimento for realizado cerca de 10 vezes ao ano, seriam
consumidas, anualmente, aproximadamente 37,5 toneladas de fertilizante.
Considerando o preço da estruvita calculado no item anterior, de R$ 1,31 o
quilograma, para atender a essa demanda na agricultura, o pequeno produtor teria
que desembolsar cerca de R$49.040,00 por ano para adquirir a quantidade
necessária de estruvita.

6.5 Análise financeira de viabilidade de produção no cenário proposto

A análise de viabilidade financeira foi realizada considerando um período de
20 anos de realização de negócios e que ao final desse período, os bens duráveis,
exceto galpão e outras construções civis, apresentam valor desprezível.
A análise se baseia na avaliação do valor presente de despesas e receitas ao
longo de todo o período de operação, adotando uma taxa de juros de 10% ao ano. O
período de retorno do investimento foi calculado com base em valores presentes.
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Segundo Gonçalves et al. (2006), o valor presente, também conhecido como
valor atual, pode ser entendido como o valor calculado no momento da aquisição
dos bens duráveis que correspondem ao investimento que permite e dá condições
para o início de atividades.
Os cálculos com base nesse valor presente permitem que os dados
referentes aos investimentos, custos e receitas possam ser comparados num
mesmo momento. Se a diferença do valor presente das receitas (RVP) com relação
ao valor presente das despesas (DVP) for positiva, indica que o empreendimento
econômico pode ser viável segundo a taxa de juros adotada. O termo “despesa”
pode ser interpretado de forma genérica envolvendo os desembolsos em geral e,
portanto, o investimento inicial.
A Equação 9, permite o cálculo do valor presente de despesas e receitas
correntes, de valor anual constante, considerando a operação durante o período
total de operação do negócio, ou seja, 20 anos.

[

(

)
(

)

]

(9)

Onde,
P = Valor presente (R$);
A = Despesa ou receita anual, constante (R$);
n = Vida útil do projeto (20 anos), correspondente ao período de atendimento
das estruturas físicas projetadas e
i = Taxa de juros (10% a.a.).

Com base na Equação 9, e considerando a condição A, de menor custo, para
análise, a Tabela 27 pode ser confeccionada com os valores presentes
correspondentes de cada um dos componentes de operação. É interessante lembrar
que a produção anual de estruvita é de 297 kg, conforme hipóteses consolidadas na
no item 6.3.3.
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Tabela 27 - Custos operacionais corrigidos para o tempo presente - condição A
Aquisição
Filtro de polipropileno
Embalagem
Reagente (MgO)
Total

Custo operacional
(projetado para 1 ano)
R$ 50,00
R$ 15,00
R$ 129,20
R$ 194,20

Valor presente
R$ 425,68
R$ 127,70
R$ 1.099,95
R$ 1.653,33

Fonte: elaborada pela autora

Observa-se na Tabela 27, portanto, que os custos operacionais resultantes de
20 anos de operação, a custos anuais constantes, representariam, no momento do
início do negócio, o total de R$ 1.653,33.
Os valores de receita calculados para o momento presente levaram em conta
a receita anual total obtida considerando a venda de 297 kg de estruvita a um preço
de R$ 1,31 o quilograma, o que representa 100% de acréscimo ao custo de
produção, conforme anteriormente calculado. Nesses termos, a receita anual passa
a ser de R$ 388,40. Considerando 20 anos de operação com a receita anual
constante e aplicando a equação 8 chega-se ao valor presente de R$ 3.306,67.
Para a análise da viabilidade financeira devem ser levados em conta os
investimentos. Conforme exposto anteriormente, este tipo de empreendimento não
comporta a aquisição de terreno e construção de galpões para estocagem de
bombonas, reagentes e produtos do processamento. Adota-se assim, como
hipótese, o exemplo do que ocorre com as cooperativas de catadores e recicladores
de resíduos sólidos urbanos, no qual a prefeitura municipal oferecesse, sob cessão,
esse suporte. Há ainda a possibilidade do valor de investimento ser fornecido sob
condição não onerosa por uma agência de fomento. Dessa forma, no estudo de
viabilidade poderiam ser considerados dois casos:

a) Financiamento não oneroso a partir de agência de fomento (a fundo perdido) e
b) Financiamento oneroso a partir de empréstimo bancário a juros subsidiados.

Os investimentos necessários, já calculados e apresentados na Tabela 23,
corresponderam ao valor de R$ 16.262,11, relativos à condição A de menor custo.
Caso seja considerada a hipótese de se obter o valor do investimento
mediante agência de fomento, financiamento não oneroso, a partir de fundo perdido;
ou empréstimo bancário, financiamento oneroso, com juros subsidiados; a
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viabilidade financeira pode ser avaliada a partir da análise da formulação geral
apresentada pela Equação 9.

(10)

Onde:
VP = é o valor presente do empreendimento no momento da aquisição dos
bens que constituem o investimento (R$);
RVP = é o valor presente das receitas anuais constantes ao longo de 20 anos de
operação (R$);
DVP = é o valor presente das despesas anuais constantes ao longo de 20 anos
de operação (R$) e
IVP = é o valor presente do investimento inicial constituído pelos bens duráveis,
exceto terreno e construções civis (R$)

No caso do financiamento não oneroso, situação (a), o I VP seria igual a zero.
Já no caso de financiamento oneroso, situação (b), seria necessário calcular o valor
presente do investimento consoante às condições do empréstimo.
Nos empreendimentos do tipo cooperativas, é possível tomar
empréstimo junto ao BNDES. A linha denominada “BNDES Finame
Agrícola Prodecoop” aplica-se ao “Financiamento destinado ao
aumento da competitividade do complexo agroindustrial das
cooperativas brasileiras de produção agropecuária, por meio da
modernização dos sistemas produtivos e de comercialização. Este
financiamento é realizado através dos agentes financeiros do BNDES
(bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, cooperativas de
crédito etc” (BNDES FINAME AGRÍCOLA PRODECOOP, 2013).

