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ESTUDO DO IMPACTO AMBIENTAL E DO ESPALHAMENTO DE UM 
FILME ULTRAFINO NA SUPERFÍCIE DE UMA REPRESA 

Marcos Gugliotti
1 

RESUMO --- O espalhamento de um filme ultrafino na superfície da água é o único método viável 
para reduzir as perdas por evaporação em reservatórios. Além da capacidade de reduzir a evaporação, 
tais filmes devem apresentar outras importantes propriedades que permitam sua aplicação em campo, 
tais como: baixa toxicidade, mínimo impacto ambiental, e rápido espalhamento na superfície da água. 
Este trabalho descreve um teste de 48 horas realizado na represa Carlos Botelho (São Carlos) usando 
uma nova composição formadora de filmes. As propriedades físicas, químicas e biológicas da água 
foram analisadas antes e após a aplicação da composição na superfície, e nenhum impacto foi 
observado. O filme apresentou rápido espalhamento, com velocidades variando entre 0,4 e 1,0 m/s, e 
menos de 0,5 kg da composição foi suficiente para recobrir uma área de 1 hectare. Testes de toxicidade 
realizados em dois laboratórios independentes indicaram que o filme não afeta peixes ou outras formas 
de vida aquática, e os resultados demonstram que a composição não é nociva no meio ambiente. Este 
trabalho é parte do projeto classificado em terceiro lugar na edição de 2006 do Prêmio Ambiental von 
Martius, e o método discutido é considerado como sendo uma “tecnologia ambientalmente saudável” 
pelo IBAMA. 

 

ABSTRACT --- The spreading of an ultrathin film on the water surface is the only viable method for 
reducing evaporative losses in reservoirs. Besides the ability to reduce evaporation, such films must 
present other important properties that enable its application in the field, such as: low toxicity, minimal 
environmental impact, and rapid spreading on the water surface. This work describes a 48 hours test 
carried out at Carlos Botelho reservoir (São Carlos) using a new film-forming composition. Physical, 
chemical, and biological properties of water were analyzed before and after the application of the 
composition on the surface, and no impact was observed. The film showed rapid spreading, with 
velocities varying from 0,4 to 1,0 m/s, and less than 0,5 kg of the composition used was enough to 
cover an area of 1 hectare. Toxicity studies performed by two independent laboratories indicated that 
the film does not affect fishes or other forms of aquatic life, and the results demonstrate that the 
composition is not harmful for the environment. This work is part of the project ranked third at the 
2006 edition of the von Martius Environmental Award, and the discussed method is considered as an 
“environmentally sound technology” by IBAMA. 
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1- INTRODUÇÃO 

A teoria dos filmes ultrafinos com espessura de apenas uma molécula (filmes monomoleculares) 

foi expandida e finalizada por Langmuir (1917), e foi a base do Prêmio Nobel em Química que ele 

recebeu em 1932. A capacidade de certos filmes monomoleculares de reduzir a evaporação de água é 

conhecida há mais de 80 anos [Rideal (1925)] e foi confirmada em diversos estudos publicados nas 

décadas seguintes, cujos principais resultados podem ser encontrados em revisões na literatura [La Mer e 

Healy (1965); Barnes (1986)]. O resultado do primeiro teste de campo com esta tecnologia, realizado em 

um lago de 8.000 m2 na Austrália [Mansfield (1955)], despertou o interesse de pesquisadores e governos de 

diversos países, dando início a uma nova série de estudos sobre o tema. A importância do método foi 

reconhecida por órgãos internacionais como a UNESCO, que incorporou a tecnologia ao seu Programa 

Zona Árida (principal projeto desta entidade entre 1957 e 1962) e financiou pesquisas e simpósios sobre o 

assunto em vários países. 

O valor estratégico desta tecnologia de conservação de água doce fez com que a grande maioria dos 

estudos nos anos seguintes fosse realizada por órgãos ou departamentos dos governos interessados, o que 

explica a redução do número de publicações científicas sobre o tema a partir de 1960. Uma prova disso é a 

coletânea de estudos publicada pela UNESCO (1965) que cita 233 referências de trabalhos realizados em 

países da África além de Austrália, Rússia (na época ainda União Soviética), Israel, Índia, Japão, Reino 

Unido e Estados Unidos, sendo a grande maioria dessas referências publicações internas de órgãos 

governamentais, normalmente não disponíveis na literatura ou divulgadas parcialmente. 

