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RESUMO 

 

LÓIO, D.A. Tratamento físico-químico de vinhaça por coagulação, floculação e 

sedimentação e seu aproveitamento no cultivo da microalga Chlorella vulgaris. 

Dissertação (Mestrado), Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2013. 81 p. 

 

Dentre os resíduos da agroindústria brasileira, a vinhaça, efluente da produção de 

etanol, se destaca por ser produzida em grande volume e ser altamente poluente. 

Por apresentar elevada concentração de nutrientes, sua principal aplicação tem sido 

a fertirrigação da lavoura canavieira, prática que pode causar impactos adversos ao 

solo e recursos hídricos. Uma alternativa promissora é sua utilização como meio de 

cultura na produção de biomassa de microalgas, as quais produzem lipídios 

conversíveis a biodiesel, sendo necessária a redução da concentração de partículas 

causadoras de cor e turbidez, proporcionando melhoria das condições de entrada de 

luz nos fotobiorreatores. Nesse sentido, o presente trabalho propôs a utilização das 

técnicas de coagulação, floculação e sedimentação para a clarificação da vinhaça, 

visando sua adequação ao cultivo de microalgas. Na etapa I foram investigados os 

coagulantes cloreto férrico, sulfato de alumínio, hidróxido de cálcio, tanino e cinco 

polímeros sintéticos, em diferentes concentrações e faixas de pH, visando-se as 

maiores remoções de cor e turbidez. Nas dosagens empregadas, os coagulantes 

cloreto férrico e sulfato de alumínio não apresentaram desempenho satisfatório. Os 

melhores resultados foram obtidos com o uso do polímero catiônico LAB TAE 409, o 

qual proporcionou reduções de 22% da cor e 78% da turbidez (com relação à 

vinhaça pré-centrifugada), mesmo em baixas dosagens (20 mg/L). Na etapa II foram 

realizados ensaios em jarteste, onde foram determinados a melhor temperatura 

(30ºC), a dosagem de polímero LAB TAE 409 (20 mg/L), o pH (~4,70, sem ajuste) e 

os parâmetros de mistura e sedimentação (TML = 5 min, GML = 60 s-1 e VSED = 1 

cm/min), os quais proporcionam as maiores reduções de cor (76%) e turbidez (96%), 

com relação à vinhaça bruta. A partir do melhor tratamento definido na etapa II, a 

vinhaça foi empregada como meio para o cultivo da microalga Chlorella vulgaris 

(etapa III), conforme seguintes proporções: V1 (90% vinhaça tratada / 10% inóculo), 

V2 (45% vinhaça tratada / 45% água deionizada / 10% inóculo), V3 (5% vinhaça 

tratada / 85% água deionizada / 10% inóculo), comparados ao cultivo em meio 

padrão WC. Embora menores que os crescimentos (biomassa) obtidos no cultivo em 

meio padrão WC, os meios constituídos de vinhaça pré-tratada proporcionaram 

crescimento de Chlorella vulgaris, com velocidades específicas de crescimento 

próximas ao meio WC, indicando seu potencial uso na obtenção de biomassa dessa 

espécie de microalga. 

 

Palavras-chave: vinhaça, tratamento físico-químico. 
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ABSTRACT 

 

LÓIO, D.A. Physico-chemical treatment of vinasse by coagulation, flocculation 

and sedimentation and its utilization in the cultivation of microalgae Chlorella 

vulgaris. Dissertation (Master), Engineering School of São Carlos, University of São 

Paulo, São Carlos, 2013. 81 p. 

 

Among the brazilian agro-industrial residues, vinasse, effluent from ethanol 

production, stands out for being produced in large volume and can be highly 

pollutant. Presenting high concentration of nutrients, its main application has been 

the irrigation of sugarcane, a practice that may cause adverse impacts to soil and 

water resources. A promising alternative is to use the vinasse as the culture medium 

for microalgal biomass production, which produce lipids convertible to biodiesel. 

Therefore, it is required an adaptation to this type of cultivation, mainly, through the 

reduction of the concentration of particles that cause turbidity and color, providing 

improved lighting conditions in photobioreactors. In this way, this work proposed the 

use of the coagulation, flocculation and sedimentation techniques for clarifying 

vinasse, aiming the cultivation of microalgae. In step I were investigated the 

coagulants ferric chloride, aluminum sulfate, calcium hydroxide, tannin and five 

synthetic polymers, at different concentrations and pH ranges, aiming at the highest 

color and turbidity removal. In the dosages investigated, ferric chloride and aluminum 

sulfate did not show satisfactory performance. The best results were obtained with 

use of the cationic polymer LAB TAE 409, which provided a 22% reduction of color 

and 78% of turbidity (relative to vinasse pre-centrifuged), even at low dosages (20 

mg/L). In step II, tests were carried out in jartest, which were determined the best 

temperature (30 ºC), the polymer LAB TAE 409 dosage (20 mg/L), pH (~ 4.70, 

without adjustment), and the mixing and sedimentation parameters (TML = 5 min, GML 

= 60 s-1 VSED = 1 cm/min), which provided the major reductions in color (76%) and 

turbidity (96%), relative to the raw vinasse. From the best treatment defined in step II, 

vinasse was used as medium for the cultivation of microalgae Chlorella vulgaris 

(stage III), according to the following proportions: V1 (90% treated vinasse / 10% 

inoculum), V2 (45% vinasse treated / deionized water 45% / 10% inoculum), V3 (5% 

vinasse treated / deionized water 85% / 10% inoculum), compared to standard WC 

medium. Although lower than the growths (biomass) obtained in culture using WC, 

the mediums with pretreated vinasse have provided the growth of Chlorella vulgaris, 

with specific growth rates near the WC medium, indicating its potential use for 

obtaining this microalgal biomass. 

 
Keywords: vinasse, physical-chemical treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os combustíveis fósseis são a principal fonte mundial de energia desde a 

Revolução Industrial em meados do século XIX, quando passaram a ser consumidos 

em larga escala. Nas últimas décadas a industrialização, o crescimento populacional 

e a elevação dos padrões de consumo têm elevado ainda mais o uso dessa fonte 

não renovável de energia, reduzindo rapidamente as reservas mundiais e causando 

impactos ambientais sem precedentes. A queima destes combustíveis libera gases 

poluentes e material particulado à atmosfera e, entre outras consequências, 

aumenta os riscos à saúde e intensifica o efeito estufa, principal responsável pelas 

mudanças climáticas globais. 

Na história da humanidade, todas as transições energéticas ocorreram 

graças à identificação de uma nova fonte de energia com qualidades superiores e 

custos inferiores, nunca se fez por causa do seu esgotamento físico. Com a 

proximidade do “pico do petróleo” – um desnível entre o volume extraído e o volume 

das reservas recém-descobertas – e devido às incertezas e ameaças à paz mundial 

decorrentes da geopolítica do petróleo, prevê-se seu encarecimento já nos próximos 

anos, anunciando uma nova revolução energética (SACHS, 2007). 

Nesse cenário, a busca por fontes alternativas de energia que sejam 

viáveis sob os aspectos técnico, econômico, ambiental e social tem se destacado na 

agenda mundial de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, ampliando a oferta de 

opções renováveis, porém ainda não tão competitivas e acessíveis quanto os 

combustíveis fósseis e seus derivados. 

O Brasil apresenta uma das matrizes energéticas mais renováveis e 

limpas do mundo, com destaque para a energia hidrelétrica e a agroenergia (etanol, 

principalmente), embora o petróleo e seus derivados ainda respondam por parcela 

significativa do consumo energético final (BRASIL, 2010). Hoje o país compartilha 

com os Estados Unidos a liderança mundial na produção de etanol, sendo o maior 

produtor de cana-de-açúcar, o que faz dessa cultura uma das mais importantes 

atividades agroindustriais brasileiras (CIB, 2009). 

Algumas vantagens qualificam o país a liderar o mercado da agroenergia 

e biocombustíveis em escala mundial nos próximos anos, como o clima favorável e a 
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disponibilidade de terras agriculturáveis, sem a necessidade de desmatar novas 

áreas e sem reduzir a área destinada à produção de alimentos. Para isso, é 

necessário o investimento em novas tecnologias que elevem a produtividade, 

permitam o aproveitamento do que ainda é subutilizado e reduzam os impactos 

adversos ao meio ambiente (BRASIL, 2006). 

Na cadeia produtiva do etanol, várias etapas podem provocar impactos 

ambientais adversos, principalmente associados ao solo e à água. Os principais 

problemas encontram-se no processo de transformação da cana, no qual o consumo 

de água e a geração de subprodutos são bastante expressivos. Para se ter uma 

ideia, o etanol corresponde a apenas um terço da energia total contida na cana, 

estando o restante contido no bagaço, ponteiros e palhada (BRASIL, 2006). Outros 

importantes subprodutos resultantes dessa atividade são a água de lavagem da 

cana, a torta de filtro e a vinhaça. 

A vinhaça é um subproduto do processo de destilação do etanol. Em 

média, são gerados 13 litros para cada litro de etanol produzido. É um dos maiores 

problemas enfrentados pelo setor sucroalcooleiro, em razão do grande volume 

gerado e de seu potencial de causar danos ao meio ambiente se não for 

corretamente disposta ou tratada.  

Impulsionada pelo Proálcool – Programa Nacional do Álcool – na década 

de 1970, a produção de etanol aumentou significativamente no Brasil, tendo como 

consequência direta o aumento da geração de vinhaça. Somente na safra de 

2010/2011, o Brasil produziu cerca de 27.670 milhões de litros de etanol (CONAB, 

2011), chegando a produzir, portanto, volume na ordem dos 300 milhões de m3 de 

vinhaça. 

Atualmente o principal uso da vinhaça é a aplicação no solo como 

fertilizante na própria cultura da cana, pois apresenta uma elevada concentração de 

nutrientes. Porém, os riscos ambientais decorrentes dessa prática, tais como a 

salinização do solo e a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, 

associados à possibilidade de agregar valor utilizando-a na produção de 

biocombustíveis desperta o interesse de usinas e empresas do setor energético. 

Uma das possibilidades de reaproveitamento da vinhaça é seu uso como 

suplemento ou meio de cultura para microalgas, organismos fotossintetizantes que 

absorvem os nutrientes necessários ao seu crescimento e reprodução, produzindo 

lipídios que podem ser convertidos a biodiesel. Entretanto, a utilização de vinhaça 
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como meio de cultura requer sua adequação a esse tipo de cultivo, devendo ser 

removidos principalmente cor e turbidez – permitindo a entrada de luz e realização 

da fotossíntese – e realizados ajustes na concentração de constituintes 

eventualmente em falta ou excesso. 

O presente trabalho propôs a avaliação da potencialidade do tratamento 

físico-químico da vinhaça por coagulação/floculação e sedimentação e posterior 

utilização do efluente clarificado no cultivo de microalgas para produção de 

biomassa. Pautou-se nas seguintes questões: 

I) É possível clarificar satisfatoriamente a vinhaça através de dosagens moderadas 

(que não resultem em custos operacionais exagerados) de coagulantes e/ou 

polímeros mais comuns disponíveis no mercado? 

II) A sedimentação constitui técnica aplicável à separação de partículas em 

suspensão formadas após coagulação/floculação da vinhaça? 

III) A vinhaça, diluída ou não, apresenta potencial para ser utilizada como meio de 

cultivo para microalgas? 

Integra o Centro de Processos Biológicos e Industriais para 

Bicombustíveis – CeProBIO, que visa articular o trabalho colaborativo de grupos que 

já atuam em diversas áreas de pesquisa científica e tecnológica na área de 

bicombustíveis. O CeProBIO envolve 44 Universidades e Instituições de Pesquisa e 

varias empresas colaboradoras, distribuídos em diversas regiões do País. Oito 

projetos principais constituem eixos estruturantes do CeProBIO, sendo que o 

presente trabalho faz parte do Projeto 7, intitulado: “Produção de Biodiesel de 

Microalgas em Escala Industrial”. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a aplicação de diferentes coagulantes e polímeros, isolada ou 

associadamente, para a clarificação de vinhaça, com vistas à sua utilização como 

meio de cultura para microalgas. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adequar as condições de coagulação e floculação da vinhaça, através da 

investigação de diferentes coagulantes e polímeros, seguido de 

sedimentação, tendo em vista a sua clarificação para utilização como meio de 

cultura para microalgas; 

 

 Avaliar a potencialidade de utilização da vinhaça pré-tratada por 

coagulação/floculação/sedimentação como meio de cultura para a microalga 

Chlorella vulgaris em fotobiorreatores em escala de laboratório, alimentados 

por batelada. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1. TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DE EFLUENTES 

 

O tratamento físico-químico de efluentes consiste na associação entre 

processos químicos e físicos para a remoção ou redução das concentrações de 

determinados compostos presentes nas águas de abastecimento ou residuárias, tais 

como matéria orgânica, sólidos, nutrientes, metais pesados, microrganismos, entre 

outros, os quais podem apresentar riscos à saúde humana, ao meio ambiente ou, 

ainda, estar em desconformidade com o uso pretendido. 

Os principais processos químicos e físicos atualmente empregados para o 

tratamento de águas residuárias e suas aplicações são apresentados nas Tabelas 

3.1 e 3.2, respectivamente. 

 

Tabela 3.1. Principais processos químicos de tratamento de águas residuárias e 
suas aplicações (METCALF & EDDY, 2003). 

PROCESSO APLICAÇÕES 

Coagulação 

 Desestabilização do material particulado, auxiliando 

sua agregação e formação de flocos para posterior 

remoção física; 

Desinfecção 

 Eliminação de microrganismos através de compostos 

clorados ou ozônio; 

 Controle de odores; 

Neutralização  Controle de pH; 

Oxidação 

 Remoção de compostos orgânicos refratários; 

 Remoção de amônia (NH4
+) e matéria orgânica; 

 Inativação de microrganismos; 

 Controle de odores; 

Precipitação 

 Auxílio na remoção de sólidos suspensos e DBO no 

tratamento primário; 

 Remoção de fósforo e metais pesados; 

Troca iônica 
 Remoção de amônia, metais pesados, sólidos 

dissolvidos e compostos orgânicos. 
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Tabela 3.2. Principais processos físicos de tratamento de águas residuárias e suas 
aplicações (METCALF & EDDY, 2003). 

PROCESSO APLICAÇÕES 

Centrifugação 
 Separação de fases sólido/líquido; 

 Desaguamento e espessamento de lodo; 

Filtração 

 Remoção de sólidos suspensos; 

 Remoção de sólidos coloidais, matéria orgânica e 

inorgânica dissolvida (nanofiltração, ultrafiltração); 

Floculação 

 Agregação das pequenas partículas em partículas 

maiores, auxiliando a remoção através de 

sedimentação ou flotação; 

Flotação 

 Remoção de sólidos suspensos, flocos gerados por 

coagulação/floculação e partículas com densidades 

próximas à da água; 

 Remoção de óleos e gorduras; 

Gradeamento 
 Remoção de sólidos grosseiros e pequenas partículas, 

geralmente na entrada do sistema de tratamento; 

Sedimentação 

 Remoção de sólidos sedimentáveis e partículas 

floculadas; 

 Espessamento de lodo; 

 
 

A escolha da técnica de tratamento mais adequada depende, dentre 

outros fatores, da natureza e concentrações dos compostos presentes no efluente, 

da finalidade do tratamento (reuso potável ou não potável, lançamento em corpo 

d’água etc.), do nível de tratamento a ser atingido (considerando o uso pretendido, 

prescrições legais e normativas) e da sua viabilidade econômica, ambiental e 

operacional. 

Conforme apresentado na Tabela 3.3, as técnicas de tratamento físico-

químico são indicadas principalmente para efluentes com frações biodegradáveis 

mais baixas (relação DQO/DBO5 intermediária a baixa), já que nestas condições o 

tratamento biológico apresenta baixa eficiência. Nos esgotos domésticos brutos, a 

relação DQO/DBO5 varia em torno de 1,7 a 2,4, enquanto que nos efluentes 

industriais essa relação pode variar amplamente (VON SPERLING, 2005). 
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Tabela 3.3. Relação DQO/DBO5 como critério de escolha entre o tratamento 

biológico ou físico-químico (VON SPERLING, 2005). 

RELAÇÃO DQO/DBO5 INDICAÇÃO 

Baixa 

(< 2,5) 

 A fração biodegradável é elevada; 

 Indicação para tratamento biológico. 

Intermediária 

(entre 2,5 e 3,5) 

 A fração biodegradável não é elevada; 

 Estudos de tratabilidade para verificar viabilidade 

do tratamento biológico. 

Elevada 

(> 3,5) 

 A fração inerte (não biodegradável) é elevada; 

 Possível indicação para tratamento físico-químico. 

