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1 Resumo  

A indústria em geral produz uma grande quantidade de residuos, os quais devem ser 

descartados de forma adequada. Na indústria sucroalcooleira, a geração de vinhaça 

tem sido um grande problema a ser resolvido devido a complexidade do material e 

também da grande carga orgânica que o mesmo apresenta. O tratamento de 

efluentes pode ser realizado com o auxilio de um reator anaeróbio ou por meio de 

lagoas de tratamento aeróbio. O presente projeto de pesquisa apresenta um sistema 

combinado de tratamento aeróbio/anaeróbio, onde é possível tratar a vinhaça, 

fazendo com que ocorra uma diminuição da matéria orgânica. Assim é possível 

recuperar e reutilizar a água no próprio sistema ou mesmo direcionar a água para 

outra aplicação, como para consumo doméstico. Além disso, o sistema pode ser 

utilizado para a produção de gás metano gerado pelo reator anaerobio, o qual pode 

ser utilizado para fins energéticos. A análise preliminar deste sistema anaeróbio foi 

satisfatória, tendo em vista que a carga orgânica de entrada da vinhaça ao reator 

anaeróbio foi de 5760mg/L, sendo que o valor obtido na saída do mesmo foi de 1253 

mg/L, o qual apresentou eficiência de 78,2%, aproximadamente. Os valores obtidos 

no tanque aeróbio, tendo utilizado uma carga de 1,5Kg do compressor de ar ao 

tanque, foi de 311 mg/L na saída do tanque, apresentando, uma eficiência total de 

94,6%. O potencial de obtenção de água com baixa carga orgânica e também a 

obtenção de gás metano para a manutenção do sistema são os fatores que 

governam este trabalho. Assim, estes cálculos indicam um alto potencial de 

recuperação de água para reutilização em processos industriais. 

Palavras chave:  reator anaeróbio, tanque de aeração, reutilização de água. 
 

2 Introdução 

Os efluentes industriais, em geral, podem apresentar diferentes tipos de 

resíduos gerados a partir das etapas de produção [1]. Avaliando o contexto nacional, 

notamos que a água não é mais apenas um bem comum a todos, mas uma matéria 

prima de grande valor e que deve ser utilizada com responsabilidade. Assim, na 

sociedade atual, há ainda um grande desperdício de água, a qual é tratada 

incorretamente, ou seja, não é tratada como matéria prima fundamental dentro da 

sociedade. Então, há uma grande necessidade de reaproveitamento de água tendo 
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em vista a constante necessidade de água em processos industriais e também em 

virtude de racionamento de água devido a estiagens prolongadas. Além disso, as 

indústrias em geral utilizam grande quantidade de água em seus processos e com 

isso há a necessidade de reutilização de água a fim de garantir a continuidade de 

abastecimento da produção industrial [2]. Outro aspecto relevante é que a 

reutilização de água permite a diminuição dos custos do processo e também a 

minimização da necessidade de recebimento de água previamente tratada do 

sistema de distribuição municipal. 

 Assim, mediante a necessidade de reutilização da água, neste projeto de 

pesquisa a água é tratada como matéria prima fundamental e também energética, 

tendo em vista que a nível industrial a sua utilização é ampla. Portanto, mediante 

isso, é necessário dimensionar um sistema de reaproveitamento da água 

proveniente dos efluentes gerados pela produção industrial a fim de gerar auto 

sustentabilidade do processo [3].  

 

3 Objetivos 

Construir um sistema de tratamento de efluente em dois estágios, isto é, 

anaeróbio/aeróbio para tratamento de efluentes de alta concentração orgânica 

(vinhaça), a fim de garantir a reutilização da água produzida pelo processo de 

tratamento e também a produção de biogás gerado pelo reator anaeróbio a fim de 

permitir a autossuficiência energética deste sistema.  

 

4 Metodologia 

A pesquisa foi realizada nas instalações experimentais e laboratório de 

Fenômenos dos Transportes do Curso de Engenharia Química do Centro 

Universitário do Norte Paulista, UNORP.  