Os poucos trabalhos de campo publicados em periódicos científicos, como aqueles citados nas 

revisões de La Mer e Healy (1965) e de Silans (2003), investigaram a eficiência dos filmes ultrafinos na 

redução da evaporação, com pouca ou nenhuma atenção para os possíveis impactos ambientais decorrentes 

do uso desta tecnologia. Dentre as exceções destaca-se o artigo de Silvey et al. (1973), que resume os 

principais resultados de um teste com duração de dois anos, mas não revela detalhes das metodologias 

adotadas ou de como as investigações foram conduzidas. Em uma recente publicação técnica, o Centro 

Nacional de Engenharia na Agricultura da Austrália [NCEA (2005)] estudou a influência de diferentes 

métodos de redução da evaporação na qualidade da água, porém apenas 4 parâmetros foram monitorados 

(pH, OD, turbidez e crescimento de algas), e nenhum teste de toxicidade ou espalhamento foi realizado. 

Os estudos de campo divulgados na literatura científica carecem de verificações detalhadas sobre 

características fundamentais da tecnologia, como a capacidade de espalhamento do filme em condições 

reais e a toxicidade das composições formadoras desses filmes, a qual deve ser determinada por testes que 

sigam normas internacionais padronizadas. Além disso, por se tratar de uma tecnologia para aplicação em 
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lagos, cujas características específicas (incluindo fauna e flora) dependem também da geologia e do clima 

da região onde estão localizados, não é possível estimar com segurança o impacto ambiental do uso desta 

tecnologia em reservatórios do Brasil a partir de estudos feitos em lagos localizados em outros países. 

Levando em conta a ausência de estudos sobre aspectos importantes desta tecnologia, que é uma 

valiosa alternativa para a conservação da água doce acumulada nos milhares de reservatórios existentes no 

Brasil, este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto ambiental de uma composição formadora de 

filmes ultrafinos por meio de um teste agudo, com duração de 48 horas, realizado na represa Carlos 

Botelho, em São Carlos/SP. No mesmo local, foram feitos estudos sobre o espalhamento do filme e seu 

comportamento geral em condições reais, incluindo a resistência ao vento e a capacidade de arrastar os 

detritos naturalmente presentes na superfície da água de um lago, sem a qual o filme não consegue se 

espalhar. Complementando as investigações, a toxicidade da composição usada nos testes foi verificada por 

meio de ensaios específicos, realizados em dois laboratórios independentes.  

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 - Escolha do local e preparação para o teste 

A represa Carlos Botelho (também conhecida como represa do “Lobo” ou “Broa”), localizada no 

município de São Carlos/SP, é formada por um reservatório de uso múltiplo com área de aproximadamente 

6 km2 servindo para abastecimento, lazer e geração de energia elétrica em pequena escala. Devido às suas 

características e à proximidade de centros de pesquisa, é um dos reservatórios mais estudados do país, 

sendo este o principal fator que levou a sua escolha para o teste. 

A metodologia adotada neste estudo consistiu no isolamento de uma área da represa sobre a qual o 

filme foi aplicado. O impacto ambiental decorrente da aplicação do filme na superfície foi verificado por 

meio da comparação entre amostras de água coletadas dentro e fora da área isolada. Uma área de 9.600 m2 

(120mx80m), próxima a uma das margens, foi isolada por bóias de contenção semelhantes àquelas usadas 

em derrames de óleo no mar, conforme mostrado nas fotos da Figura 1. As fotos A, B e C dão idéia da 

dimensão da área isolada, de aproximadamente 1 hectare, e a foto D destaca a bóia de contenção, feita de 

material flutuante (isopor) envolvido em plástico, e apresentando também uma saia de 50 cm que 

permaneceu submersa. A plataforma observada na foto B da Figura 1 serviu apenas como suporte para a 

bóia de contenção que formou a lateral mais extensa da área isolada, com 120 m. A montagem foi feita 

poucos dias antes do teste, realizado entre 5 e 6 de julho de 2005, e permaneceu estável durante esse 

período. Todo o teste foi realizado com apoio técnico do Instituto Internacional de Ecologia (IIE), 

localizado em São Carlos. 
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Figura 1 - Área de 9.600 m2, isolada por bóias de contenção, sobre a qual a composição foi aplicada. 