Nessa linha, o financiamento alcançaria 90% do investimento necessário a
um juros de 5% ao ano, com prazo de até 144 meses para amortização. Admite-se,
dessa forma, como primeira hipótese a tomada de recursos nessa linha do BNDES.
Para o financiamento do investimento inicial para o empreendimento de
produção de estruvita, adota-se o valor de empréstimo de R$ 16.262,11, a ser pago
em 144 meses (12 anos), com juros de 5% a.a. O investimento foi dividido em 12
parcelas anuais iguais de amortização sobre as quais foi aplicada a taxa de juros,
ano a ano. A soma das parcelas de amortização acrescidas dos respectivos juros foi
divida por 12 resultando em parcelas equalizadas de R$ 1.887,42. Essas parcelas,
aplicadas à Equação 8, apresentaram o valor presente de R$ 12.860,28.
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Deve-se atentar ainda que a amortização foi realizada para um período de 12
anos e seu valor presente corresponderia a esse período. As amortizações do 13º
ao 20º ano podem ser consideradas iguais a zero, uma vez que o pagamento do
financiamento já estaria coberto ao fim de 12 anos.
Dessa forma, substituindo os valores na Equação 9, obteve-se:
VP = R$ 3.306,67 – R$ 1.653,33 – R$ 12.860,28
VP = - R$ 11.206,94

O valor presente negativo obtido indicaria uma possível inviabilidade financeira
do negócio. No entanto, é possível observar um resultado favorável no confronto
entre receitas e despesas, que resulta num valor positivo de R$ 1.653,33. Valor que,
apesar de relativamente pequeno para o período de 1 ano de operação, ainda
permite vislumbrar alternativas positivas. Na verdade, observa-se que estão em jogo
alguns fatores que poderiam ser alterados para levar a uma situação mais favorável:
i.

A escala de produção ser aumentada até um ponto em que o superávit
dado pela subtração das receitas pelas despesas supere a amortização do
investimento;

ii.

Empreendimentos desse tipo, no campo da Economia Solidária, poderem
receber recursos financeiros não onerosos, conforme foi mostrado
anteriormente;

iii.

O modelo de produção ou o sistema produtivo poder ser aprimorado para
reduzir o custo de produção, ou seja, aumentar a produtividade atingindo
menor custo unitário.

No entanto, na hipótese do investimento a ser obtido de forma não onerosa
por meio de uma agência de fomento o valor presente seria de R$ 1.653,33. Dessa
forma, se torna possível calcular outro indicador de viabilidade financeira, o Prazo de
Retorno de Investimento (ROI) ou payback. (Equação 11), que permite calcular o
tempo que será necessário para que o valor investido inicialmente possa ser
recuperado pelo empreendimento. A Equação 11 (PSYCO, 2013) é dada por:
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(11)

O denominador da Equação 11 que diz respeito ao lucro líquido, valor ainda
não calculado no decorrer do estudo, uma vez que não teriam sido incluídos os
custos de mão de obra e de excedente de capital. No entanto, a título de simples
observação pode-se admitir o valor do lucro líquido como sendo o superávit obtido
com a venda.
Considerando os valores presentes do superávit e do investimento pode-se
aplicar a Equação 11:

ROI = 12.860,28 / 1.653,33 = 7,8 anos

Nota-se que esse período de retorno ainda poderia ser reduzido, cabendo
aqui as observações i e iii, realizadas anteriormente, relativas à escala de produção
e à produtividade do sistema produtivo.

6.6 Alternativas de produção ampliando escala e produtividade

Segundo os cálculos obtidos com a simulação do modelo, o custo de
investimento inicial para a implantação do empreendimento considerando a condição
A, mais econômica, resultou num valor de R$ 16.262,11. O custo operacional anual
calculado, também para a mesma condição, resultou num total de R$ 194,20 ao ano.
Considerada uma taxa de juros de 10% ao ano, e um prazo de vida útil de
projeto de 20 anos, o valor presente calculado para o custo operacional foi de
R$1.653,33. Se o lucro considerado foi de 100% sobre esse valor, pode-se dizer que
o lucro anual respondeu a um valor total de R$ 3.306,67, resultando no prazo de
retorno já calculado de 7 anos e 9 meses.
Para a condição A, considerada mais adequada para as condições do
empreendimento, como já foi citado, se o lucro estimado for de 100% sobre o valor
de custo, para um custo anual de R$ 194,20, o lucro líquido anual corresponderia a
R$ 194,20, e a receita de R$ 388,40. O valor do quilograma para a sua venda, por
sua vez, passaria a ser da ordem de R$ 1,31/kg.
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Segundo informações obtidas em entrevista realizada com o técnico agrícola
Davini (2013), responsável pela Cooperativa Agrícola Sul Brasil de Marília, a respeito
do mercado de fertilizantes e do consumo de fertilizantes realizado pelos agricultores
familiares da região, a tonelada do fertilizante utilizado na fase de plantio das mudas,
de formulação 4:14:8 (NPK), seria adquirida pelo valor de R$1.110,00, ou seja,
R$1,11 o quilograma.
Comparando os preços, notou-se que a diferença entre a estruvita e o
fertilizante mencionado pelo técnico (DAVINI, 2013), seria de aproximadamente
18%, ou seja, o preço a ser pago pelo quilograma da estruvita seria cerca de 18%
mais alto que o do fertilizante convencional. Na ordem de toneladas, a diferença
absoluta passaria para R$ 200,00.
Analisando os valores obtidos, do ponto de vista do agricultor, a substituição
do fertilizante que ele já vem utilizando pela estruvita, representaria, na prática,
acréscimo significativo no valor das atuais despesas com fertilizantes para a
agricultura.
Ainda considerando o valor do quilograma a R$ 1,31 como o preço de venda
da estruvita e o custo de produção de R$0,65, agora do ponto de vista

da

cooperativa produtora da estruvita, para que fosse aferida a viabilidade da produção,
foi necessário realizar o balanço entre receitas e despesas. A importância desse
balanço foi determinante para a busca de uma quantidade de produção da estruvita
que inserisse na análise a remuneração da mão de obra dos cooperados,
conferindo-lhes renda pelo trabalho realizado.
A Equação 12 apresenta a relação utilizada para calcular o excedente
monetário resultante do orçamento de produção, em função da quantidade
produzida, preço atribuído e custos de produção.

