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RESUMO: A cada ano, as instituições de pesquisa vêm enfrentando desafios de produzir 
mais gastando menos, mantendo o rigor no uso racional de insumos e procurando meios de 
aperfeiçoar processos que resultem em redução de custos e estimulem hábitos de uso sustentável 
dos recursos disponíveis. Na Embrapa Tabuleiros Costeiros, foram analisados alguns meios para 
evitar desperdícios, como por exemplo, estratégias que visam otimizar o uso da água nos 
laboratórios de pesquisa. O laboratório de Nutrição animal é um dos 19 existentes na unidade, 
sendo responsável por realizar análises bromatológicas em gramíneas, leguminosas e outras 
amostras vegetais destinadas à alimentação animal. Em seu escopo de análises, o processo de 
condensação é bastante utilizado. O gasto médio anual de água em tal processo é de 70 m3. Com o 
objetivo de diminuir o uso excessivo de água, foi elaborado um sistema artesanal utilizando-a na 
condensação de maneira racional, por meio de recirculação. Para a confecção do sistema de 
recirculação foram utilizados: bomba de aquário, caixa de isopor e mangueira de silicone. Com o 
uso do sistema de recirculação é possível economizar 459 litros de água (96,6%), a cada hora de 
operação, mostrando-se eficiente, barato e de fácil reprodução em qualquer laboratório. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos desafios para as empresas com base química é suprir as necessidades da sociedade 
sem esquecer os aspectos ambientais. Considerando a necessidade de contínuo desenvolvimento 
econômico, social e ambiental sustentáveis, com vistas à manutenção e melhoria das análises 
laboratoriais, torna-se necessária a adoção de conduta para o aprimoramento de técnicas e 
metodologias que visem à redução no uso de recursos (Corrêa e Zuín, 2012). As instituições de 
pesquisa também enfrentam esses desafios, tendo que produzir mais gastando menos, mantendo o 
rigor no uso racional de insumos e procurando meios de aperfeiçoar processos que resultem em 
redução de custos e estimulem hábitos de uso sustentável dos recursos disponíveis.  

A Embrapa, com suas 43 unidades distribuídas por todo o país, tem uma robusta agenda de 
pesquisa e desenvolvimento, gerando conhecimentos e ativos tecnológicos de alto valor para a 
sociedade brasileira, assumindo a responsabilidade socioambiental como um dos princípios que 

                                                           
1) Técnica em química; Laboratório de Nutrição animal; Embrapa Tabuleiros Costeiros, Av. Beira Mar, 3250, Jardins, Aracaju-SE, CEP: 49025-040; 
tel.: (79) 4009-1223; e-mail: patricia.s.silva@embrapa.br. 
2) Analista Químico; Laboratório de Nutrição animal; Embrapa Tabuleiros Costeiros, Av. Beira Mar, 3250, Jardins, Aracaju-SE, CEP: 49025-040; 
tel.: (79) 4009-1223; e-mail: daniel.oliveira@embrapa.br. 



 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 2 

balizam as práticas e comportamentos que compõem o seu Plano Diretor /PDE Agenda 2014 – 
2034 (EMBRAPA, 2015). 

Na Unidade Tabuleiros Costeiros, localizada em Sergipe, foram adotadas estratégias que 
visam à otimização no uso de água, nos laboratórios de pesquisa. 

         O laboratório de Nutrição animal é um dos 19 existentes na unidade, sendo responsável por 
realizar análises bromatológicas em gramíneas, leguminosas e outras amostras vegetais, destinadas 
à alimentação animal. Pertencem ao seu escopo, as análises de nitrogênio total, extrato etéreo e fibra 
bruta, as quais possuem etapas de resfriamento por meio de condensação (Silva e Queiroz, 2002; 
Nogueira e Souza, 2005). 

O resfriamento por condensação consiste na circulação de água através do condensador 
existente em cada equipamento. A água circulante troca calor com a amostra que está sendo 
analisada, mantendo estáveis o sistema e os analitos que serão quantificados. Essa água costuma ser 
descartada na pia após a passagem pelo aparelho. 

O consumo médio anual de água potável, no laboratório, em tal processo é de 70 m3 (Tabela 
1). 

Diante do exposto, este estudo foi realizado com o objetivo de diminuir o uso de água nas 
análises de nitrogênio total, extrato etéreo e fibra bruta, através da implantação de um sistema 
artesanal, barato e eficiente para reutilizar a água do sistema de condensação, por meio de 
recirculação. 