 

2.2 - Composição formadora de filmes ultrafinos e forma de aplicação 

A composição, para qual um pedido de patente já foi registrado [Gugliotti (2004)], apresenta-se na 

forma de um pó fino (65 Mesh) contendo 20% em peso de uma mistura de álcoois graxos com mais de 16 

átomos de carbono na molécula e o restante de calcário agrícola. A composição foi aplicada manualmente, 

a partir de um barco e a favor do vento, conforme mostrado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - M. Gugliotti aplica manualmente a composição, utilizando uma pá do tamanho de uma 

colher. A seta mostra a nuvem de pó que se forma quando uma porção da composição é arremessada. 
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D C 
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2.3 - Espalhamento do filme ultrafino 

Filmes monomoleculares podem atenuar ondas na superfície da água [Vines (1960)], fazendo 

com que a região recoberta se mostre mais lisa e seja facilmente distinguida das regiões superficiais 

adjacentes. Observando esse efeito é possível determinar a área recoberta por um filme e correlacioná-

la com a quantidade aplicada da composição. Assim, um frasco foi preenchido com uma quantidade 

conhecida da composição, que foi aplicada até que toda a superfície isolada fosse recoberta pelo filme 

(observado pelo efeito de atenuação das ondas). A quantidade restante da composição foi pesada ao 

final do teste, e a massa necessária para recobrir os 9.600 m2 isolados foi então determinada. 

O efeito de atenuação das ondas foi usado também como indicativo de outras propriedades do 

filme, como sua velocidade de espalhamento e a influência do vento. Durante o espalhamento do filme, 

a velocidade do vento foi medida com um anemômetro digital portátil. A velocidade indicada no 

momento a partir do qual se observou contração da área superficial mais lisa (sobre a qual o filme havia 

se espalhado) foi interpretada como sendo e máxima velocidade do vento contra a qual o filme foi 

capaz de se espalhar. A medida do avanço do filme em relação a um segmento conhecido do barco 

permitiu estimar a velocidade linear de espalhamento, e observações sobre o arraste de óleo e detritos 

presentes na superfície da água devido à expansão do filme foram também registradas. 

 

2.4 - Coleta e analise das amostras de água 

Foram coletadas amostras antes, logo após, e nas 24 horas subseqüentes à aplicação do filme, 

sendo três dentro do perímetro isolado e uma fora. As medidas in situ foram feitas com uma sonda 

multiparamétrica HORIBA U-23 calibrada para todos os seus sensores. Todos os pontos de coleta 

foram referenciados usando um GPS Garmin III plus. Em cada ponto foi realizado um perfil vertical 

completo com a sonda, onde foram medidos: pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, 

temperatura, sólidos totais dissolvidos e potencial redox. As amostras de água para os ensaios 

laboratoriais foram coletadas em recipientes plásticos esterilizados e imediatamente analisadas nos 

laboratórios de química da água do IIE. As amostras de zooplâncton e fitoplâncton foram obtidas pelo 

arrasto vertical de redes de coleta com malhas específicas de 20 e 65 µm, respectivamente. No 

laboratório, as amostras de água foram analisadas para concentração iônica com um cromatógrafo de 

íons DIONEX DX-80, fósforo total de acordo com Valderrama (1981), nitrogênio total segundo 

Golterman et al. (1978), clorofila, e carbono (total, dissolvido inorgânico e dissolvido orgânico), o qual 

foi determinado em um analisador SHIMADZU, modelo TOC- 5000. A análise dos organismos foi 

feita em um equipamento LEICA, com aumento de 500x. 
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2.5 - Testes de toxicidade 