(

)

(12)

Onde:
Superávit = Valor monetário positivo relativo à produção e à diferença entre preço e
custo (R$)
Xe = Quantidade de estruvita produzida (kg)
Pestr = Preço de venda da estruvita (R$/kg)
Cestr = Custo de produção da estruvita (R$/kg)
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No cenário no qual o único local de coleta de urina é a universidade, a
produção anual de estruvita calculada em função da urina coletada foi de 297 kg, o
preço atribuído R$ 1,31 e o custo de produção R$ 0,65. Assim o superávit resultante
seria de R$ 193,05 por ano de produção. Esse excedente permitiria que,
considerada uma equipe de 2 cooperados, cada indivíduo tivesse uma remuneração
de mão de obra de apenas R$ 8,04 por mês, valor totalmente inviável para
manutenção do empreendimento. Dos montantes envolvidos, qualquer que fosse o
número de cooperados, nota-se a dificuldade do negócio. A Tabela 28 exemplifica a
ordem de grandeza de rendimento para diversos números de cooperados.

Tabela 28 - Valores de remuneração mensal de mão de obra por pessoa em função do
superávit obtido e do número de cooperados no cenário de coleta restrito à universidade
Quantidade de cooperados

remuneração/ano

remuneração/mês

4

R$ 48,26

R$ 4,02

2

R$ 96.52

R$ 8,04

Fonte: elaborada pela autora

Ao observar a tabela acima, nota-se que o superávit obtido ao considerar uma
produção de 297 kg de estruvita ao ano e um preço de venda com lucro de 100%
sobre o valor de custo, seria totalmente insuficiente para conduzir a remuneração de
uma equipe, independente do número de membros.
Diante dessa constatação, para que o superávit proporcionasse renda
adequada aos cooperados, três foram os fatores que podem ser considerados e
articulados como solução:

i. o aumento da porcentagem de excedente monetário sobre o valor de custo de
produção;
ii. a diminuição do custo de produção e
iii. o aumento da quantidade de estruvita produzida pelo empreendimento.

A possibilidade de aumento da diferença entre o preço de venda e o custo do
produto, sem redução do custo, no entanto, pode ser previamente descartada, uma
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vez que aumentar o preço de venda da estruvita tornaria inviável a venda aos
agricultores, que estariam pagando pelo produto um valor superior ao pago
atualmente pelo fertilizante convencional.
A diminuição do custo de produção também é uma alternativa limitada já que
o orçamento realizado para a condição A já apresentava soluções econômicas, com
produtos e processos de produção mais simplificados. Seria possível se houvesse,
no caso, a utilização de um equipamento mais eficiente e econômico ou algum
subsídio

de

empresas

fornecedoras,

sendo

essa

última

proposição

uma

possibilidade bastante remota.
Restaria, dessa forma, a alternativa de aumento da produção e da
produtividade pelas vias de aumento da escala de produção e consequente melhor
aproveitamento dos fatores de produção, o que permitiria aumentar o nível de
produtividade, pois, como se observou nos itens anteriores, a produção no cenário
base se dava em condições de ociosidades no uso dos recursos disponíveis.
Para análise dos componentes envolvidos no empreendimento, alguns fatores
influenciariam diretamente, como pode ser verificado na Figura 87, a seguir.
Figura 87 - Fatores que permitiriam o aumento da
produção de estruvita

Fonte elaborado pela autora

Como analisado anteriormente, devido à questão de custos de produção e
remuneração

dos

membros

do

empreendimento

solidário,

os

fatores

2

(equipamentos) e 3 (colaboradores), estariam limitados, visto que dentro do cenário
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delimitado pela coleta no campus universitário, a aquisição de equipamentos mais
modernos fugiria do orçamento desejado e os membros do empreendimento
receberiam rendas insuficientes.
Pode-se dizer então que a viabilização da produção da estruvita dentro do
modelo estaria diretamente ligada à ampliação do número de contribuintes. Assim, à
medida que se aumentasse o volume de urina coletada, uma quantidade maior de
estruvita poderia ser produzida com melhor aproveitamento dos equipamentos e
insumos disponíveis, ou por outro lado, com a diminuição da ociosidade no uso
desses recursos. Dessa forma, é possível que seja permitido atender à demanda
pelos agricultores familiares e gerar uma renda adequada aos membros do
empreendimento solidário.
Com base nesse raciocínio as variáveis envolvidas foram articuladas e serão
mostradas no item a seguir de forma a obter alternativas ao cenário previamente
configurado, com a finalidade de tentar viabilizar o empreendimento com novas
variáveis, buscando resultados mais positivos para a produção e utilização da
estruvita como fertilizante agrícola.