 

Com exceção dos gases dissolvidos, todas as demais impurezas 

contribuem para a carga de sólidos nas águas residuárias. Os sólidos podem ser 

classificados quanto às suas características físicas (sólidos em suspensão, coloidais 

e dissolvidos) e características químicas (sólidos orgânicos e inorgânicos) (VON 

SPERLING, 2005). A Figura 3.1 apresenta a distribuição e classificação das 

partículas de acordo com o tamanho. 

 

 
Figura 3.1. Classificação e distribuição dos sólidos presentes nas águas residuárias 

(VON SPERLING, 2005). 

 

Devido ao reduzido tamanho e à estabilidade dos sólidos dissolvidos e 

coloidais em meio aquoso, são de difícil remoção. Conforme apresentado no 

subitem 3.2, a vinhaça possui em sua composição elevada carga de sólidos, 

estando grande parte sob as formas dissolvida e coloidal, responsáveis pela elevada 

cor e turbidez desse efluente. Desta forma, a coagulação/floculação seguida de 

sedimentação pode ser empregada para redução nos valores desses parâmetros. 
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A coagulação tem sido utilizada para a remoção de cor, turbidez, sólidos 

suspensos e coloidais, metais, matéria orgânica, algas, vírus, bactérias e cistos de 

protozoários patogênicos presentes em águas para abastecimento, efluentes 

domésticos e industriais (LETTERMAN et al., 1999; SHAMMAS, 2005), de forma 

isolada ou associada ao tratamento biológico. 

 

3.1.1. Princípios da coagulação e floculação 

 

As impurezas presentes nas águas residuárias tipicamente apresentam 

carga superficial líquida negativa, impedindo que se aproximem umas das outras. 

Além disso, devido ao pequeno tamanho das partículas coloidais, as forças de 

repulsão entre si são consideravelmente maiores do que as forças de atração, 

permanecendo estáveis no líquido se suas características não forem alteradas. Para 

sua remoção deve haver uma desestabilização de cargas, alterando-se algumas 

características do líquido e, consequentemente, das impurezas, o que pode ser 

obtido através da coagulação (METCALF & EDDY, 2003). 

A coagulação é o processo químico de desestabilização das partículas 

coloidais ou em suspensão, por meio da redução das forças de repulsão. Seu 

objetivo é viabilizar a colisão entre as partículas e consequente floculação, com 

formação de partículas de maiores dimensões – os flocos – que podem 

posteriormente ser removidos de forma mais eficiente em processos como a 

filtração, sedimentação ou flotação (METCALF & EDDY, 2003). 

A coagulação/floculação é obtida através da adição de produtos químicos 

denominados coagulantes e floculantes – geralmente sais de ferro ou alumínio e 

polieletrólitos, conforme apresentado na Tabela 3.4. 

De maneira geral, o coagulante é o produto químico usado para 

desestabilizar inicialmente a suspensão e normalmente é adicionado no processo de 

mistura rápida, enquanto que o floculante – também conhecido como auxiliar de 

coagulação – é usado após a adição do coagulante e sua finalidade é aumentar a 

resistência e formação dos flocos, contribuindo para a remoção de material 

particulado de difícil remoção. Quando dissolvidos no efluente, atuam formando 

compostos gelatinosos que envolvem e adsorvem as impurezas e/ou alteram as 

distribuições de carga nas partículas (LETTERMAN et al., 1999; METCALF & EDDY, 

2003), conforme mecanismos apresentados no subitem 3.1.2. 
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Tabela 3.4. Principais coagulantes e floculantes utilizados no tratamento de águas 

residuárias (METCALF & EDDY, 2003). 

PRODUTO FÓRMULA 

Aluminato de sódio Na2Al2O4 

Cloreto férrico FeCl3 

Cloreto de alumínio AlCl3 

Hidróxido de cálcio (cal) Ca(OH)2 

Sulfato de alumínio 
Al2(SO4)3.18H2O 

Al2(SO4)3.14H2O 

Sulfato férrico Fe2(SO4)3 

Sulfato ferroso FeSO4.7H2O 

Polieletrólitos (polímeros) – 

 

Os polieletrólitos são polímeros sintéticos ou naturais, de cadeia longa e 

geralmente de alto peso molecular, que apresentam grupamentos ionizáveis em sua 

cadeia. São classificados como catiônicos, aniônicos ou não iônicos, dependendo da 

carga predominante – positiva, negativa ou neutra, respectivamente. Mesmo em 

dosagens reduzidas, podem elevar a eficiência da coagulação/floculação, ao mesmo 

tempo em que reduzem as dosagens requeridas dos coagulantes convencionais. 

Outra vantagem é que podem ser utilizados em uma ampla faixa de valores de pHs 

e temperaturas, ao contrário dos coagulantes, que apresentam faixas ideais de 

aplicação, geralmente restritas. 

A escolha do produto mais adequado ou combinação está diretamente 

relacionada ao tipo de poluente que se deseja remover, à eficiência na agregação e 

sedimentabilidade dos flocos e ao custo, sendo necessários estudos de tratabilidade 

para a determinação dos critérios e condições ótimas de aplicação (tipo, dosagem, 

pH, temperatura, parâmetros de mistura etc.). Tais experimentos usualmente são 

realizados no “Jar Test” (ou Teste dos Jarros), em equipamentos que recebem o 

mesmo nome, os quais permitem o ajuste das condições de mistura, tais como o 

gradiente médio de velocidade (G [s-1]) e o tempo de agitação. 

O processo de coagulação é relativamente rápido, variando desde 

décimos de segundo a cerca de 100 segundos, dependendo das características do 

meio líquido (pH, temperatura, condutividade, concentração de impurezas etc.). 

Ocorre geralmente sob agitação intensa em unidades de mistura rápida. A 

floculação é um processo mais demorado do que a coagulação e requer agitação 

mais lenta, garantindo um maior contato entre os flocos em formação e as 
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impurezas ainda dispersas no meio, além de evitar a quebra dos flocos formados (DI 

BERNARDO, 2005; SHAMMAS, 2005). 

 

3.1.2. Mecanismos de coagulação 

 

A coagulação resulta de dois fenômenos, um essencialmente químico e 

outro essencialmente físico. No primeiro caso há reações do coagulante com a água 

e a formação de espécies hidrolisadas com carga positiva, dependendo da 

concentração do metal (coagulante) e do pH final da mistura. O segundo caso 

refere-se ao transporte das espécies hidrolisadas para que haja contato entre as 

impurezas presentes no meio líquido (DI BERNARDO, 2005). 

Segundo Di Bernardo (2005), a coagulação pode ocorrer de acordo com 

os seguintes mecanismos: (i) compressão da camada difusa; (ii) adsorção com 

neutralização de cargas; (iii) adsorção e formação de pontes entre partículas e (iv) 

varredura ou captura em precipitado. Para facilitar o entendimento desses 

mecanismos, a Figura 3.2 apresenta uma representação das camadas e potenciais 

elétricos existentes nas proximidades de uma partícula em meio líquido. 

 

 
Figura 3.2. Representação esquemática das camadas e potenciais elétricos de uma 

partícula coloidal em suspensão (Adaptado de DI BERNARDO, 2005). 
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(i) compressão da camada difusa: ocorre quando há concentração elevada de 

cargas positivas no meio, com aumento da densidade de carga na camada difusa 

das partículas. Para manter-se eletricamente neutra nessas condições, a camada 

difusa tem sua espessura reduzida e, consequentemente, há redução do potencial 

Zeta1, predominando as forças de atração entre as partículas (van der Waals). 

 

(ii) adsorção com neutralização de cargas: ocorre devido à capacidade que 

espécies hidrolisadas de ferro, alumínio ou polímeros catiônicos possuem de se 

adsorverem na superfície das partículas, neutralizando sua carga negativa e 

promovendo sua desestabilização. 

 

(iii) adsorção e formação de pontes entre partículas: é o principal mecanismo de 

ação dos polímeros. Por apresentarem cargas ao longo de suas longas cadeias, os 

polímeros são capazes de promover a desestabilização e a formação de pontes 

entre as partículas, conforme apresentado na Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3. Mecanismo de coagulação através da adsorção e formação de pontes 

entre partículas (Adaptado de METCALF & EDDY, 2003). 

 

(iv) varredura ou captura em precipitado: em determinadas faixas de pH e 

dosagens elevadas de coagulante, poderá ocorrer a formação de hidróxidos 

metálicos, tais como Al(OH)3 e Fe(OH)3, os quais precipitam de forma polimerizada e 

“capturam” as partículas disponíveis no meio à medida que se movem, formando 

                                                           
1
 Potencial Zeta (ζ), ou potencial eletrocinético, é o potencial elétrico (na ordem de milivolts) medido 

no plano de cisalhamento da partícula (Figura 3.2) ou, em outras palavras, a diferença de potencial 

entre o plano de cisalhamento e o meio líquido neutro. Indica a magnitude das interações repulsivas 

entre partículas. Quanto maior o potencial (em módulo), maior a estabilidade das partículas no meio. 
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flocos de maior tamanho. Esse mecanismo não depende da neutralização de cargas 

dos coloides, portanto a condição ótima pode não corresponder ao menor potencial 

Zeta. 

 

3.1.3. Sedimentação 

 

A principal operação unitária utilizada para a remoção de sólidos 

suspensos e coloidais no tratamento de águas residuárias é a sedimentação. A 

sedimentação consiste na separação, por gravidade, das partículas de densidades 

maiores que a da água. É usada para remoção de areia, sólidos suspensos totais, 

flocos oriundos do tratamento biológico (lodos ativados) ou físico-químico 

(coagulação/floculação) e para espessamento de lodo em decantadores. Seu 

principal objetivo é clarificar o efluente, gerando um lodo concentrado que possa ser 

manuseado e tratado mais facilmente (METCALF & EDDY, 2003). 

De acordo com a concentração e características das partículas e 

mecanismo de sedimentação, pode ser classificada nos seguintes tipos: (i) 

sedimentação de partículas discretas (não floculentas); (ii) sedimentação de 

partículas floculentas; (iii) sedimentação por zona ou impedida e (iv) compressão 

(METCALF & EDDY, 2003). 

 

(i) sedimentação de partículas discretas (não floculentas): ocorre em 

suspensões com baixa concentração de sólidos e sem interação significante entre 

partículas. Neste mecanismo, as partículas sedimentam individualmente e em 

velocidade constante. Exemplo: remoção de areia e sólidos grosseiros. 

 

(ii) sedimentação de partículas floculentas: ocorre em suspensões diluídas, nas 

quais as partículas estão unidas em flocos ou apresentam tendência de flocular. À 

medida que vão se chocando, unem-se e tornam-se mais pesadas, sedimentando 

mais rapidamente. Exemplo: remoção de fração de sólidos suspensos e de flocos 

gerados na coagulação/floculação. 

 

(iii) sedimentação por zona ou impedida: ocorrem em suspensões com 

concentrações de partículas intermediárias ou elevadas, as quais tendem a 

sedimentar como uma massa única, devido às forças de atração existentes. 
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Exemplo: remoção de flocos gerados na coagulação/floculação e de sólidos 

provenientes de tratamento biológico. 

 

(iv) compressão: refere-se à tendência de acúmulo e aumento da concentração de 

partículas nas camadas inferiores, fazendo com que a massa de partículas vá 

empurrando e comprimindo as camadas seguintes à medida que sedimenta. 

 

 

3.2. VINHAÇA: CARACTERIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO E ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

A vinhaça é um efluente de cor marrom escuro e natureza ácida 

resultante do processo de produção de álcool a partir de açúcares por fermentação e 

destilação. É também conhecida pelos nomes de vinhoto, calda, tiborna, restilo, 

garapão, vinhote, caxixi, mosto etc. (FREIRE; CORTEZ, 2000). 

Na usina, a cana é lavada e moída para extração do caldo, uma solução 

rica em sacarose, glicose, frutose e matéria nitrogenada. Em seguida esse caldo é 

clarificado, concentrado e centrifugado, obtendo-se o açúcar comercial e o mel. O 

mel passa por um processo de cozimento à vácuo para obtenção do açúcar de 

segunda, transformando-se em melaço. Este, depois de diluído, dá origem ao mosto 

de melaço, que é enviado às dornas de fermentação. O líquido fermentado passa a 

ser denominado vinho, o qual é encaminhado às colunas de destilação, resultando 

na produção de álcool hidratado e vinhaça (FREIRE; CORTEZ, 2000). 

Nesse processo, todos os líquidos susceptíveis a sofrerem fermentação 

são denominados mostos; estes, após serem fermentados, passam a ser 

denominados vinhos e, após destilação e recuperação do álcool produzido na 

fermentação, geram como resíduo a vinhaça (FREIRE; CORTEZ, 2000). 

Para cada tonelada de cana-de-açúcar esmagada ocorre a geração de 

1.066 litros de vinhaça, 82 litros de álcool e 90 quilos de açúcar. Assim, em média, 

para cada litro de álcool produzido tem-se 13 litros de vinhaça como resíduo 

(UYEDA, 2009). Essa produção elevada e suas características físico-químicas a 

tornam um grande agente poluidor em muitas regiões brasileiras. 

A Tabela 3.5 apresenta a caracterização físico-química da vinhaça, obtida 

em levantamento realizado em 28 usinas do estado de São Paulo na safra 

1995/1996 (ELIAS NETO; NAKAHODO, 1995). 
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Tabela 3.5. Caracterização físico-química da vinhaça (médias de 64 amostras) 
(ELIAS NETO; NAKAHODO, 1995). 

Descrição Unidade 
Concentrações 

Mínimos Média Máximos 

Dados do processo     

Brix do Mosto °B 12,00 18,65 23,65 

Teor alcoólico do vinho °GL 5,73 8,58 11,30 

Taxa de vinhaça L/L álcool 5,11 10,85 16,43 

Vazão de referência m3/dia 530 1909 412 

Caracterização da vinhaça     

pH - 3,50 4,15 4,90 

Temperatura °C 65,0 89,2 110,5 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO5) 

mg/L 6.680 16.950 75.330 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) mg/L 9.200 28.450 97.400 

Sólidos totais (ST) mg/L 10.780 25.155 38.680 

Sólidos Suspensos Totais (SST) mg/L 260 3.967 9.500 

Sólidos Suspensos Fixos (SSF) mg/L 40 294 1.500 

Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) mg/L 40 3.632 9.070 

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) mg/L 1.509 18.420 33.680 

Sólidos Dissolvidos Fixos (SDF) mg/L 921 11.872 15.000 

Sólidos Dissolvidos Voláteis (SDV) mg/L 588 6.580 24.020 

Resíduos Sedimentáveis em 1 hora (RS) mL/L 0,20 2,29 20,00 

Cálcio mg CaO/L 71 515 1.096 

Cloreto mg Cl/L 480 1.219 2.300 

Cobre mg CuO/L 0,50 1,20 3,00 

Ferro mg Fe2O3/L 2 25 200 

Fósforo total mg P2O4/L 18 60 188 

Magnésio mg MgO/L 97 226 456 

Manganês mg MnO/L 1,00 4,82 12,00 

Nitrogênio mg N/L 90 357 885 

Nitrogênio amoniacal mg N/L 1,00 10,94 65,00 

Potássio total mg K2O/L 814 2.035 3.852 

Sódio mg Na/L 8 52 220 

Sulfato mg SO4/L 790 1.538 2.800 

Sulfito mg SO4/L 5 36 153 

Zinco mg ZnO/L 0,70 1,70 4,60 

Etanol-CG mL/L 0,10 0,88 119,00 

Glicerol mL/L 2,60 5,89 25,00 

Levedura (base seca) mg/L 114 404 1.500 

 

A composição da vinhaça é bastante variável, dependendo principalmente 

das características e qualidade da cana-de-açúcar, da composição do vinho, do 

sistema usado no preparo do mosto, do método de fermentação adotado, do modo 
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de conduzir a fermentação alcoólica, da linhagem de levedura utilizada, do tipo de 

aparelho destilador, da forma de destilação, da localização da destilaria, da época 

de amostragem, do clima, entre outros fatores. (GLÓRIA; ORLANDO FILHO, 1984; 

SILVA; ORLANDO FILHO, 1981). 

Por apresentar um alto teor de potássio e de outros nutrientes 

indispensáveis ao crescimento da cana, a vinhaça é empregada como fertilizante na 

própria cultura canavieira, proporcionando aumento na produtividade (FREIRE; 

CORTEZ, 2000; PREZOTTO, 2009). Entretanto, possui propriedades antioxidantes e 

recalcitrantes, persistindo no solo, provoca a salinização e a lixiviação de nitratos e 

causa problemas estruturais, de permeabilidade e a contaminação das águas 

subterrâneas (FERREIRA, 2009; PREZOTTO, 2009; UYEDA, 2009). 