Amostras da composição foram encaminhadas para testes toxicológicos em dois laboratórios 

independentes (TECAM e BIOAGRI). Os testes realizados foram: toxicidade crônica com 

Ceriodaphnia dúbia, toxicidade aguda com Daphnia similis, toxicidade aguda com peixes, toxicidade 

aguda com Mysidopsis juniae, toxicidade com algas, mutação gênica (Ames), biodegradabilidade 

imediata, irritabilidade cutânea e ocular em coelhos, e toxicidade oral em ratos (LD50). 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 - Espalhamento do filme 

As fotos da Figura 3 demonstram algumas propriedades de espalhamento do filme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - (A) O filme foi espalhado a partir de aplicações que começaram pela borda do isolamento 

(note a mínima quantidade da composição na pá usada em cada aplicação); (B) Frente de espalhamento 

do filme evidenciada pelo arraste de camadas superficiais de água e diferenças no índice de refração; 

(C) e (D) Rápido espalhamento do filme, identificado pela formação de grandes regiões lisas na 

superfície da água imediatamente após a aplicação da composição. 

 

A B 

C D 
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Conforme a composição era aplicada na superfície da água (Figura 3, foto A), o barco se movia 

para outra região da área isolada, e novas aplicações eram feitas.  O deslocamento do filme observado 

na foto B da Figura 3 foi usado para estimar a velocidade de espalhamento em uma direção 

(mencionada anteriormente como “velocidade linear” de espalhamento). Tomando como referência um 

segmento do barco de comprimento de 50 cm, foi possível estimar que o filme se espalhou com 

velocidade entre 0,4 e 1,0 m/s (OBS: em certas ocasiões, o filme se espalhou com velocidade superior 

àquela com a qual o barco se movia, estimada em 1,0 m/s). A rápida formação de regiões mais lisas na 

superfície da água imediatamente após a aplicação da composição (Figura 3, fotos C e D) indicou que o 

filme apresentou excelente espalhamento. Na ocorrência de ventos contrários ao sentido inicial de 

espalhamento do filme, foi observada diminuição da área de algumas regiões lisas sobre as quais o 

filme já havia espalhado. O anemômetro indicou que o filme resistiu por vários minutos a ventos de 

cerca de 5,0 m/s, quando então foi comprimido contra a margem do reservatório. Assim que a 

velocidade do vento foi reduzida para a metade, observou-se re-espalhamento parcial do filme, 

indicando a existência de um moderado efeito de auto-recuperação após compressões ou rupturas. 

A atenuação das ondas (Figura 4) foi facilmente observada devido à intensidade deste efeito, que 

é a origem do ditado “pôr óleo sobre as águas bravas” (do inglês, “to pour oil on troubled waters”), e 

demonstra a capacidade de um filme ultrafino (ou mesmo monomolecular, como nesse caso) em 

conferir maior elasticidade à superfície da água, tornando-a mais resistente a deformações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - (A) Região lisa na superfície da água sobre a qual foi espalhado o filme; (B) Detalhe do 

efeito de atenuação das ondas pelo filme. 

 

As fotos da Figura 4 mostram um efeito semelhante àquele provocado pelo espalhamento de óleo 

sobre a água [Franklin (1774)]. Entretanto, é importante ressaltar que as substâncias que formam o 

filme (álcoois graxos) são ceras, e não óleos, e que o filme formado na superfície da água não é oleoso. 

A B 
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No início do teste, a massa de amostra no frasco era de 1,138 kg, e ao final foi de 0,678 kg, 

indicando que apenas 0,460 kg foi suficiente para recobrir a área de 9.600 m2 isolada. Se a área fosse de 

1 hectare (10.000 m2), a quantidade de amostra necessária seria de cerca de 0,480 kg, e com base 

nesses resultados considera-se 0,5 kg/hectare como sendo a dosagem teórica recomendada. 

O filme apresentou também considerável força de espalhamento, o que foi verificado pelo arraste 

de material presente na superfície da água (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - (A) Partículas de poeira agrupadas na superfície da água devido ao espalhamento do filme; 

(B) Arraste de óleo do motor do barco e de partículas de poeira. 