Esta planta piloto foi desenvolvida utilizando materiais recicláveis, obtidos de 

usinas sucroalcooleiras da região de São José do Rio Preto, conforme exemplo da 

Figura 1. Estes materiais que seriam descartados e que se tornariam lixo, poderiam 

comprometer o meio ambiente e, assim, os mesmos deram vida a um projeto que 

visa estudar e aprofundar o conhecimento de um sistema duplo de tratamento de 

efluentes.  
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As Figuras 2 e 3 apresentam o preparo e a peça final da estrutura (sobre o 

suporte em aço) do tanque de aeração do lodo. Assim, após a modelagem de cada 

peça, as mesmas foram conectadas uma à outra até a formação da estação de 

tratamento.  

 

Figura 1:  Materiais em aço utilizados 
para a confecção do sistema 

 

Figura 2:  Tanque de aeração: feita a 
partir da solda de peças de aço  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Tanque de aeração: 
montagem final sobre o suporte de aço 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4:  Tanque de armazenamento 
de lodo com sistema de agitação. O 
tanque foi feito a partir do 
reaproveitado de uma bombona. 
 

As instalações experimentais foram compostas por tanque de 

armazenamento, do efluente (Figura 4), o qual é equipado por um sistema de 

mistura acoplado a uma bomba de aquário com vazão de 4 L/h-1 que conduz o 

material até o reator anaeróbio. 
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5 Desenvolvimento  

5.1 O problema 

A vinhaça é um resíduo líquido proveniente da destilação de uma solução 

alcoólica chamada vinho, obtida do processo de fermentação para a obtenção 

melaço ou da mistura de caldo e melaço. Portanto, a vinhaça é o resíduo da 

produção de álcool, cuja matéria prima pode ser o caldo de cana, o melaço ou a 

mistura de proporções, ou de diluições destes. Para cada litro de álcool produzido 

são gerados entre 10 e 15 litros de vinhaça [4]. 

A grande preocupação com a vinhaça advém basicamente de dois fatores: da 

sua composição química que a torna um grande poluidor, em decorrência da 

elevada concentração de matéria orgânica e de suas características ácidas e 

corrosivas, se lançado sem um tratamento apropriado aos meios hídricos [5,6].  

 

5.2 Procedimento e descrição do processo de tratame nto 

O efluente bruto descartado pela empresa normalmente apresenta alto índice 

de matéria orgânica e portanto, deve ser predisposto a receber tratamento químico.  

Para a partida do reator anaeróbio foi utilizado a vinhaça proveniente da 

Usina Santa Cecilia. Inicialmente, a vinhaça foi adicionada no tanque de 

armazenamento a qual foi adicionada lentamente e constantemente ao reator de 

troca de calor a fim de manter a temperatura aproximada de 30ºC com a finalidade 

de evitar o choque térmico na vinhaça que já esta no reator anaeróbio. Aliás, a 

temperatura foi mantida estável com o funcionamento de uma caldeira, conforme a 

Figura 5. 

No reator haverá a presença de bactérias anaeróbicas, onde ocorrerá a 

decomposição da matéria orgânica em metano, CO2 e enxofre [7]. Sabendo que o 

sobrenadante deste efluente, já pré-tratado, sairá na parte superior do reator. Os 

gases gerados pela reação também sairão pela parte superior do reator, o qual será 

encaminhado a um lavador de gás e então armazenado. O lavador de gás tem a 

finalidade de separar o metano e CO2 do enxofre. Este processo é formado por um 

tanque com água onde gás será injetado por um tubo que estará mergulhado neste 

tanque até seu inferior, e ao ser injetado irá gerar gás metano e CO2, sendo que o 

enxofre ficará em contato com a água e voltará novamente ao sistema.  
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O sobrenadante que sai da parte superior do reator anaeróbio é conduzido 

para um tanque de equalização onde o efluente será resfriado. Ao sair do tanque de 

equalização, o efluente pré-tratado segue em direção ao tanque de aeração a qual é 

a principal etapa do tratamento aeróbio. A Figura 6 apresenta o funcionamento do 

tanque de equalização e do tanque de aeração. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5:  Caldeira construída para 
manter estável a temperatura do lodo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  Tanques de equalização (em 
primeiro plano) e de aeração (segundo 
plano).  