Com relação às águas superficiais, quando lançada em rios, lagos e 

reservatórios ou carreada pelas águas pluviais até esses corpos receptores, pode 

elevar a concentração de nutrientes e causar um aumento excessivo de algas, 

fenômeno denominado eutrofização. A eutrofização, em conjunto com a demanda de 

oxigênio exercida na degradação da vinhaça, reduzem o oxigênio dissolvido 

disponível no meio aquático, provocando a morte de organismos aeróbios. Além 

disso, devido a sua cor escura, pode reduzir a penetração de luz na coluna d’água, 

diminuindo a atividade fotossintética (KUMAR et al., 1997). Apresenta ainda 

problemas de insalubridade e mau cheiro, devido à formação de gases decorrentes 

da sua decomposição anaeróbia, além de transferir para a água características de 

toxicidade, turbidez e cor (CRUZ, 1991). 

No Estado de São Paulo, a norma CETESB P4.231 (CETESB, 2006) 

estabelece os critérios e procedimentos para o armazenamento, transporte e 

aplicação da vinhaça no solo, exigindo das usinas a apresentação anual de um 

Plano de Aplicação de Vinhaça, com uma série de exigências baseadas na 

legislação ambiental. A dosagem máxima de vinhaça no solo é calculada 

considerando-se a profundidade e a fertilidade do solo, a concentração de potássio 

na vinhaça e a extração média desse elemento pela cultura (CETESB, 2006). 

Além da aplicação no solo, trabalhos têm demonstrado o potencial da 

vinhaça na produção de hidrogênio (FERNANDES et al., 2010); de biogás 

(SALOMON; LORA, 2009); de adubo nutritivo resultante da co-compostagem com o 

bagaço da cana (BUSTAMANTE et al., 2008); no cultivo de levedo para forragens e 
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produção de proteínas por leveduras (PELIZER et al., 2007) e, mais recentemente, 

na criação de microalgas para diversas finalidades (ANDRADE; COSTA, 2008). 

Além de sua elevada carga orgânica e concentração de nutrientes, a 

vinhaça apresenta uma coloração escura acentuada, sobretudo devido à presença 

de moléculas denominadas melanoidinas (CHANDRA et al., 2008). 

As melanoidinas são macromoléculas orgânicas formadas pela reação de 

Maillard entre aminoácidos e açúcares. Possuem propriedades antioxidantes que as 

tornam recalcitrantes à biodegradação. Estudos indicam que a estabilidade das 

melanoidinas varia com o pH e que regiões de pH alcalino favorecem a sua 

repolimerização, resultando em aumento da cor. Por serem macromoléculas 

orgânicas semelhantes à matéria orgânica natural, são passíveis de remoção por 

coagulação/floculação (LIANG et al., 2009; CHANDRA et al., 2008).  

 

3.2.1. Alternativas para o tratamento da vinhaça 

 

Os processos mais utilizados para tratamento da vinhaça são: (i) 

tratamentos físico-químicos: coagulação, floculação, sedimentação, adsorção e 

oxidação, com baixo consumo de energia, remoção de DQO e de cor; (ii) osmose 

reversa: a vinhaça é passada por pressão por uma membrana seletiva, no 

permeado há redução na DQO de 90%. Porém é um processo caro, com grande 

consumo energético e dificuldade em encontrar uma membrana adequada; (iii) 

evaporação: para atingir cerca de 60o Brix; (iv) incineração: sistema de reação em 

leito fluidizado. Apesar de reaproveitar os sais minerais nas cinzas, é 

economicamente inviável; (v) reciclagem industrial: a vinhaça gerada é usada até 

15 vezes para diluir o melaço antes da fermentação, isto reduz o volume de vinhaça 

para 1 a 2 litros por litro de álcool destilado; (vi) lagoas aeróbias de Jacinto: a 

planta aquática conhecida como Jacinto (aguapé) pode ser utilizada para a remoção 

de matéria orgânica e de nutrientes; (vii) lagoas de estabilização: o resíduo pode 

ser estabilizado por ação fermentativa natural, onde há desprendimento de gases 

com odor desagradável, infiltrações e contaminações do lençol freático; (viii) filtros 

biológicos: biodegradação anaeróbia; (ix) reatores anaeróbios: produção de 

metano durante a degradação anaeróbia da vinhaça (LUKSENBERG et al., 1980; 

MOHANA et al., 2009; SATYAWALI; BALAKRISHNAN, 2008; VIANA, 2006). 
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Devido a sua elevada carga orgânica, o tratamento aeróbio apresenta 

uma série de dificuldades operacionais, tais como a elevada produção de lodo, baixa 

eficiência na remoção de DBO e DQO, além dos custos operacionais decorrentes 

principalmente da necessidade de energia para aeração (MOHANA et al., 2009). O 

tratamento anaeróbio apresenta algumas vantagens em relação ao aeróbio, como a 

menor necessidade de energia e a baixa produção de lodo, além de gerar um 

resíduo de valor, o biogás. Entretanto, apresenta desvantagens em relação à 

qualidade do efluente e velocidade do tratamento (SIQUEIRA, 2008). Além disso, 

algumas substâncias presentes na vinhaça, como antibióticos, podem ser tóxicas 

aos microrganismos presentes nos sistemas de tratamento biológico, dificultando 

seu tratamento (FERREIRA, 2009). 

Embora possam promover satisfatória remoção de matéria orgânica, os 

sistemas biológicos de tratamento não são eficazes na remoção de cor, podendo até 

elevar o valor desse parâmetro devido à repolimerização dos pigmentos coloridos, 

(melanoidinas) (LIANG et al., 2009). 

Os processos físico-químicos de coagulação/floculação são amplamente 

utilizados para remoção de partículas coloidais e matéria orgânica no tratamento de 

água e de efluentes, podendo, portanto, ser empregados na remoção desse 

pigmento da vinhaça (LIANG et al., 2009). A coagulação/floculação desses 

pigmentos com o auxílio de íons inorgânicos pode apresentar elevadas eficiências, 

conforme apresentado na Tabela 3.6, porém a dosagens elevadas. 

 

Tabela 3.6. Comparação entre sais de Ferro, Alumínio e Cálcio na remoção de cor 
da vinhaça (Adaptado de MIGO et al., 1997). 

Coagulante 
Concentração 

(g/L) 

Máxima remoção 

de cor (%) 

pH ótimo de 

floculação 

Sulfato poliférrico (PFS) 

(Fe (III)) 
3,18 95,08 2 – 7 

FeCl3 (Fe (III)) 3,18 96,55 3 – 4,5 

Fe2(SO4)3 (Fe (III)) 3,18 95,72 3 – 4,5 

Al2(SO4)3 (Al (III)) 1,54  83,14 4 – 6 

CaO (Ca) 21,48 77,59 > 13 

CaCl2 (Ca) 21,48 46,62 > 13 
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A coagulação por sais metálicos é diretamente influenciada pelas 

características do efluente, como temperatura, pH, tipo e dosagem de coagulante e 

condições de mistura rápida (SHAMMAS, 2005).  

Polímeros têm sido usados como coagulantes primários ou como 

auxiliares de coagulação no tratamento desse tipo de efluente, promovendo 

aumento da taxa de sedimentação, redução da produção de lodo e melhoria do seu 

desaguamento, melhoria da qualidade final da água e redução de custos. Quando 

usadas como auxiliares de coagulação, estas substâncias melhoram a formação de 

flocos, promovendo a agregação de partículas pequenas em flocos maiores 

(KAWARNURA, 1991). 

Liang et al. (2009) investigaram o tratamento físico-químico de vinhaça 

pré-tratada biologicamente, testando diferentes concentrações e faixas de pH de 

alguns coagulantes (sulfato de alumínio, cloreto de alumínio, cloreto férrico e sulfato 

férrico) e auxiliares de coagulação (poliacrilamida catiônica e aniônica). Observaram 

que o cloreto férrico foi o coagulante mais efetivo na remoção de melanoidinas, com 

pH na faixa de 4,3 a 4,6, promovendo redução de cor e DQO de 98% e 89%, 

respectivamente, na dosagem de 6,5 g/L. No estudo, o sulfato de alumínio foi o 

menos eficiente. Observaram ainda que o polímero catiônico exerceu efeito mais 

significativo na sedimentação dos flocos quando combinado com o cloreto férrico, 

enquanto que o polímero aniônico não apresentou efeito significativo. 

Zayas et al. (2007), também trabalhando com vinhaça biologicamente 

tratada, observaram elevadas remoções de DQO (84%), cor e turbidez (~99%) 

utilizando uma dosagem de 20 g/L de cloreto férrico em pH 8,4. 

 

 

3.3. MICROALGAS 

 

As microalgas são microrganismos unicelulares, coloniais ou 

filamentosos, coloridos e fotoautotróficos, providos de clorofila e outros pigmentos 

que as permitem realizarem a fotossíntese (LEE, 2008). São encontradas em todo o 

planeta, principalmente em ambientes aquáticos marinhos e de água doce, podendo 

também ser encontradas na superfície de solos úmidos (RICHMOND, 2004). 

Sob a denominação microalgas incluem-se organismos com estrutura 

celular procariótica (domínio Bacteria), como as cianobacterias, e eucariótica, como 
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as algas verdes e diatomáceas (REYNOLDS, 2006). Apesar das diferenças 

estruturais e morfológicas entre os representantes de cada divisão, esses são 

fisiologicamente similares e apresentam um metabolismo análogo ao das plantas 

(ABALDE et al., 1995; LEE, 2008). 

Nas últimas décadas, a biotecnologia de microalgas se desenvolveu e se 

diversificou significativamente. As microalgas têm sido aplicadas na aquicultura, para 

a alimentação direta ou indireta de algumas espécies de peixes, moluscos e 

crustáceos de interesse econômico, para a síntese de compostos nutracêuticos, tais 

como os ácidos graxos poliinsaturados (ácido araquidônico – ARA, ácido 

eicosapentaenóico – EPA e ácido docosahexaenóico – DHA, por exemplo), 

pigmentos carotenóides (astaxantina, betacaroteno, luteína, cantaxantina etc.), que 

apresentam propriedades terapêuticas (DERNER et al., 2006), fármacos e 

bioquímicos, fertilizantes, suplementos alimentares e ração animal (VIEIRA COSTA; 

MORAIS, 2011). Também podem fornecer diferentes formas de energia renovável 

tais como: produção de metano (biogás) através de digestão anaeróbia de biomassa 

algal, produção de lipídios que podem ser convertidos a biocombustível e produção 

fotobiológica de hidrogênio (CHISTI, 2007; SPOLAORE et al., 2006). 

A Figura 3.4 apresenta as principais alternativas para o uso das 

microalgas. 

 

Figura 3.4. Principais alternativas para o uso das microalgas (Adaptado de VIEIRA 
COSTA; MORAIS, 2011). 
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O crescimento de microalgas em ambiente natural ou artificial é 

diretamente afetado por fatores físicos (temperatura, iluminação), químicos (pH, 

nutrientes e salinidade) e biológicos, os quais também podem influenciar na 

composição da biomassa em relação a produção de alguns metabólitos específicos 

(LEE, 2008; RICHMOND, 2004). 

Quanto a sua nutrição, as algas podem ser autotróficas (litotróficas ou 

halófitas), heterotróficas (organotróficas) ou, ainda, mixotróficas, podendo crescer 

tanto autotroficamente quanto heterotroficamente. As autotróficas utilizam 

compostos inorgânicos como fonte de carbono, utilizando como fonte de energia a 

luz (fotolitotróficas) ou a oxidação de compostos inorgânicos (quimiolitotróficas). As 

heterotróficas utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono, podendo 

também utilizar a luz como fonte de energia (fotorganotróficas) ou a oxidação de 

compostos orgânicos (quimiorganotróficas). A Tabela 3.7 apresenta a classificação 

nutricional das microalgas, de acordo com as principais fontes de carbono e energia 

utilizadas (LEE, 2008). 

 

Tabela 3.7. Classificação nutricional das microalgas (Adaptado de LEE, 2008). 

Tipo Principal fonte de energia 
Principal fonte de 
carbono 

Autotrófico   
Fotoautotrófico Luz Dióxido de carbono 
Quimioautotrófico Oxidação de compostos orgânicos Dióxido de carbono 
   
Heterotrófico   
Fotoheterotrófico Luz Compostos orgânicos 
Quimioheterotrófico Oxidação de compostos orgânicos Compostos orgânicos 
   

Mixotrófico 
Luz ou oxidação de compostos 
orgânicos 

Dióxido de carbono ou 
compostos orgânicos 

 

O cultivo autotrófico de microalgas visando a produção de biodiesel 

apresenta algumas vantagens: a partir de recursos simples e abundantes como a luz 

solar, CO2 e água, as microalgas sintetizam produtos de alto valor agregado, além 

de contribuir para a redução do CO2 da atmosfera; as microalgas podem crescer em 

locais onde a água salgada, a exposição excessiva ao sol e a falta de nutrientes 

essenciais inibem o crescimento de outros organismos. Entretanto, é difícil obter 

uma densidade de biomassa elevada, já que a penetração da luz é inversamente 

proporcional à concentração de células no meio e o sombreamento mútuo das 
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células pode causar insuficiência de luz, o que conduz a uma baixa produtividade de 

biomassa e, consequentemente, baixa produção de lipídios e custo de produção por 

massa seca mais elevado (LIANG et al., 2009B). 

Para o cultivo heterotrófico, açúcares e ácidos orgânicos podem ser 

utilizados como fonte de carbono. Nesta forma de cultivo a necessidade de luz é 

reduzida ou eliminada, possibilitando um aumento da densidade celular e da 

produtividade. Além do aumento da produtividade, estudos indicam que a produção 

celular de lipídios pode se elevar, quando comparada ao cultivo autotrófico (XU et 

al., 2006, LI et al., 2007). Entretanto, o custo das fontes de carbono orgânico 

(geralmente sob a forma de glicose ou acetato) é alto (LIANG et al., 2009B).  

Os principais nutrientes requeridos pelas microalgas são o carbono, o 

nitrogênio, e o fósforo. Além destes, outros elementos são necessários em menores 

quantidades, tais como o enxofre, potássio, magnésio, ferro, sódio e cálcio, além de 

elementos traço, presentes em baixíssimas concentrações, como o cobre, 

manganês, zinco e vanádio. Embora presentes em baixas concentrações, os 

elementos traço são importantes em reações enzimáticas e na biossíntese de muitos 

compostos como, por exemplo, o cobalto, essencial na produção da vitamina B12 

(RICHMOND, 2004). 

O cultivo de microalgas apresenta muitas vantagens em relação à 

produção vegetal, tais como: maior eficiência na conversão de energia solar, maior 

velocidade de crescimento, menor requerimento de espaço, menor geração de 

resíduos, maior homogeneidade da biomassa, maior controle e possibilidade de 

manipulação da produção e condições de cultivo, entre outras (BORGHETTI, 2009). 

Além de produzirem inúmeros subprodutos de interesse, as microalgas 

têm se mostrado potencialmente úteis no tratamento de águas residuárias, já que 

possuem a habilidade de remover matéria orgânica e nutrientes desses efluentes, 

incorporando-os à biomassa (BONINI, 2012). 

 

3.3.1. Chlorella vulgaris 

 

Chlorella vulgaris é uma microalga pertencente ao Domínio Eukaryota, 

Reino Plantae, Divisão das Chlorophyta, Classe das Trebouxiophyceae, Ordem das 

Chlorellales, Família das Chlorellaceae e Gênero Chlorella (ALGAEBASE, 2013). 

Seu tamanho pode variar de 2 a 10 µm de diâmetro, não possuem flagelo, 
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apresentam em seu cloroplasto as clorofilas “a” e “b” e reproduzem-se 

assexuadamente. 

As células eucarióticas da Chlorella apresentam estrutura celular simples 

e grande superfície volumétrica, permitindo a absorção de grande quantidade de 

nutrientes. Devido à sua estrutura simplificada, normalmente são mais eficientes na 

conversão da energia solar do que as plantas superiores, embora o mecanismo da 

fotossíntese seja semelhante. Além disso, pelo fato de crescerem principalmente em 

suspensão aquosa, têm acesso mais eficiente à água, CO2 e aos nutrientes do meio 

de cultura (KHAN et al., 2009 apud BONINI, 2012). 

Alguns meios de cultura alternativos vêm sendo avaliados para o cultivo 

de Chlorella, dentre os quais alguns tipos de efluentes industriais, efluentes de 

biodigestores, lodo digerido, esgoto doméstico, resíduos de suinocultura, solução 

hidropônica residual (BERTOLDI et al., 2008), concentrado de dessalinização de 

água (MATOS, 2012) e vinhaça, conforme apresentado no item 3.3.2. 

 

3.3.2. Cultivo de microalgas em vinhaça 

 

O cultivo de microalgas em meios de cultura sintéticos convencionais 

apresenta um custo elevado, o que representa um fator limitante à produção em 

larga escala. No caso de cultivos em meios de cultura alternativos, como é o caso da 

vinhaça, os fatores limitantes para a produção de biomassa restringem-se à luz, 

temperatura e agitação da cultura (DUARTE, 2001), já que estão disponíveis em 

grande quantidade e a custo bastante reduzido. 