6.6.1 Alternativas para viabilização do empreendimento a partir de demanda fixa e
diferenciais favoráveis quanto à escala de produção

Para uma transação comercial ideal de um produto, deve-se embutir em seu
preço de venda um valor que permita cobrir tanto a remuneração dos cooperados,
como os custos operacionais e custos de manutenção, como taxas de água e luz,
além do retorno do investimento inicial.
Tendo em vista que as condições e números que compuseram o cenário
inicialmente proposto na pesquisa não foram suficientes para produzir estruvita a um
preço atrativo ao agricultor nem rentável ao empreendedor, buscou-se, nesse item,
explorar alternativas que superassem as condições adversas contidas no cenário
inicial e pudessem atender a ambos os interessados.
Inicialmente realizou-se o processo inverso. Determinado o tamanho da
propriedade

agrícola

familiar

e

a

quantidade

demandada

de

fertilizante,

estabeleceu-se como procedimento, determinar qual a quantidade de estruvita a ser
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produzida e de urina a ser coletada para atender à demanda de uma propriedade e
assim tentar engendrar uma resposta atrativa ao empreendimento.
Diante das premissas já estabelecidas em itens anteriores, admitiu-se que o
empreendimento seria todo sustentado por um investimento de fundo perdido (não
oneroso), no qual não se teria a expectativa de retorno do montante investido.
Considerando uma propriedade familiar com área média de 5ha (50.000m2), a
produção de estruvita pelo empreendimento solidário foi determinada em função da
quantidade necessária de estruvita a ser produzida para atender ao longo de um ano
essa propriedade.
A proporção de fertilizante a ser aplicado na área, seria dada pela relação:
75g de fertilizante para cada metro quadrado de área cultivada. Relação baseada na
proporção apresentada por Davini (2013), “50 a 100g de fertilizante por metro
quadrado”.
Se o tamanho da propriedade corresponde a uma área de 50.000 m2, Haveria
a necessidade de se utilizar uma quantidade de 3.750 kg para fertilizar a área
cultivável. Também

de acordo com o técnico, geralmente são realizadas 10

operações de aplicação por ano, implicando no uso de uma quantidade de 37.500 kg
de fertilizante por ano na propriedade. Assim, adotando a mesma situação, ficaria
determinado que a demanda de estruvita seria, portanto, de 37.500 kg/ano para uma
área agrícola de 5 ha.
Atribuindo um valor de mercado à estruvita menor que o do fertilizante
convencional para estimular a sua aquisição por parte dos agricultores, estipulou-se
um preço cerca de 10% a menos que o valor de R$ 1,11/kg do fertilizante genérico
apresentado por Davini (2013). Dessa forma, o preço de venda da estruvita (Pest) e
o valor de custo da sua produção (Cest) foram fixados em:

Pest = R$1,00, preço cobrado por 1 quilograma de estruvita.
Cest = R$ 0,65, custo de produção de 1 quilograma de estruvita.

Se a quantidade de estruvita (Xe) requisitada é de 37.500 kg, seu preço de
venda é R$1,00 e o valor de custo é R$0,65, o superávit a ser obtido pelo
empreendimento, nessas condições, poderia ser calculado utilizando a Equação 12,
como pode ser visto nos cálculos seguintes.
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Superávit = Xe * (Pest – Cest)
Superávit = 37.500 * (1,00 - 0,65)
Superávit = R$ 13.125,00 / ano.

Seguindo a linha de raciocínio, o superávit de R$13.125,00 anuais poderia ser
obtido a partir da venda de 37.500 kg de estruvita, a um preço de R$1,00 o
quilograma, somente se fosse coletada uma quantidade de urina adequada e
correspondente. Assim, utilizando a proporção sugerida pelo EAWAG (2009), na
qual 500L de urina permitiriam produzir 1 kg de estruvita, foi possível calcular a
quantidade de urina necessária para produzir essa quantidade de estruvita
desejada:

1 kg de estruvita ------------------------- 500L urina
37.500 kg de estruvita -------------------- V urina

V = 18.750.000L de urina/ano

Portanto, para suprir uma propriedade agrícola de 5 ha com estruvita seria
necessário coletar e processar um volume de 18.750.000 L de urina por ano.
Se uma pessoa passa, em média, um quarto do dia em um determinado
ambiente público, utilizando a mesma proporção sugerida no cenário anterior,
contribuiria com cerca de 0,375 L de urina por dia, ou 135 L de urina por ano. Dessa
forma, para o volume total requisitado, haveria a necessidade de se contar com um
grupo, bastante elevado, de 138.889 contribuintes homens.
O novo valor de contribuintes remete para a análise do volume de urina
necessário para atendimento da propriedade referencial. Decorre, portanto, que há
de analisar também o dimensionamento do empreendimento que desenvolveria as
atividades de processamento dos nutrientes. Nesse quesito, ficaria implícita a
questão da especificação da equipe que realizaria as atividades que compreendem
a produção, questão abordada preliminarmente no item 6.3.4.
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Relembrando os valores que compõem o aumento de escala de produção,
tem-se:




Cenário restrito à coleta na universidade:
- contribuintes = 1.100 pessoas;
- volume diário coletado = 417 L de urina;
- volume anual = 148.500 L de urina e
- produção anual de estruvita = 297 kg.
Cenário para expansão da produção visando suprir unidade agrícola de 5 ha:
- contribuintes = 138.889 pessoas;
- volume diário = 52.083 L de urina por dia e
- volume anual = 18.750.000 L de urina e
- produção anual de estruvita = 37.500 kg.