Nesta etapa haverá a necessidade de uma grande quantidade de tempo de 

residência para que o lodo ativado em contato com o ar comprimido pré-distribuído 

por membranas, possa metabolizar toda a carga orgânica (DQO) distribuída no 

processo gerando CO2 e principalmente O2. Neste tanque, o lodo é mantido 

oxigenado continuamente pelo ar sintético. 

Seguindo no processo de tratamento desse efluente, a próxima etapa é a 

separação do efluente tratado do lodo ativado realizada pelo decantador, como 

apresentado na Figura 7. Este sistema de decantação nada mais é que um 

equipamento de separação física, ou seja, a separação é feita pelas diferentes 

densidades do sistema, sendo que o efluente entrará na parte central do decantador 

onde entrará em contato com um cone central.  

Devido a esta diferença de densidade, o lodo por ser mais denso ficará na 

parte inferior do decantador que então será retirado por bombas e encaminhado 

novamente ao sistema, em especial para o tanque de equalização. Já o 
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sobrenadante que sairá na parte superior do decantador é a água, que apresenta 

baixa carga de matéria orgânica e com grande concentração de oxigênio. 

 

Figura 7:  Decantador em funcionamento. O efluente tratado entra pela parte inferior 
do decantador e a água é separada da parte solida (residual).   

 

Uma das características importantes desse decantador é o cone invertido que 

ele contém, pois a sua finalidade é acelerar o processo de decantação, e assim 

causar a sua dispersão para o fundo do aparelho.  

O efluente tratado, ao sair do decantador segue em direção a um tanque de 

polimento, e então passa por uma chicana com a finalidade de oxigenar ainda mais 

a água. Evidentemente, para que a água obtida neste processo seja utilizada para 

fins domésticos ou industriais, é necessário um tratamento adicional. Então, para 

que esta água seja utilizada, a mesma pode ser direcionada para reaproveitamento 

no próprio sistema, dentre as quais podemos citar: 1) Parte da água tratada será 

armazenada. Uma das possíveis aplicações dentro do sistema, é que a mesma 

poderá ser bombeada para o lavador de gás, e com isso haverá o reaproveitamento 

da água. Ao sair do lavador de gás, essa água retorna para o tanque de equalização 

e assim iniciando todo o processo de tratamento novamente; 2) Outra possibilidade 

de utilização é para a sua utilização na geração de vapor. Este processo acontece 

por uma caldeira fabricada com tubo de aço carbono schedule 40, e a sua fonte de 

energia será o calor gerado pelo gás produzido pelo sistema; 3) A água obtida pode 

ser tratada em sistema de tratamento especifico para fins domésticos ou mesmo 

industriais.  
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O Fluxograma a seguir apresenta as etapas do sistema de tratamento de efluente. 

 

Fluxograma 1: Etapas do ciclo de reaproveitamento da água no sistema 
combinado de tratamento de efluente. 

 

6 Resultados  

 Os resultados obtidos a partir de análises preliminares são promissores e 

demonstram a eficiência do processo. Deve-se destacar que o projeto ainda esta em 

andamento (fase final de testes) e portanto, os resultados obtidos ainda não foram 

compilados de maneira completa, mas apenas refletem a expectativa da eficiência 

do projeto. Assim, a Tabela 1 apresenta algumas informações a respeito da vazão 

do lodo (vinhaça) no sistema.  

Tabela 1:  informações de vazão do sistema 

Vazão de entrada Taxa de recirculação do lodo* Vazão de retorno do 
lodo** 
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Q= 5 l/h R = 0,68 l/h 
 

Qrl = 3,4 l/h 

*Qretorno/Qentrada   *Qrl =  Q X R 

A Tabela 2 apresenta a avaliação de duas cargas de pressão executadas no 

tanque de aeração com a finalidade de avaliar a melhor pressão para o tratamento 

do lodo neste sistema. Como pode ser observado, o aumento da concentração de 

oxigênio no tanque de aeração aumenta a eficiência do tratamento do lodo. 