Entretanto, o crescimento da biomassa depende de uma série de fatores 

físicos, químicos e biológicos, os quais regulam direta ou indiretamente o sucesso 

do cultivo e a síntese eficiente dos metabólitos de interesse. Sendo assim, alguns 

estudos vêm utilizando a vinhaça no cultivo de microalgas, monitorando os principais 

parâmetros envolvidos no seu crescimento, bem como sua ação sobre este resíduo. 

Para ser funcional, um meio de cultura deve garantir que o crescimento 

das células e a formação do produto não sejam limitados pelo esgotamento de 

qualquer componente, nem inibidos pela sua concentração excessiva ou acúmulo de 

metabólitos. Para isso, requer-se o prévio conhecimento das necessidades 

nutricionais do organismo e uma estimativa da taxa média do seu consumo (HU, 

2006). 
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O cultivo das algas Chlorella vulgaris e Chlorella pyrenoidosa em vinhaça 

foi testado por Okuba et al. (1967a; 1967b), que conseguiu um bom crescimento da 

biomassa, reduzindo a DBO e removendo 90% da matéria orgânica dissolvida. 

Oliveira (1986; 1988) estudou o crescimento de 8 diferentes espécies de 

algas de água doce em vinhaça, acompanhando as variações de pH e concentração 

de carboidratos durante esse cultivo. A vinhaça foi previamente diluída em água 

deionizada à concentração de 1 g.L-1. Observou-se crescimento satisfatório em 

quase todas as culturas, com exceção de Tetraedron caudatun e Xanthidium sp, que 

apresentaram crescimento muito abaixo do que as cultivadas em meio definido. 

Além disso, as culturas de Chlorella sp e Scenedesmus bijugatus apresentaram 

crescimento muito superior às culturas correspondentes em meio definido. 

O crescimento de algas em vinhaça pré-tratada por processos aeróbios e 

por sistemas combinados aeróbio-anaeróbio também já foi estudado por alguns 

autores. Traviesso et al. (1999) verificou que a vinhaça pré-tratada biologicamente 

forneceu condições satisfatórias para o crescimento de microalgas. O mesmo autor 

avaliou o desempenho de uma lagoa em escala piloto utilizada no pós-tratamento de 

vinhaça pré-tratada por filtro anaeróbio. Observou-se uma remoção de 83,2% de 

DQO e 88,0% de DBO, além de 60,6% de sólidos totais, 53,4% de sólidos 

suspensos totais, 78,8% de sólidos suspensos voláteis, concluindo que o efluente 

obtido é adequado para disposição final ou irrigação (TRAVIESSO et al., 2008). 

O efeito da vinhaça em alguns parâmetros de crescimento de algas foi 

avaliado por  zt r  e  emir (2001). Nesse estudo, foi utilizada vinhaça em várias 

concentrações (0; 1; 2; 2,5; 3; 5; 10%) para o cultivo das microalgas Chlorella sp. e 

Tetraselmis suecica. Verificou-se que houve um incremento de pigmentos 

fotossintéticos, de proteínas e do número de células em baixas concentrações (1 a 

3% de vinhaça), mas um decréscimo no número de células quando em 

concentrações mais elevadas (5 a 10% de vinhaça), quando comparado com um 

meio padrão. 

Empregando cianobactérias das famílias Oscillatoriaceae e Nostocaceae, 

Patel et al. (2001) obteve uma redução de 98% da cor da vinhaça, após um período 

de 20 dias de tratamento desse efluente. 

Valderrama et al. (2002), avaliou o tratamento combinado entre a 

microalga Chlorella vulgaris seguido da macrófita Lemna minúscula. Verificou que 

esses organismos não foram capazes de crescer em vinhaça bruta, mas quando 
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diluída a 10% da sua concentração original, proporcionou o crescimento de C. 

vulgaris, que passou de 5.105 células.mL-1 para 2.106 células.mL-1 após 4 dias de 

incubação. Essa cultura de microalgas promoveu redução de 71,6% de amônio, 28% 

de fósforo e 61% de DQO. O efluente assim tratado foi utilizado no cultivo de L. 

minuscule, partindo de uma biomassa inicial de 7 g/reator e chegando a 14 g/reator 

após 6 dias. A macrófita removeu matéria orgânica e cor (até 52%), mas não foi 

eficiente na remoção de nutrientes (VALDERRAMA et al., 2002). 

Bonini (2012) avaliou o cultivo heterotrófico de Chlorella vulgaris e 

Aphanothece microscopica Nägeli em diferentes fontes de carbono orgânico e em 

vinhaça, visando à produção de biomassa e aplicação no tratamento de águas 

residuárias. A vinhaça foi previamente tratada por processo de hidrólise com HCl 

para disponibilização de glicose ao meio. Os cultivos em vinhaça demonstraram a 

possibilidade de sua utilização como meio de cultivo para as duas espécies, com 

alta conversão de matéria orgânica em biomassa, apresentando rendimentos 

médios de 0,58 e 0,38 mgbiomassa/mgDQO para Aphanothece e Chlorella, 

respectivamente. 

 

 

3.4. BIODIESEL DE MICROALGAS 

 

Algumas espécies de microalgas possuem um elevado conteúdo de 

lipídios, podendo-se produzir biocombustíveis com vantagens quando comparadas 

às plantas oleaginosas, pois não necessitam de água fresca ou fertilizantes, e 

podem ser usadas para capturar CO
2 

e NOx, produzir hidrogênio e também tratar 

efluentes (PÉREZ, 2007; SYDNEY et al., 2010). 

As microalgas possuem composição bioquímica diversificada em termos 

de carboidratos, proteínas e lipídios, os quais estão relacionados à espécie, aos 

fatores ambientais e ao meio de cultivo. Com relação à produção de 

biocombustíveis, o teor lipídico das microalgas é o fator mais importante, podendo 

apresentar ampla variação conforme a espécie. Algumas espécies podem 

apresentar elevado teor de lipídios (cerca de 75% do peso seco), mas baixa 

produtividade de biomassa. Outras espécies, como Chlorella, Dunaliella e 

Nannochloropsis, atingem teores entre 20 e 60%, mas com produtividades mais 

elevadas (CHISTI et al., 2007; MATA et al., 2010; HUANG et al., 2010 apud BONINI, 
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2012). A Tabela 3.8 apresenta a porcentagem de óleos em algumas espécies de 

microalgas. 

 

Tabela 3.8. Porcentagem de óleo, em relação ao peso seco, de algumas espécies 
de microalgas (CHISTI, 2007). 

Espécie de Microalga 
Quantidade de óleo 
(% do peso seco) 

Botryococcus braunii 25 – 75 

Chlorella sp. 28 – 32 

Crypthecodinium cohnii 20 

Cylindrotheca sp. 16 – 37 

Dunaliella primolecta 23 

Isochrysis sp. 25 – 33 

Monallanthus salina > 20 

Nannochloris sp. 20 – 35 

Nannochloropsis sp. 31 – 68 

Neochloris oleoabundans 35 – 54 

Nitzschia sp. 45 – 47 

Phaeodactylum tricornutum 20 – 30 

Schizochytrium sp. 50 – 77 

Tetraselmis suecica 15 – 23 

 

Um dos principais mecanismos para a produção do biodiesel a partir de 

um óleo vegetal ou gordura animal é a reação de transesterificação ou alcoólise 

(Figura 3.5). Nesta reação, o óleo (triglicerídeo) reage com um álcool de cadeia 

carbonada curta (etanol ou metanol) na presença de um catalisador (um ácido ou 

base), formando os ésteres de álcool ou ésteres alquílicos (biodiesel) e glicerol 

(CHISTI, 2007). 

 

 

Triglicerídeos Metanol Glicerol Ésteres metílicos 
(biodiesel) 

 

Figura 3.5. Reação de transesterificação entre o triglicerídeo e o metanol, 

originando biodiesel (ésteres metílicos) e glicerol (CHISTI, 2007). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho envolveu as seguintes etapas: 

 

I) Estudo da tratabilidade da vinhaça, através da sua 

coagulação/floculação com diferentes tipos e dosagens de coagulantes e polímeros, 

em diferentes faixas de pH, buscando-se determinar o produto ou combinação que 

proporciona as maiores reduções de cor e turbidez à dosagens economicamente 

viáveis; 

 

II) Adequação das condições de tratamento, em jarteste, com o 

produto ou combinação escolhidos na etapa I, para determinação da temperatura, 

dosagem, pH e parâmetros de mistura e sedimentação que proporcionam as 

maiores reduções de cor e turbidez; 

 

III) Avaliação do crescimento de cultura da microalga Chlorella 

vulgaris, em fotobiorreatores em escala de laboratório, alimentados por batelada 

com meio de cultura padrão WC e constituído de vinhaça tratada diluída, conforme 

melhores condições de tratamento obtidas na etapa II. 

 

4.2.  EFLUENTE DE ESTUDO 

 

A vinhaça foi obtida junto à Usina da Serra – COSAN, situada em 

Ibaté/SP, nos dias 05/10/2010, 25/11/2010 e 07/10/2011, armazenada em câmara 

fria disponível no LATAR/SHS sob temperatura média de 4 ºC. A temperatura média 

na vinhaça no momento das coletas foi de 88 ºC. 

A caracterização físico-química da vinhaça bruta quanto aos principais 

parâmetros de interesse foi realizada no Laboratório de Tratamento Avançado e 

Reuso de Águas – LATAR (pH, cor, turbidez, sólidos totais, sólidos fixos, sólidos 

voláteis, alcalinidade) e no Laboratório de Saneamento (DBO, DQO, nitrogênio total 

(NTK), nitrogênio amoniacal e nutrientes), ambos pertencentes ao Departamento de 
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Hidráulica e Saneamento da EESC/USP, conforme metodologia do Standard 

Methods (APHA, 2005). As análises de potencial Zeta e tamanho das partículas da 

vinhaça foram realizadas pela Embrapa Instrumentação Agropecuária, São 

Carlos/SP. 

 

4.3. INSTALAÇÕES, MATERIAIS E DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Tratamento 

Avançado e Reuso de Águas – LATAR, do Departamento de Hidráulica e 

Saneamento – EESC-USP. 

 

4.3.1. Etapa I – Estudo da tratabilidade da vinhaça 

 

Na etapa I foram avaliadas diferentes concentrações, faixas de pH, tipos 

de coagulantes e auxiliares de floculação (polímeros sintéticos). Esses experimentos 

foram realizados em béqueres de 100 mL e a agitação promovida por mixer manual 

(mistura rápida de 15 segundos) (Figura 4.1), seguida de mistura lenta de 2 minutos 

em agitador magnético. 

Após ajuste do pH com solução de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e 

coagulação/floculação, as amostras de vinhaça foram centrifugadas por 15 minutos 

a 3000 rpm, visando separação dos flocos formados. O sobrenadante foi avaliado 

quanto à redução de cor e turbidez, em espectrofotômetro HACH DR/2010 

(programa n.º 125, 465 nm) e turbidímetro HACH 2100P, respectivamente. 

 

 
Figura 4.1. Mixer manual utilizado para agitação das amostras – etapa I. 
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Foram testados os coagulantes hidróxido de cálcio (3.600 a 15.600 mg/L), 

sulfato de alumínio (500 a 3.000 mg/L), cloreto férrico (196 a 1.176 mg/L), tanino 

(100 a 2.000 mg/L) e polímeros sintéticos catiônicos, aniônicos e não iônicos (0 a 80 

mg/L), além da combinação coagulante/polímero, visando diminuir as dosagens de 

coagulante. Nesta etapa, todos os experimentos foram realizados à temperatura 

ambiente (23 ± 2 ºC). 

Esses experimentos preliminares utilizando a centrifugação tiveram como 

objetivo avaliar as diversas possibilidades de tratamento em um reduzido intervalo 

de tempo, o que seria inviável nos equipamentos de jarteste devido ao elevado 

número de amostras, volume de vinhaça e reagentes e tempo requeridos. Nessa 

etapa do estudo, foi utilizada centrífuga de bancada existente no LATAR, modelo 

Eppendorf 5810, apresentada na Figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2. Unidade de centrifugação disponível no Laboratório de Tratamento 

Avançado e Reuso de Águas – LATAR/SHS. 

 

A seleção do produto baseou-se na maximização da remoção de cor e 

turbidez em dosagens economicamente viáveis de produtos químicos, uma vez que 

os tratamentos atualmente disponíveis para clarificação desse tipo de efluente ainda 

apresentam elevado custo, inviabilizando sua utilização em grande escala em usinas 

de açúcar e etanol. 

Nesta etapa, as reduções foram calculadas considerando-se as 

concentrações da vinhaça bruta centrifugada, sem adição de solução de produto, 

representando, portanto, apenas a influência dos produtos analisados. Outra 

possibilidade seria representar a redução tendo como base a vinhaça bruta, sem 
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centrifugar, entretanto estar-se-ia considerando os efeitos significativos da 

centrifugação, o que foge ao objetivo deste trabalho. 

 

4.3.2. Etapa II – Ensaios em Jarteste 

 

Após a seleção do produto químico que apresentou a maior eficiência na 

remoção de cor e turbidez, conforme etapa I, foram adequadas as condições de 

tratamento em jarteste. As reduções de cor e turbidez foram avaliadas em duas 

temperaturas, três dosagens de produto, três valores de pH e cinco velocidades de 

sedimentação (etapa II-A), conforme apresentado na Tabela 4.1. 

Nesta etapa, os parâmetros tempo e gradiente de mistura rápida e de 

mistura lenta foram mantidos fixos. 

O aquecimento da vinhaça foi realizado em banho Maria elétrico 

(Marconi), com controle analógico de temperatura, disponível no LATAR/SHS. 

 

Tabela 4.1. Etapa II-A – ensaios em jarteste: determinação da temperatura, pH e 
dosagem de produto. 

Temperatura 
(ºC) 

pH 
Dosagem 

(mg/L) 
Parâmetros de mistura e sedimentação 

T1 

pH1 

D1 

 D2 

 D3 Tempo de mistura rápida:      TMR = 15 s 

pH2 

D1 Gradiente de mistura rápida: GMR = 900 s-1 

D2 

 D3 Tempo de mistura lenta:         TML = 5 min 

pH3 

D1 Gradiente de mistura lenta:    GML = 45 s-1 

D2 

 D3 Velocidades de sedimentação: 

T2 

pH1 

D1 V SED 1 = 1 cm/min (TCOLETA = 7 min) 

D2 V SED 2 = 2 cm/min (TCOLETA = 3 min e 30 s) 

D3 V SED 3 = 4 cm/min (TCOLETA = 1 min e 45 s) 

pH2 

D1 V SED 4 = 8 cm/min (TCOLETA = 53 s) 

D2 V SED 5 = 14 cm/min (TCOLETA = 30 s) 

D3 

 

pH3 

D1 

 D2 

 D3 
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Após determinação da melhor temperatura, dosagem de produto e pH, 

partiu-se para a otimização das condições físicas de floculação (três tempos e três 

gradientes de mistura lenta) (etapa II-B), conforme apresentado na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Etapa II-B – ensaios em jarteste: determinação do gradiente de mistura 
lenta (GML) e tempo de mistura lenta (TML). Tx, pHx e Dx são os parâmetros definidos 
na etapa II-A. 

 
GML (s-1) TML (min) 

Parâmetros de mistura rápida e 
sedimentação 

 
30 

2 

 
 

5 

 
 

8 Tempo de mistura rápida: TMR = 15 s 

Tx 

45 

2 Gradiente de mistura rápida: GMR = 900 s-1 

pHx 5 

 Dx 8 Velocidade de sedimentação: 

  

60 

2 V SED = 1 cm/min 

  5 

   8   

 

Na etapa II foi utilizado o jarteste apresentado na Figura 4.3 (marca 

Ética), que consiste em um sistema de coagulação, floculação e sedimentação em 

escala de bancada e alimentação por batelada, com jarros de 2,0 L, disponível no 

LATAR/SHS. O jarteste proporciona um ajuste fino das condições de mistura, tais 

como o gradiente médio de velocidade e o tempo. 

 

 
Figura 4.3. Equipamento para ensaios de coagulação e floculação (jarteste) do 

LATAR/SHS. 
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Após determinação das melhores condições de tratamento, foram 

tratados em jarteste 60 L de vinhaça, dos quais foram reservados aproximadamente 

25 L de vinhaça tratada (cerca de 400 mL/L), a qual foi homogeneizada e mantida 

congelada em freezers disponíveis no LATAR/SHS, até o momento do seu uso. 

Depois de descongelada para utilização, eventuais sobras foram descartadas. 

 

4.3.3. Etapa III – Cultivo de Chlorella vulgaris 

 

Após determinação das melhores condições de clarificação da vinhaça 

(etapa II), avaliou-se o crescimento de cultura da microalga Chlorella vulgaris em 

meios preparados com a vinhaça tratada e meio padrão W.C. modificado 

(GUILLARD; LORENZEN, 1972) (Tabela 4.3). 