O aumento de valores é bastante significativo, especialmente pela magnitude
do volume de urina, e denota, em última análise, que o aproveitamento sob a forma
de estruvita está condicionado à pequena recuperação de nutrientes que se
consegue obter de 500 L de urina, critério aqui adotado a partir do experimentos do
EAWAG (2009).
Na comparação dos dois cenários, cumpre lembrar, no entanto, que o restrito
à universidade comporta ociosidades, conforme já analisado no item 6.3.4. Neste
item o Quadro 7 mostra que para a produção de estruvita a partir de uma unidade
básica de processamento de urina de 200 L (uma bombona regular) há
possibilidades de aumentar a produção sem aumento de pessoal e com aumento de
equipamentos e componentes, porém sem mudança de tecnologia.
Observa-se no Quadro 7 que as menores elasticidades estariam no manejo
da urina líquida. Considerando a unidade de produção (UP) de estruvita a partir do
processamento de 1 bombona de 200 L e o fator de escala igual a 2, para a
configuração do empreendimento ali delineada, ou seja, 2 pessoas, seria possível
atender somente à universidade, pois o volume de urina ali produzido diariamente
seria de aproximadamente 400 L.

No cenário expandido o volume diário a ser

coletado seria de 52.083 L o que representaria 130 vezes aquele restrito à
universidade, ou seja, um total de 260 pessoas.
Com referência aos Gráficos 16 e 17, poder-se-ia modificar a organização das
equipes de forma que cada uma dela realizasse as atividades de modo
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compartimentado e especializado. No caso do manejo e transporte de bombonas de
grandes volumes de urina, poderia ser cogitado estabelecer duplas de pessoas,
atuando no horário integral do expediente de trabalho somente nessa atividade.
Para uma UP (10 bombonas de 20 L transportadas em veículo, respectiva limpeza e
reposição no local de coleta) a equipe especializada cogitada poderia, trabalhando 9
horas por dia, executar 3 turnos de atividade. Considerando o fator de escala igual a
2 em cada turno seriam realizadas as atividades correspondentes a 2 UP, ou seja,
400 L. Em 3 turnos essa equipe manejaria, portanto, 6 UP.
No cenário expandido para unidade agrícola de 5 ha, seria necessário o
manejo de 52.083 L diários que corresponderia a aproximadamente 260 UP. Para a
realização

das atividades

por equipes especializadas,

seriam

necessárias

aproximadamente 44 equipes, ou seja, 88 pessoas e respectivos veículos de
transporte, além do respectivo acréscimo de bombonas de transporte (20L) e de
bombonas de tratamento (200L) na área de processamento.
No que se refere à produção de estruvita propriamente dita o Quadro 7
mostra que, considerado o fator de escala 4, a mesma dupla que processaria 200L
de urina poderia processar 800 L, ou seja, 4 UP, realizadas por duas pessoas.
Adotando o critério de formação de equipes especializadas, visto que o
processamento para produção de estruvita requereria 4 horas, poder-se-ia ter, em
expediente de trabalho de 9 horas, 2,25 equipes (duplas), capazes de produzir 9 UP
de estruvita diariamente. No cenário expandido seriam produzidas diariamente 260
UP que, consideradas as equipes especializadas, requereriam 29 equipes, ou seja,
58 pessoas.

6.6.2 Estimativa de produção de estruvita com remuneração adequada dos
cooperados

A presente estimativa relativa à remuneração dos cooperados é desenvolvida,
não obstante os valores do item anterior, que sugerem inadequação da produção de
estruvita para comercialização, ao serem adotadas as premissas deste trabalho. A
estimativa se presta à apreciação das ordens de grandezas envolvidas na
remuneração de mão de obra.
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Nessa ótica de exercício exploratório, é conveniente separar dois blocos de
atividades de natureza distinta: primeiro o manejo da urina envolvendo coleta,
transporte até a central de processamento e reposição de bombonas e segundo o
conjunto de atividades da produção de estruvita propriamente dita a partir da urina
depositada nessa central.
O exercício se desenvolve buscando a remuneração horária da mão de obra
para produzir uma UP. Os dados apresentados em itens anteriores, considerada
uma situação favorável, ou seja, admitindo produção que justifique os fatores de
escala estimados, podem ser resumidos no Quadro 5. Cada UP (200 L de urina)
propiciaria 0,4 kg de estruvita. Assim, a receita resultante da venda de cada UP à
base de R$ 1,00/kg seria de R$ 0,40.

Quadro 5 - Síntese dos dados referentes à produção de uma UP de estruvita

Blocos de atividades

Quantidade
de
Número de
estruvita
UPs diárias
produzida
(UP)
por dia
(kg)

Receita
diária
gerada
pela venda
de
estruvita
(R$)

Superávit
diário
resultante
da venda
de
estruvita
(R$)

Coleta, transporte,
reposição de bombonas

6

2,4

0,96

0.48

Tratamento, mistura,
filtração e embalagem

9

3,6

1,44

0,72

Fonte: elaborado pela autora.

Considerando jornada de trabalho de 9 horas diárias, o Quadro 6 apresenta a
remuneração horária resultante da atividade e a compara com os equivalentes em
termo de salário mínimo nacional, de R$ 678,00 (Decreto No. 7.872/2012).
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Quadro 6 - Remuneração da mão de obra em comparação com o salário mínimo nacional

Remuneração
horária por
cooperado
trabalhando 9
horas por dia
(R$)

Remuneração
mensal por
cooperado
trabalhando 9
horas por dia,
20 dias por
mês
(R$)

Percentual da
remuneração
por
cooperado
com relação
ao salário
mínimo
nacional
(%)

6

0,08

14,40

2,1

4,5

0,16

28,80

4,2

Superávit
diário
resultante
da venda de
estruvita
(R$)

Número de
pessoas
alocadas em
cada bloco de
produção por
dia
(pessoa)

Coleta,
transporte,
reposição
de
bombonas

0,48

Tratamento,
mistura,
filtração e
embalagem

0,72

Blocos de
atividades

Fonte: elaborado pela autora

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A simulação do modelo proposto juntamente com o auxílio de informações
obtidas nas entrevistas com a população alvo permitiu obter resultados significativos
que dizem respeito sobre dois pontos principais: a aceitação popular da estruvita e a
avaliação econômica de viabilidade da produção de estruvita dentro do cenário
adotado. A seguir seguem as principais constatações.