 

As observações documentadas nas fotos da Figura 5 indicam que o filme da composição usada foi 

capaz de empurrar material sólido e líquido presente na superfície da água. Essa propriedade é 

fundamental, pois caso o filme não consiga se espalhar na superfície da água sua eficiência na redução 

da evaporação será reduzida, o que pode limitar a aplicabilidade da tecnologia. 

É importante ressaltar que o filme se espalha naturalmente, não necessitando do auxílio do vento. 

As moléculas formadoras do filme apresentam duas partes distintas: uma polar, que interage com a 

água (chamada de grupo polar), e outra hidrofóbica, que repele a água e é constituída por uma cadeia 

carbônica. A força de espalhamento de um filme monomolecular reside na repulsão entre o grupo polar 

das moléculas que formam o filme. Tal repulsão tem origem na valência secundária de átomos do 

grupo polar, que por sua vez é devida ao campo elétrico de elétrons que não participam de ligações 

químicas [Langmuir (1917)]. Os mecanismos responsáveis pelo movimento de material na superfície 

da água são: (i) o arraste de camadas superficiais de água devido ao espalhamento do filme, o que gera 

movimentação na superfície, e (ii) a formação de gradientes de tensão superficial quando o filme entra 

em contato com os materiais flutuantes, resultando em movimentação para a região de maior tensão 

superficial (na frente dos materiais flutuantes), no mesmo sentido do espalhamento do filme. 

 

A B 
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3.3 - Medidas in situ, coleta e análise de amostras de água 

Conforme mencionado, as amostras foram coletadas dentro e fora da área isolada. Entretanto, 

antes da coleta, foi necessário verificar se havia vazamento do filme através da barreira de contenção. 

Na Figura 6, a foto A mostra como foi feita esta verificação. A composição foi aplicada próximo à 

barreira, e pelo efeito de atenuação das ondas foi possível verificar que não houve vazamento para fora 

da área isolada. Assim, a coleta de amostras de água e os perfis verticais com a sonda (Figura 6, foto B) 

foram feitos sem o risco de haver interferência devido à presença da composição fora da área isolada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - (A) Atenuação de ondas apenas na parte interna da área isolada, indicando que não houve 

vazamento do filme; (B) Detalhe da colocação da sonda na água por um técnico do IIE. 

 

A composição é praticamente insolúvel em água para atuar preferencialmente na superfície, e sua 

dissolução e difusão da por debaixo da barreira para fora da área isolada é improvável. Mesmo que isso 

ocorra, a concentração será tão pequena (em função do grande volume de água e da mínima quantidade 

usada da composição) a ponto de não ser detectável por nenhum instrumento. 

Nos pontos onde a sonda foi utilizada, foram feitas coletas de amostras de água, as quais foram 

analisadas nos laboratórios do IIE. As Tabelas 1 e 2 apresentam exemplos dos resultados fornecidos 

pelas análises das amostras coletadas no primeiro e no segundo dia de teste, dentro e fora da área 

isolada. As Tabelas 3 e 4 mostram os resultados dos perfis verticais realizados antes e nas 24 horas 

após a aplicação da composição, e a Tabela 5 apresenta a lista de táxons encontrados dentro e fora da 

área isolada. 

 

 

 

 

A B 
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Tabela 1 - Resultados da análise da água coletada no ponto 4, fora da área isolada, sem aplicação da 

composição, no primeiro e no segundo dia de teste. 

(DTC = carbono total dissolvido, DIC = carbono total inorgânico, DOC = carbono total orgânico). 

 

 

 

 

 

 

Os resultados da Tabela 1 mostram que o sistema apresenta uma variabilidade natural, 

evidenciada por oscilações nos valores encontrados para fósforo total, clorofila-a e feofitina.  

 

Tabela 2 - Resultados da análise da água coletada nos pontos 1, 2 e 3, dentro da área isolada, com 

aplicação da composição, no primeiro e no segundo dia de teste. 