 

Tabela 4.3. Meio de cultura W.C. modificado (GUILLARD; LORENZEN, 1972). 

Reagentes Solução estoque Unidade 
Meio de cultura 

(mL) 

CaCl2.2H2O 36,76 g/100mL 1 

MgSO4.7H2O 36,97 g/100mL 1 

Na2HCO3 12,6 g/100mL 1 

K2HPO4 8,71 g/100mL 1 

NaNO3 85,01 g/100mL 1 

Solução de Ferro:       

Na2EDTA 4,36 g/1000mL 
1 

FeCl3.6H2O 3,15 g/1000mL 

Micronutrientes:       

CuSO4.5H2O 0,01 g/1000mL 

1 

ZnSO4.7H2O 0,022 g/1000mL 

CoCl2.6H2O 0,01 g/1000mL 

MnCl2.4H2O 0,18 g/1000mL 

Na2MoO4.2H2O 0,006 g/1000mL 

H3BO3 1 g/1000mL 

Solução de vitaminas:       

Tiamina HCl 0,1 g/1000mL 
1 

Biotina 0,0005 g/1000mL 

Água destilada N.A. N.A. 1000 

 

As soluções estoque foram conservadas em geladeira. Para o preparo do 

meio de cultura padrão W.C., utilizou-se 1,0 mL de cada solução estoque para cada 

1,0 L de água deionizada. 
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A Tabela 4.4 apresenta os meios de cultura preparados para o cultivo da 

microalga Chlorella vulgaris. Depois de preparados, o meio de cultura padrão W.C. e 

o meio à base de vinhaça tratada foram autoclavados a 121 ºC por 60 minutos, 

visando-se eliminar microrganismos eventualmente presentes. 

 

Tabela 4.4. Meios de cultura preparados para cultivo da microalga Chlorella vulgaris. 

Biorreator 
 

Volume (mL) Porcentagem 

1 
Meio WC 

Inóculo 100 10% 

Vinhaça tratada 0 0% 

Meio padrão W.C. 900 90% 

2 
Meio V1 

Inóculo 100 10% 

Vinhaça tratada 900 90% 

Água deionizada 0 0% 

3 
Meio V2 

Inóculo 100 10% 

Vinhaça tratada 450 45% 

Água deionizada 450 45% 

4 
Meio V3 

Inóculo 100 10% 

Vinhaça tratada 50 5% 

Água deionizada 850 85% 

 

Os experimentos da etapa III foram conduzidos na sala especial para 

cultivo de microalgas disponível no LATAR, conforme montagem experimental 

apresentada na Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4. Montagem experimental para cultivo de microalgas no LATAR (sem 

escala). 
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O sistema é composto por compressor de ar, filtros de ar em série, ar 

condicionado para controle de temperatura no interior da sala, manifold para divisão 

e distribuição de ar aos reatores, fluxômetros individuais para ajuste da vazão de ar, 

filtros de 0,2 μm, timer para controle de foto-período e lâmpadas fluorescentes de 

40W. 

O inóculo de Chlorella vulgaris, proveniente de cultura não axênica, cujos 

detalhes são apresentados abaixo, foi obtido junto ao banco de algas da 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar e mantido na sala de cultivo do 

LATAR/SHS. 

 

Nome: Chlorella vulgaris Beijerinck 

Código na coleção de culturas de microalgas: 012 

Origem: isolada da Represa do Lobo (Broa), 1979 - linhagem monoclonal 

Isolador: Prof. Dr. Armando Augusto Henriques Vieira 

Referência: mantida na coleção de culturas de microalgas de água doce do 

Departamento de Botânica da Universidade Federal de São Carlos (World Data 

Centre for Microorganisms: UFSCar CC 835). 

 

A agitação foi promovida pelo sistema de fornecimento de ar filtrado, a 

uma vazão de 1 vvm (volume de ar por volume de meio por minuto = 1 L/min). 

Diariamente promoveu-se agitação manual para remover células eventualmente 

sedimentadas e homogeneização da cultura. 

Para realização dos cultivos, utilizou-se foto-período de 12 horas. 

O cultivo foi realizado em triplicata em fotobiorreatores em escala de 

laboratório montados em erlenmeyers de 2,0 L, alimentados por batelada com 1,0 L 

de cultura, totalizando 12 fotobiorreatores, durante 14 dias (FENG et al., 2011; 

VARGAS, 2012), conforme cronograma apresentado na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5. Cronograma de cultivo de microalgas. 

DIA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

Repique X              

Coleta   X  X  X     X  X 

 

Inicialmente realizou-se um repique para aclimatação da cultura de 

microalgas aos meios constituídos de vinhaça pré-tratada (1 erlenmeyer para cada 
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meio). Após 6 dias cada uma dessas culturas foi novamente repicada em um novo 

erlenmeyer contendo o mesmo tipo de meio. Nestes repiques foram inoculados 100 

mL (10% v/v) de Chlorella, sendo 70 mL da cultura aclimatada em meio com vinhaça 

e 30 mL de cultura em meio padrão W.C. A aclimatação visou assegurar a existência 

de células viáveis, caso as condições de cultivo com vinhaça tivessem prejudicado 

as células. 

O acompanhamento do crescimento foi realizado através da análise da 

densidade óptica nos comprimentos de onda de 550 e 750 nm e contagem de 

células em câmara de Fuchs-Rosenthal, em 5 amostragens ao longo do período de 

cultivo (Tabela 4.5). A partir da contagem de células foi estimada a densidade celular 

(Dcelular) dos meios de cultivo, conforme Equação 4.1 e metodologia apresentada por 

APHA (2005), e a velocidade específica de crescimento (µ), conforme Equação 4.2. 

 

         
      

      
     (4.1) 

Onde: 

Dcelular = densidade celular (cél.ml-1) 

N = número de células 

Ac = área da câmara (mm2) 

Af = área do campo de contagem (mm2) 

F = número de campos contados 

V = volume da câmara (mm3) 

 

  

   
  

  
  

       
     (4.2) 

Onde: 

μ = velocidade específica de crescimento (dia-1) 

N1 = número de células no tempo t1 

N0 = número de células no tempo t0 

 

Durante a realização dos experimentos, constatou-se significativa 

evaporação dos meios de cultura. Assim, após a 4.a coleta foi adicionada água 

deionizada nos erlenmeyers para correção de volume à 1,0 L. Os resultados de 
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densidade óptica e densidade celular são apresentados (1) conforme observado 

(desconsiderando tanto a evaporação ocorrida entre a 1.a e 4.a coleta quanto a 

diluição na 5.a coleta promovida pela inserção de água deionizada) e (2) corrigidos 

com base na taxa de evaporação das 1.a a 4.a coletas. 

 

 
Figura 4.5. Cultivo de Chlorella vulgaris em meio WC. 
 

 
Figura 4.6. Cultivo de Chlorella vulgaris em meios constituídos de vinhaça pré-

tratada. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA VINHAÇA BRUTA 

 

5.1.1. Caracterização físico-química 

 

A Tabela 5.1 apresenta a caracterização físico-química da vinhaça bruta 

utilizada no estudo e sua comparação às concentrações apresentadas por Elias 

Neto e Nakahodo (1995). 

 

Tabela 5.1. Caracterização da vinhaça bruta – parâmetros físico-químicos. 

Parâmetro Unidade 

Concentrações Médias 

Vinhaça 
estudada 2 

ELIAS NETO; 
NAKAHODO, 

1995 

pH - 4,68 4,15 

Cor uC 47.424 - 

Turbidez uT 4.055 - 

DBO mg O2.L
-1 14.591 16.950 

DQO mg O2.L
-1 40.616 28.450 

Sólidos totais (ST) mg ST.L-1 38.210 25.155 

Sólidos voláteis (SV) mg SV.L-1 9.929 10.212 

Sólidos fixos (SF) mg SF.L-1 28.281 12.167 

Dureza mg.L-1 5.564 - 

Cloretos mg Cl-.L-1 2.343 1.219 

Alcalinidade total mg CaCO3.L
-1 670 - 

NTK mg N.L-1 1.231 357 

N-amoniacal mg N-NH3.L
-1 117 11 

Fósforo inorgânico mg P.L-1 55 - 

Fosfato inorgânico mg P.L-1 165 - 

Fósforo total mg P.L-1 75 60 

Fosfato total mg P.L-1 311 - 

Zinco (Zn) mg Zn.L-1 1,481 1,70 

Chumbo (Pb) mg Pb.L-1 0,44 - 

Cádmio (Cd) mg Cd.L-1 0,052 - 

Niquel (Ni) mg Ni.L-1 0,182 - 

(Continua). 

                                                           
2
 Valores médios das vinhaças coletadas e utilizadas ao longo do estudo. 
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Tabela 5.1. Caracterização da vinhaça bruta – parâmetros físico-químicos 

(Conclusão). 

Parâmetro Unidade 

Concentrações Médias 

Vinhaça 
estudada 3 

ELIAS NETO; 
NAKAHODO, 

1995 

Ferro (Fe) mg Fe.L-1 59,8 25,17 

Manganês (Mn) mg Mn.L-1 6,36 4,82 

Cobre (Cu) mg Cu.L-1 0,727 1,20 

Cromo (Cr) mg Cr.L-1 0,069 - 

Cobalto (Co) mg Co.L-1 0,226 - 

Alumínio (Al) mg Al.L-1 43,90 - 

Cálcio (Ca) mg Ca.L-1 1.935 515 

Magnésio (Mg) mg Mg.L-1 272 226 

Sódio (Na) mg Na.L-1 176 51,55 

Potássio (K) mg K.L-1 3.105 2.035 

Molibdênio (Mo) mg Mo.L-1 <0,001 - 

Boro (B) mg B.L-1 27,5 - 

 
 

As concentrações médias de DBO e DQO na vinhaça foram de 14.591 

mg/L e 40.616 mg/L, respectivamente, valores significativamente superiores aos 

efluentes industriais e domésticos típicos. Comparativamente, a DBO de efluentes 

domésticos encontra-se na faixa dos 300 mg/L, podendo chegar a cerca de 4.000 

mg/L no processamento de couro e curtume e cerca de 6.000 mg/L na indústria de 

bebidas (VON SPERLING, 2005), por exemplo. Tais parâmetros, que medem 

indiretamente a quantidade de oxigênio dissolvido necessária para a degradação da 

matéria orgânica, indicam o elevado potencial da vinhaça em impactar os recursos 

hídricos, se alcançar os corpos d’água. 

A relação DQO/DBO indica a biodegradabilidade de um efluente, 

conforme já apresentado na Tabela 3.3. Quanto maior esta relação, menores as 

frações biodegradáveis e, portanto, mais recomendável o emprego de tratamento 

físico-químico para redução da carga orgânica. A vinhaça estudada apresenta 

relação DQO/DBO de aproximadamente 2,8, valor intermediário. Dessa forma, são 

recomendados estudos de tratabilidade para a determinação do melhor método de 

tratamento: biológico ou físico-químico (VON SPERLING, 2005). 

                                                           
3
 Valores médios das vinhaças coletadas e utilizadas ao longo do estudo. 
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A Tabela 5.2 apresenta uma comparação entre as concentrações dos 

principais nutrientes presentes no meio de cultura e na vinhaça bruta. 

 

Tabela 5.2. Comparação entre as concentrações dos principais nutrientes no meio 
de cultura WC e na vinhaça bruta. 

Nutrientes 
Concentração no 
meio de cultura 

(mg/L) 

Concentração média 
na vinhaça bruta 

(mg/L) 

Ca 100 1.935 

Cl 179 2.343 

Mg 36 272 

Na 330 176 

K 39 3.105 

P 15 75 

N 140 1.231 

Fe 0,98 59,80 

Cu 0,0025 0,7270 

Zn 0,0050 1,4810 

Co 0,0040 0,2260 

Mn 0,05 6,36 

 

Quanto aos nutrientes, observa-se na Tabela 5.2 que a vinhaça bruta 

estudada apresentou concentrações de todos os macro e micronutrientes requeridos 

ao crescimento da microalga Chlorella vulgaris, conforme comparação ao meio de 

cultura convencional W.C., apresentado na Tabela 4.3. Uma caracterização da 

vinhaça tratada será apresentada no item 5.4 e comparada ao meio W.C. 

A Figura 5.1 apresenta o espectro de absorção da vinhaça bruta, após 

diluição em 1:100. Conforme espectro, a vinhaça apresenta maior absorção de luz 

na faixa do ultravioleta (comprimentos de onda inferiores a 400 nm) e baixas 

absorções na faixa do visível (400 a 700 nm), onde atuam os pigmentos 

fotossintetizantes presentes na Chlorella vulgaris (clorofila a, clorofila b e 

carotenóides). Desta forma, espera-se que seja possível a absorção de luz pelas 

células da microalga mesmo em condições de baixa diluição e cor elevada, 

possibilitando a fotossíntese. 
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Figura 5.1. Espectro de absorção da vinhaça bruta, diluição de 1:100. 

 

5.1.2. Tamanho das partículas 

 

A Tabela 5.3 e Figura 5.2 apresentam, respectivamente, a curva de 

distribuição e as frações por tamanho de partículas na vinhaça bruta, diluída em 

1:500, nas seguintes condições: sem filtrar e filtrada em 11 µm, 6 µm e 0,45 µm. As 

análises foram efetuadas em equipamento Zetasizer Nano-ZS (Malvern 

Instruments), disponível na Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos/SP. 

 

Tabela 5.3. Frações (%) conforme tamanho das partículas na vinhaça bruta sem 
filtrar e filtrada em 11 µm, 6 µm e 0,45 µm – diluição 1:500. 

Faixa de tamanho 
(nm) 

Classificação 

dos sólidos 

Sem 
Filtrar 

(%) 

Filtrada em 

11 µm 
(%) 

6 µm 
(%) 

0,45 µm 
(%) 

0 a 1 Dissolvidos 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 a 10 

Coloidais 

0,0 0,0 0,0 0,0 

10 a 100 0,5 1,7 8,1 18,6 

100 a 450 25,9 47,7 69,5 76,8 

450 a 1.000 41,5 47,3 22,4 0,6 

> 1.000 Suspensos 32,1 3,3 0,0 4,0 

TOTAL 100 100 100 100 

 

 

 

0,000 

0,500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

 

Comprimento de onda (nm) 



43 

 

 
Figura 5.2. Distribuição de tamanhos de partículas (d.nm, diâmetro em nanômetros) 

na vinhaça bruta sem filtrar e filtrada em 11 µm, 6 µm e 0,45 µm – diluição 1:500. 

 

Nota-se o predomínio das frações coloidais (1 a 1.000 nm), 

correspondendo a 67,9% das partículas na vinhaça bruta sem filtrar, enquanto que 

as partículas suspensas representaram 32,1%. Esta distribuição, associada às 

elevadas concentrações de sólidos (Tabela 5.1) e à presença das melanoidinas, 

pigmentos que conferem a cor escura à vinhaça, podem justificar a sua difícil 

clarificação, visto a maior estabilidade das partículas coloidais em relação à fração 

suspensa. 

Como esperado, a filtragem em 11 µm, 6 µm e 0,45 µm promoveu leve 

deslocamento na distribuição de partículas, com a redução da representatividade 

dos maiores diâmetros, efeito da sua retenção nos filtros. A filtragem em 0,45 µm 

(450 nm) limitou a distribuição de partículas à aproximadamente 500 nm. 
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Segundo Levine et al. (1985; 1991 apud SANTOS et al., 2004), as 

técnicas de tratamento por coagulação/floculação são indicadas para a remoção de 

constituintes situados numa faixa entre 100 e 10.000 nm de tamanho, a qual 

corresponde aos valores predominantes na vinhaça estudada. 

Ainda de acordo com os mesmos autores, uma das principais limitações 

ao aprimoramento de projetos de estações de água e esgoto é a utilização de 

parâmetros não específicos, como a DBO, DQO, sólidos suspensos, turbidez etc., os 

quais pouco dizem a respeito da natureza e do tamanho dos constituintes. A 

distribuição do tamanho de partículas nos efluentes influencia fenômenos como a 

transferência de massa, adsorção, difusão e reações bioquímicas nos processos de 

tratamento, de modo que a sua determinação pode auxiliar na escolha e no 

aprimoramento das tecnologias e na adoção de procedimentos operacionais 

apropriados (LEVINE et al., 1985; 1991 apud SANTOS et al., 2004). 

Contudo, a determinação do tamanho das partículas, de maneira isolada, 

não diz tudo a respeito da tratabilidade de um efluente, devendo estar sempre 

associado às concentrações dos sólidos no meio. 