7.1 Aceitação popular

Ao ser apresentados à temática que seria abordada no trabalho, a maioria
dos cooperados apresentou-se empolgada com a ideia, mas deixaram transparecer
uma leve sensação de dúvida, talvez por se tratar do aproveitamento de um dejeto
humano. Explicado que antes de ser levada ao solo e às culturas agrícolas a urina
passaria por um processo de tratamento que garantiria que a mesma estaria livre de
possíveis contaminantes, a reação passou a ser mais positiva. Isso ocorreu
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principalmente após a apresentação do processo de tratamento para obtenção da
estruvita.
Uma constatação importante quanto à reação das pessoas é que a aceitação
maior foi com a apresentação da estruvita do que com a urina líquida, apenas
submetida à etapa de desinfecção. Talvez pelo fato de que os nutrientes, ao serem
extraídos na forma sólida, desconfigurem a aparência e a caracterização da urina
como um dejeto.
Outro ponto que gerou bastante dúvida entre os entrevistados foi em relação
ao sistema de coleta de urina. Principalmente as mulheres, que eram em grande
maioria no estabelecimento, relataram que seria um pouco de incômodo coletar a
própria urina. Foram então abordadas quanto à colaboração para o projeto, se caso
o mesmo fosse colocado em ação. A maioria afirmou que mesmo com o incômodo
de coletar a urina, elas estariam dispostas a coletar e a auxiliar no processo de
tratamento. Uma minoria, que não se apresentou disposta a colaborar com a coleta
de urina, afirmou que mesmo assim, estaria disposta a ser um membro do
empreendimento, colaborando com as diversas etapas da produção da estruvita.
De uma forma ou de outra, durante a conversa, todos os entrevistados se
mostraram dispostos e empolgados com a idéia de colocar em prática o projeto.
Notou-se que o principal fator motivador do grupo foi a possibilidade de se gerar
renda com o aproveitamento de um resíduo. É interessante que a grande maioria
eram pessoas extremamente simples e, por trabalharem com coleta de materiais
recicláveis, apresentavam uma grande disposição para atividades que envolviam
questões de sustentabilidade. Isso mostra que o trabalho com os membros da
cooperativa, em termos de conscientização e orientação, é muito importante.
Já a conversa com os coordenadores e diretores da Cooperativa foi
interessante, por ser um grupo já engajado nas questões sociais e políticas de
empreendimentos solidários e participar constantemente de reuniões e fóruns de
Economia Solidária. A conversa foi produtiva uma vez que eles apresentam um
conhecimento bastante consolidado sobre o tema. Em conversa, sugeriram que o
projeto fosse levado até a Incubadora de Cooperativas Populares para uma visão
mais prática do assunto e orientação para a implantação. Eles ainda se mostraram
bastante interessados no sistema de coleta e produção da estruvita e confirmaram a
importância de se buscar novas alternativas para obtenção de renda, principalmente
com atividades que incluíssem aproveitamento e reciclagem de materiais.
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Uma importante informação que se obteve com esse grupo foi da
necessidade de se ter um apoio financeiro, seja pela

Prefeitura Municipal, que

possa colaborar com o espaço físico ou com auxílio aos cooperados, ou por meio da
inscrição do projeto em programas de financiamento. Segundo afirmaram as
coordenadoras, para que um empreendimento solidário se mantenha firme em
funcionamento, a parceria com a Prefeitura Municipal é indispensável e essencial.

7.2 Viabilidade financeira

Com a simulação do modelo sobre o cenário proposto, chegou-se a um valor
de produção anual de estruvita de 297 kg para uma quantidade de 148.500 L de
urina coletada em uma única universidade. Um custo de investimento de
R$12.860,28, com uma receita anual de R$3.306,67 e custo operacional de
R$1.653,33.
Desde o início do trabalho, optou-se por um modelo de avaliação econômica
baseado estritamente na relação comercial da estruvita, considerando a coleta de
urina, produção e venda do produto final. O cumprimento desse procedimento
permitiu obter dados a respeito da viabilidade financeira da produção, aferindo sobre
um resultado aparentemente insatisfatório.
A obtenção de um resultado desfavorável no cálculo da viabilidade financeira,
a princípio, indicaria uma possível inviabilidade econômica. No entanto, nota-se uma
influência direta do alto valor de investimento inicial requisitado para a instalação e
aquisição de equipamentos necessários, nesse resultado.
Desconsiderando o valor referente ao investimento inicial, foi possível
vislumbrar um resultado favorável no confronto entre as receitas obtidas e as
despesas com a produção. Mesmo que pequeno, esse percentual positivo
movimentou a exploração de algumas alternativas que extrapolassem as condições
previamente adotadas no cenário, na tentativa de obter melhores resultados.
Nos itens seguintes, são relatadas as principais constatações obtidas com a
simulação do modelo proposto e a necessidade encontrada de se inserir outros
fatores no cálculo de viabilidade financeira, referentes à valorização ambiental da
atividade e pagamento pelo serviço ambiental realizado pelo empreendimento.
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7.2.1 Constatações a respeito dos resultados obtidos com a simulação