Contudo, o valor de 0,80 Kg de pressão demonstrou ser mais adequada em função 

da dimensão do tanque. A Tabela 3 apresenta as análises realizadas para 

verificação da eficiência do sistema. Estes valores demonstram que a eficiência esta 

associada ao conjunto do sistema, ou seja, aeróbio/anaeróbio, e mostram que o 

funcionamento do sistema é promissor.  

 

Tabela 2:  Valores de pressão do compressor utilizadas.  

 Tanque de Aeração à 1,5 
Kg de pressão do 
compressor 

Tanque de aeração à 0,8 
Kg de pressão do 
compressor 

STD (Sólidos Totais 
Dissolvidos) 
 

195 mg/l 234 mg/l 

Condutividade Térmica 710 mho/cm 502 mho/cm 
OD (Oxigênio Dissolvido) 5,90 mg/l 1,5 mg/l 

 

Tabela 3:  Análises realizadas para comprovar a eficiência do projeto com 
compressão de 1,5Kg.  

  27/02/2014 
DQO entrada 

reator anaeróbio 
 5760 mg/l 

DQO saída do 
reator anaeróbio 

 1253 mg/l 

Eficiência do reator 
anaeróbio 

 78,2% 

DQO saída do 
reator aeróbio 

 311 mg/l 

Eficiência  94,6% 
 

6.1 Decantador 
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Os decantadores exercem um papel fundamental no processo de lodos 

ativados, pois são responsáveis pela separação dos sólidos em suspensão 

presentes no tanque de aeração. Estes sistemas permitem a saída de um efluente 

clarificado, e pela sedimentação dos sólidos em suspensão no fundo do decantador, 

permitindo o retorno do lodo em concentração mais elevada. Neste projeto, o 

decantador recebe o lodo tratado, com baixa carga de matéria orgânica e nesta 

etapa, a água é separada pelo processo de sedimentação por gravidade do material 

sólido enquanto a água sai pela parte superior do aparelho. A Figura 7 apresenta o 

decantador e a Figura 8 apresenta o volume de lodo medido.  

 

Figura 8:  gráfico apresentando o volume de lodo no processo de decantação. 

O efluente do tanque de aeração é submetido à decantação, onde o lodo 

ativado é separado, voltando para o tanque de aeração. O retorno do lodo é 

necessário para suprir o tanque de aeração com uma quantidade suficiente de 

microrganismos e manter uma relação alimento/ microrganismo capaz de decompor 

com maior eficiência o material orgânico. O efluente líquido oriundo do decantador 

pode ser descartado diretamente para o corpo receptor, pode ser oferecido ao 

mercado para usos menos nobres, como lavagem de ruas e rega de jardins, ou 

passar por tratamento para que possa ser reutilizado internamente. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente projeto de associação de dois tipos de tratamento de efluentes, 

aeróbio e anaeróbio permitiu, a constatação da viabilidade técnica da aplicação 

desta combinação. Verificou-se, a partir dos resultados parciais que a quantidade de 
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água obtida possui baixa concentração de carga orgânica. Além do mais, devido ao 

pouco tempo utilizado para a avaliação do sistema, verificou-se que é possível obter 

uma carga orgânica menor, se a vinhaça for mantida por um tempo maior no sistema 

combinado. Para a continuação deste trabalho, serão adotados outros critérios de 

avaliação técnica e química, tendo em vista o melhoramento da qualidade da água 

obtida e também do funcionamento do sistema em geral. Além disso, outra etapa do 

deste trabalho estará focada na obtenção, tratamento, armazenamento e utilização 

do biogás gerado pelo reator, o qual pode ser utilizado para fins energéticos, ou 

mesmo empregando no próprio sistema montado para reduzir os gastos do 

funcionamento do sistema. 
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