Segundo Balmat (1957 apud SANTOS et al., 2004) e Levine et al. (1985; 

1991 apud SANTOS et al., 2004), a biodegradabilidade das partículas também é 

diretamente influenciada pela distribuição de tamanhos. Concluíram que partículas 

menores que 1 μm poderiam ser degradadas muito mais rapidamente que aquelas 

maiores que 1 μm (supracoloidais e sedimentáveis). Dessa forma, o tratamento 

biológico pode ser empregado como pré-tratamento da vinhaça estudada, já que 

apresentou cerca de 68% de frações coloidais. 

 

5.1.3. Potencial Zeta (ζ) 

 

Conforme apresentado no Capítulo 3, subitem 3.1.2, a estabilidade das 

partículas em meio aquoso está diretamente relacionada às interações elétricas 

existentes, sobretudo ao balanço entre as forças atrativas e repulsivas, o que pode 

ser estimado através do potencial Zeta. Quanto mais próximo de 0 mV, definido 

como ponto isoelétrico, menor a estabilidade das partículas e, portanto, mais fácil 

será sua coagulação. 

A Figura 5.3 apresenta a distribuição de potencial Zeta em amostra de 

vinhaça bruta, sem filtrar, em pH de 4,75 (sem ajuste), obtida em equipamento 
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Zetasizer Nano-ZS (Malvern Instruments) da Embrapa Instrumentação Agropecuária. 

Nas três leituras efetuadas foram observados os valores de -6,49 mV, -5,77 mV e     

-6,84 mV, os quais representam as médias de potencial Zeta ponderadas pela 

quantidade de ocorrências (“Total Counts”) que compõem a curva da Figura 5.3. 

Desta forma, assume-se como potencial Zeta das partículas o valor médio da 

triplicata, igual a -6,37±0,55 mV. 

 

 
Figura 5.3. Determinação do potencial Zeta (mV) da vinhaça bruta (pH = 4,75). 

 

A relação entre algumas faixas de valores de potencial Zeta e suas 

características de estabilidade é apresentada na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4. Estabilidade das partículas em função do potencial Zeta (RIDDICK, 1968 

apud ALBRIGHT, 2009). 

POTENCIAL ZETA (mV) CARACTERÍSTICA DE ESTABILIDADE 

+3 a 0 Faixa de agregação máxima 

+5 a -5 Faixa de agregação forte 

-10 a -15 Limite de agregação 

-16 a -30 Limite de estabilidade 

-31 a -40 Faixa de estabilidade moderada 

-41 a -60 Faixa próxima a uma boa estabilidade 

-61 a -80 Faixa de estabilidade muito boa 

-81 a -100 Faixa extremamente boa de estabilidade 

 

Conforme a Tabela 5.4, o potencial Zeta determinado para a amostra de 

vinhaça (-6,37±0,55 mV) situa-se dentro de uma faixa de agregação moderada, 

aproximando-se do limite de agregação (-10 a -15 mV). Assim, torna-se 

recomendável o emprego de coagulantes e/ou polieletrólitos para auxílio na 

agregação das partículas e posterior separação por gravidade. 
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Na prática, estudos demonstram que, para efluentes diluídos, as 

dosagens ótimas de coagulante correspondem ao potencial Zeta igual a zero, 

diferentemente do que se observa em despejos concentrados, como é o caso da 

vinhaça. Possível explicação para tal fato é que as cargas elétricas tenham maior 

efeito sobre os despejos mais diluídos (AVRANAS, 1988 apud SAWAMURA; 

MORITA, 1997). 

 

5.2. ETAPA I – ESTUDO DA TRATABILIDADE DA VINHAÇA 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos na etapa I do trabalho. 

Foram realizados ensaios com soluções de hidróxido de cálcio (ou cal, Ca(OH)2), 

sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), cloreto férrico (FeCl3), tanino e polímeros sintéticos 

comerciais, além da associação de polímero com os coagulantes convencionais. 

Os experimentos desta etapa foram realizados em béqueres de 100 mL e 

agitação com mixer manual por 15 s, seguido de mistura lenta de 2 min em agitador 

magnético e posterior centrifugação, conforme descrito em 4.3.1. 

As amostras de vinhaça tratada foram avaliadas quanto à redução de cor 

e turbidez. Ressalta-se que as reduções de cor e turbidez foram calculadas com 

relação à vinhaça centrifugada, sem qualquer tratamento ou ajuste de pH, 

representando, portanto, apenas a influência dos produtos analisados e eliminando 

os efeitos da centrifugação. Na prática, as reduções totais foram superiores, porém 

motivadas principalmente pela centrifugação. 

A Figura 5.4 apresenta a curva de ajuste de pH com solução de cal. A 

dosagem de cal necessária para ajuste do pH, durante experimentos, foi estimado 

através da equação polinomial apresentada na Equação 5.1, obtida através do 

melhor ajuste de linha de tendência. 

 

 
Figura 5.4. Variação do pH em função da concentração de cal – Ca(OH)2. 
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D [g/L] = 0,0295pH3 - 0,6844pH2 + 5,5008pH - 13,81 (R² = 0,9986)   (5.1) 

 

5.2.1. Hidróxido de cálcio (cal) 

 

A cal é empregada com sucesso como agente coagulante no tratamento 

de águas para abastecimento e efluentes, inclusive de vinhaça (MIGO et al., 1993). 

Dessa forma, investigou-se a tratabilidade da vinhaça com solução de cal a 60 g/L, 

com relação à redução de cor e turbidez. Os resultados são apresentados na Figura 

5.5. 

 

 
Figura 5.5. Variação da cor e turbidez em tratamento com solução de cal a 60 g/L. 

 

Conforme Figura 5.5, com a elevação da dosagem de cal até cerca de 6 

g/L (pH aproximadamente 12) observa-se aumento na cor da vinhaça. Em 

concentrações a partir de 6 g cal/L a cor foi reduzida em relação à vinhaça bruta 

centrifugada, até atingir o máximo de 27% de redução a partir de 10,5 g/L de cal, 

permanecendo praticamente estável nas dosagens mais elevadas, o que 

corresponde a um pH de aproximadamente 12,5. 

A elevação da cor com o aumento do pH pode estar associado à ação 

das melanoidinas, mais solúveis em pH alcalino (CHANDRA et al., 2008; LIANG et 

al., 2009; MIGO et al., 1993; MIGO et al., 1997). Além disso, conforme relatado por 

Migo et al. (1997), os coagulantes a base de cálcio são efetivos em pH elevados. 

Nestas condições (pH elevado), as melanoidinas encontram-se negativamente 

carregadas e o principal mecanismo de coagulação é a neutralização de cargas, 

promovida pelos íons de cálcio. 
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Com relação à turbidez, a elevação da dosagem de cal proporcionou 

significativa redução do valor do parâmetro. Para dosagens acima de 8,5 g/L, as 

reduções foram superiores à 90% em relação à vinhaça bruta centrifugada, 

tendendo à estabilização. Em dosagens de cal a partir de 12 g/L atingiram-se 

reduções de 96%. 

Embora o hidróxido de cálcio possa promover significativa redução nos 

níveis de turbidez, a dosagem necessária para que se atinja remoções satisfatórias 

e a formação de lodo são bastante elevadas. Ademais, gera-se um efluente com pH 

bastante elevado, o qual precisa ser neutralizado à níveis mais baixos, conforme o 

uso pretendido. 

 

5.2.2. Sulfato de alumínio 

 

A Figura 5.6 apresenta a redução de cor e de turbidez resultante do 

tratamento da vinhaça com solução de sulfato de alumínio (dosagens de 500, 1.000, 

1.500, 2.000, 2.500 e 3.000 mg/L), em três faixas de pH: 4,38 ± 0,20 (vinhaça bruta, 

sem ajuste de pH); 5,39 ± 0,26 e 6,05 ± 0,43 (ajuste do pH com solução de cal). 

 

 
Figura 5.6. Variação da cor e turbidez resultante da utilização de dosagens de 

sulfato de alumínio em três faixas de pH: 4,38 ± 0,20; 5,39 ± 0,26 e 6,05 ± 0,43. 
 

Das dosagens de sulfato de alumínio investigadas, as maiores remoções 

de cor e turbidez foram observadas em 1.500 mg/L, chegando a cerca de 34% de 

redução na cor (pH 4,42) e 27% na turbidez (pH 6,04). Conforme gráficos, a 

variação da cor e turbidez não foi proporcional às dosagens de sulfato ou pH 

empregados, oscilou consideravelmente.  
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As Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 apresentam os resultados da associação entre o 

coagulante sulfato de alumínio, nas dosagens de 500, 1.000 e 1.500 mg/L e o 

polímero catiônico LAB TAE 415, nas dosagens de 30, 60, 90, 120 e 150 mg/L, em 

três faixas de pH: 4,61 ± 0,08; 5,77 ± 0,07 e 6,51 ± 0,10. Posteriormente foram 

avaliados outros polímeros, conforme será apresentado no item 5.2.5. 

 

 

 
Figura 5.7. Redução de cor e turbidez resultante da associação entre dosagens de 
sulfato de alumínio (DSA) e polímero LAB TAE 415, em pH = 4,61 ± 0,08. 
 

 

 
Figura 5.8. Redução de cor e turbidez resultante da associação entre dosagens de 
sulfato de alumínio (DSA) e polímero LAB TAE 415, em pH = 5,77 ± 0,07. 
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Figura 5.9. Redução de cor e turbidez resultante da associação entre dosagens de 
sulfato de alumínio (DSA) e polímero LAB TAE 415, em pH = 6,51 ± 0,10. 

 

Conforme Figuras 5.7 a 5.9, as dosagens de sulfato de alumínio utilizadas 

(500, 1.000 e 1.500 mg/L) não influenciaram significativamente na redução da cor 

das amostras de vinhaça. Já as reduções de turbidez foram ligeiramente 

incrementadas através do uso do coagulante. Durante a realização dos 

experimentos com o sulfato de alumínio não foram observados indícios da 

coagulação da vinhaça. 

Desta forma, as maiores reduções de ambos os parâmetros observados 

nas Figuras podem ser atribuídas à ação do polímero catiônico. As reduções 

máximas de cor e turbidez foram de 31% e 45%, respectivamente, em pH 4,66, 

dosagem de sulfato de alumínio de 500 mg/L e dosagem de polímero de 150 mg/L. 

 

5.2.3. Cloreto férrico 

 

A Figura 5.10 apresenta a redução de cor e de turbidez resultante do 

tratamento da vinhaça com solução de cloreto férrico (dosagens de 196, 392, 588, 

784, 980 e 1.176 mg/L), em três faixas de pH, a saber: 4,79 ± 0,03 (vinhaça bruta, 

sem ajuste de pH); 5,72 ± 0,06 e 6,55 ± 0,21 (pH ajustado com solução de cal). 
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Figura 5.10. Variação da cor e turbidez resultante da utilização de dosagens de 

cloreto férrico em três faixas de pH: 4,79 ± 0,03; 5,72 ± 0,06 e 6,55 ± 0,21. 
 

A elevação do pH e da dosagem de cloreto férrico contribuíram para a 

elevação da cor nas amostras, chegando a um acréscimo de até cerca de 56% na 

cor em pH de 6,55 ± 0,21 e dosagem de 784 mg/L de cloreto férrico, com relação à 

vinhaça pré-centrifugada. Não houve redução deste parâmetro em nenhuma das 

dosagens e pH investigados, conforme Figura 5.10. 

Já com relação à turbidez, houve ligeira redução, sobretudo nos pHs 5,72 

e 6,55, atingindo redução máxima de 10% em dosagem de 980 mg/L de cloreto 

férrico no maior pH. 

Conforme Migo et al. (1997), quando usados em concentrações 

suficientemente elevadas, os sais de alumínio e ferro causam a rápida precipitação 

de hidróxidos neutros, tais como Al(OH)3 e Fe(OH)3, os quais podem “sequestrar” 

partículas coloidais presentes no líquido, levando ao mecanismo de varredura. 

As Figuras 5.11, 5.12 e 5.13 apresentam os resultados da associação 

entre o coagulante cloreto férrico (dosagens de 196, 392 e 588 mg/L) e o polímero 

catiônico LAB TAE 415 (dosagens de 30, 60, 90, 120 e 150 mg/L), em três faixas de 

pH: 4,78 ± 0,02; 5,81 ± 0,02 e 6,72 ± 0,06. 
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Figura 5.11. Redução da cor e turbidez resultante da associação entre diferentes 
dosagens de cloreto férrico (DCF) e do polímero LAB TAE 415, em pH = 4,78 ± 0,02. 
 

 
Figura 5.12. Redução da cor e turbidez resultante da associação entre diferentes 
dosagens de cloreto férrico (DCF) e do polímero LAB TAE 415, em pH = 5,81 ± 0,02. 
 

 
Figura 5.13. Redução da cor e turbidez resultante da associação entre diferentes 
dosagens de cloreto férrico (DCF) e do polímero LAB TAE 415, em pH = 6,72 ± 0,06. 
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Conforme Figuras 5.11 a 5.13, não houve diferença significativa entre as 

eficiências promovidas pelas três dosagens de cloreto férrico. A elevação do pH 

provocou aumento significativo da cor da vinhaça. As maiores reduções de cor 

(26%) e turbidez (37%) foram observadas em pH de 4,78, dosagem de cloreto 

férrico de 392 mg/L e dosagem de polímero de 150 mg/L. O aumento da dosagem 

de polímero foi o principal contribuinte na redução das concentrações de ambos os 

parâmetros, indicando que polímeros catiônicos podem ser empregados 

eficientemente na clarificação da vinhaça, inclusive de maneira isolada.  

Na realização dos experimentos, não foram observados indícios de 

coagulação da vinhaça ou formação de flocos nas dosagens de sulfato de alumínio e 

cloreto férrico investigadas. A vinhaça, por apresentar elevada cor, turbidez e 

matéria orgânica, requer para o seu tratamento dosagens muito altas desses 

coagulantes. 

 

5.2.4. Tanino 

 

A Figura 5.14 apresenta as reduções de cor e turbidez, obtidas através do 

emprego de solução 20 g/L dos taninos comerciais Acquapol OF 30 e Acquapol S5T, 

em dosagens de 100 a 2.000 mg/L, sem ajuste de pH (pH = 4,52). 

 

 
Figura 5.14. Redução de cor e turbidez, com relação à vinhaça centrifugada, através 
da utilização de solução 20 g/L dos taninos comerciais Acquapol OF 30 e S5T. 

 

Conforme observado na Figura 5.14, não houve diferença significativa no 

desempenho dos dois taninos investigados, sendo o Acquapol S5T ligeiramente 

mais eficiente do que o Acquapol OF 30. 

As reduções de cor e turbidez foram praticamente proporcionais às 
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dosagens utilizadas, atingindo seu máximo na dosagem de 2,0 g/L, chegando a 

reduções de 47% na cor e 58% na turbidez, ambas através do Acquapol S5T. 

Embora o tanino Acquapol S5T tenha promovido significativa redução nos 

níveis de cor e turbidez, a dosagem necessária para que se atinjam remoções 

satisfatórias foram altas, podendo resultar em custos operacionais elevados. 

 

5.2.5. Polímeros sintéticos 

 

As Figuras 5.15 e 5.16 apresentam, respectivamente, a variação de cor e 

de turbidez obtidas com a utilização de solução 0,1% de cinco polímeros sintéticos 

comerciais: LAB TAE 403 (aniônico), LAB TAE 409 (catiônico), LAB TAE 410 

(aniônico), LAB TAE 413 (não iônico) e LAB TAE 415 (catiônico). Os ensaios foram 

realizados sem ajuste do pH. 

 

 
Figura 5.15. Redução de cor (%) com relação à vinhaça centrifugada através da 
utilização de solução 0,1% de cinco polímeros sintéticos. 
 

 
Figura 5.16. Redução de turbidez (%) com relação à vinhaça centrifugada através 
da utilização de solução 0,1% de cinco polímeros sintéticos. 
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Na faixa de dosagens investigada, os polímeros LAB TAE 403, 410 e 413 

não apresentaram reduções satisfatórias de cor ou turbidez, conforme se observa 

nas Figuras 5.15 e 5.16. Entretanto, os polímeros catiônicos LAB TAE 415 e 409 

apresentaram expressiva redução dos dois parâmetros, sobretudo o polímero LAB 

TAE 409, que mesmo em baixas dosagens (20 mg/L) proporcionou redução de 20% 

da cor e elevada redução da turbidez (78%). A máxima redução de cor observada 

com o uso desse polímero, cerca de 29%, deu-se em dosagem de 80 mg/L, 

enquanto que a máxima redução de turbidez, cerca de 81%, deu-se em dosagem de 

50 mg/L. 

Diante dos resultados obtidos até este ponto do estudo, resumidos na 

Tabela 5.5 a seguir, nota-se que o polímero catiônico LAB TAE 409 se destacou em 

relação aos demais produtos investigados, tanto pelas baixas concentrações 

requeridas quanto pelas satisfatórias eficiências alcançadas. Sendo assim, optou-se 

pela sua utilização nas demais etapas do trabalho. 