Com a simulação do modelo sob o cenário estabelecido, cujos valores de
tamanho da população contribuinte e o volume de urina coletada foram fixados, e,
por consequência a quantidade estimada de estruvita produzida também, algumas
constatações foram fundamentais para a compreensão de fatores economicamente
influenciadores da produção e comercialização da estruvita.
Como já mencionado anteriormente, a produção anual de estruvita para o
cenário adotado foi estimada em 297 kg. Essa quantidade, como mostrado no item
6.6.1 deste trabalho, não seria suficiente para atender uma propriedade familiar de 5
ha, uma vez que uma propriedade como esta, necessitaria de cerca de 37.500 kg
de estruvita segundo a proporção de fertilizante apresentada por Davini (2013).
Nesse caso, pode-se dizer que a população contribuinte considerada estaria muito
pequena perante a quantidade demandada de urina para produção de estruvita
numa quantidade suficiente para fertilizar uma propriedade familiar dessa dimensão.
Também aliado à quantidade de estruvita produzida anualmente, e,
consequentemente ao volume de urina coletado, encontra-se a questão da receita
obtida com a venda do produto resultar num superávit insuficiente para proporcionar
uma renda adequada para os membros do empreendimento pela mão de obra
executada. Notou-se que a questão central a ser trabalhada pra que seja atendida
tanto a quantidade demandada de estruvita pela propriedade rural como produção e
venda suficiente para gerar renda a todos os membros do empreendimento solidário
é referente ao volume de urina envolvido no processo. O grande gargalo tecnológico
seria garantir a coleta de uma quantidade de urina bastante grande para permitir a
produção de grandes quantidades de estruvita, suficientes para suprir a necessidade
da agricultura e gerar renda para a população envolvida. Resumindo, nota-se que é
essencial que sejam movimentados grandes volumes de urina para possibilitar uma
relação de produção e comercialização viável. Para isso, melhorias técnicas e
ampliação dos sistemas de coleta para cobrir uma população maior deveriam ser
realizadas,

além

de

aumentar

a

produtividade

de

estruvita

dentro

do

empreendimento solidário.
No decorrer da simulação, notou-se também que a quantidade de nutrientes
que poderiam ser identificados na estruvita, 19:18:0,4 NPK (Cardinali et al., 2009),
era baixa perante à quantidade de nutrientes da urina líquida, que, segundo Jönsson
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et al. (2005) apud Niwagaba (2009), é composta de 70% de Nitrogênio, 50% de
Fósforo e 50% Potássio.
Aparentemente isso poderia ter ocorrido pelo fato de o processo de
precipitação dos nutrientes por meio da reação com o Óxido de Magnésio
possivelmente não ter permitido agregar toda a quantidade de nutrientes que
estariam presentes na urina, deixando ainda uma parte considerável de nutrientes,
principalmente de Nitrogênio, no efluente residual do processo. Um procedimento
que tem sido estudado por algumas instituições e empresas que oferecem serviços
de saneamento é a realização da recirculação do líquido residual pelo mesmo
processo, ou seja, o efluente reage mais de uma vez com o óxido de Magnésio. Isso
permite que seja obtida uma estruvita com maior teor de nutrientes do que a que é
submetida apenas uma vez à reação.
Como na simulação foi adotada a proporção de 500L de urina para a
produção de 1 kg de estruvita, relação retirada dos relatos da experiência realizada
no Nepal (EAWAG, 2009 e GANTEINBEIN e KHADKA 2009), subtende-se que a
quantidade de urina necessária para obter 1 kg de estruvita, a princípio, já é
bastante elevada. Quando inseridos os dados na equação, esses valores se tornam
ainda mais expressivos.
No Nepal e na África, em geral, a produção da estruvita dentro das mesmas
condições, considerando a proporção de 1kg obtida a partir de 500L de urina,
apresenta-se como uma prática viável por conta de alguns fatores específicos,
dentre os quais:
- No Nepal, especificamente, é comum a utilização da tecnologia de sanitários a
seco nas comunidades, o que contribui para que a coleta possa ser realizada nas
residências;
- O Nepal apresenta os seus próprios depósitos de Magnesita, fontes de Magnésio,
utilizado como reagente para o processamento dos nutrientes;
- Os habitantes locais tendem a pagar mais pela estruvita produzida localmente do
que para adquirir fertilizantes sintéticos por importação e;
- É comum a prática de utilização do efluente residual como complemento da
estruvita para a fertilização do solo/cultura.

Esse último fator que contribui para a viabilidade da produção da estruvita no
Nepal, a utilização conjunta da estruvita com o líquido residual do processo para
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fertilização das culturas, é uma alternativa que poderia ser inserida no modelo de
aplicação proposto para obtenção de resultados mais interessantes. Pois, a
princípio, se a proporção de nutrientes na estruvita é de 19:18:0,4 (CARDINALI et
al., 2009), e, como relatado anteriormente na revisão bibliográfica, em média cada
pessoa libera por ano na urina uma quantidade de 4 kg de Nitrogênio, 365g de
Fósforo e 1 kg de Potássio,

pode-se afirmar que, ao realizar o processo de

precipitação dos cristais, obtém-se dois produtos complementares:
a) a estruvita, composta basicamente de nitrogênio e fósforo;
b) líquido residual: rico em nitrogênio e potássio, não agregados à estruvita.

7.2.2 Ampliação do modelo de avaliação econômica
A principal constatação obtida com a realização do modelo de avaliação
econômica foi de que, apesar das limitações do cenário proposto em relação à
produção de estruvita, devido a um volume pequeno de urina para produzir