(DTC = carbono total dissolvido, DIC = carbono total inorgânico, DOC = carbono total orgânico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 2, com exceção do nitrogênio total, os outros parâmetros apresentaram variações com 

a mesma magnitude daquelas encontradas nos parâmetros analisados fora da área isolada (Tabela 1), e 

estão dentro da variabilidade natural do sistema. Com relação ao nitrogênio total, é importante 

mencionar que a composição não possui nitrogênio em sua formulação, e é improvável que a variação 

ocorrida neste parâmetro após 24 horas seja devido à adição de menos de 0,5 kg da composição na 

água. 

 

 

 
1° DIA 

 
2° DIA 

 
1° DIA 

 
2° DIA 
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Tabela 3 - Perfil de variáveis físicas e químicas antes da aplicação da composição. 

 

Tabela 4 - Perfil de variáveis físicas e químicas 24 horas após a aplicação da composição. 

 

Nas Tabelas 3 e 4, OD = oxigênio dissolvido, TDS = sólidos totais dissolvidos, e ORP = 

potencial redox. 
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Os resultados obtidos com os perfis verticais logo após a aplicação da composição (não 

apresentados) foram os mesmos daqueles mostrados nas Tabelas 3 e 4, não indicando alterações nos 

parâmetros analisados. 

Os parâmetros mais influenciados pela aplicação de produtos químicos na água são: pH, turbidez, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos [Chapman (1992); Sutcliffe and 

Jones (1992)]. Os resultados das Tabelas de 1 a 4 mostram que a composição utilizada nesse teste não 

provocou qualquer tipo de impacto significativo nas variáveis físicas e químicas da água, 

imediatamente após sua aplicação ou nas 24 horas subseqüentes. 

A Tabela 5 apresenta a lista de táxons encontrados no reservatório Carlos Botelho em 05/07/2005. 

 

Tabela 5 - Lista de táxons registrados no reservatório, dentro e fora da área isolada. 

 

A lista apresentada na Tabela 5 não indica alteração em função da aplicação da composição, e 

considerando também os dados obtidos para clorofila-a (Tabelas 1 e 2) é possível afirmar que a 

composição não interferiu em processos biológicos. 

 

 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 13 

3.4 – Testes toxicológicos 

Um resumo dos resultados dos testes toxicológicos está apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6 – Resumo dos testes toxicológicos realizados em dois laboratórios independentes. 

Teste Resultado 
Toxicidade crônica com 

Ceriodaphnia dubia 
Não apresentou toxicidade até a máxima concentração 

testada (100 mg/l) 
Toxicidade aguda com 

Daphnia similis 
Apresentou toxicidade acima de 59,46 mg/l 

Toxicidade aguda 
com peixes 

Não apresentou toxicidade até a máxima concentração 
testada (100 mg/l) 

Mutação gênica 
(teste de Ames) 

Negativo para as duas cepas testadas 
(não induz mutação) 

Toxicidade aguda com 
Mysidopsis juniae 

Não apresentou toxicidade até a máxima concentração 
testada (100 mg/l) 

Toxicidade com algas Não apresentou toxicidade até a máxima concentração 
testada (100 mg/l) 

Irritabilidade cutânea (coelhos) Não apresentou irritabilidade, sem alterações clínicas 
Irritabilidade ocular (coelhos) Leve irritabilidade, sem lesões permanentes, sem 

alterações clínicas 
Toxicidade oral em ratos (LD50) 2.500 mg/kg (baixa toxicidade), sem alterações 

macroscópicas durante a necropsia 
Biodegradabilidade imediata Biodegradabilidade entre 60% e 75% 

(considerado biodegradável) 
 

Os resultados da Tabela 6 mostram que a composição apresenta baixíssima toxicidade, na maioria 

dos casos não detectada nem mesmo na máxima concentração testada. A concentração de 59,46 mg/l, a 

partir da qual foi detectada toxicidade para Dapnhia similis é várias ordens de magnitude maior do que 

a concentração da composição no meio ambiente, e não será atingida nem mesmo sob continua 

aplicação devido a sua biodegradabilidade. Com relação a essa propriedade, é válido mencionar que a 

amostra foi considerada biodegradável em três testes realizados em dois laboratórios diferentes. Os 

subprodutos da biodegradação da composição (ácidos graxos e cetonas) não são tóxicos [WATER 

RESOURCES INSTITUTE (1970)], e sua quantidade no meio ambiente será extremamente baixa. A 

biodegradação de até 75% está de acordo com resultados da literatura [Ludzack e Ettinger (1957)], e 

sabendo que o filme não altera o fluxo natural de CO2 e O2 pela superfície da água [Blank (1962)] e 

que a composição não se acumula no meio ambiente ou nos organismos (bioacumulação), é possível 

afirmar que esta composição não é nociva ao meio ambiente. 
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4 - CONCLUSÕES 

No geral, os resultados indicam que a composição não causa danos ao meio ambiente. 