 

Tabela 5.5. Resumo das reduções obtidas na etapa I – estudo da tratabilidade da 
vinhaça. 

Redução de Cor (%) (Dosagem [mg/L] / pH) 

PRODUTO Mínima Máxima 

Hidróxido de Cálcio – Cal -31,5 (3.600 / 10,99) 27,8 (13.200 / 12,50) 

Cloreto Férrico -55,7 (784 / 6,44) -9,5 (784 / 4,80) 

Sulfato de alumínio -18,5 (500 / 5,80) 33,6 (1.500 / 4,42) 

Tanino S5T 7,6 (100 / 4,52) 47,3 (1.900 / 4,43) 

Tanino OF-30 2,1 (100 / 4,50) 43,6 (1.800 / 4,50) 

Polímero LAB TAE 415 -0,2 (20 / 4,78) 12,2 (80 / 4,78) 

Polímero LAB TAE 409 0,0 ( 0,0 / 4,82) 28,9 (80 / 4,82) 

Redução de Turbidez (%) (Dosagem [mg/L] / pH) 

PRODUTO Mínima Máxima 

Hidróxido de Cálcio – Cal 25,2 (3.600 / 10,99) 95,6 (14.400 / 12,51) 

Cloreto Férrico -13,3 (196 / 4,76) 9,8 (980 / 6,38) 

Sulfato de alumínio -29,0 (1.000 / 4,49) 26,9 (1.500 / 6,04) 

Tanino S5T 14,1 (200 / 4,51) 57,5 (2.000 / 4,43) 

Tanino OF-30 3,5 (100 / 4,50) 49,6 (2.000 / 4,50) 

Polímero LAB TAE 415 -3,0 (20 / 4,78) 25,1 (80 / 4,78) 

Polímero LAB TAE 409 0,0 (0,0 / 4,82) 81,4 (50 / 4,82) 

 

A Figura 5.17 apresenta a variação percentual da cor e da turbidez da 

vinhaça em função da elevação da temperatura em tratamentos com 15 mg/L de 

polímero LAB TAE 409 (solução 0,1%), em pH = 4,51 (sem ajuste). As reduções 

apresentadas referem-se à vinhaça bruta previamente centrifugada, ou seja, 
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praticamente livre de sólidos em suspensão.  

 

 
Figura 5.17. Variação da cor e turbidez da vinhaça em função da elevação da 
temperatura em tratamentos com 15 mg/L de polímero LAB TAE 409 (solução 0,1%) 
e pH = 4,51 – comparação à vinhaça centrifugada. 
 

Conforme a Figura 5.17, o aumento da temperatura influenciou 

negativamente as eficiências de redução de cor e de turbidez, nas condições 

investigadas. As maiores reduções de cor e de turbidez, cerca de 36 e 75%, 

respectivamente, ocorreram na menor temperatura investigada (15ºC). As menores 

reduções de cor e de turbidez, cerca de 19 e 58%, ocorreram à 90 e 85ºC, 

respectivamente. 

Embora estes resultados indiquem um melhor desempenho do polímero 

em menores temperaturas, nas condições operacionais e climáticas existentes nas 

usinas brasileiras tornar-se-ia mais dispendioso o resfriamento da vinhaça a 

temperaturas inferiores. A temperatura média da vinhaça no momento das coletas 

foi de aproximadamente 88ºC. 

Desta forma, na etapa II foi avaliado o tratamento da vinhaça com o 

polímero LAB TAE 409 nas temperaturas intermediárias de 30ºC, próxima à 

temperatura ambiente, e 60ºC. 

 

5.3. ETAPA II – ENSAIOS EM JARTESTE 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos na etapa II. Foram 

realizados ensaios em jarteste para a determinação da melhor temperatura, pH e 

dosagem do polímero LAB TAE 409, definidos na etapa I, além de parâmetros de 

mistura, conforme planejamento apresentado na Tabela 5.6 (etapa II-A) e, mais 

adiante, na Tabela 5.8 (etapa II-B). As amostras de vinhaça tratada foram avaliadas 
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quanto à redução de cor e turbidez, após sedimentação. Diferentemente da etapa I, 

as remoções nesta etapa II tiveram como referência a vinhaça bruta, sem 

centrifugação. 

Ressalta-se que, em ensaios de sedimentação realizados com a vinhaça 

bruta, sem adição de produtos químicos, nas temperaturas de 30 e 60ºC, foram 

atingidas reduções de apenas 1 a 4% de cor e turbidez. Assim, comparativamente, a 

sedimentação por si só não contribui significativamente às reduções a seguir 

apresentadas, as quais podem ser atribuídas ao polímero, especialmente. 

 

Tabela 5.6. Etapa II-A – ensaios em jarteste: determinação da temperatura, pH e 
dosagem do polímero LAB TAE 409. 

Temperatura 
(ºC) 

pH 
Dosagem 

(mg/L) 
Parâmetros de mistura e sedimentação 

30 

4,65 

10 
 20 
 30 Tempo de mistura rápida:       TMR = 15 s 

5,65 

10 Gradiente de mistura rápida:  GMR = 900 s-1 

20 
 30 Tempo de mistura lenta:          TML = 5 min 

6,65 

10 Gradiente de mistura lenta:     GML = 45 s-1 

20 
 30 Velocidades de sedimentação: 

60 

4,65 

10 VSED 1 = 1 cm/min (TCOLETA = 7 min) 

20 VSED 2 = 2 cm/min (TCOLETA = 3 min e 30 s) 

30 VSED 3 = 4 cm/min (TCOLETA = 1 min e 45 s) 

5,65 

10 VSED 4 = 8 cm/min (TCOLETA = 53 s) 

20 VSED 5 = 14 cm/min (TCOLETA = 30 s) 

30 
 

6,65 

10 
 20 

 30 
  

As Figuras 5.18 a 5.23 apresentam as curvas de sedimentação da 

vinhaça, avaliadas em relação à cor remanescente (C/C0) e turbidez remanescente 

(T/T0), onde C e T referem-se à cor e turbidez obtidas após respectivos tempos de 

sedimentação, C0 e T0 são as concentrações iniciais destes parâmetros (vinhaça 

bruta). As velocidades de sedimentação de 14, 8, 4, 2 e 1 cm/min correspondem aos 

tempos de coleta de 30s; 53s; 1min e 45s; 3min e 30s; 7min, respectivamente, pois 

a altura entre a superfície do líquido e o ponto de coleta é de 7,0cm nos jarros de 

2,0L utilizados. 
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Figura 5.18. Curvas de sedimentação da vinhaça, relativas à cor remanescente, em 
tratamento com três dosagens de polímero LAB TAE 409 em pH ~ 4,65 e 
temperaturas de 30ºC (A) e 60ºC (B). 
 
 

 
Figura 5.19. Curvas de sedimentação da vinhaça, relativas à cor remanescente, em 
tratamento com três dosagens de polímero LAB TAE 409 em pH ~ 5,65 e 
temperaturas de 30ºC (A) e 60ºC (B). 
 
 

 
Figura 5.20. Curvas de sedimentação da vinhaça, relativas à cor remanescente, em 
tratamento com três dosagens de polímero LAB TAE 409 em pH ~ 6,65 e 
temperaturas de 30ºC (A) e 60ºC (B). 

 

A B 

A 

A 

B 

B 
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Figura 5.21. Curvas de sedimentação da vinhaça, relativas à turbidez 
remanescente, em tratamento com três dosagens de polímero LAB TAE 409 em pH 
~ 4,65 e temperaturas de 30ºC (A) e 60ºC (B). 
 
 

 
Figura 5.22. Curvas de sedimentação da vinhaça, relativas à turbidez 
remanescente, em tratamento com três dosagens de polímero LAB TAE 409 em pH 
~ 5,65 e temperaturas de 30ºC (A) e 60ºC (B). 
 
 

 
Figura 5.23. Curvas de sedimentação da vinhaça, relativas à turbidez 
remanescente, em tratamento com três dosagens de polímero LAB TAE 409 em pH 
~ 6,65 e temperaturas de 30ºC (A) e 60ºC (B). 

 

A 

A 

A 

B 

B 

B 
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Conforme resultados das Figuras 5.18 a 5.23, com exceção da maior 

velocidade de sedimentação (menor tempo de coleta), não houve diferenciação 

significativa em termos de redução de cor ou turbidez entre as dosagens de 

polímero investigadas. Na velocidade de sedimentação de 14 cm/min a dosagem de 

polímero de 10 mg/L foi pouco menos eficiente, mas tendeu a se igualar às 

remoções promovidas pelas maiores dosagens nos demais tempos de coleta. 

Nota-se que a maior fração dos sólidos foi removida já nos primeiros 

instantes de sedimentação (VSED de 14 a 8 cm/min), tendendo a estabilizar a partir 

de então. Os flocos apresentaram excelentes condições de sedimentabilidade, tendo 

em vista que, para as dosagens acima de 10 mg/L e para todos os valores de pH e 

temperatura investigados, obteve-se bons resultados para velocidade de 14 cm/min, 

considerada extremamente elevada para a sedimentação de partículas em 

suspensão. 

Não foram observadas diferenças expressivas na remoção final de cor ou 

turbidez entre as duas temperaturas investigadas (30 e 60ºC), exceto uma sutil 

elevação na velocidade de sedimentação na temperatura de 60ºC. Tal fato pode ser 

atribuído à diminuição da viscosidade da vinhaça quando do aumento da 

temperatura. 

Conforme já constatado na etapa I, a elevação do pH causou aumento da 

cor, o que pode ser atribuído à ação das melanoidinas. Já com relação à turbidez, a 

elevação do pH contribuiu ligeiramente à sua redução, possivelmente devido ao 

efeito coagulante do hidróxido de cálcio, usado para o ajuste de pH. 

As reduções de cor variaram entre 24% (pH ~ 6,65; D.P. = 10 mg/L e VSED 

= 14 cm/min) e 76% (pH ~ 4,65; D.P. = 20 mg/L e VSED = 1 cm/min), ambas na 

temperatura de 30ºC. As reduções de turbidez variaram entre 23% (pH ~ 6,65; D.P. 

= 10 mg/L e VSED = 14 cm/min) e 96% (pH ~5,65; D.P. = 20 mg/L e VSED = 1 cm/min). 

Durante a realização dos ensaios de coagulação e sedimentação com o 

polímero, notou-se a formação de uma camada superficial de flocos (Figura 5.24), a 

qual permanecia na superfície do líquido até finalização do experimento. Diante 

disso, acredita-se que os flocos formados com o uso deste polímero apresentam 

densidades próximas à do líquido, de forma que a flotação por ar dissolvido pode 

ser, além da sedimentação, alternativa atraente para separação sólido/líquido nesse 

tratamento. A constatação desse efeito (formação de escuma durante ensaio de 

sedimentação) deve ser levada em conta em projetos que envolvam a sedimentação 
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da vinhaça com emprego de polímeros do tipo do investigado no presente trabalho, 

pois seria necessária a previsão de dispositivos apropriados para remoção dessa 

escuma da superfície da unidade de sedimentação. 

Embora tenham sido atingidas expressivas remoções de cor e turbidez 

mesmo em altas velocidades de sedimentação (4 a 8 cm/min), por segurança, foi 

definido o uso da velocidade de 1 cm/min para a realização dos experimentos 

seguintes (etapa II-B), tendo em vista o uso da vinhaça tratada como meio de cultura 

e a minimização de eventual presença de partículas. 

 

 
Figura 5.24. Camada superficial de flocos observada durante ensaios de 
coagulação/floculação e sedimentação em jarteste com o polímero LAB TAE 409. 
 

 

As Figuras 5.25 a 5.28 apresentam a variação dos parâmetros cor e 

turbidez às temperaturas de 30 e 60ºC. Referem-se aos mesmos dados 

apresentados nas Figuras 5.18 a 5.23, porém restringem-se a detalhar a velocidade 

de sedimentação de 1 cm/min. 
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Figura 5.25. Redução da cor à 
temperatura de 30ºC, velocidade de 
sedimentação 1,0 cm/s. 

Figura 5.26. Redução da cor à 
temperatura de 60ºC, velocidade de 
sedimentação 1,0 cm/s. 

 

  
Figura 5.27. Redução da turbidez à 
temperatura de 30ºC, velocidade de 
sedimentação 1,0 cm/s. 

Figura 5.28. Redução da turbidez à 
temperatura de 60ºC, velocidade de 
sedimentação 1,0 cm/s. 

 

 

A Tabela 5.7 apresenta as reduções mínimas e máximas de cor e turbidez 

obtidas ao longo da etapa II-A, também na velocidade de sedimentação de 1 

cm/min. 

 

Tabela 5.7. Comparação entre as remoções mínimas e máximas de cor e turbidez 
(%), com respectivos valores de pH e dosagem de polímero (D.P. [mg/L]), na 
velocidade de sedimentação de 1 cm/min – etapa II-A. 

Temperatura 
(ºC) 

Cor (%) (pH / D.P.) Turbidez (%) (pH / D.P.) 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

30 62 (6,65 / 20) 76 (4,65 / 20) 94 (4,65 / 10) 96 (5,65 / 20) 

60 63 (6,65 / 10) 73 (4,65 / 30) 93 (4,65 / 10) 96 (6,65 / 30) 
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Com base nas Figuras 5.25 a 5.28 e Tabela 5.7, que sintetiza os 

melhores resultados obtidos na etapa II-A, definiu-se pelo tratamento da vinhaça em 

temperatura de 30ºC (desempenho ligeiramente superior que à 60ºC), pH ~ 4,65 

(sem ajuste, menor valor final de cor) e dosagem de polímero de 20 mg/L 

(desempenho ligeiramente superior à dosagem de 10 mg/L e semelhante à 30 

mg/L), para investigação das condições de mistura lenta na etapa II-B. 

Assim, a partir da determinação das melhores condições de coagulação e 

sedimentação (etapa II-A), avaliou-se a influência do gradiente de mistura lenta 

(GML) e do tempo de mistura lenta (TML) na remoção de cor e turbidez da vinhaça 

(etapa II-B), conforme apresentado na Tabela 5.8. Os resultados são apresentados 

nas Figuras 5.29 e 5.30. 

 

Tabela 5.8. Etapa II-B – ensaios em jarteste: determinação do gradiente de mistura 

lenta (GML) e tempo de mistura lenta (TML). 

Parâmetros da 
etapa II-A 

GML (s-1) TML (min) 
Parâmetros de mistura rápida e 

sedimentação 

 
30 

2 
 

 
5 

 
 

8 Tempo de mistura rápida:      TMR = 15 s 

T = 30 ºC 

45 

2 Gradiente de mistura rápida: GMR = 900 s-1 

pH ~ 4,65 5 
 D.P. = 20 mg/L 8 Velocidade de sedimentação: 

  

60 

2 VSED = 1 cm/min (TCOLETA = 7 min) 

  5 
   8   

 

 

As Figuras 5.29 e 5.30 apresentam a variação dos parâmetros cor e 

turbidez à temperatura de 30ºC, pH ~ 4,65, dosagem de polímero de 20 mg/L e 

velocidade de sedimentação de 1 cm/min, obtidas nas diferentes condições de 

mistura apresentadas na Tabela 5.8. 
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Figura 5.29. Redução da cor à 30ºC, pH 
~ 4,65, dosagem de polímero de 20 
mg/L e velocidade de sedimentação de 
1,0 cm/s. 

Figura 5.30. Redução da turbidez à 
30ºC, pH ~ 4,65, dosagem de polímero 
de 20 mg/L e velocidade de 
sedimentação de 1,0 cm/s. 

 

Conforme Figuras 5.29 e 5.30, não houve diferença significativa em 

termos de redução de cor ou turbidez nas condições analisadas. As remoções de 

cor variaram entre 76 e 77%, enquanto que as remoções de cor variaram de 95 a 

96%, conforme sintetizado na Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9. Comparação entre as remoções mínimas e máximas de cor e turbidez 
(%) e respectivos tempos de mistura lenta e gradientes de mistura lenta (TML [min] / 
GML [s

-1]) – etapa II-B. 

  Mínima Máxima 

Rem. de Cor (%) (TML / GML) 76 (5/30 ; 8/30) 77 (5/60) 

Rem. de Turbidez (%) (TML / GML) 95 (2/45 ; 2/60 ; 5/45) 96 (5/30 ; 8/30) 

 

Abaixo são apresentados os parâmetros definidos na etapa II para 

tratamento da vinhaça e preparo do meio de cultura: 

 

 Temperatura: 30 ºC; 

 pH: ~4,70 (sem ajuste); 

 Dosagem de polímero LAB TAE 409 – D.P.: 20 mg/L; 

 Tempo de mistura rápida – TMR: 15 s; 

 Tempo de mistura lenta – TML: 5 min; 

 Gradiente de mistura rápida – GMR: 900 s-1; 

 Gradiente de mistura lenta – GML: 60 s-1; 

 Velocidade de sedimentação – VSED: 1 cm/min. 
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A Figura 5.31 apresenta fotos dos jarros durante realização da mistura 

lenta e sedimentação, com detalhes da floculação da vinhaça e geração de lodo, em 

tratamento conforme parâmetros definidos nesta etapa II-B. 