a

quantidade demandada pelo tipo de propriedade rural, seria necessária a inclusão
de outros fatores na análise que influenciariam o processo de viabilização.
Notou-se que o fato de se coletar a urina na fonte e transformá-la num
produto aplicável na agricultura, não representaria apenas uma possibilidade de
empreendimento para geração de renda à população, mas também um benefício
para as companhias e concessionárias de saneamento, uma vez que colaboraria
com a redução dos nutrientes presentes no esgoto doméstico, facilitando para o
atendimento à legislação ambiental.
Dessa forma, o empreendimento responsável pela coleta da urina e
aproveitamento dos nutrientes deveria ter a sua atividade valorada perante os
impactos ambientais negativos que ela estaria evitando ao realizar a prática. Isto é,
ao segregar a urina dos demais componentes do esgoto doméstico, grande parcela
dos nutrientes nele presentes seriam retirados e deixados de ser levados à
disposição final nos cursos d’água. Além disso, representaria um custo evitado com
tratamento terciário para a remoção de nutrientes nas ETEs.
Nas Resoluções Conama no. 357/05 e Conama no. 430/2011 do Ministério do
Meio Ambiente ficaram estabelecidas as condições e padrões de lançamento de
efluentes e os valores máximos permitidos de nutrientes para lançamento. Para isso,
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há o tratamento terciário, que possui o objetivo de reduzir as concentrações de
Nitrogênio e de Fósforo no esgoto sanitário, geralmente fundamentado em
processos biológicos de nitrificação e desnitrificação. Já a remoção do fósforo pode
ser efetuada por meio de tratamento químico com adição de sulfato de alumínio.
Assim, chegou-se à conclusão de que, como reconhecimento do serviço
prestado às companhias e concessionárias de saneamento, o empreendimento
solidário produtor de estruvita deveria contar com um subsídio por parte dessas
companhias, que auxiliasse no processo de remuneração das pessoas envolvidas
com a mão-de-obra.
Esse subsídio, não inserido anteriormente no modelo de cálculo, deveria ser
computado na análise da viabilidade econômica da produção, incorporando duas
variáveis na Equação 12, anteriormente apresentada, referente ao superávit obtido
por um empreendimento com a venda do produto, ficando assim representada
(Equação 13):

(

)

(13)

Onde:
CET = custo evitado de tratamento terciário na ETE;
LE = Lançamento de menor teor de nutriente

Com o acréscimo dessas variáveis, o superávit obtido pelo empreendimento
apresentaria um valor maior, que possivelmente, compensaria o pagamento pela
mão de obra realizada e possibilitaria a viabilização do empreendimento nos cálculos
finais da viabilidade financeira da produção.
É de suma importância que esses itens sejam abordados em estudos
posteriores. Pois é essencial que seja destacada a importância de cunho ambiental
da prática, bem como da necessidade de se realizar o pagamento pelos serviços
ambientais prestados. Nesse âmbito, cita-se que o Movimento Nacional de
Catadores de Materiais Recicláveis, atuante em 23 estados brasileiros, reivindica o
pagamento pelo serviço prestado ao ambiente pelas atividades de coleta seletiva e
reciclagem de resíduos, além da remuneração pela venda do material coletado,
propriamente dito.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que a urina seja utilizada como fertilizante agrícola, seja na forma sólida,
como sugerida neste trabalho, seja na forma líquida, deve acima de tudo, ser aceita
pela população envolvida com o cultivo de produtos agrícolas e a população
consumidora. Isso é um fator decisivo e de fundamental importância para que a
prática seja colocada em ação, uma vez que para o agricultor é de interesse que sua
produção seja de boa qualidade e aprovada pela população consumidora.
Quanto à prática do aproveitamento dos nutrientes presentes na urina, dentro
do cenário apresentado, considerando o aproveitamento na fase sólida (estruvita), o
empreendimento solidário como produtor do fertilizante e a pequena propriedade
como receptora, apresentou resultados insatisfatórios tanto nas condições que se
configuram a Economia Solidária, como em relação a quantidade de estruvita
produzida não atender a quantidade demandada real de fertilizantes.
Como o processo de precipitação da estruvita com o óxido de Magnésio não
agregou toda a quantidade de nutrientes disponíveis na urina, detectou-se também a
necessidade de buscar reações ou processos onde se obtenham sólidos mais ricos
em nutrientes. Uma das formas que está sendo testada é no sentido de fazer com
que a urina passe mais de uma vez pela reação com o óxido de Magnésio, durante o
processo de precipitação. Trata-se de um método em avaliação e que deve contar
com estudos mais aprofundados. É estimulante também que sejam realizadas
buscas e pesquisas por outras formas de aproveitamento. Dentre elas, figura, de
imediato, o próprio aproveitamento da fase líquida em proporções adequadas de
diluição.
Em relação à avaliação da viabilidade econômica em si, foram identificadas
algumas restrições no cenário proposto que afetaram o resultado final, gerando um
quadro aparentemente insatisfatório para as expectativas iniciais. Essas restrições
foram representadas principalmente pelo grupo de pessoas contribuintes de urina,
tipo de propriedade a ser fertilizada e a ociosidade das pessoas e do uso dos
equipamentos durante o processo produtivo.
No entanto, além desses pontos listados, foi detectada uma falha no modelo
de avaliação econômica realizada, estrita à coleta, produção e comercialização da
estruvita sem agregar impactos ambientais associados à atividade, e que poderiam
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ter gerado resultados mais abrangentes. Conforme foi discutido no capítulo anterior,
a questão de se valorar as atividades que tragam impactos positivos para a
sociedade e para o meio podem se constituir em elementos de valor a serem
computados na avaliação econômica. As atividades que, ao serem realizadas,
permitam

evitar

impactos

negativos

significativos

e

ou

evitar

custos

de

responsabilidade de concessionárias ou de entidades públicas, deveriam ser
subsidiadas, uma vez que, no ato de reaproveitar ou reciclar, estariam realizando
também o serviço que seria de competência de terceiros.
Como visto, o aproveitamento dos nutrientes presentes na urina tem
potencial e necessita ser amplamente investigado. Nesse sentido, como proposta de
continuidade, fica a sugestão de que sejam realizados estudos com abordagens e
concepções mais amplas, com técnicas e tecnologias que permitam o aumento do
grau de eficiência no aproveitamento dos nutrientes na fase sólida; estudos
específicos que envolvam o aproveitamento da urina na fase líquida, e
desenvolvimento de novos modelos de avaliação econômica
valoração ambiental da atividade.

que incluam a
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