O filme mostrou excelente capacidade de espalhamento, com alta velocidade e força suficiente 

para arrastar outros objetos presentes na superfície da água. O filme apresentou resistência ao vento e 

capacidade de auto-recuperação moderadas, e a quantidade teórica necessária para recobrir uma área de 

1 hectare foi estimada em 0,5 kg. 

A análise das amostras de água coletadas dentro e fora da área isolada e os resultados das medidas 

in situ mostraram que a composição não provocou impacto ambiental de nenhuma natureza, pelo 

menos no período do teste. Um relatório foi elaborado pelo IIE, que também emitiu um certificado 

(veja ANEXOS) confirmando a não evidência de impacto ambiental em função da aplicação da 

composição. 

O teste na represa foi feito utilizando equipamentos não existentes na época em que os primeiros 

estudos de campo foram feitos, e a metodologia se mostrou adequada para a análise do impacto 

ambiental de composições que atuam na superfície da água. Outro diferencial desse trabalho inclui o 

uso de uma nova composição formadora de filmes monomoleculares, a qual foi analisada em dois 

laboratórios independentes e apresentou baixíssima toxicidade. Com relação a essas análises, destaque 

é dado para a biodegradabilidade, que foi confirmada em três amostras e está de acordo com a 

literatura. As principais perdas da composição após sua aplicação na superfície de um lago ocorrem por 

biodegradação, ação dos ventos e das ondas, e absorção/adsorção em detritos presentes na superfície da 

água. Levando em conta esses fatores, e sabendo que a dosagem teórica foi estimada em 0,5 kg/hectare, 

recomenda-se que essa composição seja aplicada na quantidade de 1 kg/hectare. Sabendo ainda que a 

composição é biodegradável, e que a persistência dos álcoois graxos no meio ambiente é de cerca de 48 

horas [Gugliotti et al. (2005a)], recomenda-se que a composição seja reaplicada após esse intervalo. 

A eficiência da nova composição utilizada neste trabalho já foi comprovada por este pesquisador 

[Gugliotti (2005b); Gugliotti (2006a); Gugliotti (2006b)], utilizando a dosagem de 1 kg/ha/48 horas, mas 

não há registros de testes de impacto ambiental desta tecnologia realizados no país com esta ou qualquer 

outra composição. Os resultados aqui apresentados são inéditos no Brasil, tiveram boa repercussão nacional 

[FAPESP (2006c)] e internacional [LE MONDE (2006d)] (veja também ANEXOS), e fazem parte do 

trabalho classificado em terceiro lugar na categoria “tecnologia” da edição de 2006 do Prêmio von Martius, 

considerado o mais importante prêmio ambiental do Brasil (veja certificado anexado). 

O uso de composições formadoras de filmes monomoleculares para a redução da evaporação de água 

é considerado pela ONU como sendo uma “tecnologia alternativa” para a conservação de água doce [UNEP 
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(1998)], e a composição testada já está cadastrada no portal de “tecnologias ambientalmente saudáveis” do 

IBAMA (http://www.ibama.gov.br/ambtec/), que apresenta uma lista das tecnologias assim denominadas, 

levando em conta a definição que consta no capítulo 34 da AGENDA 21 

(http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm). 
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ANEXOS 

Certificado emitido pelo Instituto Internacional de Ecologia (IIE) 

Boletim da Agência FAPESP (agosto de 2005) 

Matéria publicada no jornal Le Monde (março de 2006) 

Certificado do Prêmio Ambiental von Martius 2006 (Câmara Brasil-Alemanha) 
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