 

Tabela 1- Consumo de água potável nos processos de condensação do laboratório de nutrição 
animal 

 
 

Análise 

 
 

Equipamento 

 
Tempo de 
operação 

(hora) 

Consumo 
médio/hora  

(m³) 

Consumo 
médio/ano 

(m³) 

Extrato Etéreo 
Extrator 

Goldfisch 
6,8 0,170 43 

Nitrogênio 
Total 

Destilador 
Kjeldahl 

4,0 0,135 25 

Fibra Bruta 
Digestor de 

Fibra 
1,8 0,170 2 

Total 70 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado no laboratório de Nutrição animal, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, 
localizada em Aracaju-SE. 

Para a elaboração de um sistema de recirculação foram utilizados os seguintes materiais: 01 
Bomba para aquário com 45W de potência e fluxo de 2740 L/hora; 01 Caixa de Isopor com 30L de 
capacidade volumétrica e mangueira de silicone de 6 mm de diâmetro interno, sendo instalado um 
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sistema para o digestor Kjeldahl e outro que pode ser compartilhado pelo extrator Goldfisch e o 
digestor de fibras. 

O sistema utiliza, dentro da caixa de isopor, quantidade de água suficiente para deixar a 
bomba de aquário submersa. O resfriamento do sistema é realizado colocando-se gelo ou garrafas 
plásticas com gelo, dentro da caixa de isopor. A bomba faz a circulação dessa água refrigerada 
através do equipamento e de volta para a caixa de isopor (Figura 1). O gelo utilizado é produzido 
por uma máquina comercial da marca Everest (Figura 2), já existente no laboratório e cujo consumo 
de energia elétrica é de 0,516 kWh. No entanto, o gelo também pode ser produzido em refrigerador 
ou freezer, fáceis de serem encontrados em laboratórios de pesquisa e ensino. O custo para a 
montagem do sistema, em valores atuais, é em média de R$ 270 (Tabela 2). 

 

         

                                       

Figura 1 –  a; b. Extrator de Goldfisch com o sistema de recirculação aclopado; c. Detalhe interno do sistema de 
recirculação (caixa de isopor, bomba de aquário e água gelada). 

 

 

                                       
Figura 2 –  a. Máquina produtora de gelo marca Everest; b. Detalhe do gelo em cubos produzido. 
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Tabela 2. Custo de implantação do sistema de recirculação de água 
 

          Material Valor unitário 

Caixa de isopor 30L R$ 30 

Bomba Submersa R$ 220 

Mangueira de silicone 6mm  
interno 

R$ 22/metro 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O sistema de recirculação implantado mostrou-se eficiente e barato, sendo montado com 
materiais de fácil aquisição e que podem ser encontrados em muitos laboratórios de análises 
químicas, como no caso da caixa de isopor e mangueira de silicone, não havendo necessidade de 
compra de materiais novos.  

O sistema instalado no aparelho destilador Kjeldahl, economizou cerca de 125 L de água/hora 
de operação do aparelho. Enquanto que, a economia de água no sistema instalado no extrator 
Goldfisch e no digestor de fibras foi de, aproximadamente, 167 L/hora. Os dois sistemas estão em 
funcionamento, no laboratório de nutrição animal, desde 2017. A redução no consumo de água 
potável  foi de 96,6%. 

Considerando que o consumo de energia elétrica pela bomba submersa é de 0,045kWh, e pela 
máquina produtora de gelo é de 0,516 kWh, e que o valor atual do kWh em horário de expediente é 
aproximadamente R$ 0,49 para tarifa B3 (ENERGISA, 2021), é possível calcular o custo de 
operação de um sistema de recirculação, que fica em torno de R$ 0,30/hora de uso. Enquanto que o 
sistema de resfriamento usando água da torneira custaria R$ 3,61/hora de utilização do destilador 
Kjeldahl; R$ 4,45/hora de utilização do extrator Goldfisch e R$ 4,45/hora de uso do digestor de 
fibras, com base no valor tarifário de R$ 26,74/m3,  aplicado para serviços públicos (DESO, 2021).  

 

CONCLUSÃO 

 

Com o uso do sistema de recirculação é possível economizar 459 litros de água, a cada hora 
de operação, considerando os três equipamentos do estudo, totalizando uma redução de 96,6 % no 
consumo de água. Isso mostra que o sistema implantado é eficiente, barato e de fácil reprodução em 
qualquer laboratório que utilize o processo de resfriamento por condensação em suas análises. 
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