 

  
Figura 5.31. Jarteste – detalhe da mistura lenta, com floculação da vinhaça bruta (A) 
e geração de lodo após sedimentação (B), em tratamento à temperatura de 30ºC, pH 
~ 4,65 e dosagem de polímero LAB TAE 409 de 20 mg/L – etapa II-B. 
 

 

5.4. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA VINHAÇA TRATADA 

 

Após determinação do melhor tratamento para a redução de cor e 

turbidez, a vinhaça tratada foi caracterizada e os valores obtidos comparados aos da 

vinhaça bruta, conforme apresentado na Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10. Caracterização físico-química da vinhaça tratada – eficiências de 
remoção por coagulação/flotação e sedimentação. 

Parâmetro Unidade 
Concentração média 

Redução 
(%) 

Vinhaça 
bruta 

Vinhaça 
tratada 

pH - 4,66 4,72 - 

Cor uC 49.132 11.240 77 

Turbidez uT 4.211 194 95 

DBO mg O2.L
-1 14.591 13.380 8 

DQO mg O2.L
-1 43.016 34.560 20 

Sólidos totais (ST) mg ST.L-1 38.210 30.895 19 

Sólidos voláteis (SV) mg SV.L-1 9.929 9.585 3 

Sólidos fixos (SF) mg SF.L-1 28.281 21.311 25 

Cloretos mg Cl-.L-1 2.295 1.805 21 

(Continua) 
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Tabela 5.10. Caracterização físico-química da vinhaça tratada – eficiências de 
remoção por coagulação/flotação e sedimentação (Conclusão). 

NTK mg N.L-1 1.257 857 30 

N-amoniacal mg N-NH3.L
-1 125 90 25 

Fósforo inorgânico mg.L-1 55 20,5 53 

Fosfato inorgânico mgi.L
-1 165 61,5 53 

Fósforo total mg.L-1 83 80 4 

Fosfato total mg.L-1 249 239 4 

Zinco (Zn) mg Zn.L-1 1,641 1,425 13 

Chumbo (Pb) mg Pb.L-1 0,315 0,26 19 

Cádmio (Cd) mg Cd.L-1 0,034 0,0315 4 

Niquel (Ni) mg Ni.L-1 0,173 0,154 11 

Ferro (Fe) mg Fe.L-1 73,22 24,64 67 

Manganês (Mn) mg Mn.L-1 7,055 5,89 17 

Cobre (Cu) mg Cu.L-1 0,779 0,204 73 

Cromo (Cr) mg Cr.L-1 0,079 0,026 73 

Cobalto (Co) mg Co.L-1 0,158 0,154 3 

Alumínio (Al) mg Al.L-1 49,72 3,72 93 

Cálcio (Ca) mg Ca.L-1 1.845 1.671 9 

Magnésio (Mg) mg Mg.L-1 302 270 11 

Sódio (Na) mg Na.L-1 13 12 7 

Potássio (K) mg K.L-1 3.775 3.187,5 14 

Molibdênio (Mo) mg Mo.L-1 <0,001 <0,001 - 

Boro (B) mg B.L-1 27,5 25,5 7 

 

 

Conforme Tabela 5.10, as reduções médias de cor e turbidez, com 

relação à vinhaça bruta, foram de 77 e 95%, respectivamente. 

Quanto à matéria orgânica, as reduções médias de DBO e DQO foram 

relativamente baixas, cerca de 8 e 20%, respectivamente. 

Tendo em vista o uso da vinhaça tratada como meio de cultura para 

microalgas, uma das condições desejáveis ao tratamento proposto era a baixa 

remoção de nutrientes, de modo a permanecerem disponíveis na etapa 

subsequente. Conforme resultados, as maiores reduções foram referentes aos 

seguintes nutrientes: fósforo e fosfato inorgânicos (53%), ferro (67%), cobre (73%), 

cromo (73%) e alumínio (93%). A redução na concentração dos demais nutrientes 

oscilou entre 3% (cobalto) e 19% (chumbo). 
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A Tabela 5.11 apresenta uma comparação entre as concentrações dos 

principais nutrientes presentes no meio de cultura e na vinhaça tratada. 

 

Tabela 5.11. Comparação entre as concentrações dos principais nutrientes no meio 
de cultura e na vinhaça tratada. 

Nutrientes 
Concentração no 
meio de cultura 

(mg/L) 

Concentração média 
na vinhaça tratada 

(mg/L) 

Ca 100 1.671 

Cl 179 1.805 

Mg 36 270 

Na 330 12 

K 39 3.187 

P 15 80 

N 140 577 

Fe 0,9761 24,6350 

Cu 0,0025 0,2035 

Zn 0,0050 1,4250 

Co 0,0040 0,1535 

Mn 0,05 5,89 

 

Assim, com exceção do sódio, observa-se que a vinhaça tratada mantém 

concentrações dos macro e micronutrientes essenciais ao crescimento da microalga 

Chlorella vulgaris, podendo ainda ser empregada em diferentes diluições, conforme 

realizado na etapa III, cujos resultados são apresentados a seguir. 

 

5.5. ETAPA III – CULTIVO DE Chlorella vulgaris 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos na etapa III – cultivo de 

Chlorella vulgaris em meios constituídos de: i) vinhaça tratada conforme melhores 

condições determinadas na etapa II e, ii) em meio de cultura padrão WC (Tabela 

4.4). 

Ressalta-se que no decorrer dos experimentos foi constatada significativa 

redução do volume dos meios de cultura por evaporação (cerca de 35-40% até a 4.a 

coleta), prejudicando o cultivo e a avaliação dos resultados, de forma que optou-se 

por completar os erlenmeyers com água deionizada até o volume de 1.000 mL, a 

partir da 4.ª coleta. Assim, os resultados obtidos são apresentados: (1) conforme 

observado (desconsiderando tanto a evaporação das 1.a a 4.a coletas quanto a 
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diluição provocada na 5.a coleta pela adição de água deionizada); e (2) com 

correção, com base na estimativa da taxa de evaporação das 1.a a 4.a coletas. 

Para a correção dos resultados em (2), assumiu-se: que a taxa de 

evaporação foi constante, que os volumes coletados nas amostragens foram 

desprezíveis frente ao volume evaporado e que a evaporação provocou aumento da 

concentração de biomassa no meio, sem necessariamente ter ocorrido crescimento, 

podendo indicar maiores crescimentos do que de fato ocorreu. Assim, os valores das 

densidades óptica e celular observados nas 1.a a 4.a coletas foram multiplicados pelo 

respectivo volume estimado de meio de cultura, em Litros, simulando as 

concentrações de biomassa que se teria na hipótese de não evaporação. A título de 

ilustração, uma observação de 10 céls/mL em um meio que perdeu metade de seu 

volume por evaporação, teria, se corrigido, 5 céls/mL, ou seja, 10 x 0,5 L. 

Possível explicação para a evaporação é a baixa umidade do ar fornecido 

pelo compressor, aliada à sua passagem por filtros que podem ter provocado a 

retenção de parcela da umidade remanescente, além da vazão de ar utilizada (1 

vvm, ou 1 L/min), relativamente elevada. 

As Figuras 5.32 a 5.35 apresentam as densidades celulares (céls./mL) 

obtidas no cultivo de Chlorella vulgaris nos meios constituídos de vinhaça pré-

tratada, conforme seguintes proporções: V1 (90% vinhaça tratada / 10% inóculo), V2 

(45% vinhaça tratada / 45% água deionizada / 10% inóculo), V3 (5% vinhaça tratada 

/ 85% água deionizada / 10% inóculo) e meio padrão WC. 
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Figura 5.32. Densidade celular (cél/mL) 
observada (1) e corrigida (2) em meio de 
cultura V1. 

Figura 5.33. Densidade celular (cél/mL) 
observada (1) e corrigida (2) em meio de 
cultura V2. 
 

  
Figura 5.34. Densidade celular (cél/mL) 
observada (1) e corrigida (2) em meio de 
cultura V3. 

Figura 5.35. Densidade celular (cél/mL) 
observada (1) e corrigida (2) em meio de 
cultura padrão WC. 

 

 

As Figuras 5.36 a 5.39 apresentam as densidades ópticas nos 

comprimentos de onda de 550 e 750 nm, obtidas no cultivo de Chlorella vulgaris nos 

meios constituídos de vinhaça pré-tratada, conforme seguintes proporções: V1 (90% 

vinhaça tratada / 10% inóculo), V2 (45% vinhaça tratada / 45% água deionizada / 

10% inóculo), V3 (5% vinhaça tratada / 85% água deionizada / 10% inoculo) e meio 

padrão WC. 
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Figura 5.36. Densidade óptica 
observada (1) e corrigida (2), em 
comprimentos de onda 550 e 750 nm e 
meio de cultura V1. 

Figura 5.37. Densidade óptica 
observada (1) e corrigida (2), em 
comprimentos de onda 550 e 750 nm e 
meio de cultura V2. 
 

  
Figura 5.38. Densidade óptica 
observada (1) e corrigida (2), em 
comprimentos de onda 550 e 750 nm e 
meio de cultura V3. 

Figura 5.39. Densidade óptica 
observada (1) e corrigida (2), em 
comprimentos de onda 550 e 750 nm e 
meio de cultura padrão WC. 

 

A Tabela 5.12 apresenta as velocidades específicas de crescimento, 

considerando-se os seguintes períodos: (a) dias 0 a 14; (b) após adição de água 

deionizada (dias 3 a 14); e (c) antes da adição de água deionizada (dias 3 a 12), 

tendo como finalidade sua comparação. Os índices (1) e (2) referem-se ao valor 

observado e valor corrigido, respectivamente. 

Ressalta-se que as densidades celulares do Dia 0 (e, mais adiante, 

velocidades específicas de crescimento) referem-se à contagem de células efetuada 

em cada um dos seus respectivos inóculos, considerando-se a porcentagem de 

10%, valor efetivamente empregado para a composição do meio de cultura. 

 



71 

 

Tabela 5.12. Velocidades específicas de crescimento µ (dia-1) obtidas nos cultivos 
com os meios de cultura V1, V2, V3 e WC, considerando dois períodos: dias 3 a 12 
e dias 3 a 14. 

Período 
Velocidades específicas de crescimento µ (dia-1) 

V1 V2 V3 WC 

Dias 0 a 14 0,13 0,12 0,12 0,15 

Dias 3 a 12 (1) 0,04 0,05 0,15 0,22 

Dias 3 a 12 (2) -0,01 0,00 0,10 0,17 

Dias 3 a 14 0,01 0,01 0,09 0,14 

 

Conforme as Figuras 5.32 a 5.39, as maiores densidades celulares foram 

obtidas em meio de cultura padrão WC, chegando a cerca de 10.500 células/mL 

sem correção (1) no 12º dia de cultivo, e 7.000 células/mL, com correção (2), no 14º 

dia de cultivo. Nesse meio de cultura, a velocidade específica de crescimento entre 

os dias 0 a 14 foi de 0,15 dia-1, ligeiramente superior do que as velocidades 

apresentadas pelos meios V1 (0,13 dia-1), V2 (0,12 dia-1) e V3 (0,12 dia-1).  

Observa-se que na última amostragem, mesmo após complemento de 

volume com água deionizada, as culturas ainda apresentaram tendência de 

crescimento (considerando curva corrigida (2)). 

Embora tenha ocorrido o crescimento da cultura de Chlorella nos quatro 

meios investigados, os meios de cultura V1, V2 e V3 apresentaram densidades 

celulares máximas de respectivamente 681, 621 e 684 células/mL, no 14º dia de 

cultivo, corrigidos pelo volume evaporado (2), valores relativamente baixos quando 

comparados aos obtidos em meio padrão (cerca de 10 vezes menos). Entretanto, 

deve-se observar que as densidades celulares iniciais no inóculo foi cerca de 8 

vezes maior no meio WC do que nos demais meios. 

Importante ressaltar que mesmo no meio V1, com 90% de vinhaça, houve 

crescimento e a cultura se manteve até o último dia sem decair, indicando possível 

ausência de elementos tóxicos à espécie estudada. O baixo crescimento observado 

após o 3º dia de cultivo nos meios V1 e V2 pode indicar a deficiência destes meios 

quanto a algum micronutriente essencial. Porém, como foi realizado apenas uma 

batelada de ensaios, torna-se imprescindível a realização de novos cultivos para que 

se atinjam resultados mais conclusivos, inclusive com maior tempo de aclimatação 

da espécie aos meios constituídos de vinhaça tratada, além da padronização da 

biomassa inicial entre todos os meios. 
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Durante realização dos experimentos, foi observado o crescimento de 

bactérias, fungos e de outra espécie de microalga, os quais podem ter interferido 

nas medições da densidade óptica. 

 

As Figuras 5.40 a 5.43 apresentam fotos das células de Chlorella, com 

aumento de 400x, nos diferentes meio de cultura utilizados.  

 

  
Figura 5.40. Células de Chlorella 
vulgaris em meio de cultura V1, aumento 
de 400x. 

Figura 5.41. Células de Chlorella 
vulgaris em meio de cultura V2, aumento 
de 400x. 
 

  
Figura 5.42. Células de Chlorella 
vulgaris em meio de cultura V3, aumento 
de 400x. 

Figura 5.43. Células de Chlorella 
vulgaris em meio de cultura WC, 
aumento de 400x. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Nas dosagens investigadas, os coagulantes sulfato de alumínio (500, 

1.000, 1.500, 2.000, 2.500 e 3.000 mg/L) e cloreto férrico (196, 392, 588, 784, 980 e 

1.176 mg/L) não promoveram reduções significativas dos parâmetros cor e turbidez. 

Os dois tipos de tanino comerciais, por sua vez, apresentaram bons 

resultados, promovendo reduções de 47% na cor e 58% na turbidez, referentes à 

vinhaça pré-centrifugada, entretanto em elevadas dosagens (2.000 mg/L).  

Conforme relatado na literatura, verificou-se que a elevação do pH da 

vinhaça provocou incremento nos níveis de cor do efluente, fato este atribuível à 

ação das melanoidinas. Quanto à turbidez, a elevação do pH auxiliou sua redução, 

sobretudo devido à ação coagulante do hidróxido de cálcio em dosagens moderadas 

a altas. 

Dentre os produtos analisados, o polímero catiônico LAB TAE 409 

destacou-se por ter promovido elevadas reduções de cor e turbidez em baixas 

dosagens (20 mg/L), sem a necessidade de ajuste prévio do pH da vinhaça e, ainda, 

sem alterar o pH final do efluente. 

Nas condições de tratamento finalmente definidas (sem ajuste de pH, em 

temperatura de 30ºC e dosagem de polímero LAB TAE 409 de 20 mg/L), após 

sedimentação (VSED = 1 cm/min), foram obtidas reduções máximas de 76 e 96% de 

cor e turbidez, respectivamente, referentes à vinhaça bruta. 

Nos ensaios de cultivo preliminares, verificou-se que foi possível o 

crescimento de células de Chlorella vulgaris em meio de cultura a base de vinhaça 

pré-clarificada com aplicação de polímero catiônico seguido de sedimentação, 

mesmo com baixa diluição da mesma (até 90% de vinhaça misturada a 10% de 

inóculo), indicando seu potencial uso na obtenção de biomassa dessa espécie de 

microalga. Os valores de velocidade específica de crescimento e densidade celular 

obtidos quando foi utilizada a vinhaça (nas três concentrações investigadas) foram 

inferiores aos valores obtidos no ensaio com meio padrão WC. 
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A partir da análise dos resultados obtidos neste trabalho e das 

observações efetuadas durante sua realização, recomenda-se: 

 

 Realizar ajustes nas condições de cultivo: pH, temperatura, nutrientes e 

padronização da biomassa inicial entre todos os meios de cultura; 

 Prever alternativa técnica para redução da evaporação dos meios de cultura no 

decorrer dos experimentos; 

 Avaliar o crescimento de Chlorella vulgaris em condições heterotróficas, nos 

meios de cultura constituídos de vinhaça pré-tratada; 

 Avaliar o biovolume celular e o teor de lipídeos nas células de Chlorella obtidas; 

 Avaliar a permanência de polímero residual na vinhaça tratada, bem como sua 

eventual toxicidade à microalga Chlorella vulgaris; 

 Avaliar o desempenho da Flotação por Ar Dissolvido (FAD) na separação dos 

flocos gerados no tratamento através do emprego de polímeros; 

 Avaliar a concentração de nutrientes disponível no lodo formado, visando sua 

possível reutilização após adensamento. 
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